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A. ANOTÁCIA   

   
   

 

                   Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  Mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto vychádza zo zákona  č.503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Je strednodobým 
programovým dokumentom, ktorý určuje hlavné smery rozvoja Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 
do roku 2013. 

                    Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja poskytuje komplexný pohľad na súčasný 
stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja a stanovuje víziu, strategické oblasti a ciele, rozvojové priority 
a akčný plán, v súlade s cieľmi Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky 
2007-2013, jeho Operačnými programami a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
                   V analytickej časti dokumentu sú sústredené východiská pre rozvojový potenciál Mestskej 
časti Bratislava - Nové Mesto, ktorý je determinovaný SWOT analýzou.  Strategická vízia  charakterizuje 
dlhodobé rozvojové zámery, strategické ciele vymedzujú priority Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 
ktoré sú následne rozpracované do strategických oblastí,  projektových zámerov a cieľov a akčných 
plánov. 
                 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol  spracovaný Agentúrou regionálneho 
rozvoja-AZ Trnava   a schválený  zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa  ……… 
………………. 2008. 
 
 

 

 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 

MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO NA ROKY 2007 - 2013 



     Príhovor 
                                  Ing. Richarda Frimmela 
                                  starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto  
 
 
 
 
 
S nástupom nových spoločenských pomerov po novembri ´89 sa mnohí entuziasti domnievali, 
že najúčinnejšou ozdravnou náplasťou na zdedené neduhy  a najlepším motorom ďalšieho 
rozvoja bude trhové hospodárstvo.  Prax v spoločenstve európskych krajín však hovorí jasne:  
Tak ako demokracia má svoje mantinely a nemožno si ju mýliť s anarchiou, i v podmienkach 
trhovej ekonomiky má svoje miesto plánovanie, aj dlhodobé. Dokonca, z absencie takýchto 
plánov sa stáva vážny hendikep. Nasvedčuje tomu prax v súvislosti s programami 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
 
     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, od ktorého sa 
odvíja rozvoj miest, obcí a tým i celých regiónov. Čo je však dôležité - jeho existencia  
umožňuje obciam a mestám predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a iných verejných zdrojov.  
 
     Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2007 – 2013 sa mestská časť 
Bratislava – Nové Mesto venovala celý rok 2007. Pri jeho tvorbe bolo treba zvažovať rôzne 
aspekty: Existujúce zázemie z hľadiska hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, dopravy, 
občianskej vybavenosti, vekovej i sociálnej skladby obyvateľstva a jeho vzdelanostnej 
úrovne, demografického vývoja, z hľadiska rozvojového potenciálu územia atď. A keďže pri 
vypracúvaní takéhoto programu ide predovšetkým o občana, do úvahy bolo treba brať 
i potreby a záujmy jednotlivých skupín občanov - rodín s malými deťmi, detí 
v školopovinnom veku, ale aj tínedžerov, občanov v strednom veku, dôchodcov. 
 
     Veľká časť základov budúceho rozvoja je už položená, je na čom stavať. Majme však na 
pamäti: Tento program je otvorený dokument, možno doň operatívne vstupovať a reagovať 
tak na nové požiadavky a potreby. Verím, že sa stane dobrou rukoväťou pre všetkých, ktorí 
vidia svoju budúcnosť v našej mestskej časti. 
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1. ÚVOD 
 
1.1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU ROZVOJA 
 
      V zmysle uplatnenia princípu programovania, subsidiarity a partnerstva a v nadväznosti na § 10  zákona č. 
503/2001 o podpore regionálneho rozvoja obce a  mestá vypracúvajú Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja  ( ďalej len „PHSR“ ).  
       PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. 
Nadväzuje na príslušné strategické  a programové dokumenty podpory regionálneho rozvoja na európskej, 
národnej a regionálnej úrovni. PHSR vytvorí obciam a mestám predpoklady  širšieho zapojenia sa do procesu 
čerpania prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ. Vypracovanie PHSR  je jednou z hlavných podmienok ich 
získania. 
      Jedným zo závažných dokumentov potrebných pre ďalší rozvoj mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  
(ďalej len MČ BNM ) je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ BNM na roky 2007 – 2013 (ďalej len 
PHSR MČ BNM 2007-2013).  
       Kroky pre vypracovanie tohto dokumentu začala samospráva MČ BNM realizovať začiatkom roku 2007.  Na 
tretie zasadanie Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Nové Mesto (ďalej len MZ B-NM ) 10. 4. 2007 bol ako bod 
8. zaradený „Návrh na spracovanie PHSR MČ BNM na roky 2007 - 2013“. Na základe uznesenia 3/08 MZ B-NM 
uložilo prednostovi MÚ zabezpečiť  realizáciu dokumentu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej 
časti na roky 2007 – 2013 formou zadania vybranému subjektu.  

       Zároveň bola MZ B-NM ustanovená komisia v zložení : Ing. Marián Vereš - predseda, RNDr. Jana Ondrová, 
tajomníčka a členovia  Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc., Ing. Jozef Bača, PhD., M. Phil., Mgr. Gerti Duni, Ing. 
Pavol Galamboš, Mgr. Adrian Kucek, Mgr. Dušan Jaroš, Ing. arch. Jaroslav Paška za účelom  vypracovania 
podkladov pre konečnú verziu PHSR MČ BNM 2007-2013  a výberu subjektu na realizáciu spracovania 
dokumentu. 
Za uznesenie hlasovalo všetkých 35 prítomných poslancov MZ B-NM. 
        Začiatkom mesiaca jún 2007 bola v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyhlasená výzva na podanie 
cenovej ponuky na vypracovanie a dodanie PHSR MČ BNM 2007-2013 v termíne podania do 21. 6. 2007. 
Výberové konanie spomedzi desiatich subjektov, ktoré zaslali cenovú ponuku, vyhralo občianske združenie 
Agentúra regionálneho rozvoja – AZ Trnava.  
Po podpise Zmluvy o dielo ÚEZ 211/2007 štatutárnymi zástupcami MČ BNM - starostom Ing. Richardom 
Frimmelom a RSDr. Petrom Bohunickým, riaditeľom ARR-AZ Trnava dňa 18. 7. 2007 začali práce na  PHSR MČ 
BNM.  
        Od augusta 2007  sa zhotoviteľ PHSR MČ BNM 2007-2013  postupne zaoberal ťažiskovými úlohami – 
auditom zdrojov, analýzou problémov podľa oblastí  a vyhodnotením dotazníkov.  Postupne, do konca januára 
2008, sa finalizovali  výstupy, kedy sa materiál skompletizoval. V mesiaci február 2008 nasledovala fáza 
prerokovávania, pripomienkovania a schvaľovania.  
       Schválením PHSR MČ BNM 2007-2013 miestnym zastupiteľstvom sa dokument stane záväzným,  a tým sa 
otvorí možnosť jeho implementácie. MČ BNM získa nový plánovací nástroj na lokálnej úrovni, ktorý je  jedným z 
najdôležitejších dokumentov pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo 
Štrukturálnych  fondov EÚ a iných verejných zdrojov.   

       PHSR MČ BNM 2007-2013 má strategický charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na 
aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol program rozvoja skutočne živým dokumentom, musí byť 
permanentne monitorovaný a v prípade potreby aktualizovaný.  Na rozdiel od územného plánu, ktorý rieši 
predovšetkým otázky fyzického rozvoja územia (lokalizáciu zástavby a priestorové regulatívy pre stavebný 
rozvoj, funkčné využitie plôch),  sa PHSR zaoberá ekonomickými, sociálnymi, kultúrnymi a inštitucionálnymi 
otázkami, čím vo vzťahu k územnému plánu plní komplementárnu funkciu.    
        Z právneho hľadiska je PHSR MČ BNM 2007-2013 dokumentom indikatívnym, ktorý nemá charakter 
všeobecne záväzného predpisu. Zámery obsiahnuté v programovom dokumente sú záväzné len pre  MČ BNM v 
rovine morálneho a politického záväzku, daného schválením v MZ B-NM. Ostatné fyzické a právnické osoby sú 
ním viazané len do tej miery, s ktorou  vyslovia súhlas.   
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        PHSR MČ BNM 2007-2013 bude nevyhnutným predpokladom rozvojovách aktivít  MČ BNM v súlade 
s rozvojom hlavného mesta SR Bratislavy a ostatných mestských častí. Preto je nutné realizovať ho v súčinnosti 
s plánovanými aktivitami mesta ako celku a susedných mestských častí.   

 
1.2. CELKOVÝ PRÍSTUP A PODMIENKY SPRACOVANIA PHSR. 

 
PHSR MČ BNM  je spracovaný v súlade so zákonom o podpore regionálneho rozvoja a  „Metodickou 

príručkou pre vypracovanie Programu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce“, ktorú vydalo Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR v apríli 2004.  Pri vypracovaní PHSR  bola využitá aj metodika Agentúry pre 
rozvoj vidieka Nitra. 

 
 Vypracovanie a realizácia účinného PHSR je zložitý proces náročný na koordináciu, odborné vedomosti 
a zabezpečenie množstva väzieb. Ide hlavne o väzby na strategické a programové dokumenty SR a EÚ, 
realizáciu príslušných odvetvových politík, realizované rozvojové programy.  
           Optimálnym nástrojom na vypracovanie a realizáciu účinného PHSR je  použitie princípov strategického 
plánovania. Proces strategického plánovania predstavuje súbor nadväzujúcich činností, ktoré sú riadené tak, aby 
viedli k naplneniu vopred stanovených a hierarchicky usporiadaných cieľov.  Začína sa analýzou, pokračuje 
definovaním cieľov, realizáciou projektov a končí sa hodnotením. Táto postupnosť krokov sa cyklicky opakuje. 
Zjednodušene možno povedať, že  v procese programovania sa vytvárajú programové dokumenty a vyberajú 
projekty, v procese finančného riadenia sa realizuje financovanie projektu a  v monitorovaní a hodnotení sa 
zisťuje, ako prispeli projekty k rozvoju regiónu a čo z toho vyplýva pre nasledujúce programovacie obdobie.  
Princíp strategického plánovania a partnerstva bol použitý aj pri spracovaní PHSR MČ BNM 2007-2013. 
 
     PHSR MČ BNM 2007-2013 je v súlade s cieľmi a prvoradými potrebami ustanovenými v Národnom 
strategickom referenčnom rámci 2007-2013  (schválené vládou SR 6. 12. 2006), Operačným programom 
Bratislavský kraj (schválený Európskou komisiou  3.  12.  2007) a  Stratégiou  rozvoja   Bratislavského  
samosprávneho  kraja (schválená Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením 36/2003). 
 
            Dôležitým regulatívom územného rozvoja MČ BNM je Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy ( schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 123/2007 ).  
 
         Východiskové podmienky pre realizáciu PHSR MČ BNM 2007-2013 a čerpanie finančných prostriedkov zo 
Štrukturálnych fondov EÚ sú definované v Koncepcii územného rozvoja Slovenska (ďalej len KURS 2001 ). 
KURS 2001 ako dokument zameraný na usmerňovanie rozvoja SR v korelácii plánovaných aktivít s ich územno-
priestorovou realizáciou vychádza z Národného plánu regionálneho rozvoja ako základného programového 
dokumentu regionálnej politiky. Koncepcia vytyčuje 6 základných cieľov pre územno-plánovaciu politiku. 
Koncepcia okrem stanovenia vlastných cieľov dáva do popredia tiež ciele Národného plánu regionálneho 
rozvoja, ktorý vytyčuje 6 globálnych cieľov a z nich vyplývajúcich 32 špecifických cieľov.  

       KURS 2001 zaraďuje mesto Bratislava do inovačných pólov rastu. V inovačných póloch rastu sa budú 
koncentrovať veľké národné projekty v oblasti znalostnej ekonomiky. V týchto póloch rastu sa budú 
prostredníctvom cielených príspevkov v rámci strategickej priority „inovácie, informatizácia a znalostná 
ekonomika“ vytvárať podmienky pre vznik a rozvoj najvýznamnejších zdrojov rastu postavených na využívaní 
poznatkov, raste efektívnosti a účinnosti rozhodujúcich ekonomických a sociálnych procesov ovplyvňujúcich 
vývoj v ostatnom území SR. Cieľom príspevkov do inovačných pólov rastu je stimulovať také procesy, ktoré 
umožnia vznik a rozvoj priemyselných klastrov schopných dlhodobo konkurovať na globálnom trhu.  
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2.  AUDIT  ZDROJOV  A SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ ANALÝZA 
  
2.1 VYMEDZENIE  ÚZEMIA MČ BNM 
 
2.1.1  Administratívno – správne začlenenie MČ BNM 
 
     Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ( ďalej len HM SR Bratislava ) je za účelom výkonu samosprávy 
rozdelené na mestské časti, ktoré sú definované v Čl. 3 ods. 2 Štatútu HM SR Bratislavy nasledovne: „ Mestské 
časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených osobitným predpisom, týmto štatútom 
a zásadami hospodárenia hospodária s majetkom zvereným im hlavným mestom, s finančnými prostriedkami 
zverenými im hlavným mestom, s nadobudnutým majetkom, ako aj s vlastnými príjmami a vlastným majetkom 
získaným vlastnou činnosťou“ . 
 
     HM SR Bratislava v súčasnosti zahŕňa 5 štátno-správnych okresov, 17 mestských častí, 20 katastrálnych 
území. Mestské časti sú spravované vlastnými orgánmi miestnej samosprávy. Obvodný úrad zabezpečuje výkon 
štátnej spravy na území mesta.  
 
Bratislava je v Bratislavskom samosprávnom kraji, MČ BNM je v Bratislave v okrese Bratislava III, kam patrí aj 
MČ Rača a MČ Vajnory. 
 
      Vymedzenie územia MČ BNM je ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení HM SR Bratislava č. 6/2001 
v § 8.  
      Západnú hranicu MČ BNM tvorí severná strana železničnej trate Bratislava - Malacky, východná strana 
Zelenohorskej ulice, rozhranie lesa a záhrad v  časti Zlatá hora a Rázsochy, katastrálna hranica prechádzajúca 
od vodojemu na Klanci cez Klanec a východná strana lesnej cesty vedúcej k horárni na Kačíne. 
     Severnú hranicu MČ BNM tvorí východná strana lesnej cesty v časti Malá baňa, katastrálna hranica vedúca 
súbežne s východnou stranou Peknej cesty, východná strana Peknej cesty, západná strana Horskej ulice, 
severná strana poľnej cesty, západná strana areálu ubytovne akciovej spoločnosti Istrochem, južná strana 
železničnej trate Bratislava - Galanta a východná strana areálu podniku Isar. 
     Južnú hranicu MČ BNM tvorí severná strana cesty na Senec, severná strana Rožňavskej ulice, severná 
strana Trnavskej ulice, severná strana Krížnej ulice, východná strana Legionárskej ulice, Račianske mýto, južná 
časť Šancovej ulice, západná strana Smrečianskej ulice, severná strana Dobšinského ulice, západná strana 
podjazdu pod železničnou traťou pri križovatke ulíc Pod Strážami – Jaskov rad. Hranica severne obchádza 
hlavnú stanicu, pokračuje severnou stranou železničnej trate Bratislava – Malacky, križuje Stromovú ulicu, 
pokračuje severnou stranou Pražskej ulice, v priestore križovatky ulíc Opavská – Ďurgalova sa lomí južným 
smerom, pokračuje južnou stranou Opavskej ulice a severnou stranou železničnej trate. 
  
     Pre podrobnejšie vymedzenie prinášame stručné charakteristiky  niektorých častí a objektov nachádzajúcich 
sa v MČ BNM. 
Ahoj – oblasť je situovaná neďaleko od podniku Kraft Foods Slovakia, a.s. ( bývalé Figaro )  smerom na Kamzík. 
Je to vinohradnícka oblasť a dnes sa z nej stáva aj štvrť luxusných domov. Lokalita získala svoje zvláštne meno 
vďaka skautom, ktorí sem chodievali v období prvej republiky. Medzi sebou sa zdravili vtedy  pozdravom Ahoj.  
Briežky sú miestna časť nachádzajúca sa približne medzi lokalitou Ahoj a Študentským domovom Mladá garda. 
Jurajov dvor je miestna časť nachádzajúca sa medzi komunikáciami Vajnorská a Rozňavská, medzi ulicami 
Bojnická, Pri dvore a Magnetová. Na Magnetovej ulici sa nachádza objekt Istrochemu. 
Koliba. Nachádza sa na úpätí Malých Karpát. Na okraji Koliby, resp. v blízkosti Koliby sa nachádza vrch Kamzík 
a televízna veža na Kamzíku. Koliba je známa predovšetkým vďaka filmovým ateliérom, ktoré sa tu nachádzajú. 
Sedačková lanovka: Na Kamzík premáva od roku 1972 sedačková lanovka od Železnej studienky.V roku 2005 
bola zrekonštruovaná. Je určená pre peších turistov a cyklistov. Mestská časť Nové Mesto navrhla 
pamiatkovému úradu zaradenie tejto stavby do zoznamu národných kultúrnych a technických pamiatok ( 
uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.02/23 zo dňa 6.2.2007) 
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Kamzík je vrch nad Bratislavou s nadmorskou výškou 439 m n.m. Nachádza sa v pohorí Malé Karpaty a je 
zalesnený bukovými lesmi. Tesne pod vrcholom je postavená televízna veža zo 70-tych rokov, ktorá nahradila 
staršiu z roku 1956. Vo veži sa nachádza kaviareň a reštaurácia, je odtiaľto nádherný výhľad na celé okolie 
Bratislavy, za dobrého počasia vidno aj Alpy. Kamzík je významné stredisko turistického ruchu. V blízkosti sa 
nachádza hotel West, Koliba Expo, bobová dráha, lyžiarsky vlek, rôzne chaty, parkoviská. Zaujímavý je pomník 
padlým vojakom v prusko-rakúskej vojne z roku 1866 a pamätník víťazstva nad Turkami z roku 1683. Na Kamzík 
je možný prístup automobilmi, alebo linkami Dopravného podniku Bratislava na zastávku Koliba (trolejbus) a 
odtiaľ pešo, alebo na zastávku Lanovka (autobus) a odtiaľ lanovkou. 
Televízna veža na Kamzíku. Je zatiaľ najvyššou stavbou v Bratislave. Bola postavená v roku 1975 a je vysoká 
200 m. Vo veži sa vo výške 70 m nachádza reštaurácia Veža a vyhliadková plošina s výhľadom na Bratislavu. 
Televíznu vežu postavili podľa projektu J. Tomašíka, S. Majku a J. Kozáka. Mestská časť Nové Mesto navrhla 
pamiatkovému úradu zaradenie tejto stavby do zoznamu národných kultúrnych a technických pamiatok ( návrh 
uznesením  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.02/23 zo dňa 6.2.2007). 
Železná studienka je jednou z lokalít bratislavského lesoparku v Malých Karpatoch, ktorá je jedným z 
obľúbených rekreačných a športových prírodných stredísk v Bratislave. Je pri nej aj zatiaľ jediná oficiálna 
zjazdová trať na Slovensku, Rohatka.Dňa 8. júla 2006 bola Železná studienka slávnostne otvorená po rozsiahlej 
revitalizácii. 
Kramáre. Nachádzajú sa približne medzi komunikáciami Limbová, Stromová a Pražská. Najvýznamnejším 
zariadením na Kramároch je Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dérera a Detská fakultná 
nemocnica. Na Limbovej má sídlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a na Stromovej ulici  
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Dopravu na Kramároch zabezpečujú predovšetkým trolejbusy, ktoré 
prechádzajú cez Stromovú a Limbovú, ako aj k Národnému onkologickému ústavu.  
Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika Ladislava Dérera (hovorovo Nemocnica Kramáre alebo len 
Kramáre). Bola postavená v roku 1968. Je pomenovaná po Ladislavovi Dérerovi, slovenskom lekárovi a 
pedagógovi (1897-1960).  
Tehelné pole ( Ziegel – Feld ). Je to historická súčasť mestskej časti, ktorá je  obytnou zónou. 
Mierová kolónia. Je to obytná zóna. Nachádza sa v okolí ulíc Magnetová a Vihorlatská. V blízkosti sa nachádza 
štadión Istrochem a miestna časť Jurajov dvor. 
Pasienky. Sú ohraničené ulicami Vajnorská, Tomášikova, Bajkalská a Trnavská cesta. Nachádza sa tu nákupné 
centrum Polus City Center, kúpalisko Kuchajda, plaváreň Pasienky, štadión AŠK Inter, autobusová stanica a 
Športová hala Pasienky. 
Bajkalská. Spomína sa už v roku 1894, no bez názvu. Je to jedna z najdôležitejších dopravných tepien. Spája 
viacero mestských častí - Petržalku, Ružinov a Nové Mesto a viacero miestnych častí, napríklad Pasienky, 
Pošeň, Prievoz, Štrkovec, Tehelné pole. Napája sa priamo na Prístavný most. Je to spojnica, ktorá pretína 
množstvo ulíc, a preto sa tu stretávajú všetky druhy dopravných prostriedkov. Autobusy (linky 39, 53, 61, 63, 66, 
74, 75, 78, 98, N53, N61, N74), trolejbusy (linky 204, 205) aj električky (linky 1, 2, 4). Nachádza sa na nej 
množstvo zástavok. V jej blízkosti sa nachádza viacero hotelov, Nemocnica s poliklinikou Ružinov, dva zimné 
štadióny (Zimný štadión Ondreja Nepelu a Zimný štadión Vladimíra Dzurilu), futbalový štadión Slovan a atletický 
a futbalový štadión Inter, krytá plaváreň, tenisový štadión, športová hala, nákupné centrum Polus, kúpalisko 
Tehelné pole a prírodné kúpalisko Kuchajda. Aj vzhľadom na blízkosť dvoch kasární a generálneho štábu 
armády SR sa na nej pred rokom 1989 usporiadavali vojenské prehliadky. 
Polus City Center. Nachádza sa na Vajnorskej ulici a svojho času to bolo najväčšie nákupné centrum na 
Slovensku. Má rozlohu 40 100 m². Toto centrum  na križovatke ulíc Vajnorská a Junácka vyrástlo v rozmedzí 
rokov 1999 az 2001 ako stavba nákupno - zábavného komplexu POLUS CITY CENTER BRATISLAVA. 
Podnikateľským zámerom investora bolo vybudovať polyfunkčný objekt s prevahou obchodných priestorov, 
doplnených o funkcie vyššej administratívy a viacerých spoločenských aktivít - kultúry, stravovania a zábavy. 
Objekt je v celom rozsahu zameraný na prenájom. V roku 2001 stavba získala prestížne ocenenie Stavba roka 
2001. 
Kuchajda je prírodné kúpalisko v Bratislave. Areál Kuchajdy sa nachádza  v blízkosti železničnej stanice 
Bratislava Nové Mesto a obchodného centra Polus City Center.  
Ľudová štvrť. Nachádza sa medzi ulicami Vajnorská, Riazanská, Hálková a Za kasárňou. Obytná zóna 
realizovaná Všeobecným stavebným družstvom v období Slovenského štátu (roky realizácie: 1941 – 1943). 
Mestská časť Nové Mesto navrhla pamiatkovému úradu zaradenie tejto stavby do zoznamu národných 
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kultúrnych a technických pamiatok ( uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
č.02/23 zo dňa 6.2.2007)   
Športová hala Pasienky je  na Trnavskej ceste 29. Je to športová hala nadčasovej konštrukcie s jasne 
definovaným tvarom dvoch krížiacich sa parabolických oblúkov prestrešených zavesenou lanovou konštrukciou. 
Mestská časť Nové Mesto navrhla pamiatkovému úradu zaradenie tejto stavby do zoznamu národných 
kultúrnych a technických pamiatok (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
č.02/23 zo dňa 6.2.2007). Keď sa v 50. rokoch 20. storočia uvažovalo o potrebe výstavby novej športovej haly, 
ani sám autor návrhu, Jozef Chovanec, nepredpokladal, že jeho stavba vyvolá taký razantný ohlas a bude 
súčasťou scény slovenskej architektúry až dodnes. 50. roky boli v stavebníctve obdobím využívania "nástrojov 
budovania", ktorými boli typizácia a prefabrikácia. Stavba športovej haly na bratislavských Pasienkoch, ktorá je 
čiastočnou kópiou pôvodnej (originálnej) haly Paraboleum v Raleigh, USA, koncepčne vyčnievala, bola 
vyzývavou, provokujúcou a elegantnou súčasne. Autorom stavby je Ing. arch. Jozef Chovanec, stavebná časť - 
Ing. Jozef Poštulka. Projekt bol dokončený v roku 1958, realizácia výstavby v roku 1962. 
Vinohrady. Mestská časť, ktorú na severovýchode  ohraničuje mestská časť Rača, na juhovýchode Račianska 
ulica. Nachádza sa tu železničná zastávka Bratislava-Vinohrady.  
Železničná stanica Bratislava-Vinohrady je železničná zastávka v treťom bratislavskom okrese v mestskej 
časti Nové Mesto na hranici s mestskou časťou Rača v miestnej časti známej ako Vinohrady. Vznikla pri 
prekládke úseku Bratislava-Vinohrady - Rača odbočka, pričom sa odstránilo mimoúrovňové kríženie úseku s 
traťou Rača-odbočka - Bratislava predmestie a tiež aj súvisiaci ostrý oblúk. Týmto sa dopravňa Rača-odbočka 
premenovala na Odbočka Vinohrady. Umožňuje taktiež prestup medzi väčšinou vlakov z/do smerov Galanta a 
Trnava bez nutnosti jazdy na hlavnú stanicu. 
Račianske mýto je dôležitý dopravný uzol a križovatka  na rozhraní mestských častí Staré Mesto a Nové Mesto. 
Cez Račianske mýto prechádza severo-južná električková trať, východo-západná trolejbusová trať a autobusové 
linky vo všetkých smeroch.Nachádza sa tu známy park Račianske mýto.  
Park Račianske mýto je mestský park v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Nachádza sa v blízkosti 
dôležitého bratislavského dopravného uzla. Pôvodne sa tu nachádzali role, polia a vinohrady a vzniklo tu 
osadnícke predmestie Blumentál. Na tomto mieste prešporskí Slováci v roku 1769 zriadili rímskokatolícku faru. 
Koncom 18. storočia tu boli zriadené dva cintoríny, v roku 1778 evanjelický smerom k Račianskej ceste a v roku 
1781 katolícky orientovaný smerom k Smrečianskej ulici. Nachádzali sa tu kaplnky, ktoré boli v súvislosti s 
riešením dopravného uzla odstránené. Cintoríny boli zrušené v 60. rokoch 20. storočia a priestory boli upravené 
ako park. Počas obdobia ČSSR tu bola umiestnená socha milicionára. Koncom 20. storočia bol park komplexne 
zrekonštruovaný a pribudla tu socha s názvom Hirošima od Tibora Bártfaya. 
Slovany sa nachádzajú severne od Trnavského mýta a areálu Istropolis. Bola tu železničná stanica - filiálka  
Bratislava-Slovany a v súčasnosti tu prebieha  výstavba obytnej štvrte Slovany, 130-metrov vysokých vežiakov 
prepojených hore 45-metrovým mostom. 
Trnavské mýto je dôležitý dopravný uzol. Kedysi sa tu nachádzalo centrálne trhovisko, ktoré bolo v 60. rokoch 
20. storočia v dôsledku plánovanej výstavby presunuté na Miletičovu ulicu. Dnes sa na jeho mieste nachádza 
Dom odborov Istropolis. Oproti nemu sa nachádza nová tržnica. Cez Trnavské mýto prechádza električková trať 
na Vajnorskú, Miletičovu a Krížnu ulicu a trolejbusová trať z Miletičovej na Šancovú ulicu. 
Dom odborov a kultúrne stredisko Istropolis. Súbor objektov kultúrneho strediska Istropolis, Radošinského 
naivného divadla a bývalého Domu techniky nachádzajúce sa na Trnavskom  mýte a Škultétyho ulici. Rok 
realizácie bol 1973 – 1981. Autori: Ferdinand Konček, Iľja Skoček, Ľubomír Titl. Mestská časť Nové Mesto 
navrhla pamiatkovému úradu zaradenie tejto stavby do zoznamu národných kultúrnych a technických pamiatok   
(uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.02/23 zo dňa 6.2.2007). 
Vtáčnik. Lokalita sa nachádza  na úpätí Malých Karpát západne od ulice Pionierska a od železničnej trate. V 
blízkosti sa nachádza železničné depo. 
Žabí majer bola prevažne záhradkárska kolónia v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto v okrese Bratislava 
III.Nachádza sa medzi ulicou Račianska, areálom podniku Istrochem a ulicou Bojnická. 
Račianska ulica je dôležitou dopravnou tepnou. Tiahne sa od Račianskeho mýta až po Raču. Názov získala 
podľa niekdajšej samostatnej obce Rača,  teraz mestskej časti Bratislava – Rača, do ktorej smeruje. Za 
socializmu bola rozdelená na ulicu Februárového víťazstva (na počesť komunistického prevratu v roku 1948 - 
hovorovo „Februárka“) a Račiansku. Nachádza sa na nej  cukrovinársky podnik, známy z histórie ako „Figaro“, 
časť areálu Policajného prezídia SR, študentský internát Mladá Garda, blízko je i ubytovacie zariadenie armády . 
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Vysokoškolský internát Mladá Garda. Je to areál vysokoškolského internátu so športoviskami. Rok realizácie 
bol 1954. Autor: Emil Belluš. Mestská časť Nové Mesto navrhla pamiatkovému úradu zaradenie tejto stavby do 
zoznamu národných kultúrnych a technických pamiatok ( uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto č.02/23 zo dňa 6.2.2007) 
Biely kríž. Nachádza sa na námestí Biely kríž. Symbol utrpenia, vernosti a lásky postavený ako náhrada za 
pôvodný zo 17. storočia. Rok realizácie – 1995. Autori: S. Basová, M. Suchár. Mestská časť Nové Mesto navrhla 
pamiatkovému úradu zaradenie tejto stavby do zoznamu národných kultúrnych a technických pamiatok    
(uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.02/23 zo dňa 6.2.2007) 
Prvá konská železnica v Uhorsku - svetový historický i architektonický unikát.    Budova Prvej 
konskej železnice na križovatke Krížnej - Karadžičovej, jedinečný historický objekt hlavného mesta SR 
Bratislavy (výstavba v rokoch 1836 -1840) súvisela s výstavbou prvej železnice, ktorej prvý úsek do Sv. 
Jura otvorili v roku 1840, koncom roka 1845 otvorili úsek do Pezinka a v roku 1846 stavbu dokončili. 
Prvý vlak po trati do Trnavy prešiel 1. júna 1846 a cesta trvala dve a pol hodiny. Konskú železnicu do 
Trnavy prebudovali po 27 rokoch a 1. mája 1873 prešiel touto traťou prvý vlak s lokomotívou na parný 
pohon. 

  Niektoré geografické ukazovatele prinášame v tabuľke č. 1. a 2. 

Tabuľka č. 1.: Geografické ukazovatele – rozloha, hustota obyvateľov   k 31. 12. 2005                                                  

Rozloha v m2 v roku               
Hustota obyvateľstva na 1km2 k 

31.12.                            

Názov územia 

Prvá 
písomná 
zmienka z 

roku        

Nadmorská 
výška 
stredu 
obce [m]     

2005 2004 2005 2004 2003 

Okres Bratislava  III              x x 74 675 032 74 675 032 827 825 823 

    Bratislava - Nové Mesto     . 136 37 481 484 37 481 484 988 991 990 

    Bratislava - Rača                1 296 154 23 659 304 23 659 304 860 857 855 

    Bratislava - Vajnory            1 237 - 13 534 244 13 534 244 320 310 305 

Zdroj: Slovenský štatistický úrad 
 

 

 Tabuľka č. 2.: Geografické ukazovatele - katastrálna plocha                                                                 

Celková výmera územia v m2                                                                 

v tom                                                                       

V tom                                              
Názov územia 

spolu         poľnohosp. 
pôda         

nepoľnohosp. 
pôda          lesný 

pozemok      
vodná 
plocha      

zast. plocha 
a nádvorie     ostatná plocha     

Okres Bratislava  III             74 675 032 18 691 097 55 983 935 31 643 664 957 832 15 687 300 7 695 139 

    Bratislava - Nové Mesto    37 481 484 4 366 476 33 115 008 20 857 076 192 522 8 260 536 3 804 874 

    Bratislava - Rača               23 659 304 7 694 998 15 964 306 9 166 270 261 271 3 924 365 2 612 400 

    Bratislava - Vajnory           13 534 244 6 629 623 6 904 621 1 620 318 504 039 3 502 399 1 277 865 

Zdroj: Slovenský štatistický úrad 
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     MČ BNM patrí do Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK). BSK je najmenším samosprávnym 
krajom v SR s rozlohou 2 053 km2. Územnú a sídelnú štruktúru tvorí 73 obcí, z ktorých Bratislava má štatút HM 
SR a 6 má štatút mesta (Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec). BSK ako najvýkonnejší región 
v ekonomike SR  sa podieľa cca 26% na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska. 
 
2.1.2 Rozvojový potenciál MČ BNM 

           Základnou filozofiou smerovania rozvoja MČ BNM pre uvedené obdobie  bude funkčné využitie územia a 
plnenie základných obslužných aktivít pre obyvateľov vlastného územia a pre ostatných navštevníkov  MČ BNM. 

Strategické smerovanie funkčného využitia územia MČ BNM: 

BÝVANIE 
Rozvoj viacpodlažného bývania bude uplatnený v ťažiskových priestoroch v lokalite Vajnorskej a Odborárskej 
ulice. Rozvoj malopodlažného bývania charakteru rodinnej zástavby sa bude realizovať v priestore k. ú. 
Vinohrady nad Národným onkologickým ústavom okolo Belianskej ulice a v lokalite Koliba – Stráže po Peknú 
cestu. 
OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 
Rozvoj občianskej vybavenosti sa bude sústreďovať doťažiskových mestotvorných priestorov Račianske mýto, 
Trnavské mýto a Filiálka s polyfunkčnou funkciou vybavenosti a bývania. Dotvorí sa občianska vybavenosť 
Račianskej, Vajnorskej a Trnavskej ulice a lokality Pasienkov. Bude sa riešiť reštrukturalizácia plôch zaniknutých 
výrob v severovýchodnom výrobnom obvode, dotváranie priestoru Zátišia v predĺžení Tomašíkovej ulice a 
predstaničného priestoru  železničnej stanice Bratislava-Nové Mesto. Bude potrebné dobudovať chýbajúcu 
občiansku vybavenosť v centrálnom priestore Kramárov (Stromová ulica) a v dominantnom priestore Koliby 
(Podkolibská ulica a lokalita Stráže). 
VÝROBA A DISTRIBÚCIA 
Rozvoj výroby, stavebníctva, skladov, distribučných centier, obchodu a služieb vrátane odpadového 
hospodárstva bude realizovaný reštrukturalizáciou jestvujúcich zariadení a na nových plochách v zóne Istrochem 
a v lokalitách na Vajnorskej ulici. 
ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A REKREÁCIA 
Rozšíria  a skvalitnia sa zariadenia vrcholového športu v zóne Pasienky. Voľnočasové aktivity športovo-
rekreačného charakteru sa budú realizovať vo väzbe na jazero Kuchajda. Rozvoj rekreačných plôch sa bude 
viazať na tradičné lokality Bratislavského lesného parku ( Železná studnička a Kamzík ). 
PRÍRODNÉ ZÁZEMIE 
Zachová sa prírodné prostredie a nadväzujúce územie Malých Karpát ako súčasti  Bratislavského lesoparku. 
TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
Predpokladá sa vybudovanie kompletnej technickej infraštruktúry vo všetkých lokalitách novej zástavby. Budú 
rekonštruované a dobudované hlavné kanalizačné zberače na území od línie Šancová – Trnavská – Rožňavská  
Cesta na Senec po svahy Malých Karpát vrátane výstavby dažďových nádrží. Dobuduje sa kanalizácia  na 
Kramároch a Kolibe, ďalej systém na ochranu zastavaných území pred prívalovými vodami zo svahov. Bude 
realizovaný vodojem v lokalite Briežky-„amfiteáter“. Predpokladá sa, že sa vyrieši  aj železničná stanica Filiálka 
a realizácia  preložky cesty II/502 v úseku Smrečianska – Gaštanov hájik. Trasa nového železničného tunela 
„Briežky“ vyústi v priestoroch Sliačskej cesty a Červeného mosta. 
 
 Na základe  strategického smerovania môžeme stanoviť rozvojové osi  MČ BNM. 
ROZVOJOVÁ OS:   
OBČIANSKA INFRAŠTRUKTÚRA A VYBAVENOSŤ MČ BNM. 
ROZVOJOVÁ OS: 
TECHNICKÁ A DOPRAVNÁ  INFRAŠTRUKTÚRA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
ROZVOJOVÁ OS:  
VÝROBNÁ INFRAŚTRUKTÚRA A HOSPODÁRSKY RAST MČ BNM. 
ROZVOJOVÁ OS:  
ĽUDSKÉ ZDROJE – VZDELANIE, ZDRAVIE, SOCIÁLNE ZAČLEŇOVANIE A INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ. 
 
Uvedené rozvojové osi MČ BNM podrobnejšie rozpracujeme v ďalších častiach PHSR MČ BNM. 
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2.1.3  Funkčné využitie územia MČ BNM 
 
Územná plánovacia dokumentácia HM SR Bratislavy definuje nasledovné funkčné využitie územia MČ BNM: 
 
Funkčné využitie územia mestskej časti Nové Mesto – západ: 
 

- funkčno - prevádzkové a organizačné dobudovanie uzlového priestoru Filiálka medzi Račianským 
mýtom a Trnavským mýtom na spoločensko – komunikačné centrum celomestského až nadmestského 
významu, rozvoj občianskej vybavenosti a bývania, 

- dotvorenie priestoru Račianskej, Vajnorskej a Rožňavskej ulice na mestotvorné radiály, hlavne 
v uzlových priestoroch ich križovania s okružnými dopravnými systémami mesta, 

- riešenie severnej tangenty ako súčasť stredného dopravného  okruhu a priľahlých plôch pre rozvoj 
obchodu, služieb a podnikateľských aktivít, zvýšenie komunikačnej priepustnosti a zabezpečenie 
dopravnej plynulosti premávky dopravných línií začlenených do  ZÁKOS-u Bratislavy, 

- stabilizácia jestvujúcich  obytných celkov (Pri Starej prachárni, Budyšínska a Robotnícka ul., Pokrok – 
Sibírska ul.) a stabilizácia areálov medzi Kutuzovou ul. a ul. Za kasárňou so špecifickou funkčnou 
náplňou a špecifickou vybavenosťou nadmestského až celoštátneho významu. 

 
Funkčné využitie územia  Pasienky a Zátišie: 
 

- potvrdenie  významu lokality Pasienky ako športovo-rekreačného centra a centra občianskej 
vybavenosti celomestského významu na území Bratislavy s celomestským  až nadmestským 
významom so stabilizovaním funkčnej štruktúry súvislých a priestorovo uzatvorených športových 
areálov vyhradených organizovaným vrcholovým športovým aktivitám,  

- zhodnotenie  nevyužívaných  a zdevastovaných plôch pozdĺž železničnej trate v Zátiší, vytvorenie  
dopravno -  komunikačného prepojenia  Tomášikovej ul. s Račianskou ul. v priestore Zátišia vo forme 
mestskej obslužnej komunikácie, 

- rozvoj obchodných a obslužno-vybavenostných funkčných zložiek pri železničnej stanici Nové Mesto 
- zvýšenie komunikačnej priepustnosti dopravných uzlov riešením mimoúrovňového križovania Jarošovej 

a Bajkalskej ul. (stredný dopravný okruh) s Račianskou, Vajnorskou a Trnavskou ul. 
 
Funkčné využitie územia Istrochemu, Starej Vajnorskej cesty a Jurajovho dvora: 
 

- vymiestnenie jestvujúcich výrobno-produkčných prevádzok pozdĺž Odborárskej ulice a Vajnorskej ulice 
a ich nahradenie funkčne zmiešanými aktivitami komerčnej vybavenosti mestského charakteru, 

- využitie voľných nezastavaných plôch pozdĺž Vajnorskej a Rožňavskej ulice na a rozvoj komerčných 
obslužbo-vybavenostných, obchodných a administratívnych funkčných zložiek, 

- transformácia jestvujúcich štruktúr územia Stará Vajnorská cesta na funkčne zmiešané územie 
vybavenosti, výrobných služieb a distribučno-skladovacích aktivít, 

- stabilizácia  dopravného podniku Jurajov dvor a rozvoj dopravno – servisných funkcií celomestského 
významu 

 
Funkčné  využitie územia mestskej štvrte Kramáre: 
 

- dobudovanie a rozvoj obslužno – vybavenostných aktivít v priestore Stromovej ulice ako významnej 
ťažiskovej mestskej triedy Kramárov s lokálnym centrom vybavenosti v uzlovom priestore napojenia 
Bárdošovej až po napojenie s Magurskou, 

- rešpektovanie a stabilizácia areálov zdravotníckej a sociálnej starostlivosti celomestského až 
nadmestského významu v založených areáloch, 

- rozvoj málopodlažnej bytovej zástavby rodinných domov v lokalite Horný Kramer nad Národným 
onkologickým ústavom, na Bárdošovej ul., Vlárskej ul. a Magurskej ul., 
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- stabilizácia, dotváranie a rekonštrukcia  jestvujúcej málopodlažnej a viacpodlažnej obytnej zástavby, 
- dobudovanie dopravno – komunikačného prepojenia Kramárov s Kolibou v priestore Vlárskej ulice. 

Funkčné využitie územia mestskej štvrte Koliba: 
 

- dobudovanie ťažiskovej spoločenskej osi, ktorú predstavuje priestor Podkolibskej a Jeséniovej ulice, 
posilnenie ich spoločenského významu, 

- dobudovanie nástupných priestorov do priľahlých častí Bratislavského lesoparku, 
- stabilizácia a rozvoj komerčných aktivít v založenom areáli filmových ateliérov, 
- funkčno prevádzkové a organizačné  využitie územia nad Krahulčou ulicou po hranicu lesa s návrhom 

občianskej vybavenosti celomestského charakteru areálového typu, 
- stabilizácia funkcie administratívnych  pracovísk a výskumných inštitúcií v založených areáloch KVÚVV 

a ÚKSÚP, 
- rozvoj málopodlažnej bytovej zástavby na disponibilných plochách  v Podhorskom páse od Stráží cez 

lokalitu Briežky na Sliačskej ulici s koncovou lokalitou Slanec na hranici s mestskou časťou Rača, 
- dobudovanie územia existujúcej  zástavby rodinných domov zodpovedajúcou dopravnou a technickou 

infraštruktúrou. 
 
Funkčné využitie  územia lesoparku a juhovýchodných svahov  Malých Karpát: 
 

- rešpektovanie špecifickosti Bratislavského  lesoparku, v ktorom sa stretávajú požiadavky na využitie 
územia pre rozvoj rekreačno – zotavovacích funkcií so záujmami ochrany prírody, 

- riešenie športovo – rekreačných  a zotavovacích funkcií v rámci jestvujúcich  areálov a priestorov  
Partizánska lúka, Železná studnička, Snežienka a lokalita Kamzík s limitom novej zástavby pre 
stabilizované funkcie len v rámci jestvujúcich areálov, 

- zachovanie pásu vinohradov medzi urbanizovaným územím mesta a neurbanizovaným  prostredím 
Malých Karpát, s prioritnou funkciou zachovania krajinného obrazu mesta,  

- vytváranie predpokladu  pre dobudovanie založených a rozvoj nových  nástupných bodov do lesoparku 
s vybudovaním  systému záchytných parkovísk v lokalite Horná Mlynská dolina, Klenová ul., ul. Pod 
Klepáčom, Kamzík, Sliačska ul. a priestory viažúce sa na Peknú cestu na hranici s k. ú. Rača .  
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2.2  ZÁKLADNÉ  DEMOGRAFICKÉ SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ UKAZOVATELE 
 
     Pre dlhodobý vývoj MČ BNM má rozhodujúci význam demografický potenciál a demografická prognóza, ktorá 
vychádza z analýzy a vyhodnotení najdôležitejších demografických ukazovateľov.  
Z demografického vývoja sa odvodzujú základné požiadavky sociálnych a ekonomických potrieb obyvateľstva, 
ako je trh práce a zamestnanosť, rozvoj vzdelanosti, potreba bytov, zdroje pre zabezpečenie dôchodcov, 
požiadavky na dopravu a na zabezpečenie rozvoja inžinierskych sietí, požiadavky na rozvoj občianskej 
vybavenosti a rozvoja sociálnych služieb.   
 
2.2.1 Vývoj obyvateľstva 
 
     Súčasný populačný vývoj na Slovensku je hodnotený v kontexte širšieho európskeho populačného vývoja. 
Viaceré demografické procesy prebiehajú na Slovensku s časovým posunom, pričom sa zachovávajú určité 
demografické špecifiká. Súčasné demografické problémy Slovenska i Bratislavy sú dnes veľmi podobné 
problémom, ktoré majú vyspelé západné krajiny. Obyvateľstvo mesta Bratislavy dynamicky rástlo nepretržite od 
polovice minulého storočia s výnimkou niekoľko krátkych medzivojnových období. Rast počtu obyvateľstva 
mesta bol trojnásobne intenzívnejší ako rast počtu obyvateľstva Slovenska. Táto skutočnosť vyplýva hlavne   
z ekonomických podmienok, z potreby pracovných síl a zo vzdelanostných a kultúrnych možností. Rozsiahly rast 
počtu obyvateľov  mesta nastal v povojnovom období po roku 1950 až do 90-tych rokov a je spojený s výraznou 
investičnou činnosťou v oblasti výstavby priemyselných podnikov celoštátneho významu, občianskej 
vybavenosti, služieb a hlavne bytov.  
Od polovice 90-tych rokov sa v Bratislave prejavujú výrazné zmeny v demografickom vývoji , ktoré sú odrazom 
aktuálnej spoločensko-ekonomickej situácie. Tieto zmeny môžeme označiť ako prechod na nový model 
reprodukčného správania sa obyvateľstva. Výrazný pokles sobášnosti a plodnosti, pretrvávajúci mierne rastúci 
trend rozvodovosti napriek zlepšeniu zdravotníckej starostlivosti majú za následok  znižovanie prirodzeného 
prírastku obyvateľstva, a tým i jeho starnutie. V dôsledku toho od roku 1996 mestu prestáva rásť počet 
obyvateľov a nastáva výraznejšie znižovanie  počtu obyvateľstva – pokles až o 27133 obyvateľov, t.j. o 6,4 %.       
Všetky hore uvedené charakteristiky môžeme nájsť aj v MČ BNM. 
 
2.2.2  Priestorové rozloženie obyvateľstva  
 
     V tabuľkách č. 3. až 5. uvádzame základné demografické ukazovatele v bývalom okrese Bratislava III., do 
ktorého MČ BNM spolu s MČ Bratislava – Rača a MČ Bratislava – Vajnory patrili. 
 

 Tabuľka č. 3.: Demografické ukazovatele - stav obyvateľstva k 31. 12. 2005                                                          

Obyvateľstvo                 Produktívni            

Názov územia 

spolu      muži      ženy      

Predproduktívni 
(0 - 14) spolu     

(15 - 59) 
muži      

(15 - 54) 
ženy        

Poproduktívni 
 (55ž+, 60m+) 

 spolu                    

Okres Bratislava  III            61 728 28 531 33 197 7 439 19 302 18 176 16 811 

    Bratislava - Nové Mesto    37 040 16 807 20 233 4 425 11 091 10 739 10 785 

    Bratislava - Rača               20 357 9 576 10 781 2 442 6 671 6 116 5 128 

    Bratislava - Vajnory           4 331 2 148 2 183 572 1 540 1 321 898 

Zdroj: Slovenský štatistický úrad 
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     Z tabuľky č. 3. je zrejmé, že MČ BNM tvorí až 60,0%-tný podiel zo všetkých obyvateľov okresu Bratislava III. 
MČ BNM je zároveň „najstaršou mestskou časťou“. Podiel seniorov ( poproduktívny vek ) je v MČ BNM 29,1%, 
kým v MČ Bratislava – Rača 25,2% a v MČ Bratislava – Vajnory len 20,7%. Podiel seniorov v okrese Bratislava 
III. je 27,2%.  
V ďalších dvoch vekových ukazovateľoch je MČ BNM na treťom mieste. Obyvatelia produktívneho veku tvoria 
v MČ BNM 58,9%-tný podiel (  MČ Bratislava – Rača 62,8% a  MČ Bratislava – Vajnory  66,1% ). Obyvatelia 
predproduktívneho veku tvoria v MČ BNM 11,9% (  MČ Bratislava – Rača 12,0% a  MČ Bratislava – Vajnory  
61,32% ). 
 

Tabuľka č. 4.: Demografia - prirodzený pohyb obyvateľstva k 31. 12. 2005                                                        

Zomretí                                  
Živonarodení              

Prírodzený prírastok (+), 
úbytok (-) na 1000 

obyvateľov               

spolu                    z toho            Názov územia 

spolu     muži     ženy     
spolu     muži     ženy     do 1 r.    

do 28 
dní       

spolu    muži     ženy     

Okres Bratislava  III              561 293 268 813 394 419 5 3 -4,08 -1,64 -2,44 

    Bratislava - Nové Mesto     347 186 161 587 275 312 4 3 -6,46 -2,39 -4,06 

    Bratislava - Rača                170 88 82 197 101 96 - - -1,33 -0,64 -0,69 

    Bratislava - Vajnory            44 19 25 29 18 11 1 - 3,51 0,23 3,28 

Zdroj: Slovenský štatistický úrad 
 

Tabuľka č. 5.: Demografia - mechanický pohyb obyvateľstva  k 31. 12. 2005                                                       

Sťahovaním                                   Saldo migrácie                               

prisťahovaní             vysťahovaní             spolu                   z toho zahraničnej       Názov územia 

spolu    muži    ženy     spolu    muži     ženy     spolu    muži     ženy     spolu    muži    ženy    

Okres Bratislava  III              1 853 857 996 1 487 672 815 366 185 181 196 143 53 

    Bratislava - Nové Mesto     1 243 587 656 1 093 488 605 150 99 51 149 106 43 

    Bratislava - Rača                541 234 307 444 201 243 97 33 64 35 29 6 

    Bratislava - Vajnory            180 85 95 61 32 29 119 53 66 12 8 4 

Zdroj: Slovenský štatistický úrad 
 
V ďalších častiach analýzy rozoberáme demografické údaje MČ BNM podrobnejšie. 
 
2.2.3  Obyvateľstvo podľa pohybu 
 
     Demografická štruktúra MČ BNM je charakterizovaná nepriaznivým vývojom populácie obyvateľstva 
v predproduktívnom veku a v znížení pôrodnosti, v silnom zastúpení obyvateľstva v produktívnom veku a v raste 
počtu obyvateľstva poproduktívneho veku.   
Tabuľka č. 6. udáva demografické ukazovatele, ktorými je počet živonarodených, zomretých, prisťahovaných a 
odsťahovaných podľa pohlavia za jednotlivé roky. V porovnaní s rokom 2005 stúpol počet živonarodených 
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o takmer 3% oproti roku 2004, z toho bolo 54% chlapcov. Počet zomretých zaznamenal zvýšený vzostup o 21%, 
z toho ženy tvorili až 53%. Celkový úbytok obyvateľstva až -90 zaznamenal rok 2005.  
 

Tabuľka č. 6.:  Demografia I. - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Počet živonarodených spolu                                        347 338 

Počet živonarodených - muži                                       186 173 

Počet živonarodených - ženy                                       161 165 

Počet zomretých spolu                                             587 482 

Počet zomretých - muži                                            275 228 

Počet zomretých - ženy                                            312 254 

Saldo migrácie  spolu                                             150 177 

Saldo migrácie - muži                                             99 76 

Saldo migrácie - ženy                                             51 101 

Saldo zahraničnej migrácie  spolu                                 149 108 

Saldo zahraničnej migrácie - muži                                 106 60 

Saldo zahraničnej migrácie - ženy                                 43 48 

Celkový prírastok (úbytok)  spolu                                 -90 33 

Celkový prírastok (úbytok) - muži                                 10 21 

Celkový prírastok (úbytok) - ženy                                 -100 12 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

 
 
 2.2.4  Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva 
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Graf č.1.:  Pohyb obyvateľov za  MČ Bratislava-Nové mesto 

Rok 2005
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 13 

     Populácia mesta Bratislavy je ešte stále relatívne mladá s trendom postupného starnutia. Priemerný vek 
predstavoval v roku 2004   39,75 roka, v roku 1995 činil  36,2 roka. Oproti priemernému veku obyvateľstva 
Slovenska je  obyvateľstvo  mesta v priemere o 2,5 roka staršie. Od roku 1990 sa priemerný vek zvýšil o 4 roky, 
od roku 1980 o 5,2 roka a od roku 1970 o 5,9 roka.   
 

Tabuľka č. 7.:  Demografia II. – za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 Rok 2001 

Počet obyvateľov k 31.12. spolu  37040 37130 37418 

Počet obyvateľov k 31.12.- muži  16807 16797 16931 

Počet obyvateľov k 31.12.- ženy  20233 20333 20487 

Počet obyvateľov k 31.12.- predproduktívny vek (0-14) spolu  4425 4469 4574 

Počet obyvateľov k 31.12.- produktívny vek (15-54) ženy  10739 10802 10114 

Počet obyvateľov k 31.12.- produktívny vek (15-59) muži  11091 11026 11750 

Počet obyvateľov k 31.12.- poproduktívny vek (55+Ž, 60+M)  10785 10833 10980 

Index vitality 41 41,3 41,7 

Zdroj: Štatistický úrad SR, SODB 2001   
 
V tabuľke č. 7. je možné vidieť, že z celkového počtu obyvateľov za rok 2005, t.j. z 37040 je 12% obyvateľov v 
predproduktívnom veku, takmer 60% je produktívne obyvateľstvo a takmer 30% tvorí poproduktívne 
obyvateľstvo. Index vitality vyjadruje pomer predproduktívneho a poproduktívneho obyvateľstva. Index vitaIity 
v Bratislave v roku 2004 predstavoval 59 bodov, kým v roku 2001 -  72 bodov. Index vitality MČ BNM  je veľmi 
nízky za všetky porovnávané roky a má stále klesajúci trend. Z prehľadu vyplýva, že index vitality v MČ BNM je 
nižší ako celomestský. 
Štruktúra pohlaví je dôležitým ukazovateľom, z ktorého sa modelujú základné požiadavky na socioekonomický 
rozvoj mesta, zabezpečenie občianskej vybavenosti, služieb i potrieb bývania. Ukazovateľom pomeru pohlavia je 
koeficient maskulinity resp. feminility. Index sa počita na tisíc obyvateľov. Index feminility sa v Bratislave 
pohybuje stabilne nad 52 %. V hodnotení pohlavnej štruktúry na území mesta Bratislavy prevláda dlhodobo 
počet žien. Uvedený trend zaznamenávame aj v MČ BNM. Podiel žien z celkového počtu obyvateľov MČ BNM 
bol v roku 2005 – 54,6% a v roku 2001 – 54,7%. 
 
 

 

4425 

21830 

10785 

Predproduktívny vek 
(0-14) 

Produktívny vek   
(Ž 15-54, M 15-56) 

Poproduktívny vek   
(Ž 55+,M 60+) 

Graf č. 3.:  Zloženie obyvateľstva podľa produktivity za rok 2005 
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2.2.5  Štruktúra podľa rodinného stavu  
 
     Rodina je základnou reprodukčnou jednotkou spoločnosti a pre populáciu má veľmi dôležitú hodnotu. 
V dôsledku meniacich sa podmienok sa zloženie a veľkosť rodiny mení. Priemerná veľkosť rodiny sa znižuje, 
pričom prevažujú rodiny s dvoma deťmi. V štruktúre rodín sa zvyšuje podiel jednorodičovských rodín, ktorých 
príčinou nie je len rozvod, ale značný podiel žien sa rozhodlo žiť mimo zväzku s partnerom. Skoré 
osamostatňovanie mladých ľudí a odchod z domu „na americký spôsob života“ zatiaľ nie je na Slovensku 
rozšírené.  
Tabuľka č. 8 zobrazuje, že v roku 2005 sa zosobášilo o 23,3 % obyvateľov menej ako v roku 2004, počet 
rozvodov sa nezmenil a počet potratov a interrupcií v roku 2005 mierne stúpol. 
 

Tabuľka č. 8.:  Demografia III. – za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Počet sobášov  163 201 

Počet rozvodov  90 90 

Počet potratov  124 114 

Počet umelých prerušení tehotenstva  90 87 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

 
2.2.6  Úmrtnosť – mortalita 
 
     Úmrtnosť úzko súvisí so stárnutím, s rozširovaním civilizačných chorôb, s nevhodným spôsobom života. 
Pohybuje sa v relatívne rovnomernej úrovni s tým, že vykazuje mierne stúpajúcu tendenciu od 50-tych rokov. 
V MČ BNM v rokoch 2004 aj 2005 počet zomretých prevýšil počet živonarodených. To znamená, že úbytok 
obyvateľstva pokračuje. V porovnaní so Slovenskom má Bratislava relatívne nižšiu percentuálnu úmrtnosť, na čo 
má vplyv vysoký podiel obyvateľov v produktívnom veku.        

Tabuľka č. 9.:   Demografia IV. – za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Zomretí na choroby obehovej sústavy – spolu 297 279 

Zomretí na nádorové ochorenia – spolu 146 89 

163 

201 

90 90 

124 
114 

90 87 

Sobáše Rozvody Potraty Umelé prerušenia 
tehotenstva 

Graf č. 4.:  Obyvateľstvo podľa vybraných demografických ukazovateľov 

Rok 2005 Rok 2004
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Zomretí na poranenia, otravy a následky vonkajších príčin – spolu 38 16 

Zomretí na choroby dýchacej sústavy – spolu 34 27 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Tabuľka č. 9. ukazuje najčastejšie príčiny úmrtí u obyvateľstva. Poradia príčin sa v jednotlivých rokoch nemenia. 
Na prvom mieste sú príčinou úmrtí choroby obehovej sústavy. Tu možno vidieť, že v roku 2005 je o 6,5% 
prípadov úmrtia na ochorenia obehovej sústavy viac ako v roku 2004. Na druhom mieste sú príčinou úmrtia 
nádorové ochorenia, kde je vidieť vysoký vzostup v roku 2005, takmer o 64%  prípadov viac ako v roku 2004. 
O tretie miesto sa delia príčiny úmrtia na následky poranení a otráv, ktoré sa tiež zdvojnásobili v roku 2005 v 
porovnaní s rokom 2004 a príčiny úmrtia na choroby dýchacej sústavy, ktorých vzostup je len mierny.  

 
2.2.7  Vzdelanostná štruktúra 
 
      Kvalifikačná úroveň obyvateľstva predstavuje stupeň vyjadrený školským vzdelaním. Kvalifikačná úroveň 
bratislavského obyvateľstva podľa profesijnej odbornosti je značne vysoká. V roku 2001 bolo z celkového počtu 
obyvateľov nad 15 rokov 79,5 % odborne kvalifikovaných. Vysokoškolsky vzdelaných bolo 24,3 %. Nárast za 
desať rokov predstavoval 2,7 %. Stredoškolsky vzdelaného obyvateľstva bolo 36,1 %. Nárast za desať rokov 
predstavoval 4,0 %. Odborne vzdelaného obyvateľstva bolo19,1 %, keď pokles v tejto skupine predstavoval 1,2 
%. Obyvateľstvo so základným vzdelaním predstavovalo 14,9 %, keď pokles činil 7,7 % oproti roku 1991. 
Z pohľadu medzinárodného hodnotenia je Bratislava po Prahe druhým najvzdelanejším regiónom 
postsocialistických krajín únie. Hodnotenie spracoval Viedenský inštitút pre výskum kvalifikácie a výučby. Miera 
vzdelanosti dosahuje podľa tohto hodnotenia 201 bodov, Praha má 208 bodov.    
 

Tabuľka č. 10.:  Bývajúce obyvateľstvo MČ BNM podľa pohlavia a podľa najvyššieho skončeného stupňa 
školského vzdelania 

Najvyšší skončený stupeň školského vzdelania 
 

Muži rok 
2001 

Ženy rok 
2001 

Spolu rok 
2001 

Štat.prepočet  
k 31. 12. 07  

Základné 1507 3151 4658 5323 

Učňovské (bez maturity) 1792 1318 3110 3554 

297
279

146 

89

38 
16 

34 27

Choroby obehovej
sústavy

Nádorové ochorenia Poranenia, otravy
a následky

vonkajších príčin

Choroby dýchacej
sústavy

Graf č. 5.:  Obyvateľstvo podľa príčiny úmrtia

Rok 2005 Rok 2004
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Stredné odborné (bez maturity) 1140 1750 2890 3303 

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 775 499 1274 1456 

Úplné stredné odborné (s maturitou) 2653 4312 6965 7959 

Úplné stredné všeobecné 1137 1937 3074 3513 

Vyššie 203 192 395 451 

Vysokoškolské bakalárske 128 154 282 322 

Vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské 4081 3844 7925 9057 

Vysokoškolské doktorandské 548 371 919 1050 

Vysokoškolské spolu 4757 4369 9126 10429 

Vysokoškolské podľa zamerania:     

- univerzitné 1372 2194 3566 4075 

- technické 2015 845 2860 3268 

- ekonomické 816 911 1727 1974 

- poľnohospodárske 122 81 203 232 

- ostatné 432 338 770 880 

Ostatní bez udania školského vzdelania 500 503 1003 1146 

Ostatní bez školského vzdelania 16 8 24 27 

Deti do 16 rokov 2451 2448 4899 5599 

SPOLU 16931 20487 37418 42760 

Zdroj SOBD 2001 + REGOB k 31. 12. 2007 ( a štatistický prepočet celkového počtu obyvateľstva evidovaného 
k 31. 12. 2007 na jednotlivé typy vzdelania) 
 
Tabuľka č.10. znázorňuje obyvateľstvo podľa dosiahnutého vzdelania a pohlavia. Najväčší počet obyvateľstva je 
so stredoškolským vzdelaním, z toho je 17% bez maturity a 27% s maturitou. Takmer 30% tvorí vysokoškolsky 
vzdelané obyvateľstvo. A 9% obyvateľstva má len základné vzdelanie.  
 

 

 

29% 

3% 
0% 

14% 9% 

17% 

27% 

1% 

Základné SOU - bez maturity SOU - s maturitou Vyššie

VŠ Bez udania vzdelania Bez vzdelania Deti do 16 rokov 

Graf č. 6.:  Percentuálne zastúpenie mužov podľa najvyššieho stupňa školského vzdelania 
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2.2.8 Religiózna štruktúra 
     Religiózna štruktúra vyjadruje počet obyvateľov podľa príslušnosti k náboženskému vyznaniu. Religiózna 
štruktúra slúži k analýze využitia a potrieb sakrálnych objektov na území mesta.  
 

Tabuľka č. 11.:  Bývajúce obyvateľstvo MČ BNM podľa pohlavia a náboženského vyznania 

Náboženské vyznanie / cirkev 
 

Muži rok 
2001 

Ženy rok  
2001 

Spolu rok 
2001 

Štat.prepočet 
k 31. 12. 07 

Rímskokatolícka cirkev 8795 12274 21069 24077 

Gréckokatolícka cirkev 145 159 304 347 

Pravoslávna cirkev 55 71 126 144 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 1165 1560 2725 3114 

Graf č. 8.:  Percentuálne zastúpenie obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania 
 
                   

3% 
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Základné SOU - bez maturity SOU - s maturitou Vyššie 

VŠ Bez udania vzdelania Bez vzdelania Deti do 16 rokov 

Graf č.7.:  Percentuálne zastúpenie žien podľa najvyššieho stupňa školského vzdelania 
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Reformovaná kresťanská cirkev 57 105 162 185 

Evanjelická cirkev metodistická 26 38 64 73 

Apoštolská cirkev 17 28 45 51 

Starokatolícka cirkev 5 6 11 13 

Bratská jednota baptistov 17 20 37 42 

Cirkev československá husitská 28 28 56 64 

Cirkev adventistov siedmeho dňa 9 19 28 32 

Cirkev bratská 31 33 64 73 

Kresťanské zbory 29 49 78 89 

Židovské náboženské obce 53 64 117 134 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 53 73 126 144 

Ostatné 77 49 126 144 

Bez vyznania 5578 5172 10756 12292 

Nezistené 791 733 1524 1742 

Spolu 16931 20487 37418 42760 

Zdroj SOBD 2001 + REGOB k 31. 12. 2007 ( a štatistický prepočet celkového počtu obyvateľstva evidovaného 
k 31. 12. 2007 na jednotlivé typy cirkví) 
 
V roku 2001 pri sčítaní obyvateľstva uvádzalo v Bratislave náboženské vyznanie 282 786 obyvateľov, t.j. 66,0 %. 
Bez vyznania bolo 125712 obyvateľov s podielom 29,3 %, a nezistené 20174 so 4,7 %. 
Podľa sčítania v roku 2001 z celkového počtu obyvateľov podľa náboženského vyznania obyvateľstva prevládalo 
rímskokatolícke vyznanie s 56,7 % podielom, evanjelické 5,8 %, gréckokatolické 0,7 %, pravoslávne 0,4 %. 
K ostatným náboženstvám sa prihlásilo malé percento obyvateľov.    
V tabuľke č.11 uvádzame prehľad za MČ BNM. Údaje ukazujú, že najväčšie zastúpenie 21069 (56%) majú 
obyvatelia rímskokatolíckeho vierovyznania. Obyvatelia bez vyznania tvoria druhé miesto 10756 (29%). Na 
treťom mieste sa nachádza vierovyznanie evanjelické augsburského vyznania 2725 (7%). 

 
2.2.9 Národnostná štruktúra  
Podľa národnostnej štruktúry prevláda v Bratislave obyvateľstvo slovenskej národnosti s 92,3 %, maďarskej bolo 
3,8 %, českej národnosti bolo 2,0 %, ostatnej 1,7 %,  /údaje SOBD 2001/. Pri sčítaní ľudu v roku 1930 bolo 
slovenskej národnosti len 48,5 %, nemeckej 26,5 % a maďarskej 15,3 %. 

Graf č. 9.:  Percentuálne zastúpenie obyvateľstva podľa vierovyznania 
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Tabuľka č. 12.:    Bývajúce obyvateľstvo MČ BNM podľa pohlavia a podľa národností 

Národnosť 
 

Muži rok 
2001 

Ženy     rok 2001 Spolu rok 
2001 

Štat.prepočet  
k 31. 12. 07  

Slovenská 15612 18878 34490 39414 

Maďarská 419 610 1029 1176 

Rómska 14 13 27 31 

Rusínska 15 20 35 40 

Ukrajinská 22 26 48 55 

Česká 328 492 820 937 

Nemecká 57 53 110 126 

Poľská 15 23 38 43 

Chorvátska 6 3 9 10 

Srbská 10 4 14 16 

Ruská 6 31 37 42 

Židovská 9 2 11 13 

Ostatné, nezistené 418 332 750 857 

Spolu 16931 20487 37418 42760 

Zdroj SOBD 2001 + REGOB  k 31. 12. 2007 ( a štatistický prepočet celkového počtu obyvateľstva evidovaného 
k 31. 12. 2007 na jednotlivé národnosti)  
 
V tabuľke č.12. uvádzame údaje za MČ BNM o obyvateľstve, ktoré bolo zastúpené podľa pohlavia a národností. 
Až 92% tvorí obyvateľstvo slovenskej národnosti. Druhé miesto tvoria obyvatelia s maďarskou národnosťou,  
obyvatelia  českej  národnosti tvoria tretie miesto a všetky ostatné národnosti uvedené v tabuľke (nemecká, 
poľská, srbská,...vrátane nezistených  národností, spolu v počte 1079)  tvoria zvyšné 3% z celkového počtu.   

 
2.2.10  Problémy a trendy demografického vývoja 

Graf č. 10.:  Percentuálne zastúpenie obyvateľstva podľa národnosti 

3%2%3% 
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Slovenská Maďarská Česká Ostatné, nezistené
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      Súčasné problémy demografickej štruktúry Bratislavy sú charakterizované nasledovnými špecifikami: 
- nepriaznivý vývoj populácie obyvateľstva predproduktívneho veku 
- nepriaznivý vývoj obyvateľstva ročníkov vstupujúcich do produktívneho veku 
- silné zastúpenie obyvateľstva v produktívnom veku 
- pokles prirodzeného prírastku obyvateľstva z vlastných zdrojov  
- pokles obyvateľstva mesta z migračných zdrojov spôsobených sťahovaním  
- znížená  sobášnosť obyvateľov mesta 

     Z uvedených problémov je možné v demografickom vývoji odvodiť nasledovné trendy: 
- demografický nárast z vlastného obyvateľstva možno očakávať v priebehu rokov 2005 až 2010 
- migračný prírastok obyvateľstva zo sťahovania môže priaznivo ovplyvniť rast mesta iba za podmienky 

cenovo primeraných podmienok na bývanie 
- z dlhodobého hľadiska nastupuje proces starnutia vlastného obyvateľstva z dôvodu prechodu silných 

populačných ročníkov do dôchodkového veku 
- z dlhodobého pohľadu treba znížiť vekovú štruktúru v prospech mladších vekových skupín a to 

podporovaním bytovej výstavby pre mladé rodiny i pre ostatné rodiny  
- zníži sa počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva a nastane intenzívnejší nárast dochádzky za prácou 

z okolitých regiónov a zvýšený dopyt po prechodnom ubytovaní 
- vzdelanostná štruktúra bude narastať čo si vyžiada prípravu územia určeného pre rozvíjanie nových 

progresívnych podnikov vyžadujúcich si kvalifikovanú pracovnú silu 
      Z demografických problémov a trendov je možné prognózovať vývoj obyvateľstva za MČ BNM. Podľa 
prognózy obyvateľstva podľa mestských častí a okresov zverejnenej v Územnom pláne hlavného mesta SR 
Bratislavy bude mať MČ Nové Mesto v roku  2030 celkovo 48200 obyvateľov, čo je 58,1% z  III. Bratislavského 
okresu . V prognóze najvyšší prírastok vykazuje V. okres, nasleduje IV. okres a potom III. okres. Najnižšie 
prírastky dosahuje I. okres.  
         Uvedený údaj, vyplývajúci z prognózovania vývoja počtu obyvateľov v mestskej časti Bratislava – Nové  
Mesto do roku 2030, bude zrejme dosiahnuteľný, pretože ako vyplýva zo štatistiky počtu obyvateľov podľa 
údajov REGOB–u mala k 31. 12. 2006 naša mestská časť prihlásených 41 014 obyvateľov, k 31. 12. 2007 už bol 
počet evidovaných obyvateľov našej mestskej časti 42 760 a k termínu 30. 4. 2008 bol nárast počtu dokonca na 
43 288 obyvateľov s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
 
2.2.11  Analýza odvetvovej štruktúry hospodárstva a ekonomicky aktívneho obyvateľstva. 
 
      Odvetvová štruktúra predstavuje základný pohľad na hospodársku štruktúru Bratislavy. Odvetvová štruktúra 
je charakterizovaná zastúpením takmer všetkých výrobných a nevýrobných odvetví. V súčasnosti v odvetvovej 
štruktúre prevládajú obchodné služby, výskum a vývoj s 18,6 % podielom. Druhým odvetvím sú obchodné 
a obslužné činnosti s 18,5 % podielom, tretím je priemysel so 14,5 % podielom, štvrtým odvetvím je doprava, 
pošty a telekomunikácie s 9,6 %, piate školstvo má 7,1 % podiel. Stavebníctvo je na šiestom mieste s 5,5 % 
zastúpením.     
 

Tabuľka č. 13.:    Bývajúce obyvateľstvo MČ BNM ekonomicky aktívne podľa pohlavia, dochádzky do 
zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva 

Ekonomicky aktívne osoby 
Odvetvie hospodárstva Muži Ženy spolu     z toho  odchádza do 

zamestnania 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby 38 17 55 36 

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby 5 1 6 4 

Rybolov, chov rýb 1 0 1 1 

Ťažba nerastných surovín 6 5 11 5 

Priemyselná výroba 1029 684 1713 844 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 136 78 214 162 
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Stavebníctvo 362 169 531 329 

Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových 
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 

979 1044 2023 1161 

Hotely a reštaurácie 185 226 411 270 

Doprava, skladovanie a spoje 642 493 1135 670 

Peňažníctvo a poisťovníctvo 261 553 814 666 

Nehnuteľnosti, prenajímanie a obch. služby, výskum 
a vývoj 

1054 949 2003 1189 

Verejná správa a obrana, povinné sociálne 
Zabezpečenie 

581 953 1534 1020 

Školstvo 416 950 1366 873 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 287 830 1117 555 

Ostatné verejné, sociálne a osobné služby 497 569 1066 757 

Súkromné domácnosti s domácim personálom 0 2 2 0 

Exteritoriálne organizácie a združenia 24 20 44 3 

EA bez udania odvetví 2634 2274 4908 1002 

Spolu 9137 9817 18954 9583 

Zdroj SOBD 2001 
 
Tabuľka č. 13. znázorňuje ekonomicky aktívne obyvateľstvo MČ BNM v roku 2001 podľa pohlavia, dochádzky do 
zamestnania a podľa odvetvia hospodárstva. Podľa pohlavia pracuje 9817 (52%) žien a 9137 (48%) mužov. 
Z celkového počtu obyvateľstva 18954 odchádza za prácou viac ako polovica (51%). Najviac mužov pracuje 
v oblasti nehnuteľností, prenajímaní a obchodných službách, výskum a vývoj (16,2%), na druhom mieste je to 
priemyselná výroba (15,8) a tretie miesto zastupujú muži v oblasti veľkoobchod a maloobchod (15,1%). U žien je 
v najväčšom počte zastúpená oblasť veľkoobchodu a maloobchodu (14%) a približne rovnako sú zastúpené 
oblasti nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj, verejná správa, školstvo a zdravotníctvo 
(13% - 11%). 

 
 

 

51% 49% 

Pracujú v mieste bydliska Pracujú mimo bydliska 

Graf č. 11.:  Percentuálne zastúpenie obyvateľov podla dochádzky do zamestnania 
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2.3  BÝVANIE 
 
     Rozvoj bytovej výstavby v Bratislave v posledných rokoch zaznamenáva nárast počtu dokončených bytov 
a stúpajúci  dopyt po bytoch v nových i starších objektoch. Záujem o novú bytovú výstavbu stúpa najmä 
v lokalitách už jestvujúcich obytných súborov. Okrem tradičného záujmu o výstavbu rodinných domov stúpol 
záujem o výstavbu bytových domov a v poslednom čase i o výstavbu bytov v polyfunkčných objektoch. Dokonca 
pri výstavbe občianskej vybavenosti dochádza často k zmene stavby pred dokončením a byty sa budujú často 
v lokalitách nevhodných z hľadiska kvality obytného prostredia. 
Trend medziročného nárastu počtu dokončených bytov v MČ BNM je viditeľný v tabuľke č. 14. 
 

Tabuľka č. 14.:  Bytový fond - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Prírastky bytov (vr. úz. zmien) - spolu                           366 79 

Prírastky bytov  - v súkromnom tuzemskom vlastníctve              366 79 

Stav bytov k 31.12. spolu                                         19412 19046 

Prírastok záhradných chát                                         1 3 

Úbytok záhradných chát                                            1 17 

Záhradné chaty, stav k 31. 12.                                    328 328 
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Graf č. 12.:  Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia a pracovného odvetvia 

 

Poľnohospodárstvo a pod. Lesníctvo a pod. Rybolov, chov rýb 
Ťažba nerast.surovín Priemyselná výroba Elektrina, plyn a voda 
Stavebníctvo Veľko a maloobchod Hotely a reštaurácie 
Doprava, skladovanie,.. Peňažníctvo a poisťovníctvo Nehnuteľnosti a pod. 
Verejná správa a obrana atď. Školstvo Zdravotníctvo a soc. star. 
Ostatné verejné, soc. a osob.služby Súkromné domácnosti Exteritoriálne org. a združ. 
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Prírastok rekreačných chát                                        4 0 

Úbytok rekreačných chát                                           0 8 

Rekreačné chaty, stav k 31. 12.                                   282 278 

Prírastok garáží                                                  11 158 

Úbytok garáží                                                     2 2 

Garáže, stav k 31. 12.                                            4233 4224 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.3.1 Štandardy a ukazovatele bývania. 
 
     V r. 2001 k obdobiu sčítania domov, bytov a obyvateľov bolo na území MČ BNM celkom  18 669 bytov 
(10,3% z celkového počtu bytov v Bratislave), z toho bolo 16 675 bytov trvalo obývaných (10,1% z celkového 
počtu trvalo obývaných bytov v Bratislave). 
      Vybrané údaje štandardov a ukazovateľov bývania v MČ BNM uvádzame v tabuľkách č. 15. až  18. 
a s tabuľkami súvisiacich grafoch. 
 

Tabuľka č. 15.:    Domový a bytový fond v roku 2001 – za MČ BNM 

Počet 
Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový fond 
spolu 

Domov spolu 2075 919 144 3138 

Trvale obývaných domov 1753 917 89 2759 

v % 63,5 33,2 3,2 100 

v tom vlastníctvo:     

štátu 8 5 30 43 

bytového družstva 5 90 1 96 

obce 4 12 4 20 

fyzickej osoby 1637 179 9 1825 

právnickej osoby 16 41 9 66 

ostatných 83 590 36 709 

Neobývaných domov 322 2 33 357 

z toho: určených na rekreáciu 22 0 0 22 

Priemerný vek domu 45 47 36 45 

Bytov spolu 2312 16072 285 18669 

v tom: trvale obývané 1909 14532 234 16675 

v % 11,4 87,1 1,4 100 

z toho družstevné 3 1237 0 1240 

byty vo vlastníctve občana v bytovom dome 0 11142 0 11142 

neobývané 403 1540 51 1994 

Počet  bývajúcich osôb 5072 31077 561 36710 

Obytná plocha bytov v m2 137928 623779 10045 771752 

Celková plocha bytov v m2 207782 893529 14057 1115368 
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Priemerný počet:     

m2  obytnej plochy 1 byt 72,3 42,9 42,9 46,3 

m2   celkovej plochy na 1 byt 108,8 61,5 60,1 66,9 

m2   obytnej plochy na 1 osobu 27,2 20,1 17,9 21 

Obytných miestností na 1 byt 3,77 2,41 2,43 2,56 

Zdroj SOBD 2001 
 
 

 
 

 
 

Tabuľka č.16.:  Vybavenie trvale obývaných bytov – za MČ BNM 

Počet 
Vybavenie  

bytov osôb v bytoch 

Graf č. 13.:  Domový  fond v % za rok 2001 

50% 

2% 15% 

33% 

Rodinné domy Bytové domy Ostatné budovy Domový fond spolu 

Graf č. 14.: Domový fond podľa vlastníctva v % za rok 2001 
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Bytov spolu 16675 36710 

z toho:   

s plynom zo siete 14882 33019 

s vodovodom   

v byte 16303 35961 

mimo bytu 24 45 

bez vodovodu 8 19 

Nezistené 340 685 

s kanalizáciou   

prípojka na kanalizačnú sieť 16285 35699 

septik (žumpa) 252 719 

so splachovacím záchodom 16376 36107 

s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 16271 35945 

Zdroj SOBD 2001 
 
V tabuľke č.16. je znázornené vybavenie trvale obývaných bytov. V r. 2001 k obdobiu sčítania domov, bytov 
a obyvateľov v MČ BNM bol 90% domácností, ktoré používali plyn so siete, 98% obyvateľov malo v byte 
vodovod, 97% bytov bolo pripojených na kanalizačnú sieť, 98% malo v byte splachovacie WC, kúpeľňu 
a sprchovací kút. 
 

Tabuľka č.17.:  Spôsob vykurovania trvale obývaných bytov – za MČ BNM 

Počet 
Spôsob vykurovania 

bytov osôb v bytoch 

Ústredne kúrenie diaľkové 11741 25086 

Ústredné kúrenie lokálne 2438 5988 

na pevné palivo 28 81 

na plyn 2138 5276 

Elektrické 99 234 

Etážové kúrenie   

na pevné palivo 14 36 

na plyn 888 2197 

Ostatné 109 247 

Kachle   

na pevné palivo 42 95 

Elektrické 20 37 

Plynové 301 584 

Ostatné 9 17 

Iné 1116 2423 

Spolu 16675 36710 

Zdroj SOBD 2001 
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Tabuľka č. 17. informuje o spôsobe vykurovania trvale obývaných bytov. 70% bytov  používa ústredné kúrenie diaľkové, 
15% lokálne, z toho 13% na plyn. Etážové kúrenie na plyn má 6% obyvateľov v trvalo obývaných bytoch a len 2% používa 
kachle. 
 

Tabuľka č.18.:   Vybavenie a rekreačné možnosti domácností – za MČ BNM 

Počet 
Vybavenie domácnosti 

bytov osôb v bytoch 

Samostatná chladnička 8608 18193 

Chladnička s mrazničkou 8856 21211 

Samostatná mraznička 3426 9002 

Automatická práčka 12154 29151 

Farebný televízor 14488 32869 

Telefón v byte 14134 31816 

Mobilný telefón 5704 14692 

Rekreačná chata, domček, chalupa 2314 5724 

Osobný automobil 5936 15995 

Osobný počítač 2856 8034 

Osobný počítač s internetom 1133 3108 

Zdroj SOBD 2001 
 
Tabuľka č. 18 vykazuje ďalšie vybavenie domácností a rekreačných možností. Takmer 90% obyvateľov malo 
farebný televízor, telefón v byte malo 87% obyvateľov, 40% vlastnilo mobilný telefón a 8% malo internet. Celkovo 
79% obyvateľov malo osobný automobil a 16% malo vlastnú chalupu. 
 
        Na štandardy a vybavenie bytov a domácností má vplyv aj  obdobie výstavby. Prehľad trvalo obývaných 
bytov podľa obdobia výstavby uvádzame v tabuľke č. 19. Z tabuľky a grafov je viditeľný povojnový rozvoj 
výstavby bytových domov v MČ BNM súvisiaci s rozvojom priemyselných odvetví. Stavebný rozvoj končí na 
začiatku 70-tych rokov , keď postupne až do súčasnosti prichádza k stagnácii novej bytovej výstavby.  
 

 

Tabuľka č.19.:   Trvale obývané byty podľa druhu budovy, podľa obdobia výstavby – za MČ BNM 

Obdobie výstavby 
Rodinné 
domy 

Bytové 
domy 

Ostatné 
budovy 

Domový fond 
spolu 

- 1899 a nezistené 138 87 33 258 

1900 - 1919 52 244 2 298 

1920 - 1945 718 2625 30 3373 

1946 - 1970 353 8843 117 9313 

1971 - 1980 260 1126 12 1398 

1981 - 1990 140 974 15 1129 

1991 - 2001 248 633 25 906 

Spolu 1909 14532 234 16675 

% 11,4 87,1 1,4 100 

Úhrn - z toho 1996 - 2001 152 514 8 674 

Zdroj SOBD 2001    
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2.3.2  Rozvoj bývania v MČ BNM 
 
     Právo na zodpovedajúce bývanie patrí medzi základné ľudské práva, zakotvené v čl. 25 Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv. Potrebu bytov možno formulovať ako rozdiel medzi počtom bytov a počtom cenzových 

Graf č. 15.: Celkový domový fond v jednotlivých rokoch
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Graf č. 16.: Trvale obývané byty podľa druhu budovy a obdobia výstavby 
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domácností v danom časovom období. Skutočná potreba bytov je  do značnej miery ovplyvňovaná ekonomickou 
situáciou štátu a obcí a socio-profesnou štruktúrou obyvateľstva – jej požiadavkami na nové bývanie a reálnymi 
finančnými možnosťami.  
     Územný plán  Bratislavy navrhuje na základe zámerov a doteraz schválených dokumentov postaviť do roku 
2030 celkovo 3 815 bytov najmä vo viacpodlažnej zástavbe (2426 bytových jednotiek). Najmä v poslednom 
období sa zvyšujú požiadavky rodinnej výstavby, čo je logickým dôsledkom predošlej prehustenej sídliskovej 
zástavby. Územný plán uvažuje s podstatným zvýšením podielu rodinnej zástavby  a malopodlažných foriem 
zástavby (mestské vily a bytové domy do 4 nadzemných podlaží).  
      Vzhľadom  na plánované počty výstavby nových bytov pred MČ BNM stojí úloha zintenzívnenia územno-
technickej pripravenosti potenciálnych území pre výstavbu. V MČ BNM je potrebné spracovať zonálnu 
dokumentáciu pre územie:  

- Horná Mlynská dolina 
- Krahulčia 
- Filiálka 
- Zátišie – Hatalova 
- Tomášikova  - Trnavská (dopracovať na podklade UŠ z Tomášikova – Rožňavská) 
- Vajnorská – Odborárska 
- Stromová – Pražská 

     Koncepčne sa treba zapodievať aj otázkami riešenia bývania špecifických skupín obyvateľstva, tak aby 
nedošlo k vytvoreniu menej hodnotných štvrtí. Tieto požiadavky možno rozdeliť podľa skladby obyvateľov do 
dvoch základných skupín: 

1.) Bývanie riešené v rámci ubytovní a útulkov (bezdomovci, neprispôsobivé rodiny, osamelí mladí ľudia 
bez sociálneho zázemia). 

2.) Bývanie v bytoch (neplatiči, chránené a bezbariérové bývanie, byty pre pestúnsku starostlivosť, bývanie 
a zariadenia pre starostlivosť o starých občanov, nájomné byty pre obyvateľstvo s nízkymi príjmami, 
byty pre mladé rodiny a pod.).  

 
2.4  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 
 
2.4.1  Zdravotníctvo 
     Štruktúra a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave má svoje výrazné špecifiká, ktoré 
sú dané štatútom hlavného mesta SR.  Bratislava disponuje veľkým potenciálom vysoko špecializovaných 
zdravotníckych zariadení, lôžkových zariadení, vedecko - výskumných inštitúcií, pracovísk vykonávajúcich 
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. V Bratislave sa sústredili zdravotnícke zariadenia, ktoré majú 
nadregionálny význam  a v prípade určitých zdravotníckych činností majú charakter národných centier. 
Aj v MČ BNM sú umiestnené významné zdravotnícke zariadenia. Sú to Fakultná nemocnica s poliklinikou 
akademika L. Dérera (v roku 2004 mala 889 lôžok ), Národný onkologický ústav  (227 lôžok), Národný ústav 
srdcovocievnych chorôb (265 lôžok), Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (400 lôžok), Železničná poliklinika.  
      V oblasti ambulantnej starostlivosti sa na území mesta poskytuje zdravotná starostlivosť v štátnych 
a v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. Proces odštátnenia bol realizovaný najmä v zariadeniach 
ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti (praktický lekár a deti, gynekológ a stomatológ). Proces 
odštátnenia prebiehal aj v zariadeniach lekárenskej starostlivosti. Územný plán mesta Bratislava predpokladá 
stabilizáciu jestvujúcich areálov štátnych nemocníc, odborných ústavov a liečební vrátane zriaďovania 
ošetrovateľských lôžok. 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Kramáre nemá ďalšie územné možnosti rozvoja, lebo areál je 
jedoznačne ohraničený – kapacita 400 lôžok sa nebude zvyšovať. Fakultná nemocnica s poliklinikou akademika 
L. Dérera Kramáre nemá ďalšie územné možnosti rozvoja – kapacita 900 lôžok sa nebude zvyšovať, návrh 
reprofilácie časti lôžok na  lôžka pre chronicky chorých pacientov.  
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb s kapacitou 265 lôžok má rozvojovú plochu 2,39 ha určenú na 
dobudovanie areálu.  
Národný onkologický ústav s lôžkovou kapacitou 227 postelí má určitú kapacitu na rozvoj a dobudovanie 
chýbajúcich prevádzok. 
V MČ BNM sa vzhľadom na relatívne dobré pokrytie nepredpokladá zvyšovanie kapacít pre ambulantnú 
starostlivosť. 
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      V tabuľke číslo 20. predkladáme štatistické údaje o zdravotníckej starostlivosti za MČ BNM.     
 

Tabuľka č.20.:  Zdravotníctvo  - za MČ BNM  

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Polikliniky samostatné (úz. a záv.)                               5 3 

Nemocnice všeobecné a špecializované                              7 3 

Transfúziologické a hematologické oddelenia                       2 2 

Liečebne, domy ošet.starost., hospice, zar.biomed.výskumu         0 3 

Lekárne a výdajne liekov                                          16 10 

Výdajne zdravotníckych pomôcok spolu                              3 5 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých            39 42 

Samostatné ambulancie praktického lekára pre deti                 9 12 

Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa              52 61 

Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa               26 17 

Samostatné ambulancie lekára špecialistu                          274 166 

Rýchla zdravotnícka pomoc                                         2 1 

Sanitné vozidlá                                                   0 15 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.4.2  Sociálna starostlivosť 
      Zariadenia sociálnej starostlivosti sú v súčasnosti riadené a spravované nielen štátom, ale aj 
obcami. Rozširujú sa aj neštátne subjekty – cirkevné, humanitné, charitatívne organizácie a organizácie 
pre zdravotne postihnutých. Služby sociálnej starostlivosti na území mesta poskytuje široké spektrum  
zariadení, ktoré vymedzuje zákon č. 195/1995 Z. z. o sociálnej pomoci (par. 18 až 38 Štvrtý oddiel ) - 
Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriaďuje príslušný orgán alebo obec.  
V MČ BNM sa nachádza Domov dôchodcov Archa na Kramároch, terénna opatrovateľská služba. V 
MČ BNM je nedostatok zariadení rôznych typov domovov dôchodcov. V meste chýba 721 miest 
v domovoch, resp.  v penziónoch pre dôchodcov. Evidujeme aj nedostatočnú previazanosť služieb tak, 
aby mohol senior zotrvať v prostredí, na ktoré je zvyknutý. Z uvedených problémov v oblasti 
starostlivosti o seniorov môžeme vyvodiť predpokladané trendy vývoja: 

- zvyšovanie poskytovania sociálnych služieb v prirodzenom prostredí seniora (najlepšie vo 
vlastnej domácnosti) a vznik komplexov služieb, kde by klient – senior našiel viac druhov 
služieb na jednom mieste, 

- podpora výstavby denných stacionárov (centrá pre denný pobyt s poskytovaním komplexnej 
zdravotníckej a sociálnej starostlivosti), 

- podpora rodín starajúcich sa o seniorov, 
- budovanie nových domovov dôchodcov s dôrazom na rešpektovanie súvislostí medzi 

potrebami seniorov a potrebami zdravotne postihnutých, 
- spájať strediská dennej starostlivosti s rezidenčnou starostlivosťou. 

Územný plán mesta Bratislava uvažuje v oblasti starostlivosti o seniorov do roku 2030 v MČ BNM 
realizovať rozšírenie kapacít o 30 miest v domove seniorov ARCHA.  
V tabuľke č. 21. uvádzame niektoré vybrané údaje  zo sociálnej  oblasti tak,  ako ich sleduje Slovenský 
štatistický úrad.         
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Tabuľka č. 21.:  Sociálna oblasť - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Domovy sociálnych služieb pre deti                                2 2 

Domovy sociálnych služieb pre deti - počet miest                  76 76 

Domy s opatrovateľskou službou                                    2 2 

Domy s opatrovateľskou službou - počet bytov                      62 62 

Domovy dôchodcov                                                  1 1 

Domovy dôchodcov - počet miest                                    100 67 

Ostatné zariadenia sociálnych služieb                             3 1 

Ostatné zariadenia sociálnych služieb - počet miest               44 44 

Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie spolu                  445 604 

Počet evidovaných uchádzačiek o zamestnanie                       226 328 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.4.3   Školstvo 
     Význam Bratislavy sa odráža v skladbe a v rozsahu areálových školských zariadení. Okrem základnej 
školskej vybavenosti a stredných škôl sa tu nachádza sieť vysokých škôl a škôl pre mládež, vyžadujúcu osobitnú 
starostlivosť často s celoslovenskou pôsobnosťou. Na území mesta sa nachádzajú základné a stredné školy  pre 
rozvoj umeleckých schopností detí a mládeže, jazykové a manažérske školy, rekvalifikačné centrá a centrá pre 
prípravu podnikateľov. Súčasťou školských zariadení sú zariadenia telovýchovy a športu.  
 

Tabuľka č. 22.: Školstvo - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Materské školy spolu                                              11 11 

Materské školy spolu - deti                                       830 852 

Materské školy - štátne - triedy                                  39 36 

Materské školy - štátne - učitelia                                76 72 

Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu                             10 9 

Základné školy - (1. - 9. roč.) spolu - žiaci                     3147 3052 

Základné školy - štátne (1. - 9. roč.) - triedy                   148 137 

Základné školy - štátne  (1. - 9. roč.) - učitelia                258 216 

Gymnáziá spolu                                                    1 1 

Gymnáziá spolu - žiaci                                            237 194 

Gymnáziá - štátne - triedy                                        14 11 

Gymnáziá - štátne - učitelia                                      31 31 

Stredné odborné školy spolu                                       1 1 

Stredné odborné školy spolu - žiaci                               638 643 

Stredné odborné školy - štátne - triedy                           22 20 

Stredné odborné školy - štátne - učitelia                         42 44 

Špeciálne školy spolu                                             8 7 
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Špeciálne školy spolu - žiaci 619 626 

Špeciálne školy - štátne - učitelia                               126 122 

Základné umelecké školy - štátne                                  1 1 

Základné umelecké školy - štátne - žiaci                          713 711 

Základné umelecké školy - štátne - učitelia                       45 45 

Vysoké školy - univerzity                                         1 1 

Združené stredné školy - štátne                                   4 5 

Združené stredné školy - štátne - žiaci                           1895 2087 

Združené stredné školy - štátne - triedy                          70 80 

Združené stredné školy - štátne - učitelia                        164 191 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a jedální v MŠ)            11 17 
Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ)-miesta pri stoloch 890 1437 

Školské jedálne spolu (bez VŠ. jedální a v MŠ) - stravníci        2908 4704 

Domovy mládeže (internáty) spolu                                  2 2 

Domovy mládeže (internáty) spolu - lôžka                          490 550 

Vysokoškolské jedálne                                             1 1 

Vysokoškolské jedálne - miesta pri stoloch                        300 300 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Tabuľka č. 22. informuje o počte zriadených predškolských a školských zariadeniach a počte navštevujúcich detí 
a žiakov. V MČ Bratislava – Nové Mesto sa nachádza: 11 materských škôl, 10 základných škôl, gymnázium, 
stredná odborná škola, 8 špeciálnych škôl, základná umelecká škola a univerzita. Z celkového počtu žiakov 8079 
navštevuje 10% detí materské školy, 39% základné školy, 3% gymnázium, 8% stredné odborné školy, 8% 
špeciálne školy, 9% základné umelecké školy 23% združené stredné školy. 
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Územný plán mesta Bratislavy predpokladá do roku 2030 vybudovať v MČ BNM jednu ZŠ na Tupého ulici 
s kapacitou 550 žiackych miest pre potreby lokalít Koliba, Stráže, Briežky, Nad bielym krížom a výstavbu jednej 
ZŠ na Sliačskej ulici s kapacitou 550 miest /22 tried/. 
 
2.4.4  Kultúra 
     Stavby v kultúre sa rozdeľujú do dvoch funkčne rozdielnych skupín. Prvú skupinu tvoria stavby, ktoré 
zabezpečujú pre kultúru a jej produkty technologické zariadenia a špecifické technické podmienky (napr. 
nahrávacie, dabingové, grafické, rozhlasové, televízne a video štúdiá, tlačiarne a pod.), druhú výkonné kultúrne 
organizácie a zariadenia určené pre realizovanie kultúrnych aktivít pre širokú verejnosť. V Bratislave sa 
nachádzajú celonárodné kultúrne zariadenia, múzeá, galérie a výstavné siene, koncertné sály,  vedecké 
knižnice, archívy ale i ostatné zariadenia kultúry /domy kultúry, domy mládeže, kiná, amfiteátre, verejné knižnice, 
zoologická záhrada, botanická záhrada/. 
Územný plán Bratislavy uvažuje v  MČ BNM vybudovať v Národnom tenisovom centre multikino. Mesto uvažuje 
prebudovať kultúrny dom Istropolis na mestské kultúrne centrum.  
Trendom vo vývoji kultúrno - spoločenských zariadení je väčšia viacúčelovosť a budovanie zariadení kultúry ako 
doplnkovej funkcie v rámci veľkých obchodných centier a voľnočasových areálov.  
Základnou tendenciou rozvoja v oblasti knižníc je rozširovanie a elektronizácia knižníc s využitím nových 
počítačových informačných technológií, aj čoraz väčšie sprístupňovanie fondov voľným výberom. Digitálne 
(virtuálne) knižnice umožňujú spojenie s on-line katalógmi knižníc prakticky na celom svete, ktoré budú dostupné 
len cez dátové siete, prístupné každému návštevníkovi bez obmedzenia.  Preto budú knižnice jediným verejnosti 
prístupným miestom, ktoré bude sprostredkovávať tieto informácie. Knižnice sa obohacujú o verejné informačné 
služby (internet) a o výstavné priestory. Postupne sa transformujú na mediatéky (knižnice), ktoré uplatňujú 
integráciu viacerých druhov médií – knižnice, galérie, kino, koncertnú sieň, divadlo, múzeum a ich doplnkových 
foriem – posluchárne a občerstvenie. 
V oblasti osvetových zariadení, domovov voľného času pre mládež sa predpokladá rozvoj rôznych záujmových 
zoskupení na vytváraní kultúrnej ponuky na podnikateľskom základe. To predpokladá ďalšiu existenciu 
flexibilných a polyfunkčných  dobre vybavených kultúrnych objektov pre realizáciu rôznych aktivít.  
     V súčasnosti na území mesta pôsobí 15 cirkví registrovaných štátom. Počtom veriacich sú najpočetnejšie 
rímsko-katolícka cirkev a evanjelická cirkev augsburského vyznania. 
      Na území MČ BNM nie sú zapísané ani evidované žiadne plošne vymedzené historické územia, či 
urbanistické súbory. V ústrednom zozname pamiatkového fondu sú zapísané nasledovné nehnuteľné kultúrne 
pamiatky.: 

- Legionárska č. 1, 3, 5, 7, - bytové domy /Legio domy/ 
- Šancová ul. č. 21, 31, 35, 41, 47, 53, 61, - bytové domy /Unitas/ 
- Zátišie č. 3 až 17 – súbor bytových domov 
- Krížna ul. 29 – Konská železnica  
- Vajnorská 62, 78, 96, - bytový komplex Nová doba 
- Nobelova ul. č. 32 – Zrkadlová sieň 
- Nobelova ul. č. 9 – Obytný dom 
- Cesta na Červený most – Muničný sklad v Kramerovom lome 
- Cesta mládeže – pomník prvomájovej manifestácie, vodný mlyn IX, malé štyri vodné nádrže, Čatlošova 

vila /zotavovňa/.  
- Kamzík – pomník padlým z r. 1856 a božia muka 

      MČ BNM okrem toho navrhla na ochranu špecifickou formou ako pamätihodnosti, resp. územia so zvláštnym 
režimom nasledovné lokality: Ľudová štvrť, areál internátov Mladá garda, Horná Mlynská dolina, televízny 
vysielač Kamzík, obraz a panoráma diaľkových pohľadov na hrebene Karpát /Mestská hora, Železná studienka, 
Stráže, Kamzík, Vtáčnik, Ahoj, Krivé jarky, Biely Kríž/, verejná zeleň uzlového priestoru Račianske mýto, 
sedačková lanovka na Kamzík, Športová hala Pasienky, Dom odborov  a kultúrne stredisko Istropolis.                             
     V tabuľke č. 23. uvádzame niektoré štatistické údaje z oblasti kultúry v MČ BNM. 
 

Tabuľka č. 23.:  Kultúra - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 
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Verejné knižnice vrátane pobočiek                                 4 6 

Verejné knižnice - počet knižničných jednotiek spolu              167821 181665 

Verejné knižnice - počet používateľov                             5310 5885 

Videopožičovne a DVD požičovne                                    4 4 

Kiná stále                                                        8 10 

Sedadlá v kinách stálych                                          1680 2862 

Divadlá                                                           2 2 

Sedadlá v divadlách                                               587 587 

Múzeá vrátane pobočiek                                            1 1 

Galérie vrátane pobočiek                                          0 1 

Kultúrno osvetové zariadenia                                      2 2 

Kostoly a modlitebne rímskokatolíckej cirkvi                      2 1 

Kostoly a modlitebne ostatných cirkví                             1 1 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 
 
 
2.4.5  Administratíva 
     Bratislava koncentruje významné administratívne správne funkcie. Tejto skutočnosti zodpovedá výrazný 
nárast administratívy, ktorá je reprezentovaná širokou škálou zariadení medzinárodného, celoslovenského, 
regionálneho, ale aj lokálneho významu.   
V MČ BNM môžeme v súčasnosti identifikovať širokú štruktúru administratívy: verejnej a štátnej, nekomerčnej, 
komerčnej a zahraničnej.  
      Dynamika rozvoja administratívy sa očakáva aj v nasledujúcom období a súvisí s rastúcim významom 
postavenia Bratislavy v stredoeurópskom regióne.  
V tabuľke č. 24 a 25 uvádzame štatistické údaje vypovedajúce o počtoch zložiek nekomerčnej a komerčnej 
administratívy v MČ BNM.   
 

Tabuľka č. 24.:  Orgány štátnej správy, súdnictva a poisťovníctva - za MČ BNM 
Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Územné orgány štátnej správy                                      0 0 

Územné orgány samosprávy                                          1 1 

Ústredné orgány štátnej správy                                    2 2 

Orgány súdnictva a prokuratúry                                    2 2 

Spoločenské organizácie vrátane polit. strán a cirkví             786 736 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Tabuľka č. 25.: Peňažníctvo a poisťovníctvo - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Poisťovne  komerčné                                               8 5 

Komerčné banky                                                    20 25 
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Pobočky zahraničných bánk                                         2 1 

Bankomaty                                                         49 37 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.4.6 Cestovný ruch a stravovacie zariadenia 
     Cestovný ruch (ďalej len CR) je najperspektívnejšou oblasťou slovenského sektora služieb a je všeobecne 
považovaný za odvetvie budúcnosti s ohľadom na multiplikačné efekty  sprevádzajúce jeho rozvoj. Priemerný 
medziročný rast CR sa vo svetovom meradle prognózuje tempom 2,5 až 2,8 %, pričom v rámci Európy sa 
najvyššia dynamika rastu očakáva v stredovýchodných a juhovýchodných krajinách Európy. HM SR Bratislava je 
už v súčasnosti najvýznamnejším slovenským mestským strediskom medzinárodného a domáceho cestovného 
ruchu v rámci poznávacieho turizmu. Začína sa rozvíjať kongresová turistika. 
      Dôležitou súčasťou CR sú ubytovacie kapacity, ktorých prehľad za MČ BNM predkladáme v tabuľke č. 26.   
 

Tabuľka č.  26.:  Ubytovacie zariadenia - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Ubytovacie zariadenia spolu                                       9 9 

Lôžka v ubytovacích zariadeniach spolu                            750 712 

Hotely (motely, botely) spolu                                     7 8 

Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) spolu                       615 692 

Hotely (motely) *****, ****                                       1 1 

Lôžka v hoteloch (moteloch) *****, ****                           100 104 

Hotely (motely, botely) *** až *                                  6 7 

Lôžka v hoteloch (moteloch, boteloch) *** až *                    515 588 

Turistické ubytovne  **, *                                        2 1 

Lôžka v turistických ubytovniach  **, *                           135 20 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
     Bratislava má už v súčasnosti dobré podmienky pre rozvoj konferenčného a kongresového CR. 
      Pre rozvoj CR sú dôležité stravovacie zariadenia. V súčasnosti sú najväčšie deficity v zariadeniach verejného 
stravovania aj v MČ BNM, kde chýba 972 m2 podlažných plôch zariadení verejného stravovania.  
 
2.4.7  Maloobchod a služby 
     Na území mesta sa v súčasnosti nachádza 38 potravinárskych supermarketov, 30 diskontných predajní, 21 
veľkých obchodných jednotiek (hypermarkety, hobby markety, regionálne centrá) a 47 obchodných domov 
a nákupných stredísk.  
V tabuľke č. 27 uvádzame prehľad obchodných prevádzok v MČ BNM. Do  roku 2030 by sa mal v MČ BNM 
odstrániť deficit maloobchodu dennej potreby, ktorý je v súčasnosti 2900 m2 predajnej plochy. Najvýraznejší 
deficit je v území Kramárov a Koliby. Územnú ponuku pre lokalizovanie základnej obchodnej vybavenosti na 
Kolibe predstavuje priestor Bellovej.  
      Trh so službami za posledné obdobie podstúpil hlboké štrukturálne zmeny. MČ BNM sa v relatívne 
dostatočnom počte nachádzajú prevádzky služby dennej potreby, či už nevýrobné (kaderníctvo, kopírovanie, 
čistiarne, opravy tovaru pre domácnosť, videopožičovne) a výrobné (krajčírstvo, oprava odevov a obuvi). Pre 
ďalší rozvoj služieb je v území MČ BNM pripravená lokalita v priestore Filiálky. Špecifickým druhom služieb sú 
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zberné dvory a zberne surovín. Optimálne by mal byť jeden zberný dvor na 10 000 až 20 000 obyvateľov. Pre 
MČ BNM sa javí potreba vybudovať zberné dvory v rozsahu cca 200 m2 . 
     Špecifické služby pre obyvateľov mesta poskytujú pohrebné služby s nárokom na rozvoj cintorínov. Na území 
mesta sa v súčasnosti nachádza 22 prevádzkovaných cintorínov a jedno krematórium. MČ BNM ako jediná 
mestská časť nemá na svojom území prevádzkovaný cintorín. Územný plán Bratislavy v budúcnosti  s jeho 
zriadením neuvažuje.  
 
 

Tabuľka č. 27.: Obchod a pohostinstvo - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Predajne potravinárskeho tovaru spolu                             64 64 

Predajne potravinárskeho tovaru - supermarkety                    2 1 

Obchodné domy a nákupné strediská spolu                           4 5 

Obchodné domy a nákupné strediská - hypermarkety                  2 2 

Pohostinské odbytové strediská                                    148 142 

Predajne nepotravinárskeho  tovaru                                293 258 

Predajne pohonných látok                                          12 12 

Predajne motorových vozidiel                                      16 16 

Zariadenia pre údržbu a opravu motorových vozidiel                27 27 

Predajne súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá           25 21 

Zariadenia pre predaj, údržbu a opravu motocyklov, mopedov a prísl. 2 2 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.4.8  Šport, telovýchova a voľný čas 
     Na území mesta sa nachádza sieť zariadení organizovanej telovýchovy a športu (športové kluby), 
neorganizovanej telovýchovy a športu (ihriská a zariadenia v rámci obytného prostredia) a sieť zariadení školskej 
telovýchovy (športové plochy v rámci areálov škôl). Bratislava ako HM SR má nedostatok športových 
a telovýchovných zariadení. Deficity v tejto oblasti sú charakteristické pre všetky mestské časti okrem MČ BNM, 
kde je priemer 27,19 m2  športových plôch na obyvateľa. Petržalka má 5,54 m2, Staré Mesto len  0,17 m2 . 

     V MČ BNM je vzhľadom na umiestnenie celomestských areálov telovýchovy a športu – Tehelné pole, Pasienky 
situácia v porovnaní s ostatnými mestskými časťami najlepšia. V budúcnosti sa uvažuje so stabilizáciou 
a dobudovaním areálov telovýchovy a vrcholového športu celomestského a nadmestského významu. Pri 
areáloch Tehelné pole a Pasienky sa uvažuje s ich kompletizáciou a rozšírením ich druhovej štruktúry výstavbou 
Národného futbalového štadióna, krytej atletickej haly, výstavbou viacúčelovej športovej haly v rámci existujúcich 
plôch areálov. V priestore pri Národnom tenisovom centre sa uvažuje s výstavbou nového zimného štadióna pre 
potreby organizovania majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011.  
     Uvažuje sa aj o dobudovaní zariadení športovej vybavenosti v lokalite jazera Kuchajda a kompletizáciou 
areálu pre jeho intenzívnejšie využívanie v prospech športovo – rekreačných aktivít. V rekreačných areáloch 
Železná studnička a Kamzík sa uvažuje o dotvorení rekreačných plôch a zariadení pre športovo - telovýchovné 
aktivity zodpovedajúce prírodnému prostrediu. 
 
     Rekreácia – pobyt v prírodnom prostredí plní dôležitú zdravotne preventívnu funkciu v živote obyvateľstva. 
Rekreačné plochy sú definované ako územia slúžiace na rekreáciu s dominujúcim prvkom prírodného prostredia 
s vybavenosťou pre športové aktivity turistiky, cykloturistiky a pobytu pri vode. Prírodné zázemie mesta v širokom 
sortimente z hľadiska sezónnosti celoročného využívania obyvateľstvom poskytuje možnosti každodennej a   



 

 36 

krátkodobej  - víkendovej rekreácie (pobyt pri vode, pobyt v lesoch, pešia turistika, cykloturistika) , ako aj využitie 
pre tranzitný turizmus. V MČ BNM sa nachádzajú dve celomestské rekreačno – relaxačné centrá: stredisko 
Železná studnička, stredisko Kamzík.  Územný plán Bratislavy uvažuje s dobudovaním založených a rozvojom 
nových nástupných bodov do lesoparku v plochách Partizánska lúka, Železná studnička, Snežienka v lokalite 
Kamzík, priestor na Briežkoch – Sliačskej ulici.  
 
      V regióne sú vytvorené výborné podmienky pre rozvoj cykloturistiky,  a to po trasách pozdĺž vodných tokov 
v miernom horskom teréne a aj v nížinnej krajine. Kostrou cykloturistiky je medzinárodná turistická trasa vedená 
z Nemecka pozdĺž Dunaja po Štúrovo. Na túto trasu sa napája trasa pozdĺž Moravy. Územný plán mesta uvažuje 
s prepojením oboch trás so sieťou trás v Malých Karpatoch cez Záhorskú a Podunajskú nížinu. Pripravená je 
malokarpatská magistrála vedená pozdĺž pohoria od Bratislavy – Rače cez Modru na Smolenice, stotožnená 
s tzv. malokarpatskou vínnou cestou. 
 
        V tabuľke č. 28 predkladáme prehľad o zariadeniach pre šport a telovýchovu v MČ BNM. 
 

Tabuľka č. 28.: Šport - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Kúpaliská umelé a prírodné                                        2 2 

Bazény kryté (okrem školských)                                    3 2 

Bazény otvorené (okrem školských)                                 3 2 

Bazény školské spolu (kryté a otvorené)                           1 0 

Telocvične - spolu                                                30 31 

Telocvične - školské                                              18 22 

Štadióny otvorené                                                 7 4 

Ihriská pre futbal (okrem školských)                              7 10 

Ihriská školské                                                   28 8 

Ihriská ostatné                                                   5 5 

Športové haly                                                     5 9 

Štadióny zimné (kryté a otvorené)                                 2 1 

Ostatné športové zariadenia                                       5 0 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.5 VÝROBA, VÝSKUM  A VÝVOJ 
 
      Výrobná štruktúra je zastúpená odvetviami priemyselnej výroby, stavebnej výroby, výrobných služieb 
a poľnohospodárskej výroby. Z hľadiska ekonomickej výkonnosti Slovenska jedine Bratislavský región má 
výkonnosť, ktorá sa pohybuje okolo priemeru EÚ (v roku 2001 – 101 % priemeru EÚ). Ostatné regióny sú 
v rozmedzí 40 – 50 % z priemeru EÚ a sú zaradené do kategórie menej rozvinutých.    
       V štruktúre priemyslu prevláda výroba pracovne, surovinovo a kapitálovo náročná a štandardná.  Táto 
výroba je dovozne a ekologicky náročná. Úroveň produktivity práce v SR vo vzťahu k EÚ je odrazom nižšej 
konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky a je tiež spôsobená zaostávaním technických parametrov, 
kvality výroby a štruktúry vyrábaného sortimentu.   
       Rozhodujúce opatrenia v oblasti  výrobnej štruktúry sú zamerané na: 

- reštrukturalizáciu a revitalizáciu hospodárskej základne s dôrazom na zavádzanie nových technológií, 
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- zvyšovanie výroby s vyšším stupňom finalizácie a vysokou pridanou hodnotou,  
- zvyšovanie exportnej výkonnosti a konkurencieschopnosti produkcie, 
- znižovanie energetickej náročnosti a negatívnych vplyvov na životné prostredie, 
- podporu rozvoja malého a stredného podnikania vo výrobnej sfére, 
- pritiahnutie zahraničných investorov do vytypovaných lokalít a odvetví.   

 
       V súčasnosti je vedeckovýskumná základňa silne založená a vytvára dobrú východiskovú bázu pre žiadúcu 
reprofiláciu mesta ako centra tvorby a výmeny vedeckotechnických a spoločenských informácií 
v medzinárodných a regionálnych vzťahoch. Podstatná časť inštitúcií zaoberajúcich sa výskumom a vývojom 
v rámci Slovenska je koncentrovaná na území mesta Bratislavy (36 %). Sieť zariadení vedy a výskumu tvorí 103 
inštitúcií z celkového počtu 286 inštitúcií SR evidovaných v roku 2002. 
V Bratislave prevažujú činnosti základného a aplikovaného výskumu, pričom polovica aplikovaného výskumu 
a experimentálny vývoj sa realizuje v iných regiónoch Slovenska. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že na území 
mesta sú  lokalizované aj najdôležitejšie výskumné pracoviska s regionálnym a nadregionálnym významom.  
        
      Rozhodujúce postavenie v Bratislave z hľadiska spracovateľského priemyslu majú odvetvia výroby 
dopravných prostriedkov, rafinovaných ropných produktov, chemických výrobkov a odvetvie vydavateľstva 
a tlače. Významný podiel na  výrobe má tiež potravinárska výroba. 
      Z územného hľadiska je na území mesta šesť územno-výrobných zoskupení. Medzi ne patrí severovýchodné 
územno-výrobné zoskupenie   v pokračovaní MČ Rača a Vajnory.  Priemyselná výroba v MČ BNM je na rozlohe 
100,83 ha, distribučné centrá sklady a stavebníctvo sú umiestnené na rozlohe 41,92 ha. Do budúcnosti sa v MČ 
BNM neuvažuje s rozšírením plôch priemyselnej výroby ani distribučných centier skladov a stavebníctva.  
       Plochy doterajších výrobných centier sú určené na reštruktualizáciu a efektívne zhodnotenie jestvujúcich 
plôch a areálov.  Výrobná plocha Istrochemu sa zachováva len v minimalizovanom rozsahu a ostatné výrobné 
plochy sa transformujú na potreby nerušiacej výroby, obchodu, služieb, distribúcie a stavebníctva.  
       Stavebná produkcia je výrazne poznačená poklesom, i keď v súčasnom období postupne dochádza k recesii 
stavebnej produkcie na území Bratislavy, hlavne v súvislosti so zvýšením ekonomickej stability a vstupom SR do 
EÚ.  
Podsystém sklady a distribúcia zahŕňa špecializované  zariadenia pre skladovanie a veľkoobchodnú distribúciu 
s nárokmi na kapacitnú nákladnú dopravu a s vysokou frekvenciou dopravy všeobecne. V MČ BNM boli pôvodné 
skladové areály vybudované na Starej Vajnorskej. V súčasnosti sú nedostatočne a nevhodne využívané. 
Územný plán mesta navrhuje reštruktualizáciu a modernizáciu skladových zariadení v priestore Starej Vajnorskej 
a s rozvojom distribučných zariadení v rámci priestorov prímestského centra vybavenosti (priestory popri 
Rožňavskej, ceste na Senec ).  
 
      Do územia Bratislavy spadá 8 prímestských poľnohospodárskych družstiev. Významná časť 
poľnohospodárskej pôdy na území MČ BNM slúži drobnému samozásobeniu a voľnočasovým aktivitám 
obyvateľov mesta. Táto funkcia v poslednom období rastie vzhľadom na nastupujúce tendencie hľadania záujmu 
mestskej populácie o vidiecky spôsob života. Z hľadiska miestnych možností je žiaduce výrazne podporiť 
význam vinohradníctva, nielen s ohľadom spotreby hrozna, ale aj v rámci zachovania doterajších dlhodobých 
vinohradníckych tradícií a turistického ruchu, ako aj spracovania vína. Vinohradníctvo je významnou hodnotou 
pre tvorbu imidžu MČ BNM a atraktivít v cestovnom ruchu.  
       Na území MČ BNM pôsobia dva výskumné ústavy: 
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky - neuvažuje sa s iným funkčným využitím územia ako vinice na 
plochách, ktoré sú v zmysle par. 8 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve určené iba na účel 
pestovania viniča. 
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky – stanicu Koliba v k. ú. Vinohrady ústav uvažuje uvoľniť 
s možnosťou založenia stanice pri inom podniku. 
 
      Les Bratislavy tvorí 8280 ha lesných pozemkov (sú súčasťou Bratislavského lesoparku), čo predstavuje 23 % 
- tnú lesnatosť územia Bratislavy. Lesy mesta Bratislavy o výmere 3059 ha obhospodarujú od roku 1994 
mestské lesy v Bratislave. Kategorizácia lesov z hľadiska prevažujúcich funkcií ich rozdelila na lesy osobitného 
určenia a lesy ochranné.   
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      V tabuľkách č. 29 a 30 prinášame prehľad subjektov podľa vybraných ekonomických činností a organizačnú 
štruktúru hospodárstva MČ BNM.   
 

 

Tabuľka č. 29.: Subjekty podľa vybraných ekonomických činností – za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Odvetvová štruktúra hosp.: subjekty za územie spolu  (OKEČ 01-99) 8249 7875 

Subjekty v ph., poľov., les., a rybolove spolu (OKEČ 01, 02 a 05) 26 27 

Subjekty v ťažbe ner.sur.,priemysle,výr.el., plynu,vody(OKEČ 10-41) 621 617 

Subjekty v stavebníctve (OKEČ 45)                                 471 451 

Subjekty v obchode,hotel.,dopr.,peňaž.,škol.,zdrav...(OKEČ 50-95) 7131 6780 

Subjekty v obchode,opr.,hotel.,dopr.,pošt. a telekom.(OKEČ 50-64) 3101 2975 

Subjekty vo finanč.,nehnut.,obchod.,výskume a vývoji (OKEČ 65-74) 2657 2519 

Subjekty vo verej.správe,obrane,škol.,zdrav.,služb...(OKEČ 75-95) 1373 1286 

Subjekty v exteritoriálnych organizáciách a združeniach (OKEČ 99) 0 0 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

Tabuľka č. 30.:  Organizačná štruktúra hospodárstva - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Subjekty vedené v Registri organizácií                            8249 7875 

Právnické subjekty spolu                                          4039 3611 

Podniky                                                           3114 2740 

Obchodné spoločnosti                                              2942 2586 

Akciové spoločnosti                                               273 260 

Spol. s r.o.                                                      2635 2291 

Družstvá                                                          24 22 

Šátne podniky                                                     1 0 

Obecné podniky                                                    0 0 

Org. zložky zahr. osôb                                            75 66 

Ostatné ziskovo orient. jednotky                                  72 65 

Neziskové organizácie - spolu                                     925 871 

Neziskové organizácie - rozpočtové                                39 38 

Neziskové organizácie - príspevkové                               10 11 

Neziskové organizácie - ostatné                                   876 822 

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - spolu             4210 4264 

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri - živnostníci       3929 3984 

Fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri -slobodné povolania 270 269 

Fyz.os.nezap. v obchod. registri -samostatne hospodáriaci roľníci 11 11 
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Počet podnikov v súkromnom sektore - spolu                        3100 2720 

Počet podnikov v súk. sektore -v medzinár.vlast. s prevaž. súk.s. 282 253 

Počet podnikov v súkromnom sektore - v zahraničnom vlastníctve    639 534 

Počet podnikov v súkromnom sektore - družstevnom vlastníctve      25 23 

Počet podnikov vo verejnom sektore                                14 20 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.6 DOPRAVA 
 
Automobilová doprava a komunikačná sieť 
 
      Súbežne s historickým vývojom mesta sa rozvíjala aj jeho komunikačná sieť. Od  šesťdesiatych rokov sa 
rozvoj usmerňoval s cieľom vytvoriť radiálno – okružný systém, doplnený sieťou obslužných ulíc. Tento systém 
umožňuje optimálne prerozdeľovanie dopravy prostredníctvom okruhov a odvedenie tranzitnej dopravy mimo 
centrum mesta.  
Bratislava je križovatkou významných európskych trás pre medzinárodnú automobilovú dopravu. Sú to tri hlavné 
európske cesty E65, E75, E58, ako aj dve doplnkové cesty E571, E575. Komunikačnú sieť tvoria komunikácie 
s celoštátnym a nadmestským významom a miestne komunikácie v celkovej dĺžke 808,8 km.   
V tabuľke č.  31.  uvádzame niektoré ukazovatele dopravy za MČ BNM. 
 

Tabuľka č. 31 Doprava - za MČ BNM 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Zastávky vlakov osobnej dopravy                                   3 3 

Miestne komunikácie spolu     na 1 d. m.                         53,4 53,4 

Miestne komunikácie - bezprašné  na 1 d. m.                   53,4 53,4 

Mosty na miestnych komunikáciách                                 3 3 

Lávky pre peších                                                  2 2 

Vybudované chodníky  na 1 d. m.                                   42,3 42,4 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Mestská hromadná doprava  
 
      Mestská hromadná doprava (ďalej len MHD) bola v Bratislave zahájená v roku 1885 električkami 
s rozchodom 1000 mm, ktorý sa zachoval dodnes. Od roku 1927 sa MHD prevádzkuje aj autobusmi a v roku 
1941 bola zahájená prevádzka trolejbusmi. Dodnes tieto tri skupiny dopravných prostriedkov zabezpečujú 
hromadnú dopravu osôb na území hlavného mesta SR a ich sieť pokrýva prakticky celé jeho zastavané územie. 
Celková dĺžka siete MHD je 475,6 km, električkové trate sú vybudované v dĺžke 39,6 km, trolejbusové trate 
v dĺžke 39,0 km. Najvyšší podiel 83,5 % z celkovej dĺžky pripadá na sieť autobusovej dopravy. Dopravné 
a prepravné výkony vypovedajú, že v súčasnosti je v Bratislave nosným systémom MHD autobusová doprava.  
 
Železničná doprava 
 
      Železničný uzol Bratislava tvorí dôležitý komplex zariadení v sieti slovenských železníc. V súčasnom stave je 
do uzla zaústených 7 traťových smerov. Na území mesta je 13 železničných staníc, 2 odbočky a 2 zástavky. 
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Stavebná dĺžka železničných tratí na území mesta predstavuje 89,450 km, z toho je 52,515 km dvojkoľajových. 
Z celkovej dĺžky tratí je 66 % elektrifikovaných. 
Aby sa súčasný stav železničného uzla Bratislava dostal na primeranú úroveň je nevyhnutné postupne realizovať 
celý súbor stavieb, z ktorých sa niektoré dotýkajú aj územia MČ BNM (prestavba hlavnej stanice – budovy aj 
koľajiska, prestavba železničnej stanice Bratislava – predmestie, prestavba železničnej zástavky Vinohrady, 
celkové riešenie situácie na železničnej stanici Filiálka). 
Prvá konská železnica, ktorú má MČ BNM na svojom území ( v blízkosti Trnavského mýta), je významnou 
kultúrnou pamiatkou a MČ BNM ju má aj vo svojom erbe.  
 
Pešia doprava 
 
      Podiel pešej dopravy z celkového počtu ciest v osobnej doprave na území mesta je v súčasnosti cca 30 %, 
čo predstavuje vyše 500 tisíc peších ciest za deň. V historickom jadre mesta bola pešia zóna zriadená už v roku 
1980. V uzloch s vysokou intenzitou automobilovej dopravy, MHD a peších sa pre zvýšenie priestupnosti 
a bezpečnosti chodcov vybudovali podchody (na území MČ BNM Trnavské Mýto).  
 
 
 
 
 
Cyklistická doprava  
 
      Podiel cyklistickej dopravy v deľbe prepravnej práce neprevyšuje 1 %. Cyklistická doprava v Bratislave má 
prevažne charakter sezónnej dopravy so zvýšeným počtom ciest v letnom období. V súčasnosti je 
zrealizovaných cca 33 km hlavných a cca 20 km vedľajších cyklistických trás.  
              
2.7 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
 
        Technická infraštruktúra mesta je súborom vodohospodárskych, energetických a telekomunikačných 
systémov, ktoré zabezpečujú základné životné funkcie mestského organizmu. Technická infraštruktúra má 
celomestský charakter integrujúci jednotlivé mestské časti do navzájom prepojeného celku.  
Komplex technickej infraštruktúry mesta pozostáva zo systémov, ktoré zabezpečujú zásobovanie vodou, 
elektrickou energiou, teplom, plynom, odkanalizovanie územia, ďalej zo systémov vodných tokov a vodných 
plôch, telekomunikácií, ropovodov, produktovodov a kolektorov. Zariadenia technickej infraštruktúry sú verejného 
aj neverejného charakteru.  
 
Zásobovanie vodou 
      Systém verejného vodovodu bol na území mesta Bratislavy uvedený do prevádzky v roku 1886. Súčasný 
bratislavský vodovodný systém tvorí ucelená sústava vodárenských zariadení, t. j. vodných zdrojov, čerpacích 
staníc, vodojemov a vodovodných potrubí. Podstatná časť územia MČ BNM (južne od železničnej trate)  patrí 
z hľadiska zásobovania vodou do prvého tlakového pásma. Primárne vodárenské zariadenia majú dostatočnú 
kapacitu na pokrytie nárokov na potrebu vody. Zložitejšia je situácia v členitom území severne od železničnej 
trate. V atraktívnych polohách je na svahoch Malých Karpát navrhnutá takmer výlučne individuálna bytová 
výstavba, ktorá prináša aj individuálne riešenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou. Tieto riešenia sú 
naznačené v územnom pláne rozvoja Bratislavy – MČ BNM. 
 
Odkanalizovanie  
      Na odkanalizovaní územia mesta Bratislavy sa podieľajú systémy verejných a neverejných kanalizácií, ako aj 
sieť vodných tokov. Územný plán rozvoja mesta Bratislavy pre MČ BNM v odkanalizovaní územia uvažuje 
s nasledovnými riešeniami: 

- Železná studnička - na odkanalizovanie jednotlivých lokalít s rekreačným a iným využitím je navrhnutá 
- stoka splaškovej tlakovej kanalizácie, situovaná v trase komunikácie so zaústením do novej kanalizácie, 

vybudovanej v Ceste mládeže nad Červeným mostom. Do nej sa individuálne zaústia výtlaky 
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z lokálnych čerpacích staníc. Alternatívou, resp. dočasným riešením môžu byť lokálne ČOV pri 
jednotlivých strediskách, 

- Kramáre, oblasť RD Snežienková, Klenová – uvažuje sa výstavba splaškovej kanalizácie,  
- Kramáre, oblasť RD Júnová, Júlová, predĺžená Vlárska – uvažuje sa nová stoková sieť napojená na 

navrhovaný podmieňujúci zberač v Ceste na Kamzík, 
- Koliba, Kamenné sady – uvažuje sa nová stoková sieť, 
- Koliba, Stráže – uvažuje sa nová stoková sieť pripojená na zberač v Podkolibskej ulici, 
- Koliba, Briežky – uvažuje sa nová splašková kanalizácia pripojená na zberač na Sliačskej ulici, 
- Podhorský pás v lokalitách novej zástavby prevažne formou RD sa uvažuje s výstavbou splaškovej 

kanalizácie, 
- Pasienky – územie novej zástavby pri Tomášikovej a Trnavskej ul. bude odkanalizované novými 

prítokmi zberača. 
Územný plán mesta Bratislavy navrhuje pre MČ BNM 13 stavieb na skapacitnenie a rozvoj vlastného funkčného 
systému kanalizácie.  
 
Elektrická energia 
      Zásobovanie mesta Bratislavy elektrickou energiou je v prevažnej miere zabezpečované prostredníctvom 
nadradených transformovní Podunajské Biskupice, Stupava a od roku 1994 z vodného diela Gabčíkovo. Časť 
spotreby je krytá výrobou vo vodných elektrárňach v okolí mesta (VE Gabčíkovo, VE Čunovo ) a zo závodných 
elektrární a teplární na území Bratislavy.  
MČ BNM nemá so zásobovaním elektrickou energiou problémy.  
 
Zásobovanie teplom  
      V meste je zabezpečená výroba a rozvod tepla jednak systémom centralizovaného zásobovania teplom  
a tiež z decentralizovaných zdrojov rozličného výkonu a s rôznymi druhmi využívaných palív.  
MČ BNM spolu s MČ Staré Mesto a Ružinov je zásobované centrálnym zásobovaním tepla sústavou Bratislava 
– východ. Táto sústava je svojim rozsahom najväčšia v Bratislave. Ako centrálne zdroje v tejto sústave pracujú 
Tp Bratislava II, Výhrevňa – Juh a externý tepelný zdroj Paroplynový cyklus a. s., Bratislava. Tieto zdroje sú 
navzájom prepojené, dodávku tepla zabezpečujú vzájomnou paralelnou spoluprácou.  
Zásobovanie plynom  
       V Bratislave bola prvá plynáreň postavená v roku 1856. Vyrobený plyn z uhlia sa používal na domové 
a uličné osvetlenie. Po prvej svetovej vojne sa používanie plynu rozšírilo i na varenie, neskôr na prípravu teplej 
a úžitkovej vody a na vykurovanie.  
V súčasnosti je plynofikovaných všetkých 17 mestských častí, odberateľmi plynu na území mesta je 95 % 
domácností.  
Územie MČ BNM je pokryté sieťou strednotlakových a nízkotlakových plynovodov. Z východnej strany 
prechádzajú jej územím i nadradené vysokotlakové plynovody.  
 
Telekomunikácie  
       Súčasný stav telekomunikácií v Bratislave možno hodnotiť ako obdobie búrlivého rozvoja vo všetkých jeho 
oblastiach. Rok 1993 znamenal nielen začiatok výraznej modernizácie telekomunikačnej siete v Bratislave, ale aj 
kvalitatívny skok v úrovni poskytovaných telekomunikačných služieb.  
Stratégia rozvoja HMSR Bratislavy v oblasti telekomunikácií je zameraná na: 

- podporu intenzívneho rozvoja telekomunikačnej infraštruktúry, zapojenie sa na globálne informačné 
diaľnice, vytvorenie predpokladov pre priblíženie multimediálnej komunikácie na každé pracovisko a do 
každej domácnosti,  

- zvýšenie hustoty telefonizácie a rozšírenie telekomunikačného zariadenia do nových rozvojových 
území, 

- dobudovanie kapacity digitálnych ústrední, transportné a prístupové siete dobudovať tak, aby 
vyhovovali aj stále rastúcim požiadavkám na dátové prenosy,  

- dobudovanie systému káblovej televízie a mobilných rádiotelefónnych sietí, rozvíjanie systému 
rádiokomunikácií,  

- rozšírenie sortimentu telekomunikačných služieb 
V území MČ BNM sa uvažuje s nasledovnými investičnými akciami rozšírenia prístupových sietí: 
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- rozšírenie metalickej siete: Bojnická, Koliba, Horská, Bajkalská, Odborárska, Trnavská, Gaštanový 
hájik, 

- FITL – optický prístupový systém: Račianska, Bojnická, Gaštanový hájik, Bajkalská, Odborárska, 
Horská, Trnavská, Sliačska cesta, 

- miestny optický kábel: Želová – Račianska – Jarošova, Jarošova – Sliačska cesta, Jarošova – 
Gaštanový hájik – Horská .           

 
2.8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
      Koncepcia starostlivosti o životné prostredie v Bratislave vychádza z poznania súčasného stavu jeho 
základných zložiek, z definovaných opatrení a trendov obsiahnutých v koncepčných materiáloch, ale aj iných 
environmentálnych nástrojov smerujúcich k napĺňaniu kritérií a požiadaviek trvalo udržateľného rozvoja. 
Bratislavská oblasť sa radí medzi najviac zaťažené oblasti v rámci Slovenska.   
 
2.8.1  Zložky životného prostredia 
Voda  
     Podzemné a povrchové vody sú jedným zo základných surovinových zdrojov, tvoria dôležitú zložku 
prírodného prostredia a slúžia na zabezpečovanie hospodárskych a ostatných celospoločenských potrieb.  
Dominujúcim faktorom pri tvorbe zásob a kvality podzemných vôd je Dunaj so sústavou ramien. Badateľný je 
však i vplyv Malého Dunaja, prítokov  podzemnej vody zo susedných území, zrážky, výpar a iné faktory. 
V oblasti Bratislavy naďalej pretrváva problém znečistenia podzemných vôd železom a mangánom, dusičnanmi, 
dusitanmi, síranmi a chloridmi. Opakovane namerané prekročenia boli v objektoch Duslo, a.s. - Istrochemu v MČ 
BNM. Istrochem, a. s. patrí z hľadiska kontaminácie územia k najproblematickejšej časti znečisťovania pôdy 
a podzemných vôd v MČ BNM.  
Kvalita povrchovej vody na území Bratislavy sa sleduje monitorovaním, ktoré zabezpečuje SHMÚ v Bratislave. 
Z hľadiska rekreačného využívania na kúpanie evidujeme v území MČ BNM jazero Kuchajda, ktoré je jedným 
z troch legálne prevádzkovaných jazier na kúpanie. Z toho dôvodu bude potrebné vzhľadom na rozvoj areálu 
Kuchajda zabezpečovať pravidelné monitorovanie kvality vody v tomto jazere.  
Pôda a krajina       
      Bratislava vďaka svojej polohe a geomorfologickým danostiam územia má bohaté a rôznorodé prírodné 
zázemie a bohato zastúpené krajinotvorné prvky. Prírodné prvky sú však zastúpené nerovnomerne a na 
mnohých miestach sú poškodené. Chýbajú väčšie biologicky významné plochy zelene v urbanizovanom 
prostredí. Na prírodné prostredie mesta negatívne vplýva najmä znečisťovanie ovzdušia, vôd, vysoká produkcia 
odpadových látok, zvýšená hluková záťaž a iné stresujúce faktory (napr. elektromagnetický smog, radón, erózia 
pôdy, degradácia a devastácia územia, poškodenie vegetácie a zelene).  
Z činiteľov, ktoré ohrozujú najmä poľnohospodársky pôdny fond, sú najvýznamnejšími vodná a veterná erózia. 
Najviac vodnou eróziou ohrozovanou oblasťou je územie svahov Malých Karpát v dotyku aj s územím MČ BNM. 
Z toho dôvodu je potrebné aj uvažovať o opatreniach zamedzujúcich vodnú eróziu, najmä pri urbanizácii 
prostredia v dotyku Malých Karpát.  
Ovzdušie  
     Katastrálne územie HMSR Bratislava patrí medzi extrémne zaťažené oblasti, vyžadujúce si osobitnú ochranu 
ovzdušia. Najviac postihnutými územiami sú v súčasnosti centrálna oblasť mesta a územia MČ BNM, MČ 
Ružinov, MČ Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rača. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia má chemický 
priemysel, energetika a automobilová doprava (najviac znečistenou lokalitou z dopravy v Bratislave i v SR je 
križovatka Trnavské Mýto).  Významným druhotným zdrojom znečisťovania ovzdušia je sekundárna prašnosť, 
ktorej úroveň závisí najmä od meteorologických činiteľov, zemných a poľnohospodárskych prác a charakteru 
povrchu.  
Hluk 
      Bratislava patrí z hľadiska hluku k najviac zaťaženým mestám na Slovensku. V MČ BNM hlukovú situáciu 
dominantne ovplyvňujú automobilová doprava a železničná doprava. Vstupom do EÚ sa musí naša legislatíva 
harmonizovať s legislatívou EÚ. Pre Bratislavu to znamená  vypracovať strategickú hlukovú mapu a následne 
spracovať akčný plán na znižovanie hluku.  
Špecifické riziká  
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      Bratislava je vystavená aj špecifickým javom ohrozujúcim životné prostredie. Sú to radónové riziko (územia 
MČ BNM sa netýka), elektromagnetický smog spôsobený činnosťou rádiovysielačov situovaných na televíznej 
veži Kamzík (najvyššie hodnoty boli zistené na spojnici: Dúbravka – sever Starého Mesta – Nové Mesto).  
Svetlotechnika – zóny s vyšším uhlom tienenia budov. V zmysle uznesenia MZ HM SR Bratislavy návrh 
územného plánu uplatňuje zóny so zvýšením uhlom tienenia budov aj MČ BNM.      
  Odpady 
      Bratislava je významných zdrojom odpadov v rámci Slovenska. Žije tu 8,4 % obyvateľstva Slovenska a podiel 
mesta na celkovej produkcii odpadov predstavuje zhruba 3,7 % a podiel  na produkcii komunálnych odpadov  
10,6 % ( údaj z roku 2002).  Podľa zistení okresných úradov v Bratislave sa v roku 2002 vyprodukovalo 
v Bratislave 508633 ton odpadov . Z celkového množstva odpadov sa zhodnotilo 201683 ton (39,6 %) 
a zneškodnilo 261495 ton ( 51,4 %). Základnými cieľmi riešenia odpadového hospodárstva v Bratislave je 
minimalizácia odpadov, vytvorenie predpokladov pre opätovné zhodnotenie druhotných surovín – separovaný 
zber a zabezpečenie optimálneho zneškodňovania odpadov, ktoré sa nedajú využiť ako druhotné suroviny. 
 
      Niektoré výmery pôdy s rôznymi typmi zelene na nej v MČ BNM uvádzame v tabuľke č. 32 a 33.  
    

Tabuľka č. 32 Výmera MČ Bratislava - Nové Mesto   

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Celková výmera územia obce - mesta                                37481484 37481484 

Poľnohospodárska pôda  - spolu                                    4366476 4391084 

Poľnohospodárska pôda  - orná pôda                                44928 44928 

Poľnohospodárska pôda  - vinica                                   2068435 2091331 

Poľnohospodárska pôda  -  záhrada                                 1857717 1857853 

Poľnohospodárska pôda  -  trvalý trávny porast                    395396 396972 

Nepoľnohospodárska pôda - spolu                                   33115008 33090400 

Nepoľnohospodárska pôda - lesný pozemok                           20857076 20864801 

Nepoľnohospodárska pôda - vodná plocha                            192522 190920 

Nepoľnohospodárska pôda - zastavaná plocha a nádvorie             8260536 8223632 

Nepoľnohospodárska pôda - ostatná plocha                          3804874 3811047 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 

 

Tabuľka č. 33 .: Prvky životného prostredia - za MČ BNM 
 

Názov ukazovateľa Rok 2005 Rok 2004 

Verejná zeleň  spolu na 2 d. m.                                   54,3 44,0 

Verejná zeleň - parková  na 2 d. m.                               23,2 23,2 

Skládky komunálneho odpadu spolu                                  0 0 

Množstvo  komunálneho odpadu                                      17340,0 16075,5 

Množstvo odpadu zneškodneného spaľovaním s energetickým využitím       0,0 0,8 

Využívaný komunálny odpad                                         486,0 11015,2 



 

 44 

Zneškodňovaný komunálny odpad                                     16145,0 5060,3 

Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
2.9  ROZVOJOVÉ SMERY MČ BNM 
 
2.9.1  Ťažiskové priestory MČ BNM 
 
        Kostru priestorového usporiadania tvorí Račianska radiála s hlavnými mestotvornými priestormi: 

- Račianske mýto (križovanie s vnútorným dopravným okruhom), 
- Račianska – Jarošova (križovanie so stredným dopravným okruhom), 
- Račianska a plánované predĺženie  Tomášikovej – nové lokálne centrum,  
- Biely kríž – funkčne stabilizovaný uzlový priestor. 

      V severovýchodnom smere rozvoja  sa zvyšuje mestotvornosť prostredia pôvodne  dopravných radiál 
Vajnorskej a Trnavskej s ťažiskovými uzlami vybavenosti  v priestoroch. 

- Trnavské mýto s dobudovaním na spoločensko-komunikačný uzol celomestského až nadmestského 
významu v priestore Filiálka, 

- Pasienky ako centrum  vybavenosti, športu a rekreácie celomestského až nadmestského významu. 
     Špecifickým územím severovýchodného rozvoja sú obytné zóny Kramáre a Koliba (k. ú. Vinohrady), ktoré 
majú vlastné ústredné priestory napájajúce sa na ťažiskové priestory celomestského centra  cez železničnú trať 
a teleso Hlavnej železničnej stanice. Areály zdravotníckych zariadení, sociálnych zariadení a zariadení 
občianskej vybavenosti na Kramároch svojím hmotovo-priestorovým stvárnením ovplyvňujú celkový obraz tejto 
časti mesta. 
     Východná priemyselná zóna – priestor Duslo ,a.s. Istrochemu a Starej Vajnorskej cesty je územím priemyslu, 
podnikateľských aktivít a služieb. Tvorí súčasť východného komunikačného  vstupu do mesta s riešením 
reštrukturalizácie – postupného zvyšovania mestotvornosti priemyselných plôch nadväzujúcich na priestor 
Vajnorskej  ulice a Cesty na Senec. 
     Najvýznamnejšie  chránené hodnoty sú prírodné územia v masíve a v nadväznom území Malých Karpát, 
ktoré v celom rozsahu sú zahrnuté do Bratislavského lesoparku a tvoria súčasť chránenej krajinnej oblasti.  
Lesný masív, spolu s plochami vinohradov na jeho úpätí, vytvárajú charakteristickú prírodnú dominantu 
historického obrazu mesta. Charakteristické hodnoty prírodného prostredia, lesný masív spolu s plochami 
vinohradov sú v ÚPN zachované. V návrhu sú s prihliadnutím  na záujmy ochrany prírody rešpektované 
chránené vinohrady a ďalšie plochy vinohradov ako charakteristický prvok obrazu mesta v páse od Sliačskej 
ulice po Peknú cestu a ponad Krasňany až po Raču. 
     Územie lesoparku, ako súčasť BLP a ako chránené prírodné prostredie, saturuje voľnočasové a rekreačné 
aktivity, najmä nároky na rekreáciu a oddych vo voľnej prírode, v ťažiskových priestoroch Hornej Mlynskej doliny 
a v lokalite Kamzík. 
 
2.9.2  Funkčné využitie územia  
 
Bývanie  
     Rozvoj viacpodlažného bývania ako súčasť mestskej polyfunkcie sa uplatňuje v dotváraní ťažiskových 
priestorov (mestské triedy, centrá vybavenosti mestského i lokálneho významu) a uzlov  urbanistického 
usporiadania územia. Vo funkčnom a priestorovom usporiadaní územia sa rozvoj viacpodlažných foriem bývania 
rieši na území Nového Mesta v lokalite Vajnorskej a Odborárskej ulice. 
     Rozvoj málopodlažného bývania charakteru rodinnej  zástavby sa navrhuje v priestore k. ú. Vinohrady na 
ploche záhrad  nad Národným onkologickým ústavom okolo Belianskej ulici a v lokalite Koliba – Stráže. Rozvoj 
obytného územia v Podhorskom pásme je riešený od lokality Koliba – Stráže po Peknú cestu s rešpektovaním 
plôch chránených vinohradov na južných svahoch Malých Karpát a zachovaním  rekreačného charakteru 
súčasných chatových a záhradkárskych osád. Od Sliačskej cesty až po Raču je v územnom pláne zachovaný 
pás chránených vinohradov a ďalších plôch vinohradov podhorských svahov po lokalitu Slanec na Peknej ceste.  
 
Občianska vybavenosť 
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     Rozvoj občianskej vybavenosti ako ťažiskovej funkcie sa sústreďuje do ťažiskových mestotvorných 
priestorov. ÚPN rieši dotvorenie centra vybavenosti celomestského charakteru v priestore  Račianske mýto, 
Trnavské mýto a Filiálka s polyfunkčnou štruktúrou občianskej vybavenosti a bývania. ÚPN rieši  dobudovanie 
a dotváranie  priestorov Račianskej, Vajnorskej a Trnavskej ulice. Navrhnuté je  dotvorenie centra 
celomestského  až nadmestského významu občianskej vybavenosti v lokalite  Pasienkov. Rieši sa 
reštrukturalizácia  plôch zaniknutých výrob v severovýchodnom výrobnom obvode, dotváranie priestoru  Zátišia 
v predĺžení  Tomášikovej ulice a predstaničného priestoru železničnej stanice  Nové Mesto. Centrálny priestor  
Kramárov  (Stromová ulica) a dominantný  priestor Koliby (Podkolibská ulica a lokalita Stráže) je potrebné 
dobudovať chýbajúcou občianskou  vybavenosťou. Špecifická  zóna zdravotníckych areálov na Kramároch v k. 
ú. Vinohrady je stabilizovaná. 
 
Výroba a distribúcia 
     Riešenie ÚPN zachováva ťažisko výrobných aktivít areálového typu v severovýchodnom  výrobnom obvode. 
Rozvoj  výroby, stavebníctva, skladov, distribučných centier, obchodu a služieb vrátane zariadení odpadového 
hospodárstva je navrhovaný reštruktualizáciou jestvujúcich zariadení a na vybraných nových plochách  Stará 
Vajnorská a Žabí majer. Lokality v dotyku s mestotvornými radiálami (výrobné areály pozdĺž Račianskej ulice, 
časť územia  Istrochemu a nadväzujúce  prevádzky pozdĺž Vajnorskej a Rožňavskej cesty) sú navrhnuté na 
prestavbu. V ÚPN je uplatnená zmena funkcie  po zaniknutých výrobách v prospech občianskej vybavenosti 
obchodno – distribučných zariadení, služieb a zmiešaného  územia bývania a občianskej vybavenosti.  Trvalou 
požiadavkou a podmieňujúcim faktorom  je ekologizácia výroby Istrochemu a dekontaminácia územia. 
Reštrukturalizáciou  jestvujúcich výrobných  areálov  východnej priemyselnej  zóny mesta  v lokalitách na 
Vajnorskej ulici, Starej Vajnorskej ulici a na Žabom majeri, sa vytvorili rezervy pre rozvoj ďalších podnikateľských 
aktivít. 
 
Šport, voľný čas a rekreácia  
     Zariadenia vrcholového  športu sa rešpektujú v zóne Pasienky. Rovnako sú rešpektované aj ostatné 
jestvujúce športové areály. V predpolí športových a rekreačných zariadení celomestského až nadmestského 
významu na Pasienkoch sa rozvíja v súlade so zámermi mestskej časti spoločenské centrum občianskej 
vybavenosti celomestského významu. Voľnočasové aktivity športovo – rekreačného charakteru sa môžu rozvíjať 
na voľných rekreačných  plochách vo väzbe na jazero Kuchajda.  
Rozvoj rekreačných  plôch sa viaže na tradičné lokality v BLP hlavne  Železná studnička  a Kamzík a v masíve 
Malých Karpát  nad Račou (s nástupom na Peknej ceste a Popolnej ulici), s plochami rekreácie v zeleni 
s minimalizáciou urbanizácie lokalít s preferovaním turistických prechádzkových trás a s riešením vybavenosti 
v nástupných priestoroch do lesoparku.      
 
Prírodné zázemie 
     Prírodné zázemie masívu a nadväzného územia Malých Karpát ako súčasť BLP sa zachováva. Lesný masív, 
spolu s plochami vinohradov na jeho úpätí, vytvárajú charakteristickú prírodnú dominantu historického obrazu 
mesta. Súvislé plochy viníc na svahoch Malých Karpát patria k výrazným limitujúcim faktorom. Vinice sú 
súčasťou krajinnej ekológie Bratislavy a sú jedným z jej charakteristických  znakov. V poľnohospodárskej krajine 
sú zachované plochy chránených vinohradov a ďalšie plochy vinohradov od Sliačskej cesty po Raču. 
 
Doprava  
Pripravované stavby dopravnej infraštruktúry na území MČ BNM : 

- lokalizácia železničnej stanice Filiálka je riešená v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva , 
- zahrnutá je realizácia preložky cesty II/502 v úseku Smrečianska – Gaštanový hájik, 
- trasa nového železničného tunela „Briežky“ vyúsťuje v priestoroch Sliačskej cesty a Červeného mosta. 

 
Technická infraštruktúra 
Na území severovýchodného rozvojového smeru v riešení technickej infraštruktúry sa navrhuje: 

- vybudovanie kompletnej  technickej infraštruktúry vo všetkých lokalitách novej zástavby, 
- rekonštrukcia a dobudovanie hlavných kanalizačných zberačov, podmieňujúcich  odvodnenie zástavby 

na území od línie Šancová – Trnavská – Rožňavská – Cesta na Senec po svahy Malých Karpát, 
vrátane výstavby dažďových nádrží, 
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- dobudovanie kanalizácie na Kramároch a Kolibe, 
- dobudovanie systému na ochranu zastavaných území pred prívalovými vodami zo svahov, revitalizácia 

vodných tokov, rekonštrukcia  zakrytých úsekov potokov, 
- realizácia vodojemu v lokalite Briežky – „amfiteáter“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  SWOT ANALÝZA 
 
     SWOT analýza vychádza z výsledkov socio - ekonomickej analýzy, ako aj z analýzy výsledkov realizovaných 
opatrení. SWOT analýza (Strong points, Weak points, Oportunities, Threats – silné stránky, slabé stránky, 
príležitosti a hrozby) je  štandardná metóda, ktorá sa používa na prezentáciu analytických poznatkov. 
 Jej výhody sú: 
-  oproti obvyklým analytickým metódam prezentuje vyvážený pohľad na minulosť a súčasnosť, 
-  svojím usporiadaním do štyroch kvadrantov (silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia) dobre 
vyhovuje charakteru úvah, ktoré sú potrebné pri formulovaní stratégie a jej implementácie počas celého 
programovacieho obdobia, 
-  umožňuje pružne realizovať spätné korekcie jednotlivých identifikovaných javov vrátane ich preraďovania do 
iných kvadrantov, ak si to vyžadujú meniace sa pohľady na budúci vývoj analyzovaného subjektu. 
     SWOT analýza vytvára predpoklady na to, aby v rovnako prehľadnej štruktúre, ako bola spracovaná analýza, 
bola formulovaná aj stratégia usmernenia budúceho vývoja: 
-  ako zachovať, resp. rozvíjať stránky regiónu, 
-  ako odstraňovať, resp. eliminovať jeho slabé stránky, 
-  ktoré z budúcich príležitostí možno využiť pre jeho ďalší rozvoj, 
-  akými aktivitami možno čeliť očakávaným ohrozeniam jeho ďalšieho rozvoja. 
 
     Pre MČ BNM pri navrhovaní PHSR bola formulovaná matica silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození. 
Pri zostavovaní SWOT analýzy boli zohľadnené výsledky dotazníkovej ankety občanov a podnikateľských 
subjektov MČ BNM. 
Dotazník občanov obsahoval otázky zamerané na prieskum názorov obyvateľov na kvalitu života v MČ BNM a 
osobitne na kvalitu poskytovania verejných služieb v mestskej časti. Cieľom prieskumu bolo tiež zistiť, čo je 
občanmi považované za kladné a záporné stránky MČ BNM, ako hodnotia otázky práce, informovanosti, a čo by 
mal rozvojový program v podobe strategického plánu prioritne riešiť.  
Dotazník podnikateľských subjektov skúmal najmä podmienky  podnikania v MČ BNM a bariéry jeho rozvoja. 
 
      SWOT analýza MČ BNM bola v rámci PHSR  spracovaná pre šesť oblastí: 
 
 Všeobecná SWOT analýza MČ BNM. 
 
SWOT analýza MČ BNM  - Životné prostredie, technická infraštruktúra, bytový fond. 
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SWOT analýza MČ BNM  - Ľudské zdroje, vzdelávanie. 
 
SWOT analýza MČ BNM  - Sociálna sféra, zdravotníctvo. 
 
SWOT analýza MČ BNM  - Kultúra, šport, voľný čas, cestovný ruch, turizmus. 
 
SWOT analýza MČ BNM - Ekonomický rozvoj, inovácie, informatizácia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  Všeobecná SWOT analýza MČ BNM 

Silné stránky Slabé stránky 
• MČ BNM ako súčasť hlavného mesta SR –  
spoločenského, hospodárskeho a administratívneho 
centra národného a nadnárodného významu 
• Strategická poloha MČ BNM vzhľadom na územie 
 mesta 
• Priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľstva MČ 
BNM s vysokým podielom obyvateľstva s 
vysokoškolským a úplným stredoškolským vzdelaním 
• Nízka miera nezamestnanosti 
• Tradícia kultúrno – spoločenských akcií typických  
pre MČ BNM a viažucich sa k histórii a súčastnosti 
• Tradícia a rozvíjajúce sa medzinárodné vzťahy 
 s Českom a Rakúskom, vzájomná výmena skúseností 
• Prírodný potenciál územia katastra MČ BNM 
• Možnosť využívania okolia MČ BNM na športové 
a voľnočasové aktivity v prírodno-rekreačnom prostredí 
• Nadštandardná vybavenosť MČ BNM športovou  
infraštruktúrou. Dostupnosť ihrísk širokej verejnosti 
• Dobré dopravné napojenie 
• Sústredená štruktúra inžinierskych sietí 
• Vysoký stupeň elektrifikácie, plynofikácie, 
vodovodných a kanalizačných sietí 
• Dobre rozvinutá podnikateľská  oblasť 

• Čiastočne spracovaná ÚPD na úrovni zón  
• Vysoká rozostavanosť objektov v území  
• Zdevastované a morálne zastaralé využívanie  
verejných priestranstiev 
• Dlhodobý trend celkového starnutia obyvateľstva 
• Obmedzená schopnosť vzdelávacieho systému 
flexibilne reagovať na aktuálne a budúce potreby 
regionálneho trhu práce 
• Nedostatočné zavádzanie a využívanie informačných 
 a komunikačných technológií vo verejnom sektore. Nízky 
stupeň informatizácie samosprávy 
• Nadpriemerné zaťaženie a obmedzená priepustnosť 
 niektorých úsekov cestnej siete 
• Narušené životné prostredie, zhoršená kvalita 
prostredia a nedostatočné využívanie potenciálu územia 
• Nedostatočné investície do nájomného a sociálneho 
bývania 

Príležitosti Ohrozenia 

• Posilnenie funkčných väzieb medzi Bratislavou a  
jednotlivými mestskými časťami  
• Intenzívne zapojenie do medzinárodnej výmeny  
poznatkov a skúseností a spolupráce 
• Prílev zahraničných investícií do high-tech 
odvetví a odvetví s vysokou pridanou hodnotou 

• Ďalšie starnutie populácie s negatívnym dopadom 
na vekovú štruktúru disponibilných pracovných síl 
• Zvyšujúca sa nerovnováha medzi dopytom 
a ponukou na regionálnom trhu práce 
• Odliv kvalifikovanej pracovnej sily v dôsledku 
otvorenia trhu práce v zahraničí 
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• Premena tradičnej školy na modernú s dôrazom  
na rozvoj kľúčových zručností a kompetencií 
• Zvyšovanie adaptability pracovnej sily pre potreby  
vedomostnej spoločnosti zapojením sa do systému 
celoživotného vzdelávania 
• Synergické efekty s ostatnými intervenciami 
podporovanými z iných operačných programov 
• Vytvorenie integrovaného systému sociálnej 
a zdravotnej pomoci a sociálneho poradenstva 
• Rozvoj nových urbanistických celkov v rámci MČ  
BNM. Využitie existujúcich chátrajúcich objektov na 
umiestnenie nových funkcií a chýbajúcich služieb a aktivít 
• Vytváranie podmienok na zvyšovanie návštevnosti 
MČ BNM 
 

• Rastúci negatívny vplyv dopravy na životné 
prostredie 
• Minimalizované finančné rozvojové prostriedky a z toho 
 vyplývajúca nutnosť výrazného zvýšenia lokálnych daní 
obyvateľov 
• Nedostatočné kapacity ľudských zdrojov na realizáciu 
projektov 
• Nedostatok zdrojov na  zabezpečenie spolufinancovania 
investičných zámerov 
• Administratívna náročnosť získavania finančných 
prostriedkov zo zdrojov EÚ. 

3.2  SWOT analýza MČ BNM  - Životné prostredie, technická infraštruktúra, bytový fond 
Silné stránky Slabé stránky 

• Atraktívne   prírodné   prostredie  s   významnými 
 estetickými a biologickými hodnotami,  značná členitosť 
reliéfu, dobré klimatické podmienky 
• Pešie a oddychové zóny, prírodno-rekreačné areály 
a športoviská pre uplatnenie voľnočasových aktivít  
• Veľké plochy lesov Malých Karpát v styku s územím 
MČ BNM, vhodných na relax a oddych 
• Vysoká úroveň vybavenosti územia technickou 
infraštruktúrou (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, teplo, 
telekomunikácie, dopravná infraštruktúra) 
• Nadštandardná vybavenosť MČ BNM železničnou 
 sieťou a s ňou súvisiacich stavieb 
• Aktívne obyvateľstvo a mimovládny sektor s cieľom 
 zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj riešeného územia 
• Rýchlo rastúci bytový fond, veľký záujem o bývanie 
 v riešenom území 
• Zavádzanie nových technológií vo výrobnej i  
v nevýrobnej sfére znižujúcich nepriaznivé vplyvy na 
životné prostredie 
• Zvýšenie kvality legislatívneho prostredia pre oblasť 
ochrany životného prostredia a prírody 
• Dobudovaná sústava chránených území 
• Hodnotné územia a objekty kultúrneho, historického 
a prírodného dedičstva zaradené do režimu ochrany 
 

      Čiastočne spracovaná ÚPD na úrovni zón  
• Vysoké precento zastavanosti územia, vysoká 
rozostavanosť objektov v území 
• Nedostatočné zabezpečenie zachovania a obnovy 
zelene pri nových investíciach 
• Nevyhovujúca čistota verejných priestranstiev 
 priestranstvá znečistené so psími exkrementmi 
• Nedostatok parkovacích miest vo viacerých 
zónach, nevyužitý potenciál pešej a cyklistickej 
dopravy 
• Nízka informovanosť a povedomie verejnosti 
o prírodnom bohatstve MČ, jeho stave a kvalite 
• Vysoko intenzívna cestná a železničná doprava 
znižujúca kvalitu životného prostredia 
• Úplne nedoriešený systém protipovodňovej 

ochrany 
(vodná erózia svahov Malých Karpát)  
• Neuspokojivý  stav miestnych komunikácií 
chodníkov, schodíšť, nadchodov, podchodov 
• Neuspokojivý technický stav verejných osvetlení 
a nedostatočne rozšírené verejné osvetlenie 
• Nedoriešený systém separovaného odpadu 
• Nedobudovaný integrovaný systém hromadnej 
dopravy v kraji, MHD nezodpovedá potrebám 
 

Príležitosti Ohrozenia 

• Informačné a propagačné aktivity v oblasti ochrany  
prírody a krajiny, rozvoj environmentálnej výchovy 
obyvateľstva 
• Možnosť uplatnenia komplexných programov 
regenerácie sídiel využitím zdrojov EÚ 
• Možnosť realizovania opatrení na zabezpečenie 
bezpečnosti a plynulosti dopravy využitím zdrojov EÚ 
• Využitie podporných programov EÚ pre zvýšenie 
kvality životného prostredia 

• Znižovanie ekologickej stability krajiny 
v dôsledku pokračujúceho zahusťovania sídlisk 
a rastúcej miery zaťaženosti riešeného územia 
cestnou dopravou 
• Zhoršenie disciplíny obyvateľov a podnikateľov 
pri nakladaní s odpadmi 
• Apatia verejnosti k otázkam ochrany životného 
prostredia 
• Ďalšie zvýšenie preťaženia cestnej dopravnej 
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• Zvýšenie podielu mestskej zelene a zlepšenie jej 
údržby, skvalitnenie zimnej a letnej údržby ciest a 
verejných priestranstiev  
• Skvalitnenie služieb odpadového hospodárstva, 
(zhodnocovanie odpadov zberný dvor, kompostáreň) 
• Realizácia komplexných programov regenerácie 
sídiel podľa spracovanej ÚPD zón MČ BNM 
• Realizácia opatrení na zabezpečenie bezpečnosti 
a plynulosti dopravy 
• Štátna podpora bytovej výstavby a rekonštrukcie 
bytového fondu 
 

infraštruktúry 
• Nedostatok financií na realizáciu investične 
náročných zámerov budovania a rozvoja infraštruktúry 
• Nedoriešené majetkovo-právne vzťahy a 
pomalá príprava územia určeného na rozvojové 
zámery MČ BNM 
• Zhoršovanie stavu životného prostredia v  
dôsledku zvyšovania ekonomickej aktivity v regióne. 
 
 

 
 
3.3  SWOT analýza MČ BNM  - Ľudské zdroje, vzdelávanie 

Silné stránky 
 

Slabé stránky 

• Stúpajúci podiel obyvateľstva v produktívnom 
veku, koncentrácia vzdelanej pracovnej sily  
• Dobré možnosti celoživotného vzdelávania, silný 
intelektuálny kapitál  
• Kvalitná a dobre vybavená sieť knižníc 
• Dostatočná sieť materských a základných škôl  
• Prítomnosť vysokoškolských a vedeckých 
inštitúcií 
• Odborný potenciál pedagogických pracovníkov 
v školských zariadeniach 
• Systematický prístup samosprávy k školstvu 
 

• Rast priemerného veku obyvateľstva  
• Nízka reálna podpora inovácií zo strany 
verejného sektora 
• Nedostatok moderných výchovných a učebných 
pomôcok na materských a základných školách  
• Zlý technický stav a nedostatočná vybavenosť 
objektov materských a základných škôl 
• Nízka digitalizácia obsahu pamäťových a  
fondových inštitúcií 
• Nevyužitý potenciál pre spoluprácu samosprávy 
s mimovládnymi organizáciami, záujmovými združeniami, 
vzdelávacími a výchovnými zariadeniami 
 

Príležitosti Ohrozenia 

• Podpora zvýšenia počítačovej gramotnosti 
a dostupnosti širokopásmového internetu 
• Rekonštrukcia materských škôl, základných 
 a stredných škôl 
• Modernizácia vnútorného vybavenia školských 
zariadení 
• Využívanie nových foriem výučby zameraných na 
tvorivo-projektové a poznatkovo-hodnotové školstvo 
• Predĺženie aktívneho pracovného života, 
 zvyšovanie dopytu po celoživotnom vzdelávania 
• Smerovanie politík EÚ do  rozvoja a podpory 
celoživotného vzdelávania 
• Existencia programov EÚ pre obnovu a rozvoj 
školskej infraštruktúry 
• Zavádzanie rozšírených verejných e-služieb  
• Rozvoj občianskej spoločnosti 
 

• Negatívny pomer medzi ľuďmi v poproduktívnom 
veku k obyvateľom v produktívnom veku,  zhoršujúca sa 
sociálna štruktúra obyvateľov 
• Nárast počtu výchovných problémov u detí a 
mládeže 
• Odchod mladých a vzdelaných ľudí z MČ BNM 
• Vznik štrukturálnych rozdielov medzi dopytom 
a ponukou práce  
• Zníženie   kvality   výchovy   a   vzdelávania 
v predškolských a školských zariadeniach  
• Zhoršenie   technického   stavu   a   zvýšenie 
prevádzkových nákladov budov predškolských a školských 
zariadení 
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3.4   SWOT analýza MČ BNM  - Sociálna sféra, zdravotníctvo 

Silné stránky Slabé stránky 

• Existencia siete sociálnych a zdravotníckych zariadení 
a služieb 
• Kvalitná personálna základňa pre poskytovanie služieb 
v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach 
• Aktívna a pestrá klubová činnosť seniorov 
• Opatrovateľská služba zabezpečená mestskou časťou 
• Pôsobenie mimovládnych organizácií v sociálnej sfére 
a zdravotníctve. 
 
 

• Nedostatok bezbariérových komunikácií a vstupov pre 
imobilných, telesne postihnutých  
• Absencia materského centra  
• Nevyvážená štruktúra ponuky soc. a zdravotníckych 
služieb v rôznych častiach mestskej časti 
• Absencia niektorých typov služieb sociálnej a 
zdravotnej starostlivosti 
• Absencia domova dôchodcov a ďalších sociálnych 
zariadení poskytujúcich služby pre starých obyvateľov MČ 
 

Príležitosti Ohrozenia 

• Vybudovanie bezbariérových vstupov (pre imobilných, 
telesne postihnutých, pre matky s kočíkmi) 
• Podpora zlepšenia kvality poskytovaných služieb v 
sociálnych a zdravotníckych zariadeniach 
• Spolupráca štátnej správy, samosprávy, podnikateľskej 
sféry a mimovládnych organizácií zainteresovaných do aktivít 
v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb, viaczdrojové 
financovanie sociálnych a zdravotníckych služieb 
• Skvalitnenie služieb pre marginalizované skupiny 
občanov, zriaďovanie komunitných centier 
• Podpora materských centier jako stredísk vzdelávacích 
a spoločenských aktivít pre matky s deťmi 
• Podpora rekonštrukcií a vybudovania nových zariadení 
sociálnych a zdravotníckych služieb 
• Zriadenie sociálnych zariadení poskytujúcich služby pre 
starých obyvateľov MČ (zriadenie denného stacionára pre 
starších ľudí, strediska sociálnych služieb, zabezpečenie 
„tiesňového volania“ pre starších atď.) 
• Organizovanie preventívnych programov pre seniorov 
• Podpora mimovládnych organizácií pôsobiacich 
v sociálnej oblasti a zdravotníctve 

• Rast   počtu  ľudí  so  sociopatologickými   prejavmi 
správania sa  
• Zhoršovanie úrovne sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti  
• Nedostatok financií na realizáciu investičných 
zámerov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 
• Zhoršujúca sa sociálna situácia niektorých skupín 
obyvateľstva 
• Nárast drogovej závislosti medzi mládežou 
• Zhoršovanie zdravotného stavu obyvateľstva 
v dôsledku nezdravej životosprávy 
• Pretrvávajúca nerovnosť príležitostí mužov a žien 
• Pokles výdavkov na preventívnu zdravotnú 
starostlivosť 
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3.5   SWOT analýza MČ BNM  - Kultúra, šport, voľný čas, cestovný ruch, turizmus 

Silné stránky Slabé stránky 

• Tradícia kultúrno – spoločenských akcií typických  
pre MČ BNM a viažucich sa k histórii a súčastnosti 
• Nadštandartná vybavenosť MČ BNM športovou  
infraštruktúrou. Dostupnosť ihrísk širokej verejnosti 
• Systém grantovej podpory aktivít v oblasti vzdelávania, 
 výchovy, ochrany a podpory detí a mládeže, rozvoja 
duchovných a kultúrnych hodnôt a športu  
• Systematická pozornosť samosprávy venovaná 
kultúrnym, športovým a voľnočasovým aktivitám 
• Dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, turizmu 
a voľnočasových aktivít 

• Chýba marketing ponuky  produktov cestovného 
 ruchu viažuceho sa na kultúrne, športové, prírodné a 
historické hodnoty MČ BNM 
• Zlý technický stav niektorých objektov pre rozvoj 
 kultúrnych, športových a voľnočasových aktivít 
• Nedostatok viacúčelových a kvalitných detských 
 ihrísk a voľnočasových centier 
• Obmedzené finančné možnosti mestskej časti na 
 financovanie rozvoja kultúry, športu a voľnočasových 
aktivít 
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Príležitosti Ohrozenia 
• Využitie intelektuálneho potenciálu mestskej časti pre 
rozvoj miestneho kultúrneho a športového života 
• Výstavba   a   rekonštrukcia   priestorov   a   objektov 
slúžiacich na usporiadanie kultúrnych a športových aktivít 
• Využívanie   školských   areálov   počas  voľných  dní  a 
prázdnin na záujmové činnosti žiakov, prípadne obyvateľov 
žijúcich v blízkom okolí 
• Podpora  viaczdrojového  financovania  kultúry, športu a 
a voľnočasových aktivít 
• Zmena  životného  štýlu  obyvateľov, zvýšený  dopyt po 
voľnočasových aktivitách 
• Posilnenie identity a príslušnosti obyvateľov MČ  BNM  
• Pasportizácia detských ihrísk 
• Sponzoring organizovania kultúrnych, voľnočasových a 
športových podujatí  
• Možnosť   získania  podporných  prostriedkov  z fondov 
EÚ, ako aj z ďalších fondov  
 
 

• Nedocenenie   významu   miestnych   kultúrnych 
a športových organizácií pre komunitný rozvoj 
mestskej časti 
• Poddimenzované  financovanie  kultúry,   športu 
a voľnočasových aktivít z verejných zdrojov 
• Zánik  organizovanej  formy niektorých záujmovo- 
umeleckých činností 
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3.6   SWOT analýza MČ BNM -  Ekonomický rozvoj, inovácie, informatizácia. 
Silné stránky Slabé stránky 

• Výhodná geografická poloha vzhľadom k ekonomickému 
centru Slovenska a strednej Európy, priaznivé podnikateľské 
prostredie 
• Nízka miera nezamestnanosti, dostatok pracovných 
príležitostí 
• Vysoká kúpyschopnosť obyvateľstva 
• Veľký podiel produkcie s vysokou pridanou hodnotou 
• Množstvo vedecko-výskumných inštitúcií a vysoký podiel 
kvalifikovaných pracovníkov 
• Relatívne vysoká penetrácia internetu v podnikoch 
vysoká penetrácia mobilných IKT 
• Dynamický rast trhu a dobrá dostupnosť nových trhov 
• Ochota využívať nové riešenia v oblasti informatizácie  
verejnej správy. 
 

• Neusporiadané majetkové vzťahy pre možné 
investičné aktivity 
• Vysoká miera závislosti ekonomickej výkonnosti a 
zamestnanosti v MČ BNM od ostatných mestských častí 
Bratislavy 
• Nízka penetrácia širokopásmovým internetom,  
priemerná úroveň IKT zručností 
• Nedostatočné využívanie e-obchodu 
• Nedostatočné vybavenie IKT v  samospráve MČ 
• Nízky podiel verejných e-služieb s vyššou 
pridanou hodnotou 

Príležitosti Ohrozenia 

• Nové formy financovania ekonomických aktivít zo zdrojov 
EÚ 

• Rozvoj medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce  
• Vytváranie kvalitného a dostupného verejného digitálneho 
obsahu podporujúceho ponuku služieb v mestskej časti  
• Podpora tvorby nových pracovných miest 
• Smerovanie politík EÚ (podpora výskumu, vývoja, rozvoja 
 inovácií, informačných technológií, ...), možnosť získania 
finančných prostriedkov z fondov EÚ 
• Podpora zavádzania a využívania progresívnych 
technológií 
• Realizácia projektov, ktoré budú podporovať činnosť 
miestnych mimovládnych organizácií 
• Potenciál nových zdrojov zamestnanosti v sektore služieb 
a v cestovnom ruchu 
• Multiplikačný efekt informatizácie na fungovanie verejnej  
správy. 
 
 

• Strácanie konkurenčnej schopnosti ako dôsledok  
zaostávania v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 
• Pomalé tempo zavádzania inovačných procesov,  
nedostatočná podpora inovácií zo strany štátu 
• Administratívne bariéry rozvoja služieb, malého a 
stredného podnikania 
• Zaostávanie domácich podnikateľských subjektov v 
konkurencieschopnosti 
• Administratívna náročnosť získavania finančných 
prostriedkov zo zdrojov EÚ 
• Pokles   zahraničných   investícií  do  sektorov 
s vyššou pridanou hodnotou 
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4. URČENIE KĽÚČOVÝCH DISPARÍT A HLAVNÝCH FAKTOROV ROZVOJA 
 
      Potreba určenia kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja je daná nevyhnutnosťou zabezpečenia čo 
najvyššej adresnosti programového dokumentu. Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja vychádza 
zo SWOT analýzy, spresňuje smerovanie podpory na odstránenie alebo zmiernenie koherentne usporiadaných 
disparít s využitím faktorov rozvoja. 
 
      Súvislosti medzi SWOT analýzou,  určením kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja a definovaním 
stratégie predstavuje nasledovná schéma. 
 
 

 
Zdroj: MVRR SR: Metodická príručka pre vypracovanie PHSR obce 
 
 
 
K hlavným disparitám v MČ BNM patria nasledovné fakty: 
 
Vo výrobe: 
 
- pomerne rozsiahla stavebná činnosť a výroba priamo v Bratislave, čo si vyžaduje rozsiahlu dopravu (materiálov, 
zásob, osôb ap.), čím sa vytvára negatívne životné prostredie so zvýšenými exhalátmi v ovzduší, ako z 
výrobných procesov, tak aj z výfukových plynov z cestnej dopravy.  
  
V službách: 
 
- disparity vo vzťahu mesta a okolia jestvujúce z dôvodu nerovnomerného rozmiestnenia služieb a vzdelávacích 
inštitúcií, 
- nedostatočná kvalita služieb MHD, nedostatočná sieť, frekvencia a dochvíľnosť MHD, 
- zníženie konkurencieschopnosti malého a stredného podnikania v dôsledku veľkej expanzie nadnárodných 
spoločností. 
 
 
V technickej infraštruktúre: 
 
- nedostatočné kapacity cestnej siete a parkovacích plôch na území MČ majú za následok zvýšenie ekologického 
zaťaženia v dôsledku rozvoja dopravy, bývania a zvyšujúcej sa mobilizácie (zvyšovanie exhalátov a hlukovej 
situácie). 
 
 
V sociálno-spoločenskej infraštruktúre: 
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- značný podiel poproduktívneho obyvateľstva v MČ BNM, čo si vyžaduje riešenie otázok sociálneho 
zabezpečenia obyvateľstva v dôchodkovom veku. Ide o kvalitu poskytovaných služieb, výhod a budovanie 
sociálnych zariadení, 
- značný odliv pracovných síl do zahraničia z titulu blízkosti hraníc, pričom za vysokokvalifikované pracovné sily 
nie sú náhrady. Táto disparita priamo súvisí s finančným ohodnotením pracovníkov, čo v našich ekonomických 
podmienkach zatiaľ nie je možné zmeniť a z tohto titulu je riešenie dlhodobého charakteru. 
  
 
 
K hlavným faktorom rozvoja MČ BNM patria: 
 
Vo výrobe: 
 
-  rozvinutá  výroba a rôznorodosť hospodárskej základne s dlhodobým pôsobením dáva možnosť transferu 
technológií do perspektívnych odvetví na základe využitia Štrukturálnych fondov EÚ, 
- geopolitický polohový potenciál umožňuje priame kontakty s vyspelými regiónmi s možnosťou zintenzívnenia 
zahraničných investícií a medzinárodnej spolupráce, predovšetkým s Rakúskom, najmä v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu, 
- rozsiahla koncentrácia zahraničných investícií dáva predpoklad k využívaniu nových technológií a inovácií. 
 
V službách: 
 
- dobre rozvinutá podnikateľská i nezisková sféra dáva predpoklad pre zvýšenie medzinárodného obchodu 
i spolupráce, 
-  možnosti rozšírenia služieb súvisiacich s  realizáciou  športových a voľnočasových aktivít v prírodno-
rekreačnom prostredí.  
 
V technickej infraštruktúre: 
 
- križovanie dopravných koridorov cestnej a železničnej dopravy umožňuje lepšie využívanie dopravy na základe 
zapojenia do medzinárodnej dopravy. 
  
V sociálno-spoločenskej infraštruktúre: 
 
- vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva a sústredenie vedecko-výskumných kapacít je 
predpokladom možnosti využívania nových technológií  v súlade s ekologickými princípmi na základe využitia 
ľudského a ekonomického potenciálu, 
- silný kultúrno-spoločenský potenciál dáva možnosť využitia kultúrno-historického potenciálu pre rozvoj 
cestovného ruchu a vytváraniu medzinárodných inštitúcií, 
-  nadštandardná vybavenosť  športovou  infraštruktúrou a jej dostupnosť  širokej verejnosti. 
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5.  STROM PROBLÉMOV. 
 
  5.1  Analýza hlavných problémov v MČ BNM 
 
 V ďalšej časti PHSR MČ BNM predkladáme „strom problémov“ tak, ako ho vidia občania. 
Východiskom pre vypracovanie stromu problémov bola dotazníková anketa občanov, uskutočnená v mesiaci 
september 2007.             
 Na spracovanie bolo zaradených 612 dotazníkov  ( 158 mužov, 454 žien ), čo je 1,7 % zo všetkých 37 040 
občanov MČ BNM ( 16 807 mužov, 20 233 žien ) - stav k 31. 12. 2005. ( Zdroj: Štatistický úrad SR ).  
O niečo aktívnejšie v zapojení do ankety boli ženy ( 74 % zo všetkých respondentov ) ako muži ( 24 % ). Do 
ankety sa zapojilo 6,1 % mladých ľudí ( vek menej ako 18 rokov až 24 rokov ) a 17,8 % seniorov ( vek 61 rokov 
a viac ). 
Pre vypracovanie stromu problémov MČ BNM sme využili dva segmenty dotazníkovej ankety občanov. 
 
 V časti „C“ dotazníka sa skúmala spokojnosť občanov s poskytovaním služieb v MČ a so základnými 
životnými potrebami. Celkovo bolo položených 25 otázok v možnostiach odpovedí „spokojnosť, priemer, 
nespokojnosť“. 
V tabuľke číslo 34  uvádzame 5 životných potrieb, s ktorými sú občania MČ BNM nespokojní. 
 
Tabuľka č.34 . : Poradie základných životných potrieb v MČ BNM - NESPOKOJNOSŤ 

MUŽI ŽENY  SPOLU Poradie  nespokojnosti   

% Poradie % Poradie % Poradie 

Dostupnosť verejného internetu 43,6 1. priemer spokojnosť 

Stav sociálnych zariadení priemer 55,2 1. 49,3 1. 

Stav školských zariadení priemer 49,3 2. 40,5 2. 

Stav miestnych komunikácií priemer 48,6 3. priemer 

Stav verejnej zelene priemer 44,7 4. priemer 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 

       1.    Na prvom mieste v nespokojnosti u žien a celkovo u občanov je stav sociálnych zariadení a celková 
sociálna starostlivosť v MČ BNM. Muži, opäť menej kritickí, su nespokojní len s dostupnosťou  verejného 
internetu. 
      2.     Ženy a občania MČ BNM vyjadrili nespokojnosť ( 2. miesto ) so stavom školských zariadení.        
      3.   Ženy vyjadrili nespokojnosť aj so stavom miestnych komunikácií a verejnej zelene. Muži hodnotia tieto 
oblasti priemerne. 

 
         Otázka č. 17. ( časť „F“ dotazníka ) mala zistiť, “Ktoré problémy v MČ BNM je potrebné riešiť čo najskôr, 
v budúcnosti, alebo ktoré problémy nie je potrebné riešiť.“ Tieto tri možnosti naliehavosti riešenia problémov MČ 
BNM mohli respondenti označiť pri 22 otázkach. 
V nasledovnej tabuľke prinášame poradie problémov,  ktoré treba v MČ BNM riešiť čo najskôr. 

Tabuľka č. 35. : Poradie problémov, ktoré treba  v MČ BNM riešiť – ČO NAJSKÔR 
 

Ktoré problémy je potrebné podľa Vás v MČ BNM riešiť 
čo najskôr 

MUŽI ŽENY 
 

SPOLU 
 

P.č Problém % Poradie % Poradie % Poradie 

1. Vytvorenie nových pracovných príležitostí 46,8 16. 72,7 10. 63,7 12. 

2. Zlepšenie nákupných možností nie je potrebné nie je potrebné nie je potrebné 

3. Záchrana a oprava bytového fondu 64,3 9. 79,4 5. 75,2 6. 

4. Záchrana a oprava kultúrnych pamiatok 58,1 11.-12. 76,5 7. 74,3 8. 
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5. Zlepšenie kvality životného prostredia 82,4 4. 90,1 1. 88,0 1. 

6. Zlepšenie činnosti zariadení pre oddych 
a voľný čas 

69,4 7. 75,9 8. 73,9 9. 

7. Budovanie nových šport.  a kultúrnych 
zariadení 

55,3 14. 63,2 14. 60,9 14. 

8. Oprava ciest a komunikácií 82,5 3. 79,5 4. 80,4 4. 

9. Zlepšenie úrovne mestskej dopravy 84,8 2. 70,7 11. 74,7 7. 

10. Zlepšenie starostlivosti o starých občanov 65,2 8. 64,3 13. 64,6 11. 

11. Vytvorenie podmienok pre novú bytovú 
výstavbu 

v budúcnosti 57,1 15. 51,1 17. 

12. Vytvorenie podmienok pre podnikateľov v budúcnosti v budúcnosti v budúcnosti 

13. Zlepšenie zdravotníckej starostlivosti 76,9 6. 84,3 3. 82,1 3. 

14. Zlepšenie kvality komunálnych služieb 58,1 11.-12. 51,7 17. 53,9 16. 

15. Zlepšenie podmienok predškolskej výchovy 55,9 13. 65,5 12. 62,6 13. 

16. Zlepšenie podmienok školskej výchovy 53,3 15. 78,8 6. 72,6 10. 

17. Zlepšenie podmienok mimoškolskej výchovy 77,5 5. 75,3 9. 76,0 5. 

18. Zlepšenie dopravnej dostupnosti 60,9 10. 53,3 16. 55,1 15. 

19. Zlepšenie celkového vzhľadu  MČ BNM v budúcnosti v budúcnosti v budúcnosti 

20. Rozšírenie ponuky  služieb  v budúcnosti 47,6 18. v budúcnosti 

21. Zlepšenie informovanosti v MČ BNM nie je potrebné 41,3 19. 39,4 18. 

22.   Zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku 88,5 1. 88,5 2. 85,0 2. 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
 Z uvedených prehľadov vyplýva, že v rôznom poradí je u žien stanovených sedemnásť  problémov 
s frekvenciou naliehavosti riešenia „ čo najskôr „ nad 50 % ( u mužov je takýchto problémov päťnásť % ). 
 
1.   Problémom číslo jedna, ktorý je v MČ BNM potrebné riešiť čo najskôr, je zlepšenie kvality životného 
prostredia . Tento problém  u žien obsadil prvé miesto a mužov štvrté miesto v problémoch MČ BNM. Čiastočne 
súvisiaci problém, ktorý je v MČ BNM potrebné riešiť čo najskôr, je oprava ciest a komunikácií . Tento problém  
u žien obsadil štvrté miesto a u  mužov tretie miesto v problémoch MČ BNM.  
       Uvedená výpoveď má súvislosť s inými časťami dotazníka občanov. Ženy v časti, ktorá hodnotí spokojnosť 
so životnými potrebami MČ BNM, vyjadrili nespokojnosť so stavom miestnych komunikácií ( 3. miesto 
v nespokojnosti, 48,6 % nespokojných odpovedí ) a stavom verejnej zelene ( 4. miesto v nespokojnosti, 44,7% 
odpovedí ). Muži sú s týmito dvomi oblasťami spokojní priemerne. 
        Občania MČ BNM mohli napísať, aké aktivity by mali byť zadefinované v rozvojovom programe. Až 40 
občanov navrhlo zlepšenie kvality životného prostedia a 26 občanov žiada opravu ciest a komunikácií. Tieto dve 
požiadavky tvoria takmer jednu tretinu navrhovaných aktivít, ktoré by mali byť zadefinované v rozvojovom 
programe MČ BNM. 
 
2.   Druhý problém, ktorý treba v MČ BNM riešiť čo najskôr, sa dotýka otázok zlepšenia bezpečnosti občanov a 
ochrany ich majetku.  Tento problém u žien obsadil druhé miesto a u mužov dokonca prvé miesto v problémoch 
MČ BNM. Spolu občania MČ BNM tento problém zaradili na druhé miesto ( 85,0 % odpovedí ). 
      Aj oblasť ochrany majetku a osobnej bezpečnosti môžeme konfrontovať s výpoveďami v inej časti dotazníka. 
Občania pomerne pozitívne hodnotia úroveň požiarnej ochrany ( muži 11. miesto, ženy 6. miesto a spolu 8. 
miesto – 68,5% v poradí spokojných odpovedí.  
Negatívnejšie sú výpovede občanov o spokojnosti s činnosťou polície. S činnosťou mestskej a miestnej polície sú 
spokojné len ženy, a to až na 15. mieste v tabuľke spokojnosti ( 36,8 % spokojných odpovedí ). Muži  a občania 
spolu v  MČ BNM hodnotia činnosť miestnej a mestskej polície priemerne. 
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3.      V poradí  naliehavosti riešenia problémov MČ BNM respondenti zaradili pomerne vysoko  (3. miesto ) 
problém zlepšenia zdravotníckej starostlivosti ( muži 6. miesto, 76,9 % odpovedí, ženy 3. miesto, 82,1 % 
odpovedí ). Názor je podporený 14. občanmi, ktorí navrhujú zlepšenie zdravotnej starostlivosti medzi aktivity, 
ktoré by mali byť zadefinované v rozvojovom programe MČ BNM. 
. 
4.   Na piatom  mieste problémov, ktoré treba v MČ BNM riešiť čo najskôr, sa u občanov MČ BNM objavuje 
problém zlepšenia podmienok mimoškolskej výchovy ( muži: 5. miesto, 77,5 % odpovedí, ženy: 9. miesto, 75,3% 
odpovedí ).  

Priaznivejšie sú hodnotené podmienky školskej výchovy ( 10. miesto – 72,6 % odpovedí  ) a podmienky 
predškolskej výchovy ( 13. miesto –62,6 % ). 

Uvedené hodnotenie pravdepodobne súvisí so stavom školských zariadení, s ktorým sú spokojní iba muži ( 4. 
miesto – 55,6 % odpovedí priemernej spokojnosti ), kým ženy so stavom školských zariadení vyslovili 
nespokojnosť. Takéto negatívne hodnotenie sa prejavilo do celkovej nespokojnosti občanov MČ BNM ( 2. miesto 
– 40,5 % nespojných odpovedí ). 

         Požiadavky v tejto oblasti smerovali na obnovu detských ihrísk a športovísk ( 39 krát ), zriadenie 
materského centra a centra voľného času ( 15 krát ), na rozvoj školstva  a dobudovanie areálov škôl ( 13 krát ), 
rozvojové programy pre deti a mládež ( 12 krát ),  a vybudovanie dopravných a detských ihrísk pre žiakov ZŠ ( 10 
krát ).   
       Do tejto oblasti problémov, ktoré by sa mali v MČ BNM riešiť čo najskôr je problém zlepšenia činnosti 
zariadení pre oddych a voľný čas ( 9. miesto, - 73,9 %, muži 7. miesto, ženy 8. miesto ) a problém budovania 
nových športových  a kultúrnych zariadení ( 14. miesto, 60,9 % ). 

 

5.   Na šiestom  mieste problémov, ktoré treba v MČ BNM riešiť čo najskôr  občania zaradili problém záchrany 
a opravy bytového fondu ( muži: 9. miesto, 64,3 % odpovedí, ženy: 5. miesto, 79,4% odpovedí ). Zaujímavé je, že 
súvisiaci problém vytvorenia podmienok pre novú bytovú výstavbu je u občanov MČ BNM na predposlednom 17. 
mieste v odpovediach žiadajúcich tento problém riešiť čo najskôr.  Problém záchrany a opravy kultúrnych 
pamiatok je zaradený na 8. miesto ( 74,3 % ).  

 

6.   Citlivým problémom veľkomiest  je problém zlepšenia úrovne mestskej dopravy, ktorý občania MČ BNM 
zaradili na 7. miesto ( muži 2. miesto, ženy 11. miesto ). Žiaľ možnosti riešenia tohto problému sú zo strany 
samosprávy MČ BNM  obmedzené.   
S uvedeným problémom súvisí aj problém zlepšenia dopravnej dostupnosti, ktorý občania MČ BNM zaradili na 
15. miesto ( muži 10. miesto, ženy 16. miesto ). 

                 

7.     V poradí riešenia naliehavosti problémov na 8. mieste u mužov ( 65,2 % ) a 13. miesto u žien (64,3 %) bol 
zaradený problém starostlivosti o prestárle obyvateľstvo.  Objavili sa konkrétne požiadavky na vybudovanie 
zariadenia opatrovateľskej služby a zriadenie hospicu  ( 12 občanov ), zlepšenie sociálnych služieb, rozvoj 
činnosti sociálnych pracovníkov, zriadenie sociálneho zariadenia pre starých ľudí ( 10 občanov ). Vzhľadom na 
demografický vývoj v MČ BNM sa treba zamyslieť nad výstavbou sociálneho zariadenia penziónového typu pre 
dôchodcov a starých ľudí. Štátny fond bývania vyhlásil túto oblasť za prioritnú. Pripravuje i zmeny podmienok, 
ktoré by mali naštartovať väčší záujem samosprávy o takúto výstavbu.  
 Problémom podmienok starostlivosti o starých občanov sa treba zaoberať  podrobnejšie. Jedná sa o všetky časti 
života občana – seniora – sociálne a zdravotné služby, výhody plynúce z veku, využitie  voľného času, kluby 
dôchodcov, stretnutia, koníčky, bohoslužby ..., priestorová, časová a cenová dostupnosť k stravovacím službám, 
bezbariérové chodníky a mnoho ďalších čiastkových problémov. Veľmi dôležitý je najmä systém komunikácie 
a stretávania sa so seniormi a slová vďaky za všetko, čo pre MČ BNM urobili. 
 

8.   Dvanásty problém, ktorý treba v MČ BNM riešiť čo najskôr, sa dotýka práce, zamestnanosti a nových 
pracovných príležitostí.                                                                                                                                          
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 Medzi problémy MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr bol zaradený problém vytvorenia nových pracovných 
príležitostí ( muži: 16. miesto,  46,8 % odpovedí, ženy: 10.miesto, 78,3 % odpovedí ). 
 
9.      Ďalšou skupinou rozvojových problémov MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr, tvoria otázky rozšírenia 
ponuky služieb ( ženy 18. miesto – 47,6 % odpovedí, muži si myslia že tento problém stačí riešiť v budúcnosti ) 
a problém zlepšenia kvality komunálnych služieb ( ženy 17. miesto – 51,7% odpovedí, muži 11. – 12. miesto – 
58,1 % odpovedí ). 
          Vo vyhodnotení "otvorenej" otázky, "Aké služby v MČ BNM chýbajú, alebo je ich potrebné rozšíriť ?" sa 
najviac požiadaviek dotýkalo rozšírenia obchodných služieb ( menšie predajne potravín, dostupnosť predajní 
potravín – 18 krát, domáce potreby a papiernictvo – 5 krát, ovocie a zelenina 5 krát ). Druhú podobne veľkú 
skupinu tvoria požiadavky na rozšírenie ponuky služieb. Jedná sa najmä o čistiareň šatstva ( jej zriadenie 
požaduje 16 občanov ), oprava elektrospotrebičov ( 8 občanov ), oprava obuvi ( 14 občanov ), drobné remeselné 
práce ( 12 občanov ), kaderníctvo ( 2 občania ). Z komunálnych  služieb bola nastolená požiadavka zlepšenia 
pohrebných služieb ( 4 krát ), parkovacích služieb ( 7 krát ), sociálne zariadenia-WC ( 4 krát ), veľkokapacitné 
kontajnery ( 4 krát ).  

10.        Na 18. miesto rozvojových problémov MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr, sa umiestnil problém 
zlepšenia informovaností v MČ BNM ( káblova TV, dostupnosť  verejného internetu ). I túto oblasť treba ponímať 
komplexnejšie (ako zlepšenie informovanosti občanov) a systémovo ( naplnenie zákona č. 275/2006 Z. z. 
o informačnom systéme verejnej správy – prijatý 20.04.2006. ). V zákone sú stanovené povinné osoby ( patria 
tam aj obce ), ktoré majú povinnosť vypracovať Koncepciu rozvoja informačných systémov a predložiť ho na 
schválenie MDP a T SR. Táto povinnosť sa vzťahuje na obce s viac ako 1000 obyvateľmi, ale len ak žiadajú 
finančné prostriedky z verejných zdrojov.  

Uvedené závery sú spracované v dvoch vetvách stromu problémov: 
Strom problémov – vybavenosť MČ BNM 
Strom problémov – ľudský potenciál 

Strom problémov bol využitý v strategickej časti PHSR MČ BNM.  
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5.2  Strom problémov – vybavenosť MČ BNM 

 

 

Skvalitnenie vybavenosti MČ BNM,  zvýšenie konkurencieschopnosti 
pri rešpektovaní trvalo udržatelného rozvoja 

   

Zlepšenie občianskej infraštruktúry, kvality a úrovne základného 

školstva, rozšírenie ponuky a kvality súvisiacich služieb 

 

Zlepšenie životného prostredia v MČ BNM a v jej okolí, zlepšenie 

celkového vzhľadu MČ BNM 

 

Skvalitnenie environmentálnej, technickej a dopravnej infraštruktúry, 

zvýšenie atraktívnosti MČ BNM 

 

Nespokojnosť obyvateľov MČ BNM so stavom 

životného prostredia,  vybavenosťou, infraštruktúrou, 

s kvalitou a úrovňou spojených verejných služieb 

 

Zhoršujúca sa kvalita životného prostredia, problém zlepšenia úrovne 

komunálnych služieb súvisiacich so životným prostredím 

 

Nespokojnosť so stavom miestnych komunikácií,  preťaženosť   

dopravou, nedostatky v mestskej hromadnej doprave, zlá dopravná 

dostupnosť niektorých častí MČ BNM  

 

 

Nedostatky v stavebnom a technickom stave školských zariadení a 

zariadení pre oddych, voľný čas a pobyt v prírode 

 

Problémy záchrany a opravy  kultúrneho dedičstva  a bytového fondu, 

nepripravená  územno-plánovacia dokumentácia zón pre novú bytovú 

výstavbu a súvisiacu občiansku vybavenosť 

 

 

 

 

 

 

Následky 

   Príčiny 
 

Kľúčový 
problém 
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5.3  Strom problémov – ľudský potenciál 

 

Zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rozvoja  MČ BNM 

a jej obyvateľov, rozvoj informatizácie verejnej správy 

   

Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia 

prostredníctvom inovácií a zavádzaním progresívnych technológií 

 

Zlepšenie podmienok starostlivosti o starých občanov, poskytovanie 

kvalitnejších zdravotníckych služieb 

 

Skvalitnenie ľudského potenciálu, zlepšenie informovanosti 

obyvateľov MČ BNM a podnikateľských subjektov 

 

Nerovnomerne rozvinuté podnikateľské prostredie 

Nedostatočný rozvoj ľudského potenciálu 

 

Problémy zlepšenia bezpečnosti obyvateľov a ochrany ich majetku. 

Nedostatočná súčinnosť s mestskou a miestnou políciou 

 

Nedostatočne a nerovnomerne rozvinuté podnikateľské prostredie 

hlavne v oblasti obchodu, služieb a cestovného ruchu 

 

Nedostatočné vytváranie nových pracovných miest, nízky počet a 

kvalita inovácií v podnikateľskej sfére 

 

Nerozvinuté sociálne služby a sociálna infraštruktúra, nedostatok 

programov prevencie zdravia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Následky 

Príčiny 
 

Kľúčový 
problém 
 

Nedostatočná kvalita verejnej informačnej infraštruktúry slabá 
informovanosť o MČ BNM  a v MČ BNM 

Nedostatočná kvalita kultúrneho a športového vyžitia a uplatňovania 
voľnočasových aktivít. Nedostatočné podmienky pre rozvoj 

celoživotného vzdelávania 
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6. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA MČ BNM 

Definovanie rozvojovej stratégie predstavuje tvorivo náročnú aktivitu. Nadväzuje na výsledky 
komplexných analýz uvedených v rámci sociálnych a ekonomických východísk a na SWOT analýzu, pričom sa 
snaží odstrániť alebo zmierniť identifikované disparity pomocou určených faktorov rozvoja. Hlavným cieľom 
definovania rozvojovej stratégie je určenie programovej štruktúry pre dané programovacie obdobie. Nakoľko 
proces strategického plánovania tvorí vertikálne aj horizontálne prepojený systém, aj v prípade definovania 
stratégie platí priama previazanosť medzi jednotlivými programovými dokumentmi.  

Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria:  vízie, ciele, priority, opatrenia a aktivity. 
 Pri definovaní stratégie vo všetkých typoch programových dokumentoch je dôležité dbať, aby jednotlivé 
ciele na seba nadväzovali a aby opatrenia a aktivity boli koherentné. To znamená, aby sa opatrenia medzi 
jednotlivými prioritami v programe (vnútorná koherencia), ale aj medzi jednotlivými programovými dokumentmi 
neprekrývali (vonkajšia koherencia). Zmyslom koherencie je, aby sa rovnaké opatrenia nemohli financovať 
v rámci viacerých priorít a programov.  
 

Pri spracovaní rozvojovej stratégie  dokumentu PHSR MČ BNM boli  akceptované najvýznamnejšie 
rozvojové dokumenty týkajúce sa územia MČ BNM. Sú to najmä: Národný strategický referenčný rámec 
Slovenskej republiky 2007-2013 a jeho operačné programy, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2007-2013, Územný plán veľkého územného celku Bratislavského 
kraja, Stratégia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy, Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy). 

Politika súdržnosti EÚ bude v programovom období 2007-2013 sústredená na tri hlavné ciele: 
Konvergenciu, Regionálnu konkurencieschopnosť a zamestnanosť a Európsku územnú spoluprácu.  

Stratégia, priority a ciele NSRR budú implementované prostredníctvom 11 operačných programov 
v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. V programovom období 2007 - 2013 v územiach spadajúcich 
pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť bude možné čerpať zo 4 Operačných programov 
(ďalej len OP ): OP Bratislavský kraj, OP Vzdelávanie, OP Výskum a vývoj, OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. PHSR MČ BNM zohľadňuje možnosti získavania zdrojov z vyššie spomenutých operačných programov.  
 
6.1 . Stručný opis obsahu OP 
 
6.1.1  OP Bratislavský kraj  

Najvýznamnejším programom pre rozvoj MČ BNM je OP Bratislavský kraj 2007 – 2013. 

Operačný program Bratislavský kraj 2007 - 2013 (ďalej len „OPBK“) predstavuje programový dokument 
Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) 
Európskej únie pre vybrané oblasti infraštruktúry a vedomostnej ekonomiky Bratislavského kraja na roky 2007 - 
2013. Z geografického hľadiska vplyvy všetkých opatrení OPBK budú zasahovať celé územie Bratislavského 
kraja. 

Slovenská republika si v rámci Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013 (ďalej len 
„NSRR“) zadefinovala víziu realizovať celkovú konvergenciu ekonomiky SR k priemeru EÚ -15 cestou trvalo 
udržateľného rozvoja. OPBK nadväzuje na ciele a priority NSRR ako základného strategického programového 
dokumentu SR pre oblasť kohéznej a regionálnej politiky. OPBK implementuje a bližšie rozpracováva strategické 
priority NSRR 

č. 1. „Infraštruktúra a regionálna dostupnosť“ a č. 2. „Vedomostná ekonomika“, a to prostredníctvom špecifických 
priorít 1.1. Regionálna infraštruktúra, 1.2. Environmentálna infraštruktúra a ochrana životného prostredia, 2.1. 
Informatizácia spoločnosti a 2.4. Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom 
inovácií.  

Globálny cieľ bol definovaný na základe analýz, SWOT analýzy, kľúčových disparít a faktorov rozvoja 
Bratislavského kraja, a znie nasledovne: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť 
Bratislavského kraja ako centra rozvoja európskeho významu“.  
Globálny cieľ sa bude realizovať prostredníctvom troch prioritných osí: Prioritná os 1 – Infraštruktúra,  Prioritná os 
2 - Inovácie a informatizácia, Prioritná os 3 - Technická pomoc 
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Prioritná os 1 Infraštruktúra 

Cieľom prioritnej osi je zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja cestou zvyšovania kvality a 
úrovne základného a stredného školstva, zlepšenia infraštruktúry životného prostredia, regenerácie sídel a 
zvyšovania kvality cestnej siete pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.  

Opatrenie 1.1 Obnova a rozvoj školskej infraštruktúry 

Základným cieľom tohto opatrenia je riešenie neuspokojivého stavu základných a stredných škôl a modernizácia 
ich vnútorného vybavenia v nadväznosti na skvalitnenie a/alebo zmenu obsahu vzdelávania. 

Pôjde o znižovanie spotreby energií v školských zariadeniach ako napr.: obnova striech budov, zateplenie budov, 
obnova izolácií, výmena okien, rekonštrukcia energetických rozvodov, zmena palivovej základne vykurovacích 
zariadení na environmentálne prijateľnú, a pod. Z hľadiska obnovy materiálno – technického zabezpečenia budú 
z opatrenia financované vybavenia učební odborných škôl modernými technickými pomôckami   na skvalitnenie 
vzdelávacieho procesu. 

Definovanie skupín aktivít, ktoré budú podporované:  

1.Podpora obnovy a rekonštrukcie existujúcich školských zariadení za účelom zlepšenia energetickej 
hospodárnosti a bezbariérovosti budov základných a stredných škôl. 
2.Podpora modernizácie vnútorného vybavenia školských zariadení v nadväznosti na skvalitnenie a/alebo zmenu 
obsahu vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách.  

Opatrenie 1.2 Podpora investícií do ochrany životného prostredia  

Základným cieľom opatrenia je podpora rozvoja environmentálnej infraštruktúry v oblasti protipovodňovej ochrany 
a ochrany prírody a krajiny.  

Financované budú aktivity zamerané na rekonštrukciu ochranných hrádzí, úpravu vodných tokov, podporu 
vypracovania dokumentácie starostlivosti o chránené územia a ich realizáciu, podporu vypracovania programov 
záchrany ohrozených rastlín a živočíchov, monitoring druhov a biotopov, obnovu zariadení ochrany prírody 
a krajiny, vstupných areálov jaskýň, technickej infraštruktúry, podporu budovania informačných stredísk, 
náučných chodníkov, expozícií a iných foriem propagácie. 

Definovanie skupín aktivít, ktoré budú podporované: 

1. Podpora aktivít na zabezpečenie ochrany pred povodňami. 

2. Programy starostlivosti o chránené územia vrátane NATURA 2000 a programy  záchrany pre kriticky 
ohrozené rastliny a živočíchy. 

3. Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny. 

4. Informačné a propagačné aktivity pre oblasť ochrany prírody a krajiny. 

Opatrenie 1.3 Modernizácia a rozvoj ciest II. a III. triedy  

Základným cieľom opatrenia je zvýšenie kvality cestnej siete regiónu, odstraňovanie kritických nehodových lokalít 
a zvýšenie priepustnosti uzlových bodov na cestách II. a III. triedy, čím sa výraznou mierou prispeje k zvyšovaniu 
bezpečnosti cestnej premávky. 

Z opatrenia č. 1.3 Modernizácia a rozvoj ciest II. a III. triedy budú pre zlepšenie dopravnej situácie a vyššiu 
bezpečnosť obyvateľov financované: odstraňovanie kritických a nehodových lokalít ciest II. a III. triedy, opravy 
mostných objektov, budovanie kruhových objazdov, spomaľovačov, prebudovanie kolíznych úsekov ciest na 
zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy, čím by sa prispelo k dosiahnutiu kvalitnej cestnej siete 
zabezpečujúcej dopravnú obslužnosť Bratislavského kraja. 

Definovanie skupín aktivít, ktoré budú podporované:  
1. Opatrenia na odstránenie kritických nehodových lokalít. 
2. Opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
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Opatrenie 1.4 Regenerácia sídiel  

Základným cieľom opatrenia je zvýšiť konkurencieschopnosť a inovatívnu kapacitu mestských sídiel 
Bratislavského kraja.  

Z opatrenia č. 1.4 Regenerácia sídiel budú financované investičné aktivity za účelom revitalizácie mestských 
sídiel ako základných ťažísk osídlenia regiónov. Budú podporované realizácie komplexných projektov 
regenerácie sídiel a ich obytných zón, projekty ekologickej a trvalo udržateľnej mestskej hromadnej dopravy, 
realizácie zakladania parkov a sadové úpravy verejnej zelene, projekty obnovy a rekonštrukcie pamiatkových 
objektov, projekty obnov a regenerácií historických parkov. Prostredníctvom rekonštrukcie, adaptácie 
a zhodnotenia domového fondu a verejných priestranstiev vrátane dobudovania nevyhnutnej technickej 
infraštruktúry sa dosiahne revitalizácia ťažiskových priestorov Bratislavského kraja, ktorými sú inovačné póly 
rastu, čo posilní rozvojový potenciál, zachovanie a obnovovanie kultúrneho dedičstva mestských sídiel a výrazne 
napomôže k posilneniu ich environmentálnych a kultúrnych daností, ako aj k zvýšeniu ich atraktivity. 

Z opatrenia Regenerácia sídiel budú financované aj neinvestičné aktivity ako príprava a vypracovanie územno-
plánovacej dokumentácie a plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), príprava projektov regenerácie 
a revitalizácie sídiel (vrátane sociálnych programov ako ich súčastí) ako nevyhnutných strategických nástrojov na 
realizáciu investičných aktivít opatrenia. 

Definovanie skupín aktivít, ktoré budú podporované:  
1. Vypracovanie PHSR a územnoplánovacích dokumentácií. 
2. Vypracovanie a realizácia komplexných projektov regenerácie častí sídiel a ich zón. 
3. Úprava verejných priestranstiev mimo komplexných projektov regenerácie. 
4. Zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva. 

Prioritná os 2: Inovácie a informatizácia 

Cieľom prioritnej osi je zvyšovanie inovačného potenciálu regiónu vytváraním podmienok stimulujúcich inovatívne 
procesy a rozvoj informatizácie verejnej správy a prenikanie informačných technológií do všetkých oblastí života 
spoločnosti. Iba tak je možné zabezpečiť trvalý rast konkurencieschopnosti. 

Prioritná os je zameraná na riešenie problémov Bratislavského kraja, ktoré sú porovnateľné s ostatnými regiónmi 
SR. Týkajú sa najmä nízkeho počtu a kvality inovácií v podnikovej sfére, nedostatočnej kvality verejnej 
informačnej infraštruktúry a nedostatočným prepojením výskumnej a vývojovej infraštruktúry na súkromný sektor.  

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery  
Základným cieľom opatrenia je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie 
progresívnych technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (MSP) 
a vysoký rast produktivity.  

Podporované projekty budú predovšetkým dopytovo orientované, ale do úvahy pripadajú aj národné projekty. 
Podporia sa všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére. Zlepšením plošných služieb prispievajúcich k rozvoju 
konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast 
produktivity.  

Definovanie skupín aktivít, ktoré budú podporované:  
1. Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov. 
2. Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií. 
3. Ochrana duševného vlastníctva.  

Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 

Základným cieľom opatrenia je vytvorenie modernej verejnej správy poskytujúcej flexibilné, ľahko dostupné 
efektívne verejné služby občanom a zabezpečenie rozvoja a digitalizácie knižníc, archívov, múzeí a galérií 
a ďalších špecializovaných pamäťových a fondových inštitúcií.  

Aby informatizácia spoločnosti dostatočne účinne stimulovala sociálne a ekonomické procesy v ekonomike, 
zefektívnila využitie existujúcich a budúcich faktorov rozvoja a pozitívne ovplyvnila kvalitu života občanov, je 
nevyhnutné v programovom období 2007 - 2013 zlepšiť dostupnosť širokopásmového internetu, rozvíjať a trvalo 
skvalitňovať verejné služby občanom a podnikateľom prostredníctvom zavádzania informačno-komunikačných 
technológií (IKT). 
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Definovanie skupín aktivít, ktoré budú podporované:  
1. Optimalizácia a rozvoj infraštruktúry informačných systémov verejnej správy. 
2. Zavádzanie rozšírených verejných e-služieb na regionálnej a lokálnej úrovni. 
3. Rozvoj integrovaných obslužných miest. 
4. Podpora tvorby užitočného digitálneho obsahu na regionálnej a lokálnej úrovni. 
5. Podpora dostupnosti širokopásmového internetu. 

Prioritná os 3 Technická pomoc  

Cieľom tejto prioritnej osi je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, 
implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry 
zodpovedné za realizáciu operačného programu. 

Technická pomoc je osobitnou prioritnou osou OPBK, ktorej účelom je podporovať realizáciu ostatných 
prioritných osí a aktivít uvedených v operačnom programe. Technická pomoc sa zameria na podporu efektívneho 
riadenia a propagáciu operačného programu, ako  aj na podporu hodnotenia prioritných osí a projektov.  

Využitá bude aj pre aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou, poskytovaním informácií, 
vrátane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou skúseností. 

Realizovať sa bude v nasledovných oblastiach: 
• Mzdové zabezpečenie pracovníkov podieľajúcich sa na programovaní, riadení, implementácii, 

hodnotení a monitorovaní OP BK. 
• Technické zabezpečenie programovania, riadenia, implementácie, hodnotenia a monitorovania. 
• Vytvorenie monitorovacích systémov využitím informačných technológií. 
• Informačné aktivity a publicita pre OP BK. 
• Programovanie a príprava dokumentov pre ďalšie programovacie obdobie. 

Implementačná časť sa zameriava na stanovenie celého systému implementácie jednotlivých opatrení a na ich 
jednotlivé realizačné podmienky. 
 
6.1.2  OP Výskum a vývoj 
 
Prioritná os 2 Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji 
Opatrenie 2.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji 
Cieľ: Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007-2013 s cieľom 
skvalitňovania vzdelávacieho procesu a zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať 
s kvalitnými výskumnými inštitúciami v EU a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe 
prostredníctvom transferu poznatkov a technológií. 

 
Rámcové aktivity: 

• obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách a výskumných 
inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja 

• podpora výskumnej infraštruktúry svetovej kvality v  oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj 
hospodárstva a spoločnosti (potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby 
udržateľného rozvoja hospodárstva) s dôrazom na významné interdisciplinárne projekty so zapojením 
viacerých vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií a spoločné výskumné centrá so zapojením 
akademického a podnikateľského sektoru 

• obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu a vývoja na pracoviskách výskumu 
a vývoja, vrátane podpory širokopásmových sietí medzi špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja 

 
 
Opatrenie 2.2 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu 
v Bratislavskom kraji 
 
Cieľ:  Zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu s dôrazom na vysoké 

školy, na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti. 
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Rámcové aktivity: 
• podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a 

vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu s kvalitnými zahraničnými inštitúciami 
výskumu a vývoja 

• podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre 
ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality 
života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) 

• podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a vývoja, vrátane 
spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými školami 

• podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja 
• podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov (vrátane doktorandov 

a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na Slovensko 
• podpora ľudských zdrojov najvyššej svetovej kvality v  oblastiach so strategickým významom pre ďalší 

rozvoj hospodárstva a spoločnosti 
 
 
Opatrenie 2.3 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji 
 
Cieľ:  Zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou 
prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov 
a celého Slovenska. 

Rámcové aktivity: 
• zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom virtuálnych inkubátorov 
• podpora aplikovaného výskumu a vývoja  
• zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia 

akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane 
a spoločnosťou a hospodárstvom  na druhej strane 

• zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva kvalitnými pracoviskami výskumu a vývoja v 
akademickej sfére 

 
6.1.3  OP Vzdelávanie 
 
Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj 
Opatrenie 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj 
Cieľ:  Hlavným cieľom opatrenia 4.1 je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných 
školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne 
potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho 
vzdelávania. 
 
Rámcové aktivity: 
• podpora reformy a rozvoj všeobecného vzdelávania na základných školách a stredných školách 
• podpora reformy a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy 
• podpora výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách 
• podpora prípravy učiteľov 
• podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
• podpora systému otvorenej školy  
• podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení 
 
Opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciálneho 
a celoživotného vzdelávania 
Cieľ:  Hlavným cieľom opatrenia 4.2 je zvyšovať kvalitu a prispôsobovať obsah VŠ vzdelávania, podporovať 
výskum a vývoj a rozvíjať efektívny systém celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva v súlade 
s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti 
 

Rámcové aktivity: 
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• rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane 
podpory kariérneho poradenstva 

• zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl 
• podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na vysokých školách 
• podpora rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách výskumu a vývoja 
• podpora aktívnej spolupráce vysokých škôl a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov 

a programov a pri procese výučby 
• zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja 

a inovácií 
• zvyšovanie kvality celoživotného vzdelávania 
• rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní 
• podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v celoživotnom vzdelávaní 
• podpora celoživotného vzdelávania v jednotlivých sektoroch 
• podpora inštitucionálneho špecializačného a certifikačného vzdelávania, ako aj celoživotného vzdelávania 

v zdravotníctve 
• uľahčenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu 
• podpora diverzifikácie foriem financovania celoživotného vzdelávania 
• rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom celoživotného vzdelávania 
• programy zvýšenia individuálneho prístupu k vzdelávaniu pre marginalizované skupiny obyvateľstva 
• zlepšenie priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania 
 
6.1.4  OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
 
Prioritná os 3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji 
Opatrenie 3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti a zosúladenie pracovného a rodinného 

života v Bratislavskom kraji 
Cieľ: Zvyšovanie zamestnanosti a adaptability; zvyšovanie dostupnosti a skvalitnenie služieb zameraných na 
podporu zosúladenia rodinného a pracovného života. 
 
Rámcové aktivity 
• aktívne opatrenia na trhu práce  
• podpora projektov zameraných na pilotné overenie aktívnych opatrení na trhu práce, a to najmä v oblasti 

rozvoja ľudských zdrojov a podpory programov zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov 
o zamestnanie 

• podpory medziregionálnej mobility za prácou  
• podpory cezhraničnej mobility za prácou prostredníctvom integrácie cezhraničných trhov práce 
• zvyšovanie konkurencieschopnosti verejných služieb zamestnanosti prostredníctvom investícií do 

vzdelávania zamestnancov úradov PSVR (Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ) a do modernizácie 
verejných služieb zamestnanosti ako aj podpora neštátnych služieb zamestnanosti 

• podpora dochádzky do práce a z práce občanov so  zdravotným postihnutím a ďalších znevýhodnených 
skupín, ktoré potrebujú sprevádzanie 

• vytváranie zdravých a bezpečných podmienok na pracoviskách a podpora vzdelávania a rozvoja ľudských 
zdrojov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

• podpora tvorby a udržania pracovných miest zamestnávateľmi 
• podpora uľahčenia vstupu na trh práce rodičov počas rodičovskej dovolenky a po nej  a členov rodín počas 

starostlivosti o závislého člena rodiny a po jej skončení  
• podpora dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania a jej náležité aplikovanie v praxi ako aj 

rešpektovanie princípov rovnosti príležitostí pri prijímaní do zamestnania  
• podpora rozšírenia možností vzdelávania resp. rekvalifikácie osôb, ktoré strávili dlhší čas mimo trhu práce 

starostlivosťou o závislých členov rodín 
• podpora udržania sa na trhu práce prostredníctvom vytvárania rodinne priateľského pracovného prostredia 

a pro-rodinnej sociálnej podnikovej politiky vrátane flexibilných foriem práce, teleworkingu a pod. 
• podpora rôznych druhov služieb starostlivosti o deti a domácnosť 
• zabezpečenie kontroly dodržiavania platnej legislatívy a zásad rovnosti príležitostí na trhu práce   
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• poskytovanie inovatívnych služieb pre rodičov počas rodičovskej dovolenky  
• zvyšovaním dostupnosti verejných služieb 
• podpora auditu „Rodina a Práca“ a podpora služieb pre rodinu 
• podpora súťaží pre zamestnávateľov, obce, VÚC s cieľom implementovať princíp rodovej rovnosti a politiku 

ústretovosti k rodine v praxi 
Opatrenie podporí aj medzinárodnú výmenu skúseností a vedomostí (good practice) 
 
Opatrenie 3.2  Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb opatrení sociálnoprávnej 
ochrany, sociálnej kurately a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce v Bratislavskom kraji 
Cieľ :  Zvyšovanie sociálnej inklúzie a zvyšovanie možností prístupu na trh práce pre všetky skupiny 
obyvateľstva. 
 
Rámcové aktivity: 
•••• podpora zvyšovania dostupnosti sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately pre všetky ohrozené a marginalizované skupiny populácie s osobitým zreteľom  na 
mestské a obecné rómske koncentrácie, separované a segregované obecné osídlenia  

•••• modernizácia a zavádzanie nových typov sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately cielených na podporu zotrvania fyzických osôb v prirodzenom sociálnom prostredí  

•••• podpora rozvoja sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a iných opatrení 
zameraných na plnenie základných funkcií rodiny  

•••• podpora sociálnych služieb nízkoprahového charakteru zameraných na aktiváciu vnútorných zdrojov 
fyzických osôb a na pomoc pri napájaní na vonkajšie zdroje pomoci    

•••• zavádzanie sociálnych služieb zameraných na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych 
spoločenstiev a na podporu aktivít členov miestnej komunity k svojpomocnému riešeniu miestnych 
problémov 

•••• zvyšovanie profesionality a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnych služieb a sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately a ďalších oblastí sociálnej inklúzie 

•••• získavanie a rozvoj poznatkov o sociálnom vylúčení a sociálnych službách 
•••• podpora služieb, vzdelávania, informovanosti, poradenstva a iných foriem pomoci riešenia problematiky 

násilia, násilia páchaného na ženách, obetí obchodovania s ľudskými bytosťami 
•••• podpora programov vzdelávania a prípravy pre trh práce s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu 

práce (rodičov po rodičovskej dovolenke, občanov so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaných, 
občanov s neukončeným základným a neukončeným úplným stredným vzdelaním, zamestnancov 
ohrozených hromadným prepúšťaním, azylantov a ostatných skupín ohrozených sociálnym vylúčením)  

•••• podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych 
prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín (t.j. 
cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu) 

•••• podpora programov druhej šance umožňujúcich ukončenie základnej resp. strednej školy, získanie 
odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity 

•••• podpora programov zameraných na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov 
ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov 
s nízkym vzdelaním 

•••• podpora programov zameraných na boj proti diskriminácii na pracovnom trhu so zreteľom na 
marginalizované rómske komunity  

•••• podpora rozšírenia služieb zamestnanosti o segment služieb pre uchádzačov o zamestnanie a ich rodinných 
príslušníkov, ktorí sa sťahujú za prácou do bratislavského kraja (mobilitné centrá). 

Opatrenie podporí aj medzinárodnú výmenu skúseností a vedomostí (good practice) ako pokračovanie myšlienok 
Iniciatívy spoločenstva Equal. 
 
Opatrenie 3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy 
Cieľ :  Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy.   
Rámcové aktivity: 
1. Podpora rozvoja inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality verejnej správy 
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• skvalitnenie systému riadenia ľudských zdrojov vrátane zavedenia vhodných noriem, zlepšenia efektívnosti 
riadenia ľudských zdrojov  

• identifikácie školiacich potrieb a príležitostí v oblasti rozvoja verejnej správy, verejnej politiky a budovania 
partnerstiev  

• rozvoj efektívnych mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby verejných politík, prípravu a koordináciu 
regionálnych stratégií a pod. 

• investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov (workshopy, tréningy, stáže, štipendiá zamerané na 
rozvoj ľudských zdrojov a pod.)  

• budovanie a zlepšovanie inštitucionálnej kapacity (vytváranie efektívnych systémov riadenia) 
• budovanie partnerstiev s inými sektormi a inštitúciami na regionálnej a lokálnej úrovni, pripravenosti pre 

organizačné zmeny, podporu pre otvorený systém verejných inštitúcií - (učiace sa organizácie), vytváranie 
akčných plánov a pod. 

• analýzy a výskum s cieľom skvalitniť tvorbu a implementáciu politík 
• rozvoj zručností v oblasti prípravy projektov 
• poradenstvo a ďalšieho vzdelávania pre verejnú správu 
• podpora aktivít zameraných na znižovanie nedeklarovanej práce 
• podpora aktivít zameraných na skvalitnenie všetkých foriem sociálneho dialógu 
 
2. Podpora rozvoja inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality neziskových organizácií 
• investície do inštitucionálnej infraštruktúry a rozvoja, vytvárania a posilňovania efektívnych mechanizmov 

vnútorného riadenia a spravovania neziskových organizácií, investície do skvalitnenia kapacity ľudských 
zdrojov neziskových organizácií  

• investície do podpory sietí neziskových organizácií (posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny 
skúseností a vnútroštátne a medzinárodné sieťovania medzi neziskovými organizáciami) 

• rozvoj mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby a implementácie verejných politík a obhajobu 
verejných záujmov, mapovanie a monitoring procesov verejnej politiky 

• budovanie partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni 
 
3. Získavanie, šírenie a rozvoj poznatkov o zamestnanosti,  sociálnom vylúčení, chudobe a sociálnych službách 
v priamej spojitosti s praktickým využitím poznatkov 
 
Opatrenie 3.4 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti pre vedomostnú spoločnosť 

Cieľ:  Zvýšenie miery zamestnanosti a zlepšenie zamestnateľnosti pre vedomostnú ekonomiku formou 
zvyšovania úrovne podnikateľských zručností  a podporou nadobúdania HIM pre malých podnikateľov 

záujemcom o začatie podnikania a SZČO, ako aj dosiahnutie synergie medzi programami v oblasti podpory 
zamestnanosti a programami podpory podnikania. 

Rámcové aktivity: 
•••• zvýšenie prispôsobivosti zamestnancov a zamestnávateľov formou rozvoja kvalifikačných zručností pre nové 

technológie, využívanie IKT a podporou inovácií 
•••• podpora tvorby pracovných miest v malých podnikoch, predovšetkým začínajúcich podnikov formou 

poradenstva, odborných konzultácií a školení najmä pre zavedenie nových foriem organizácie práce,  začatie 
podnikania a služieb – najmä ekologických, informačných a komunikačných služieb a podporou podnikania 
v oblasti inovácií  

•••• podpora tvorby nových pracovných miest formou samozamestnania a zamestnávania zo strany SZČO 
a malých zamestnávateľov formou poradenstva, odborných konzultácií a školení najmä pre začatie 
podnikania a služieb, najmä inovatívnych 

•••• zlepšenie prístupu k zamestnaniu a predchádzanie nezamestnanosti prostredníctvom podpory inovatívneho 
podnikania, vytvárania podnikov vo väzbe na výsledky výskumu, vývoja a inovácií  

•••• podpora tvorby a udržania pracovných miest zamestnávateľmi     a samozamestnania úhradou stanoveného 
násobku nákladov minimálnej ceny práce a obstaraním HIM pre zavádzanie  

•••• podpora podnikania a služieb založených na reálnej štruktúre pracovnej sily a prepojenosti aktívnej politiky 
trhu práce s podnikateľským prostredím 

•••• podpora projektov podnikateľského prostredia s cieľom udržania a vytvárania nových pracovných miest vo 
väzbe na rozvoj ľudského potenciálu, rozvoj zamestnanosti s využitím aktívnych opatrení na trhu práce. 
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BRATISLAVA - NOVÉ MESTO – MESTSKÁ ČASŤ SPOKOJNÝCH OBČANOV ŽIJÚCICH 
V PERSPEKTÍVNOM ÚZEMÍ. 

Strednodobá vízia MČ je definovaná ako  sociálne stabilné územie so zvyšujúcou sa 

kvalitou života,  územie s kvalitným   životným prostredím a   priestorom, v ktorom budú 

podporované  športové aktivity. Zároveň  bude patriť medzi atraktívne mestské časti 

Bratislavy v dôsledku realizovaných rozvojových aktivít zohľadňujúcich trvalo 

udržateľný rozvoj územia a vytvárajúcich zdravý životný štýl jej obyvateľov . 

Táto vízia bude naplnená realizáciou PHSR MČ BNM 2007- 2013 za predpokladu 
uskutočnenia strategických  cieľov v jednotlivých prioritných oblastiach rozvoja. 

A.OBLASŤ  OCHRANY  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Mestská časť   prírodného bohatstva 

MČ  bude vytvárať priaznivé podmienky na ochranu životného prostredia,  kultúrneho, 
historického a prírodného dedičstva. Zameria sa predovšetkým na dobudovanie 
environmentálnej infraštruktúry, kvalitu s ňou spojených služieb, ako aj zachovanie, ochranu 
a obnovu prírodného prostredia v rámci celého územia MČ. 
Najvýznamnejšie chránené hodnoty na území MČ sú prírodné územia v masíve a nadväznom 
území Malých Karpát, ktoré sú zahrnuté do Bratislavského lesoparku a tvoria súčasť 
chránenej krajinnej oblasti. Lesný masív spolu s plochami vinohradov na jeho úpätí vytvárajú 
charakteristickú prírodnú dominantu historického obrazu mesta. 
MČ bude napomáhať dobudovaniu kanalizačného systému,  napojeného na čističku 
odpadových vôd a systému zásobovania nezávadnou pitnou vodou. Za dôležité sa považuje aj 
monitoring ekologizácie výroby, dekontaminácie územia po zaniknutých výrobách, kvality 
stavu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd. 
MČ pristúpi koncepčne k problematike odpadového hospodárstva  a bude nápomocná vo 
všetkých sférach jej kompetencií k vytvoreniu fungujúceho systému zameraného na 
minimalizáciu množstva produkovaného odpadu s orientáciou na maximálne využitie 
separácie, recyklácie a ich následným druhotným využitím. 
 
B. OBLASŤ ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A VZDELÁVANIA 

Mestská časť  vzdelaných ľudí 

MČ bude nápomocná pri zabezpečení príležitostí na vzdelávanie , s dôrazom na celoživotné 
vzdelávanie.  
MČ bude postupne rekonštruovať objekty základných škôl a predškolských zariadení s cieľom 
zvýšenia ich štandardu a zníženia energetickej náročnosti.  
V spolupráci so školskými a predškolskými zariadeniami napomôže ku kvalitnejšiemu 
materiálnemu zabezpečeniu, ktoré má cieľ skvalitniť vyučovací proces.  
MČ bude spolupracovať s tretím sektorom v oblasti vzdelávania, kultúry a športu. 
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C. OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEHO  ROZVOJA 

Mestská časť pre všetkých  ľudí 

MČ bude vytvárať priaznivé sociálne podmienky a v rámci svojich kompetencií napomôže ku 
kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti pre všetky skupiny obyvateľstva. 
MČ bude nápomocná pre sociálne odkázaných ľudí s cieľom zabezpečiť im dôstojný život 
v primeranom sociálnom prostredí. 
MČ bude skvalitňovať   činnosť  poskytovania poradenských a informačných služieb pre 
starších ľudí, bude participovať na charitatívnej a dobrovoľnej sociálnej práci spolkov, inštitúcií, 
cirkevných a iných združení, pôsobiacich na jej území.  
 

D. OBLASŤ CESTOVNÉHO RUCHU, TURISTIKY A ODDYCHU       

Mestská časť cestovného ruchu a turistiky 

MČ predpokladá dobudovanie  a rozšírenie rozsahu a zvýšenie kvality služieb (šport, oddych, 
rekreácia), marketingu cestovného ruchu, lepšiu propagáciu a prezentáciu. 
MČ bude iniciovať spracovanie územnej dokumentácie, ktorá definuje priestor a možnosti na 
skvalitnenie cestovného ruchu , voľnočasových aktivít a športovo-rekreačných aktivít v jej 
tradičných lokalitách . 

Na propagáciu značky MČ sa využijú vrcholové športové podujatia organizované v MČ. 

 

E. OBLASŤ PODNIKANIA, INFORMATIZÁCIE, DOPRAVY A INVESTÍCIÍ 

Mestská časť informatizácie a investícií 

MČ bude v rámci svojich kompetencií  stabilizovať  existujúce podnikateľské subjekty  na 
lokálnej úrovni. 
MČ bude podporovať  exportne orientované investície v odvetviach s vyššou pridanou 
hodnotou.  
MČ BNM sa zapojí do koordinácie budovania a rozvoja informačnej spoločnosti v systéme 
fungovania partnerských inštitúcií, organizácií  a podnikateľských a mimovládnych subjektov 
tak, aby sa vybudovali základné piliere informatizácie v MČ. 
MČ bude participovať na riešení statickej dopravnej infraštruktúry a zároveň v rámci vlastných 
kompetencií bude riešiť skvalitnenie infraštruktúry na svojom území. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 72 

8.  CIELE, PRIORITY, OPATRENIA, AKTIVITY 
 

Globálny cieľ 

 
„MČ Bratislava – Nové Mesto bude do roku 2013   atraktívnou,   

ekonomicky prosperujúcou mestskou časťou s  modernou infraštruktúrou,  

s dostupnou zdravotnou a sociálnou starostlivosťou ,  

s kvalitným životným prostredím a zároveň 

 športovým i oddychovým centrom  Bratislavy. 

 
 
 

Špecifické ciele 
 
                ●   Skvalitnenie školskej infraštruktúry, zlepšenie podmienok pre trávenie             

                     voľného času detí a mládeže a rozvoja športu 

         ●   Vytváranie optimálnejších podmienok pre rozvoj kultúrneho života 

         ●   Zlepšenie stavu životného prostredia, skvalitnenie environmentálnej  infraštruktúry a podpora       

                      starostlivosti o chránené územia 

                ●   Skvalitnenie technickej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti dopravy 

                ●   Podpora a skvalitnenie sociálnych služieb pre marginalizované skupiny   

         ●   Spolupracovať na tvorbe a realizácii rozvoja MČ BNM s Magistrátom HM SR Bratislavy,   

               Bratislavským samosprávnym krajom a ďalšími domácimi  a zahraničnými partnermi 

        ●   V oblasti územného rozvoja MČ BNM zohrávať úlohu integrátora a iniciátora procesov a vhodných   

             príkladov hospodárskej a sociálnej politiky  

       ●  Vytvárať podmienky na podnikanie najmä v oblasti obchodu, cestovného ruchu a služieb obyvateľstvu  

            s ohľadom na kvalitné životné a prírodné prostredie MČ BNM 

        ● Uplatňovať rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí vytvoria vhodné podmienky pre podnikanie domácich      

            a zahraničných investorov a zvýšenie zamestnanosti obyvateľov 

       ●   Orientovať  sociálnu politiku najmä na dôchodcov a mladé rodiny, podporovať tvorbu prostredia,           

           ktoré   bude zlepšovať sociálnu situáciu občanov. 

 

PRIORITY,OPATRENIA A AKTIVITY  

Š K O L S T V O 

 

PRIORITA 1: KVALITNÁ A MODERNÁ ŠKOLSKÁ INFRAŠRUKTÚRA 

OPATRENIE PRIORITY 1.: Skvalitnenie a zmodernizovanie školskej infraštruktúry 

 

Aktivita 1.1. Realizácia tepelno – energetických auditov školských a predškolských zariadení  
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Aktivita 1.2.  Rekonštrukcia škôl a predškoských zariadení patriacich do správy MČ BA Nové Mesto ( výmena 

okien, striech, modernizácia zariadení, úprava a rekonštrukcia športových areálov v priestoroch škôl 

a predškolských zariadení ) 

Aktivita 1.3. Vybudovanie telocvične na ZŠ Jeséniova 

 

PRIORITA 2: BUDOVANIE ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI  

OPATRENIE PRIORITY 2.: Zabezpečenie zvýšenia vzdelanostnej úrovne žiakov, študentov, pedagógov 

a obyvateľov MČ 

Aktivita 2.1. Projekty realizované za účelom zvýšenia internetovej dostupnosti 

Aktivita 2.2. Realizácia projektov s cieľom zvyšovania jazykových vedomostí pedagógov, študentov a žiakov škôl 

na území MČ 

Aktivita 2.3. Vypracovanie koncepcií rozvoja preškolskej a školskej infraštruktúry s dôrazom na znalostnú 

ekonomiku 

 

PRIORITA 3: KVALITNÉ VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE 

OPATRENIE PRIORITY 3: Zvýšenie a skvalitnenie možností aktívne využívať voľný čas u detí a mládeže 

Aktivita 3.1. Rozšírenie služieb  a skvalitnenie mimoškolských aktivít s cieľom aktívneho využitia voľného času 

detí a mládeže 

Aktivita 3.2. Vytvorenie centra voľného času pre deti a mládež v areáli školy „ Za kasárňou“ 

 

Š P O R T 

PRIORITA 4:  ROZVOJ A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÝCH AREÁLOV A ÚZEMÍ 

OPATRENIE PRIORITY 4.: Skvalitnenie a zmodernizovanie existujúcich športových areálov a rozvíjanie 

prirodzených území pre oblasť športových aktivít 

 

Aktivita 4.1.  Realizácia urbanisticko – architektonickej  štúdie o využití územia na Železnej Studienke 

s cieľom rozšírenia športovo – oddychových aktivít 

Aktivita 4.2. Realizácia urbanisticko – architektonickej  štúdie o využití územia na Kolibe s cieľom rozšírenia 

športovo – oddychových aktivít 

Aktivita 4.3. Skvalitnenie a rekonštrukcia športových areálov v rámci školských zariadení 

Aktivita 4.4.Rekonštrukcia multifunkčného športového areálu v Mierovej kolónii 

Aktivita 4.5.Rekonštrukcia športového areálu na Nobelovej ulici 

 

PRIORITA 5:  ROZVOJ  ŠPORTU PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ 

OPATRENIE PRIORITY 5.: Podpora a zabezpečenie podmienok pre realizáciu 

športu pre širokú verejnosť v MČ  

Aktivita 5.1.  Výstavba športového areálu „ Národný futbalový štadión“ 
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Aktivita 5.2.  Výstavba športového areálu „ Hokejová aréna“ 

Aktivita 5.3. Podpora organizovania netradičných športových aktivít a programov 

 

K U L T Ú R A 

PRIORITA 6:  ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ 

OPATRENIE PRIORITY 6.: Vytvorenie kvalitnejších podmienok pre rozvoj kultúry  

 

Aktivita 6.1. Rekonštrukcia kultúrno – spoločenských priestorov domu Istropolis 

Aktivita 6.2. Rekonštrucia obradnej ( sobášnej) siene v Kultúrnom dome na Vajnorskej ulici 

Aktivita 6.3. Rekonštrukcia a modernizácia Strediska kultúry na Vajnorskej ulici 

Aktivita 6.4. Realizácia projektov s cieľom propagácie kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú v MČ BA – Nové 

Mesto 

Aktivita 6.5. Modernizácia a digitalizácia knižníc  

 

Ž I V O T N É    P R O S T R E D I E 

 

PRIORITA 7:  MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV KLIMATICKÝCH ZMIEN 

OPATRENIE PRIORITY 7.: Zabezpečenie zníženia vplyvov klimatických zmien  

Aktivita 7.1. Realizácia projektov s cieľom minimalizovať nepriaznivé vplyvy klimatických zmien – zabezpečenie 

pravidelného kropenia, čistenia a polievania komunikácií  

Aktivita 7.2. Výmena asfaltových povrchov chodníkov  za dlažbu 

 

PRIORITA 8:  OCHRANA VOD A OCHRANA PRED POVODŇAMI 

OPATRENIE PRIORITY 8: Preventívne opatrenia na zabezpečenie ochrany čistoty vôd a ochrany pred 

povodňami 

Aktivita 8.1. Realizácia projektov za účelom zabezpečenia protipovodňových a protieróznych opatrení 

Aktivita 8.2. Vybudovanie zberača povrchových vôd na Bojnickej ulici 

Aktivita 8.3. Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na  Kuchajde 

 

PRIORITA 9: INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

OPATRENIE PRIORITY 9: Skvalitnenie stavu životného prostredia 

Aktivita 9.1. Pasportizácia detských ihrísk 

Aktivita 9.2. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a odychových zón 

Aktivita 9.3. Vybudovanie stojísk ( prístreškov) na kontajnery 

Aktivita 9.4. Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích 

exkrementov 

Aktivita 9.5. Realizácia programov a projektov s cieľom ochrany chránených území  
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Aktivita 9.6. Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v MČ  

Aktivita 9.7. Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli Kuchajda 

 

 T E C H N I C K Á   I N F R A Š T R U K T Ú R A 

 

PRIORITA 10. KVALITNÁ A BEZPEČNÁ CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

OPATRENIE PRIORITY 10: Skvalitnenie stavu cestnej infraštruktúry, statickej dopravy a osvetlenia 

Aktivita 10.1.Vybudovanie nadzemných a podzemných parkovacích domov 

Aktivita 10.2.Vypracovanie územných plánov zón s cieľom riešenia statickej dopravy 

Aktivita 10.3.Vybudovanie novej cesty, vrátane inžinierskych sietí a osvetlenia v lokalite „Horný Kramer “ 

Aktivita 10.4. Vybudovanie novej cesty, vrátane inžinierskych sietí a osvetlenia v lokalite „Jedenásta“ 

Aktivita 10.5.Rozšírenie parametrov a kvality cestnej siete 

Aktivita 10.6.Spracovanie územno – plánovacích dokumentov s cieľom skvalitnenia technickej infraštruktúry 

Aktivita 10.7.Vybudovanie mosta cez železničnú trať „ Kyjevská – Tupého“ 

Aktivita 10.8.Rozšírenie kamerového systému  

 

PRIORITA 11. KVALITNÁ A BEZPEČNÁ NEMOTORICKÁ DOPRAVA 

OPATRENIE PRIORITY 11: Rozvoj nemotorickej dopravy 

Aktivita 11.1. Výstavba cyklistických trás a cyklochodníkov 

Aktivita 11.2. Výstavba peších zón a peších trás 

 

C E Z H R A N I Č N Á   S P O L U P R Á C A 

 

PRIORITA 12. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ 

OPATRENIE PRIORITY 12: Vytváranie podmienok, ktoré stimulujú inovatívne procesy s cieľom zvýšenia 

konkurencieschopnosti MČ 

Aktivita 12.1. Realizácia projektov s cieľom skvalitniť doterajšiu spoluprácu z partnermi (Wr. Neustadt ,  Gyór, 

Praha, Budapešť, Hainburg) 

Aktivita 12.2. Realizácia projektov s cieľom vytvoriť nové partnerstvá v rámci  krajín V4 a EU 

Aktivita 12.3. Podpora spolupráce na regionálnej a medzinárodnej úrovni v rámci podnikov a výskumných 

organizácií v MČ 

Aktivita 12.4. Podpora realizácie projetov v oblasti cestovného ruchu  

 

S O C I Á L N A  S F É R A  - STAROSTLIVOSŤ O STARŠÍCH  

 
PRIORITA 13. KVALITNÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

OPATRENIE PRIORITY 13: Investovanie do nových objektov sociálnej infraštruktúry 
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Aktivita 13.1.  Vybudovanie týždenného stacionára pre starších ľudí 

Aktivita 13.2. Vybudovanie zariadení opatrovateľskej služby 

Aktivita 13.3. Vybudovanie domova dôchodcov 

 

PRIORITA 14. STAROSTLIVOSŤ O MARGINALIZOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA 

OPATRENIE PRIORITY 14: Starostlivosť o imobilných a  zdravotne postihnutých 

Aktivita 14.1. Vybudovanie a rekonštrukcia bezbariérových vstupov do vybraných sociálnych zariadení 

Aktivita 14.2. Podpora programov činnosti organizácií v MČ, zameraných na dôchodcov, imobilných a zdravotne 

postihnutých občanov 

Aktivita 14.3. Organizovanie seminárov, konferencií a podpora informovanosti marginalizovaných skupín 

obyvateľov s cieľom skvalitnenia ich života (programy o prevencii, brožúry, letáky)       

 

PRIORITA 15. OPTIMALIZÁCIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

OPATRENIE PRIORITY 15: Zabezpečenie a skvalitnenie sociálnych služieb na území MČ 

Aktivita 15.1.  Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Sibírskej ulici 

Aktivita 15.2. Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Športovej ulici 

Aktivita 15.3. Realizácia projektov za účelom skvalitnenia činnosti a spolupráce na úrovni škôl a klubov 

dôchodcov 

 

S O C I Á L N A   S F É R A  - STAROSTLIVOSŤ O RODINY  

 

PRIORITA 16. SKVALITNENIE  STAROSTLIVOSTI O RODINY 

OPATRENIE PRIORITY 16: Investovanie do nových objektov sociálnej infraštruktúry, zameranej pre 

rodiny 

Aktivita 16.1.  Vybudovanie materského Centra 

Aktivita 16.2. Vybudovanie a skvalitnenie bezbariérových vstupov pre rodičov s kočíkmi 

Aktivita 16.3. Výstavba a podpora výstavby sociálnych bytov 
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9.  AKČNÝ PLÁN 
 
ŠKOLSTVO 
 
 PRIORITA 1: KVALITNÁ A MODERNÁ ŠKOLSKÁ INFRAŠTRUKTÚRA  
 
 
 

 
 
                        Aktivita - Projekt 

 
 
1.1. Realizácia tepelno – energetických auditov 
školských a predškolských zariadení 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, riaditelia ZŠ a MŠ, štatutári právnickych 
osôb, podnikatelia , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina 
Žiaci a užívatelia školských a predškolských 
zariadení 

Metódy, postupy 
Postup auditu sa realizuje podia zákona a vyhlášky 
MVRR SR 

Miesto realizácie Školské a predškolské zariadenia 

Dĺžka trvania 
 

2008 – 2013 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu  

Zdroje financovania 
MČ, OP Bratislavský kraj, Opatrenie 1.1. Obnova 
a rozvoj školskej infraštruktúry, OP Životné prostredie  
 

Monitorovacie indikátory 
Výstup: Spracovaný tepelno – energetický audit  
Dopad: Základný dokument pre efektívne využívanie 
energií  
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                          Aktivita - Projekt 
 

1.2.  Rekonštrukcia,  modernizácia škôl 
a predškolských zariadení 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta, riaditeľky ZŠ a MŠ, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia,  žiaci ZŠ a MŠ 

Metódy, postupy 
Projektovanie, verejné obstarávanie 
Realizácia stavebných prác 

Miesto realizácie ZŠ, MŠ v MČ 

Dĺžka trvania 

Projektovanie, výberové onanie: 6 mesiacov, rok 
2008 
Realizácia stavebných prác: 12 mesiacov, rok 2008-
2009 

                            Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje 
Realizácia stavebných prác:  MČ, OP Bratislavský 
kraj, Opatrenie 1.1. Obnova a rozvoj školskej 
infraštruktúry 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Výkaz-výmer v projekte,  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej 
inraštruktúry,  
Dopad: Skvalitnenie vyučovacieho procesu, úspora 
energií  
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Aktivita - Projekt 
 

1.3. Vybudovanie telocvične na  ZŠ Jeséniova  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Riaditeľ ZŠ Jeséniova, starosta, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Žiaci  ZŠ Jeséniova 

Metódy, postupy 
Projektovanie, verejné obstarávanie 
Realizácia stavebných prác 

Miesto realizácie ZŠ Jeséniova 

Dĺžka trvania 
Projektovanie, výberové onanie: 6 mesiacov, rok 2008 
Realizácia stavebných prác: 12 mesiacov, rok 2009-
2010 

                            Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje 
MČ, OP Bratislavský kraj, Opatrenie 1.1. Obnova 
a rozvoj školskej infraštruktúry 
  

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Výkaz-výmer v projekte 
Výsledok: Počet  žiakov 
Dopad: Skvalitnenie vyučovacieho procesu – telesná 
výchova  , rozvoj športu  
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ŠKOLSTVO 

 PRIORITA 2: BUDOVANIE ZNALOSTNEJ SPOLOČNOSTI  

 

                                 Aktivita - Projekt 
2.1. Projekty realizované za účelom zvýšenia 
internetovej dostupnosti 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia,  žiaci 

Metódy, postupy 
Rozšírenie free (voľných) zón pre internetovú 
dostupnost 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 2008 – 2009 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ , spoluúčasť + OP Bratislavský kraj, Opatrenie 
2.2. Informatizácia spoločnosti 
 Aktivita:  Podpora dostupnosti širokopásmového 
internetu 
 
 

Monitorovacie indikátory 
Výstup: Zvýšenie rozlohy miest, kde je možné 
napojiť sa na internet  
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                           Aktivita - Projekt 
2.2. Realizácia projektov s cieľom zvyšovania 
jazykových vedomostí pedagógov, žiakov 
a študentov škôl na území MČ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta , riaditelia škôl, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Žiaci, pedagógovia 

Metódy, postupy 
Rozšírenie výučby ďalších cudzích jazykov  

 

Miesto realizácie Školské zariadenia na území MČ 

Dĺžka trvania 2008 – 2013 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

OP Vzdelávanie 
Opatrenie: 4.1. Premena tradičnej školy na modernú 
Aktivity:  podpora reformy a rozvoj všeobecného 
(odborného) vzdelávania 
 Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Počet kurzov, počet vzdelaných študentov 
a pedagógov v jazykoch, počet realizovaných 
projektov, zameraných na vyučovanie cudzích jazykov 
Dopad: Zvýšenie a skvalitnenie jazykových vedomostí 
u žiakov, študentov a pedagógov v MČ 
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                         Aktivita - Projekt 

 
2.3. Vypracovanie koncepcií rozvoja predškolskej 
a školskej infraštruktúry s dôrazom na znalostnú 
ekonomiku   

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, riaditelia ZŠ a MŠ, podnikateľské subjekty, 
miestne zastupitelstvo 

Cieľová skupina Žiaci a študenti škôl  

Metódy, postupy 
- analýza súčasného stavu 
- návrhy priorít a postupov podľa požiadaviek 

škôl  

Miesto realizácie Školské zariadenia MČ 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008- 2010 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

OP Vzdelávanie 
Opatrenie: 4.1. Premena tradičnej školy na modernú 
Aktivity:  podpora reformy a rozvoj všeobecného 
(odborného) vzdelávania 
 Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Osnovy, programy, študijné manuály  
Výsledok: Počet žiakov a študentov zapojených do 
nových programov  
Dopad: Zmena tradičných foriem vzdelávania 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 

 

 

 

ŠKOLSTVO  

PRIORITA 3: KVALITNÉ VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU DETÍ A MLÁDEŽE 

 

                                  Aktivita - Projekt 
 

3.1. Rozšírenie a  skvalitnenie služieb 
mimoškolských aktivít   

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, riaditelia ZŠ a MŠ, vedúci klubov voľného 
času , miestne zastupitelstvo 

Cieľová skupina Žiaci a študenti škôl  

Metódy, postupy 
- analýza súčasného stavu 
- návrhy priorít a postupov podľa požiadaviek 

škôl  

Miesto realizácie 
Kluby voľného času, ktoré existujú v rámci škôl – 
školské kluby detí 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008- 2010 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania Vlastné zdroje, VÚC, Magistrát hl. mesta 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Množstvo nových aktivít v kluboch voľného 
času  
Výsledok: Počet detí využívajúcich kluby voľného času 
- školské kluby detí 
Dopad:  Aktívne a kvalitné využitie voľného času detí  
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Aktivita - Projekt 
 

3.2. Vytvorenie centra voľného času pre deti 
a mládež v areáli školy „ Za kasárňou“ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, riaditeľ školy „ Za kasárňou“, miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina žiaci ZŠ „ Za kasárňou“ 

Metódy, postupy 
Projektovanie, verejné obstarávanie 
Realizácia stavebných prác 

Miesto realizácie ZŠ „ Za kasárňou“ 

Dĺžka trvania 
Projektovanie, výberové konanie: 6 mesiacov, rok 2008 
Realizácia stavebných prác: 12 mesiacov, rok 2008-
2009 

                             Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje 
Realizácia stavebných prác:  MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ  
OP Vzdelávanie 
Opatrenie: 4.1. Premena tradičnej školy na modernú 
Aktivita:  podpora reformy a rozvoj všeobecného 
(odborného) vzdelávania 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Výkaz výmer v projekte, 
Výsledok: Počet žiakov, ktorí budú navštevovať CVČ  
Dopad: Skvalitnenie aktívneho využitia voľného času 
detí 
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ŠPORT  

PRIORITA 4:  ROZVOJ A MODERNIZÁCIA EXISTUJÚCICH ŠPORTOVÝCH AREÁLOV A ÚZEMÍ 

 
 

                     Aktivita - Projekt 

 
4.1. Realizácia urbanisticko architektonickej štúdie 
o využití územia na „Železnej studienke“  s cieľom 
rozšírenia športovo – oddychových aktivít  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, štatutári právnických osôb, (partneri 
projektov), podnikatelia, mimovládne organizácie, 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ a obyvatelia Bratislavy 

Metódy, postupy Spracovanie štúdie 

Miesto realizácie Železná studienka 

Dĺžka trvania 
 
Rok 2008 ( 12 mesiacov ) 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

OP: Bratislavský kraj 
Opatrenie 1.2. Podpora investícií do životného 
prostredia 
Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Štúdia 
Výsledok: Počet štúdií, rozloha v m2 riešeného územia   
Dopad: Štúdia o ďalšom funkčnom využití 
predmetného územia 
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                              Aktivita - Projekt 

 
4.2. Realizácia urbanisticko architektonickej štúdie 
o využití územia na „Kolibe“  s cieľom rozšírenia 
športovo – oddychových aktivít  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, štatutári právnickych osob (partneri 
projektov), podnikatelia , mimovládne organizácie, 
miestne zastupiteľstvo   

Cieľová skupina Obyvatelia MČ a obyvatelia Bratislavy 

Metódy, postupy Spracovanie štúdie 

Miesto realizácie Koliba 

Dĺžka trvania 
 
Rok 2009 ( 12 mesiacov ) 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

OP: Bratislavský kraj 
Opatrenie 1.2. Podpora investícií do životného 
prostredia 
Infraštruktúra ochrany prírody a krajiny 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Štúdia 
Výsledok:  Počet štúdií, rozloha v m2 riešeného 
územia   
Dopad: Štúdia o ďalšom funkčnom využití 
predmetného územia 
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                            Aktivita – Projekt 
 

4.3. Skvalitnenie a rekonštrukcia športových 
areálov v rámci školských zariadení MČ 

Osobná, inštitucionálna zodpovědnost 
Starosta, riaditelia ZŠ , štatutári právnických osôb 
(partneri projektov), podnikatelia, športové kluby , 
miestne zastupitelstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, študenti, žiaci, deti a mládež 

Metódy, postupy 

Realizácia terénnych úprav a povrchov športových 
areálov 
Projektovanie na zrekonštruovanie šatní a vybavenia  
Realizácia stavebných prác a zakúpenie vybavenia 
Výsadba zelene a oplotenie ihriska 

Miesto realizácie Šprtové areály v rámci školských zariadení v MČ 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008 - 2011 

 

Finančná náročnost 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ  
Realizácia stavebných prác:  MČ -spoluúčasť + ŠF 
EÚ, OP Bratislavský kraj 
Opatrenie 1.1. Obnova a rozvoj školskej 
infraštruktúry 
Súkromné investície ( fyzické a právnické osoby) 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Množstvo upravenej plochy, počet 
zakúpeného vybavenia, množstvo zrekonštruovanej 
plochy, plocha vysadenej zelene  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej 
infraštruktúry 
Dopad: Skvalitnenie oddychových aktivít obyvateľov 
a detí  
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                           Aktivita - Projekt 
 

4.4. Rekonštrukcia multifunkčného športového 
areálu v „Mierovej kolónii“ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, štatutári právnických osob (partneri 
projektov), podnikatelia, športové kluby , miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, deti a mládež 

Metódy, postupy 

Projektovanie terénnych úprav 
Úprava povrchov športového areálu 
Projektovanie na zrekonštruovanie šatní a vybavenia  
Realizácia stavebných prác a zakúpenie vybavenia 
Výsadba zelene  

Miesto realizácie Športový areál v Mierovej kolónii 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008 - 2011 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ –spoluúčasť + ŠF EÚ, 
ROP- 2.2. Regenerácia sídiel  
Súkromné investície ( fyzické a právnické osoby) 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Množstvo upravenej plochy, počet 
zakúpeného vybavenia, množstvo zrekonštruovanej 
plochy, plocha vysadenej zelene  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej infraštruktúry 
Dopad: Skvalitnenie oddychových aktivít obyvateľov 
a detí  
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                         Aktivita - Projekt 
 

4.5.  Rekonštrukcia športového areálu na 
„Nobelovej ulici“  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, štatutári právnických osob (partneri 
projektov), podnikatelia, športové kluby , miestne 
zastupitelstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, deti a mládež 

Metódy, postupy 

Projektovanie terénnych úprav 
Úprava povrchov športového areálu 
Projektovanie na zrekonštruovanie šatní a vybavenia  
Realizácia stavebných prác a zakúpenie vybavenia 
Výsadba zelene  

Miesto realizácie Športový areál na Nobelovej ulici 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008 - 2011 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ, 
ROP- 2.2. Regenerácia sídiel  
Súkromné investície ( fyzické a právnické osoby) 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Množstvo upravenej plochy, počet 
zakúpeného vybavenia, množstvo zrekonštruovanej 
plochy, plocha vysadenej zelene  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej infraštruktúry 
Dopad: Skvalitnenie oddychových aktivít obyvateľov 
a detí  
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ŠPORT  

PRIORITA 5:  ROZVOJ  MASOVÉHO ŠPORTU 

 

                           Aktivita - Projekt      
 

5.1. Výstavba športového areálu „Národný 
futbalový štadión“ 

Osobná, inštitucionálna zodpovědnost 
Starosta, štatutári právnických osob (partneri 
projektov), podnikatelia, športové kluby, VÚC, Úrad 
vlády , miestne zastupitelstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia BA, MČ a SR 

Metódy, postupy 
Komplexný postup a metodológia bude vypracovaná 
v spolupráci s VÚC, Úradom vlády   

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 
 2008 - 2013 

 

Finančná náročnost 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
Vlastné zdroje, VÚC, Magistrát hl. mesta, Úrad vlády 
 

Monitorovacie indikátory 

 Výstup:  Návrh projektovej dokumentácie, územné 
rozhodnutie  
Výsledok: Národný futbalový štadión s príslušnou 
vybavenosťou  
Dopad:  Skvalitnenie národnej reprezentácie  
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                             Aktivita - Projekt 
 

5.2. Výstavba športového areálu „Hokejová aréna“ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, štatutári právnických osôb, podnikatelia 
(partneri projektov), športové kluby, VÚC, Úrad vlády , 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia BA, MČ a SR 

Metódy, postupy 
Komplexný postup a metodológia bude vypracovaná 
v spolupráci s VÚC, Úradom vlády   

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 
 2008 - 2013 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
 
 

 VUC, Magistrát hl. mesta, Úrad vlády 
 

Monitorovacie indikátory 

 Výstup:  Návrh projektovej dokumentácie, územné 
rozhodnutie  
Výsledok: Národný hokejový štadión s príslušnou 
vybavenosťou  
Dopad:  Skvalitnenie národnej reprezentácie 
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                          Aktivita - Projekt 
 

5.3. Podpora organizovania netradičných 
športových aktivít a programov 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, štatutári právnických osob (partneri 
projektov), podnikatelia, športové kluby, mládežnícke 
skupiny  , miestne zastupitelstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, deti a mládež 

Metódy, postupy 
Návrhy a marketing pre netradičné, atraktívne 
šprtové aktivity  

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008- 2013 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
Vlastné zdroje MČ, podnikatelia, mimovládne  
organizácie, VÚC   
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Počet netradičných športových aktivít 
Výsledok: Počet účastníkov netradičných športových 
aktivít 
Dopad: Skvalitnenie voľnočasových aktivít 
obyvateľov MČ 
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 KULTÚRA 

 PRIORITA 6:  ROZVOJ KULTÚRNEHO ŽIVOTA V MČ 

 
 

Aktivita - Projekt 
 

6.1. Rekonštrukcia kultúrno- spoločenských 
priestorov Domu Istropolis 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, VÚC, mesto Bratislava, JMF – Jednotný 
majetkový fond, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, BA 

Metódy, postupy 

Štúdia možností rekonštrukcie a rozšírenia využívania 
KD Istropolis  
Projektovanie  rekonštrukcie  
Realizácia stavebných prác, zakúpenie vybavenia  
 

Miesto realizácie Kultúrny dom Istropolis 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2011 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ, spoluúčasť + ŠF EÚ, VÚC, mesto Bratislava, JMF 
Súkromný sektor 

Monitorovacie indikátory 

 
Výstup: Existencia projektu, množstvo 
zrekonštruovanej plochy, počet zakúpeného vybavenia 
Výsledok: Počet užívateľov podporenej infraštruktúry 
Dopad: Skvalitnenie kultúrnych aktivít 
a medzinárodných podujatí v rámci kongresového 
cestovného ruchu 
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Aktivita - Projekt 
 

6.2. Rekonštrucia obradnej ( sobášnej ) siene 
Strediska kultúry  na „Vajnorskej“ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, VÚC, mesto Bratislava, miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, BA 

Metódy, postupy 

Štúdia možností rekonštrukcie sobášnej siene 
Projektovanie  rekonštrukcie  
Realizácia stavebných prác 
Zakúpenie vybavenia interiéru  
 

Miesto realizácie Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici 

Dĺžka trvania 
 

2008 ( 6 mesiacov) 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ, spoluúčasť + ŠF EÚ, VÚC, mesto Bratislava 
 

Monitorovacie indikátory 

 
Výstup: Existencia projektu, množstvo 
zrekonštruovanej plochy, počet zakúpeného 
vybavenia 
Výsledok: Počet užívateľov ( zosobášených) 
Dopad: Skvalitnenie realizácie kultúrno – 
spoločenských aktivít pre obyvateľov MČ a Bratislavy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
 
 
 
 
 
 

Aktivita - Projekt 
 

6.3. Rekonštrukcia kultúrno -spoločenských 
priestorov  strediska kultúry na Vajnorskej ulici 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, VÚC, mesto Bratislava, miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, BA 

Metódy, postupy 

Štúdia možností rekonštrukcie a rozšírenia 
využívania SK na Vajnorskej ulici  
Projektovanie  rekonštrukcie  
Realizácia stavebných prác, zakúpenie vybavenia  
 

Miesto realizácie Stredisko kultúry na Vajnorskej ulici 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2012 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ, spoluúčasť + ŠF EÚ, VÚC, mesto Bratislava, 
súkromný sektor 

Monitorovacie indikátory 

 
Výstup: Existencia projektu, množstvo 
zrekonštruovanej plochy, počet zakúpeného 
vybavenia 
Výsledok: Počet užívateľov podporenej  
infraštruktúry 
Dopad: Skvalitnenie realizácie kultúrno – 
spoločenských aktivít pre obyvateľov MČ a Bratislavy 
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                           Aktivita - Projekt 
 

6.4. Realizácia projektov s cieľom propagácie 
kultúrnych pamiatok na území MČ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, verejný a súkromný sektor, mimovládne 
organizácie, Pamiatkový ústav, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia, návštevníci MČ 

Metódy, postupy 

Spracovanie projektovej štúdie pre využitie 
komplexného turistickeho programu MČ s celoročným 
využitím s regionálnym významom. 
Výroba a inštalácia informačných tabulí v systéme 
jednotného značenia turistických atrakcií MČ(tzv. hnedé 
tabule) 
Vytvorenie turisticko-informačnej kancelárie 
Spracovanie letákov, brožúr a distribúcia v rámci BIC 

Miesto realizácie MČ, mesto BA, VÚC 

Dĺžka trvania 
 

2008 – 2013 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ- spoluúčasť + ŠF EÚ, VÚC, mesto BA, OP 
Bratislavský kraj, OP Životné prostredie 
Opatrenie 1.2. Podpora investícií do životného 
prostredia, Informačné a propagačné aktivity pre oblasť 
ochrany prírody a krajiny 
 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Štúdia, počet informačných tabulí, turisticko-
informačná kancelária 
Výsledok: Počet užívateľov podporenej infraštruktúry 
Dopad: Skvalitnenie informovanosti občanov MČ  a 
návštevníkov MČ, mesta BA 
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Aktivita - Projekt 6.5. Modernizácia a digitalizácia knižníc  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta,  riaditeľ knižnice , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, deti a mládež 

Metódy, postupy 

Realizácia stavebných prác 
Zakúpenie vybavenia  na skvalitnenie interiéru 
Zakúpenie nových kníh a časopisov do knižného 
fondu 
Realizácia elektronickej knižnice 
Digitalizácia knižničného fondu  

Miesto realizácie Knižnice MČ 

Dĺžka trvania 
 
2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ,  spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Bratislavský kraj, 
Opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti, Podpora 
tvorby užitočného digitálneho obsahu na regionálnej 
a lokálnej úrovni 
 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Množstvo zrekonštruovanej plochy. Počet 
zakúpeného vybavenia. Počet kníh a časopisov 
v knižnom fonde. 
Výsledok: Počet užívateľov knižnice 
Dopad: Zlepšenie služieb obyvateľstvu 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  

PRIORITA 7:  MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV KLIMATICKÝCH ZMIEN 

 

Aktivita - Projekt 

 
7.1. Realizácia projektov s cieľom minimalizovať 
nepriaznivé vplyvy klimatických zmien – 
zabezpečenie pravidelného kropenia, čistenia 
a polievania MČ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Bratislavský  vodohospodársky podnik , a.s. 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, BA 

Metódy, postupy 

 
Návrh a realizácia kropenia, čistenia  a polievania 
najohrozenejších zón v MČ   

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 – letné mesiace 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

  MČ - spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Bratislavský kraj, OP 
Životné prostredie, Opatrenie 1.2. Podpora investícií 
do životného prostredia 
Environmentálny fond 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Monitorovanie klimatických zmien ich 
nepriaznivých vplyvov  
Výsledok: Počet kropení, čistení  
Dopad: Ochrana územia a obyvateľov pred 
negatívnymi dopadmi klimatických zmien, 
skvalitnenie života v MČ 
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Aktivita - Projekt 
 

 7.2. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, výmena 
asfaltových povrchov chodníkov za dlažbu 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, súkromný a verejný sektor , miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ 

Metódy, postupy 

Projektovanie 
Zakúpenie vybavenia  
Realizácia stavebných prác 
Realizácia úprav a rozšírenie verejnej zelene   

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ, OP BK , Opatrenie 1.1. 
Regenerácia sídiel, úprava verejných priestranstiev 
mimo komplexných projektov regenerácie 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:Počet rozšírenej verejnej zelene, rozloha 
výmeny asfaltových chodníkov  za dlažbu 
Výsledok: Skvalitnenie životného prostredia 
Dopad: Zníženie znečistenia ovzdušia, zvýšenie kvality 
života 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

PRIORITA 8:  OCHRANA VOD A OCHRANA PRED POVODŇAMI 

 

Aktivita - Projekt 
 

8.1. Realizácia projektov za účelom zabezpečenia 
protipovodňových a protieróznych  opatrení        

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Bratislavský  vodohospodársky podnik, a.s., 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 

Projektovanie, štúdia 
Realizácia protipovodňových opatrení a  stavebných 
prác  

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ-spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Bratislavský kraj, 
Opatrenie 1.2. Podpora investícií do životného 
prostredia, Podpora aktivít na zabezpečenie ochrany 
pred povodňami 
 
 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Monitorovanie a projekt prevencie 
protipovodňových opatrení 
Výsledok: Rozloha chráneného územia 
Dopad: Zabezpečenie územia pred záplavami, 
zlepšenie životných podmienok obyvateľov 
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Aktivita - Projekt 
 

8.2. Vybudovanie zberača povrchových vôd na 
Bojnickej ulici  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Bratislavský  vodohospodársky podnik, a.s., 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Návrh projektovej dokumentácie, verejné 
obstarávanie, realizácia stavebných prác 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2011 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ- spoluúčasť + ŠF EÚ, MČ-spoluúčasť + ŠF EÚ, OP 
Bratislavský kraj, Opatrenie 1.2. Podpora investícií do 
životného prostredia, Podpora aktivít na zabezpečenie 
ochrany pred povodňami 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Monitorovanie a projekt prevencie 
protipovodňových opatrení 
Výsledok: Rozloha územia v m2 
Dopad: Zabezpečenie územia pred záplavami, 
zlepšenie životných podmienok obyvateľov 
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Aktivita - Projekt 
8.3. Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej 
kvality vody na  „Kuchajde“ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Kontrola a odber vzoriek + vyhodnocovanie 

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

Pravidelne, 2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ- spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Životné prostredie: 
Opatrenie 1.3. Sledovanie a hodnotenie stavu 
povrchových a podzemných vôd, OP Bratislavský 
kraj, Opatrenie 1.2. Podpora investícií do životného 
prostredia 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Počet odobratých vzoriek a vyhodnotení 
Výsledok: Rozloha vodnej plochy 
Dopad: Zlepšenie kvality vody na jazere Kuchajda 
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

PRIORITA 9: INTEGROVANÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

                          Aktivita - Projekt 
 

9.1. Pasportizácia detských ihrísk  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, mimovládne organizácie , miestne 
zastupiteľstvo  

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, rodičia s deťmi 

Metódy, postupy 
Realizácia spracovania štúdií detských ihrísk s cieľom 
ich revitalizácie  

Miesto realizácie Ihriská v MČ 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008 -  2009 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

OP Bratislavský kraj 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel 
Aktivity: Vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií               Vypracovanie a realizácia 
komplexných projektov regenerácie častí sídiel a ich 
zón 
 

Monitorovacie indikátory 
Výstup: Projektová dokumentácia pasportizácie 
Výsledok: Počet užívateľov detských ihrísk  
Dopad: Skvalitnenie oddychových aktivít detí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivita - Projekt 
 

 9.2. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie 
parkov a oddychových zón 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, súkromný a verejný sektor, miestne 
zastupiteľstvo  

Cieľová skupina Obyvatelia MČ 

Metódy, postupy 

Projektovanie 
Zakúpenie vybavenia  
Realizácia stavebných prác 
Realizácia úprav a rozšírenie verejnej zelene   

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Bratislavský kraj 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel 
Aktivity: Vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií  , Úprava verejných priestranstiev mimo 
komplexných projektov regenerácie              
  

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Rozloha rozšírenej verejnej zelene  
Výsledok: Skvalitnenie životného prostredia 
Dopad: Zníženie znečistenia ovzdušia, zvýšenie kvality 
života 
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Aktivita - Projekt 
9.3. Vybudovanie stojísk (prístreškov) na 
kontajnery 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, správcovia bytového fondu, miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Projektové štúdie, definovanie vybraných miest, 
realizácia stavebných úprav 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 – 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ- spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Životné prostredie   
( Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov ) 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Vybudovanie stojísk na kontajnery 
Výsledok: Množstvo stojísk 
Dopad: Skvalitnenie životného prostredia obyvateľov 
MČ a odpadového hodpodárstva 
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Aktivita - Projekt 

 
 9.4. Realizácia projektov s cieľom riešenia 
problematiky znečisťovania priestranstiev od 
psích exkrementov 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, súkromný a verejný sektor , miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ 

Metódy, postupy 

Zakúpenie vybavenia   
Rozšírenie miest pre venčenie psov 
   

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ,  MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ, 
OP Bratislavský kraj 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel 
Aktivity: Vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií  , Úprava verejných priestranstiev 
mimo komplexných projektov regenerácie 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Počet zakúpenej techniky a odpadových 
nádob, počet ( rozloha rozšírenia miest na venčenie 
psov) 
Výsledok: Skvalitnenie životného prostredia 
Dopad: Zníženie znečistenia verejnej zelene od 
psích exkrementov 
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                         Aktivita - Projekt 
9.5. Realizácia programov a projektov s cieľom 
ochrany chránených území v MČ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, verejný sektor, mimovládne organizácie, 
miestne zastupiteľstvo  

Cieľová skupina Obyvatelia, návštevníci obce 

Metódy, postupy 

Spracovanie samostatnej štúdie o existujúcich 
chránených územiach pre využitie kvalitnejšej budúcej 
ochrany definovaných území  
 

Miesto realizácie Chránené územia MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ, mimovládne organizácie, nadácie, Pamiatkový 
fond, ŠF EÚ, OP Bratislavský kraj, OP Životné 
prostredie, Opatrenie 1.2. Podpora investícií do 
životného prostredia, Informačné a propagačné aktivity 
pre oblasť ochrany prírody a krajiny 
 
 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Zaregistrované chránené územie 
Výsledok: Počet projektov a programov na  
zabezpečenie ochrany a propagácie chránených území 
v MČ 
Dopad: Zabezpečenie ochrany a propagácie 
chránených území v MČ 
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                          Aktivita - Projekt 
9.6. Monitorovanie a prieskum enviromentálnych 
záťaží v MČ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, verejný sektor, mimovládne organizácie, 
miestne zastupiteľstvo  

Cieľová skupina Obyvatelia, návštevníci obce 

Metódy, postupy 

projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu 
a propagáciu aktivít týkajúcich sa sanácie 
environmentálnych záťaží , štúdie a rizikové analýzy 
enviromentáýlnych záťaží 
 

Miesto realizácie MČBNM 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ, mimovládne organizácie, nadácie, OP Životné 
prostredie  
 
 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Definovanie územia 
Výsledok: Počet štúdií, rizikových analýz 
Dopad: Riešenie problematiky enviromentálnych záťaží  
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Aktivita - Projekt 
 

 9.7. Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev 
v areáli „Kuchajda“ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, súkromný a verejný sektor, miestne 
zastupiteľstvo  

Cieľová skupina Obyvatelia MČ 

Metódy, postupy 

Projektovanie 
Zakúpenie vybavenia  
Realizácia stavebných prác 
Realizácia úprav a rozšírenie verejnej zelene   

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Bratislavský kraj 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel 
Aktivity: Vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií  , Úprava verejných priestranstiev mimo 
komplexných projektov regenerácie              
  

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Rozloha revitalizovanej verejnej zelene  
Výsledok: Skvalitnenie životného prostredia 
Dopad: Zníženie znečistenia ovzdušia, zvýšenie kvality 
života 
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

PRIORITA 10: KVALITNÁ A BEZPEČNÁ  CESTNÁ   INFRAŠTRUKTÚRA 

 

Aktivita - Projekt 

 
10.1,10.2 Vypracovanie územných plánov zón 
statickej dopravy a vybudovanie nadzemných 
a podzemních parkovacích domov   

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, súkromný a verejný sektor , miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ 

Metódy, postupy 

Projektovanie 
Vypracovanie územných plánov zón 
Realizácia stavebných prác  

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ-spoluúčasť + ŠF EÚ, OP Bratislavský kraj, 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel 
Aktivity. Vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií 
 
  

Monitorovacie indikátory 

Výstup: UPZ, Počet parkovacích domov 
Výsledok: Skvalitnenie statickej dopravy 
Dopad: Skvalitnenie života v MČ 
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Aktivita - Projekt 
10.3., 10.4. Vybudovanie novej cesty, 
inžinierskych sietí a osvetlenia v lokalite „Horný 
Kramer“ a  „Jedenásta“   

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Mesto Bratislava, Bratislavský VÚC  , 
miestne zastupiteľstvo   

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Projektové práce a verejné obstarávanie 
Realizácia stavby 

 

Miesto realizácie 
MČ Lokalita Horný Kramer 
MČ Lokalita Jedenásta  
 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2012 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastná zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ spoluúčasť + ŠF 
EÚ,  
OP Bratislavský kraj, Opatrenie 1.1. Regenerácia 
sídiel   
Iné zdroje 

Monitorovacie indikátory 
Výstup:  Projektová dokumentácia   
Výsledok:  Počet km novej cesty 
Dopad: Dostupnosť lokalít pre obyvateľov 
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Aktivita - Projekt 
10.5. Rozšírenie parametrov a kvality cestnej siete, 
rekonštrukcia miestnych komunikácií 
            

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Bratislavský VÚC, mesto Bratislava ,  miestne 
zastupitelstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Projektové práce a verejné obstarávanie 
Realizácia rekonštrukcií 

 

Miesto realizácie 
Nekvalitné a zničené cestné siete v MČ 
 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2012 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác: Projektovanie: vlastné 
zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ spoluúčasť + ŠF EÚ  
Iné  zdroje 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Projektová štúdia  
Výsledok: Počet obyvateľov žijúcich pri 
zrekonštruovaných miestnych komunikácií MČ  
Počet km zrekonštruovaných miestnych komunikácií 
MČ  
Dopad: Skrášlenie MČ, zvýšenie bezpečnosti na 
cestách  
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Aktivita - Projekt 

10.6. Spracovanie územno – planovacích 
dokumentov s cieľom skvalitnenia technickej 
infraštruktúry 
            

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Bratislavský VÚC, mesto Bratislava,  miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Projektové práce a verejné obstarávanie 
 

 

Miesto realizácie 
MČ 
 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2009 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ ,  OP Bratislavský kraj, 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel 
Aktivity. Vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Schválenie UPD zóny  
Výsledok: Počet  územno – plánovacích dokumentov, 
rozloha 
Dopad: Skvalitnenie technickej infraštruktúry 
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Aktivita - Projekt 
10.7. Vybudovanie mosta cez železničnú trať 
Kyjevská – Tupého   

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Mesto Bratislava, Bratislavský VÚC , 
Železnice SR , miestne zastupiteľstvo   

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Projektové práce a verejné obstarávanie 
Realizácia stavby 

 

Miesto realizácie 
MČ Lokalita Kyjevská – Tupého ( železnica)  
 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2011 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ spoluúčasť + ŠF EÚ,   
Iné zdroje  

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Projektová dokumentácia   
Výsledok:  Nový most 
Dopad: Zvýšenie bezpečnosti chodcov  a cestnej 
premávky 
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Aktivita - Projekt 
 

10.8. Rozšírenie kamerového systému 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta , mesto Bratislava, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia, podnikateľské subjekty 

Metódy, postupy 
Projekty , zakúpenie vybavenia a realizácia 

 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania MČ, MV SR , VÚC 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Návrh a koncepcia  inštalácie kameových 
zariadení   
Výsledok: Existencia a počet inštalovaných zariadení 
Dopad: Zníženie priestupkov a trestných činov v MČ 
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TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

PRIORITA 11. KVALITNÁ A BEZPEČNÁ NEMOTORICKÁ DOPRAVA 

 

Aktivita - Projekt 
11.1. Výstavba cyklistických trás a cyklochodníkov 
            

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Bratislavský VÚC, mesto Bratislava,  miestne 
zastupitelstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 

Projektové práce, územná dokumentácia,  verejné 
obstarávanie, 
realizácia výstavby cyklistických trás a chodníkov 

 

Miesto realizácie Bude  definované po analýze územných dokumentov 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ -spoluúčasť + ŠF EÚ, 
ROP- Životné prostredie  
Iné verejné zdroje 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Projektová štúdia 
Výsledok:  Počet km nových cyklistických chodníkov 
Dopad: Skrášlenie MČ, skvalitnenie rekreácie 
a oddychu  
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Aktivita - Projekt 11.2. Výstavba peších zón a peších trás      

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, Bratislavský VÚC, mesto Bratislava, 
miestne zastupiteľstvo  

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Projektové práce, územná dokumentácia,  verejné 
obstarávanie, 
realizácia výstavby peších zón a peších trás 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 

2008- 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ -spoluúčasť + 
Opatrenie 1.1. Regenerácia sídiel 
Aktivity: Vypracovanie územnoplánovacích 
dokumentácií   Vypracovanie a realizácia 
komplexných projektov regenerácie častí sídiel a ich 
zón 
 Úprava verejných priestranstiev mimo komplexných 
projektov regenerácie 
Iné verejné zdroje 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Projektová dokumentácia 
Výsledok: Počet km nových peších trás  
Dopad: Skrášlenie MČ, skvalitnenie nemotorickej 
dopravy, oddychu pre obyvateľov MČ  
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CEZHRANIČNÁ  SPOLUPRÁCA 
PRIORITA 12. ZVÝŠENIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU V MČ 

 

Aktivita - Projekt 

 
12.1. Realizácia projektov s cieľom svalitniť 
doterajšiu spoluprácu s partnermi 
( Wr. Neustadt ,  Gyór, Praha, Budapešť, 
Hainburg ) 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta , mimovládne organizácie, riaditelia škôl , 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina 
Obyvatelia, podnikateľské subjekty, mimovládne 
organizácie 

Metódy, postupy 
Projekty na podporu skvalitnenia spolupráce  

 

Miesto realizácie MČ, partnerské regióny 

Dĺžka trvania 
 

2008 – 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ, partneri , granty z nadácií,   
Programy cezhraničnej spolupráce 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Projekty na podporu a skvalitnenie 
spolupráce 
Výsledok:  Počet realizovaných projektov a 
programov 
Dopad: Nové rozvojové možnosti pre MČ, 
podnikateľov, školy  
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Aktivita - Projekt 
 
12.2. Realizácia projektov s cieľom vytvoriť nové 
partnerstvá v rámci krajín V4 a EÚ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta , mimovládne organizácie, riaditelia škôl , 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina 
Obyvatelia, podnikateľské subjekty, mimovládne 
organizácie 

Metódy, postupy 
Projekty na podporu vytvorenia nových 
partnerstiev 

Miesto realizácie MČ, partnerské regióny 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ, partneri , granty z nadácií,  ŠF EÚ,  
Programy cezhraničnej spolupráce 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Projekty na podporu vytvorenia nových 
partnerov, oslovenie nových partnerov  
Výsledok:  Počet novovytvorených partnerstiev 
a partnerských zmlúv 
Dopad: Nové rozvojové možnosti pre MČ, 
podnikateľov, školy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120 

 
 

Aktivita - Projekt 

 
12.3. Podpora spolupráce na regionálnej 
a medzinárodnej úrovni v rámci podnikov 
a výskumných organizácií v MČ 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta , mimovládne organizácie, podnikateľské 
subjekty, výskumné organizácie, školské zariadenia, 
miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia, podnikateľské subjekty  

Metódy, postupy 
Projekty na podporu vytvorenia nových partnerstiev 
za účelom spolupráce v oblasti výskumu 

Miesto realizácie MČ, partnerské organizácie, podnikateľské subjekty  

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ, partneri , granty z nadácií,  ŠF EÚ, výskumné 
granty, štipendiá,  OP Výskum a vývoj  
Opatrenie 2.2.  Podpora sietí excelentných pracovísk 
výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v BK 
Aktivita: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti 
výskumu a vývoja 
Programy cezhraničnej spolupráce 

Monitorovacie indikátory 

Výstup:  Projekty na podporu vytvorenia nových 
partnerov, za účelom spolupráce v oblasti výskumu 
Výsledok:  Počet novovytvorených partnerstiev 
a výskumných úloh 
Dopad: Nové rozvojové možnosti pre MČ, 
podnikateľov, školy  
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Aktivita - Projekt 
 
12.4. Podpora  realizácie projektov v oblasti 
cestovného ruchu  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta , mimovládne organizácie, podnikateľské 
subjekty,  miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia, podnikateľské subjekty  

Metódy, postupy 
Pomoc a podpora pri realizácii projetov v oblasti 
cestovného ruchu  

Miesto realizácie Mestská časť  

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie jednotlivých projektov 

Zdroje financovania 
MČ, partneri ,  
Programy cezhraničnej spolupráce 

Monitorovacie indikátory 
Výstup:  Projekty na podporu cestovného ruchu 
Výsledok: Počet projektov 
Dopad: Nové rozvojové možnosti pre MČ, podnikateľov  
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 SOCIÁLNA SFÉRA   - starostlivosť o starších   

PRIORITA 13. KVALITNÁ SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

 

                               Aktivita - Projekt 
 

13.1. Vybudovanie týždenného stacionára pre 
starších ľudí  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 

Projektovanie výstavby 
Realizácia stavebných prác 
Zakúpenie vybavenia 
Personálne obsadenie 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie výstavby: MČ, vlastné zdroje 
Realizácia stavebných prác, zakúpenie vybavenia: 
obec, spoluúčasť + ŠF EÚ, ROP- Opatrenie 1.2. 
Infraštruktúra sociálnych služieb 
Personálne obsadenie: OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia ( Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom 
rozvoja sociálnych služeb)  
Dotácie MPSVR SR  

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Projektová štúdia  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej infraštruktúry, 
stavby, existencia stavby, počet vystavanej plochy, 
počet zakúpeného vybavenia, počet zamestnancov 
Dopad: Skvalitnenie života seniorov 
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                             Aktivita - Projekt 
 

13.2 Vybudovanie zariadení opatrovateľskej 
služby  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 
Projektovanie existujúcich zariadení s cieľom 
rozšírenia opatrovateľskej služby 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie výstavby: MČ, vlastné zdroje 
Realizácia stavebných prác, zakúpenie vybavenia: 
obec, spoluúčasť + ŠF EÚ, ROP- Opatrenie 1.2. 
Infraštruktúra sociálnych služieb 
Personálne obsadenie: OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia (Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom 
rozvoja sociálnych služieb) 
Dotácie MPSVR SR 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Projektová štúdia  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej 
infraštruktúry, stavby, existencia stavby, počet 
vystavanej plochy, počet zakúpeného vybavenia, 
počet zamestnancov 
Dopad: Skvalitnenie života seniorov 
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                         Aktivita - Projekt 
 

13.3. Vybudovanie domova dôchodcov 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť Starosta , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 

Projektovanie výstavby 
Realizácia stavebných prác 
Zakúpenie vybavenia 
Personálne obsadenie 

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie výstavby: MČ, vlastné zdroje 
Realizácia stavebných prác, zakúpenie vybavenia: MČ 
spoluúčasť + ŠF EÚ, ROP- Opatrenie 1.2. 
Infraštruktúra sociálnych služieb   
Personálne obsadenie: OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia ( Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom 
rozvoja sociálnych služeb)  
Dotácie MPSVR SR 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Projektová štúdia  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej infraštruktúry, 
stavby, existencia stavby, počet vystavanej plochy, 
počet zakúpeného vybavenia, počet zamestnancov 
Dopad: Skvalitnenie života seniorov 
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 SOCIÁLNA SFÉRA   - starostlivosť o starších   

PRIORITA 14. STAROSTLIVOSŤ O MARGINALIZOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽSTVA 

 

                             Aktivita - Projekt 

 
14.1. Vybudovanie a  rekonštrukcia 
bezbariérových vstupov do vybraných 
sociálnych zariadení  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta,  vedúci Klubov a sociálnych zariadení , 
miestne zastupiteľstvo  

Cieľová skupina 
Obyvatelia MČ, členovia  klubov dôchodcov a  
příslušných vybraných zariadení, marginalizované 
skupiny obyvateľstva 

Metódy, postupy 

Projektovanie a analýza súčasného stavu vstupov 
do sociálnych zariadení 
Verejné obstarávanie 
Realizácia stavebných prác 
Medializácia  

Miesto realizácie Vybrané sociálne zariadenia v MČ 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008 - 2013 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ-spoluúčasť + ŠF 
EÚ, OP Bratislavský kraj, Opatrenie 1.1. 
Regenerácia sídiel  
Súkromné investície ( fyzické a právnické osoby) 
Dotácie MPSVR SR 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Návrh projektov a programov  
Výsledok: Počet užívateľov podporenej 
infraštuktúry, počet vybudovaných bezbariérových 
vstupov 
 Dopad: Skvalitnenie života marginalizovaných 
skupín obyvateľov 
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Aktivita - Projekt 

 
14.2 Podpora programov činnosti organizácií, 

zameraných na dôchodcov , imobilných 
a zdravotne postihnutých občanov 

14.3 Organizovanie seminárov, konferencií 
a podpora informovanosti marginalizovaných 
skupín obyvateľov s cieľom skvalitnenia ich 
života 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, zdravotnícke zariadenia, mimovládne 
organizácie, verejný sektor, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia, marginalizované skupiny obyvateľov 

Metódy, postupy 
Realizácia aktivít vedúcich k rozvoju dobrého zdravia 
a k prevencii ochorení, mediálny plán, distribúcia 
letákov a bružúr 

Miesto realizácie MČ, Kluby dôchodcov 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 
MČ + ŠF EÚ, OP Zdravotníctvo, podpory zdravia 
a prevencie ochorení , Dotácie MPSVR SR  

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Návrh programov a projektov programov 
podpory zdravia a prevencie 
Výsledok: Počet účastníkov zapojených do programov 
podpory zdravia, existencia a počet programov podpory 
zdravia a prevencie 
Dopad: Zlepšenie zdravotného stavu populácie v obci, 
informovanosť o programoch podpory zdravia 
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SOCIÁLNA SFÉRA   - starostlivosť o starších   

PRIORITA 15. OPTIMALIZÁCIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 

                                   Aktivita - Projekt 

 
15.1.,15.2 Rekonštrukcia a skvalitnenie 
vybavenia Klubu dôchodcov na Sibírskej 
a Športovej ulici 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, vedúci Klubov dôchodcov , miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia MČ, členovia klubov dôchodcov 

Metódy, postupy 
Spracovanie projektovej dokumentácie a výberové 
konanie dodávateľa. 
Realizácia výstavby a obstarávanie vybavenia 

Miesto realizácie 
Klub dôchodcov na Sibírskej ulici 
Klub dôchodcov na Športovej ulici 
 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projekt: MČ. Realizácia: MČ- spoluúčasť + ŠF EÚ,  
ROP: Infraštruktúra sociálnych služieb, 
OP Bratislavský kraj, Opatrenie 1.1. Regenerácia 
sídiel , Dotácie MPSVR SR 
 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Zrekonštruovanie budov Klubov 
dôchodcov,  vnútorné technické vybavenie – 
projektové návrhy 
Výsledok: Počet užívateľov podporenej 
infraštruktúry 
Dopad: Skvalitnenie poskytovania pomoci 
a služieb pre členov Klubov dôchodcov 
a obyvateľov MČ 

 
 

 

 

 

 

 



 128 

 

 

 

 

 

 

Aktivita - Projekt 
15.3. Realizácia projektov za účelom 

skvalitnenia činnosti a spolupráce na 
úrovni škôl a klubov dôchodcov  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, kluby dôchodcov ( vedúci) , školské 
zariadenia (riaditelia) , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia, marginalizované skupiny obyvateľov 

Metódy, postupy 

Realizácia aktivít vedúcich k rozvoju spolupráce na 
úrovni škôl a Klubov dôchodcov, strategický plán 
spoločných podujatí, mediálny plán, distribúcia 
letákov a brožúr 

Miesto realizácie MČ, kluby dôchodcov, školské zariadenia 

Dĺžka trvania 
 

2008 - 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania MČ + ŠF EÚ, granty nadácií 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Návrhy programov a projektov  programov 
spolupráce 
Výsledok: Počet účastníkov zapojených do 
programov spolupráce 
Dopad: Zlepšenie a skvalitnenie činnosti Klubov 
dôchodcov  
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 SOCIÁLNA SFÉRA   - starostlivosť o rodiny   

PRIORITA 16. SKVALITNENIE  STAROSTLIVOSTI O RODINY 

 

                            Aktivita - Projekt 
 

16.1. Vybudovanie Materského centra 

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta, mimovládne organizácie  , miestne 
zastupiteľstvo 

Cieľová skupina 
Obyvatelia MČ rodičia s deťmi, rodičia na 
materskej dovolenke 

Metódy, postupy 

Projektovanie  
Verejné obstarávanie 
Realizácia stavebných prác 
Zabezpečenie vnútorného vybavenia 
Medializácia  

Miesto realizácie MČ 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008 - 2010 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, aktivity 
zamerané na uľahčenie vstupu na trh práce 
Realizácia stavebných prác:  MČ- spoluúčasť + ŠF 
EÚ  
Súkromné investície ( fyzické a právnické osoby) 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Projektový návrh vybudovania 
materského  centra  
Výsledok: Počet užívateľov materského centra 
Dopad: Skvalitnenie života mamičiek (rodičov) 
počas starostlivosti o malé deti 
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                             Aktivita - Projekt 
 

16.2. Vybudovanie a skvalitnenie 
bezbariérových vstupov pre rodičov s kočíkmi  

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta v spolupráci  s kompetentnými vedúcimi 
objektov, v ktorých je potrebné vybudovať 
bezbariérové vstupy  , miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Rodičia s malými deťmi ( s kočíkmi) 

Metódy, postupy 

Analýza súčasného stavu  
Verejné obstarávanie 
Realizácia stavebných prác 
Medializácia  

Miesto realizácie Vybrané objekty MČ 

Dĺžka trvania 
 
Roky 2008 - 2013 

 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

Projektovanie: vlastné zdroje MČ 
Realizácia stavebných prác:  MČ-spoluúčasť + ŠF 
EÚ, OP Bratislavský kraj, 
Prioritná os:  Infraštruktúra 
Súkromné investície ( fyzické a právnické osoby) 

Monitorovacie indikátory 

Výstup: Projektový návrh bezbariérových vstupov 
Výsledok: Počet vybudovaných bezbariérových 
vstupov 
Dopad: Skvalitnenie života rodičov s kočíkmi 
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16.3. Výstavba a podpora výstavby sociálnych 

bytov   

Osobná, inštitucionálna zodpovednosť 
Starosta , ŠFRB, verejný a súkromný sektor, mesto 
Bratislava, VUC, miestne zastupiteľstvo 

Cieľová skupina Obyvatelia 

Metódy, postupy 

Územné plánovanie  
Projektovanie 
Stavebné povolenie  
Realizácia 
Zakúpenie vybavenia 
Vyčlenenie pozemkov  

Miesto realizácie MČ , lokalita bude definovaná ÚP  

Dĺžka trvania 
 

2008 – 2013 
 

Finančná náročnosť 
Finančná špecifikácia bude aktualizovaná v čase 
realizácie projektu 

Zdroje financovania 

MČ -úver, vlastné zdroje 
Štátny fond rozvoja bývania 
Súkromní investori 
Mesto Bratislava, VÚC  

Monitorovacie indikátory 

 
Výstup: Existencia projektu, množstvo zastavanej 
plochy, počet zakúpeného vybavenie, počet 
vyčlenených pozemkov 
Výsledok: Počet užívateľov nových bytov, príjem 
z nájomného 
Dopad: Pomoc mladým rodinám    
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10.  FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ SITUÁCIA MČ BNM – 

FINANCOVANIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 

Základy finančného hospodárenia MČ Bratislava – Nové Mesto upravujú nasledovné predpisy: 
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov , 
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  
- zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

Príjmy MČ sú:   
a) príjmy z majetku mestskej časti a z majetku zvereného mestskej časti do užívania (nájmu) 
b) nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mestskej časti a  majetku zvereného do 
správy mestskej časti   a z činnosti mestskej časti a jej rozpočtových organizácií, 
c) výnosy z finančných prostriedkov mestskej časti , 
d) sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestskou časťou , 
e) dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mestskej časti , 
f) podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu (zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 
g) dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so 
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, 
h) ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový 
rok, 
i) účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku, hlavného mesta Bratislavy alebo z rozpočtu inej 
mestskej časti  na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov (napríklad zákon č. 369/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov),  
j) prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, 
k) iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. 
 
Výdavky MČ sú:   
a) záväzky mestskej časti  vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, 
b) výdavky na výkon samosprávnych pôsobností MČ podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií zriadených mestskou časťou, 
c) výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, 
d) výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti  a majetku iných osôb, 
ktorý mestská časť užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, 
e) záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou mestskou časťou alebo s vyšším územným celkom, hlavným 
mestom SR ,  prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti MČ vrátane 
záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti, 
f) výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mestskej časti , 
g) úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, 
h) výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestskou časťou a na výdavky na úhradu 
výnosov z nich, 
i) iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi. 
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Základné charakteristiky rozpočtu MČ BNM  na rok 2008 
 

Charakteristika rozpočtu MČ  na rok 2008 – oblasť príjmov 
                                                       ( v tis. Sk) 
 

 

Návrh 
rozpočtu Organizácia (útvar, oddelenie)                                                  

Ukazovateľ                             
2008 

kód pol.    3 

      Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto   
          
      BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM 303 691 
      z toho:   
  100   Daňové príjmy 177 802 

  111   - Výnos DzP poukázaný územnej samospráve 172 752 
  121   - Daň z nehnuteľností 100 
  133   - Dane za špecifické služby 4 950 

      v tom: za psa 1 250 
                za nevýherné hracie prístroje 200 
                za predajné automaty 1 000 
                za užívanie verejného priestranstva 2 500 
  139   - Iné dane za tovary a služby  0 
  200   Nedaňové príjmy 57 365 
  211   - Príjmy z podnikania 2 000 
        v tom dividendy 2 000 
  212   - Príjmy z prenajatých pozemkov 5 773 
  212   - Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 31 253 
  212   - Príjmy z prenajatých strojov,prístrojov,zariadení,techniky 1 600 
  220   - Administratívne a iné poplatky a platby 14 014 
        v tom: správne poplatky 2 000 
                  pokuty a penále 0 
                  ošetrovné DJ 2 140 
                  stravné žiakov 0 
                  poplatky za MŠ aŠKD + ostatné 5 889 
                  stravné od dôchodcov 2 800 
                  opatrovateľská služba 900 
                  Školak klub 105 
                  noviny HNM 100 
                  správa obecných úradov 80 
  240   - Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 600 
  290   - Iné nedaňové príjmy 2 125 
  291   Od rozpočtovej a príspevkovej organizácie 0 
  292   Ostatné príjmy 2 125 
                  vratky,  iné 2 125 
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Návrh 
rozpočtu Organizácia (útvar, oddelenie)                                                  

Ukazovateľ 
2008 

kód pol.   a 3 
      Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto   

          
                  z náhrad poistného plnenia 0 
                  z výťažkov z lotérií 0 
          

  310   Bežné a všeobecné granty a transfery 68 524 
  311   - Granty na rozvoj sociálnej a kultúrnej sféry 0 
  312   - Transfery zo štátneho rozpočtu 68 524 
        v tom: na matričnú činnosť 1 950 
                  na školstvo ZŠ   62 000 
                  na stavebný úrad  1 020 
                  na štátny fond rozvoja bývania 365 

                  na rozvoj životného prostredia 2 079 
                  na školský úrad 700 
                  na nezamestnaných z ÚPSVaR 0 
                  na voľby  0 
                  na pozemné komunikácie 40 
                  hlásenie pobytu občanov 370 
                  na ŽP - ochrana prírody 0 
  314    -Transfery subjektom nezar. vo verejnej správe 0 

          

      KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM 0 

  230   Kapitálové príjmy 0 
  231   - Príjem z predaja kapitálových aktív 0 
  233   - Predaj pozemkov a nehmotmých aktív 0 

  400   FINANČNÉ OPERÁCIE 62 016 

      z toho:   
  454   Prevod prostriedkov z rezervného fondu  62 016 
  454   Prevod z účelového fondu 0 

  454   Prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 0 

      PRÍJMY CELKOM 365 707 
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       Charakteristika rozpočtu MČ  na rok 2008 – oblasť výdavkov (v tis. Sk) 
 

Návrh rozpočtu Organizácia (útvar, oddelenie)                                                
Ukazovateľ 2008 

kód pol.    3 
      Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto   

          

      BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM 303 691 
         
 
                                                   z toho: 

Návrh 
rozpočtu Organizácia (útvar, oddelenie)                                                 

Ukazovateľ 
2008 

kód pol.   a 3 
      Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto   
          

      KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 62 016 
      z toho:   

01     Všeobecné verejné služby 4 550 

01.1.1.     Výdavky verejnej správy 4 550 

     Vnútorná správa  4 550 

  700   Kapitálové výdavky 4 550 

      v tom:  Software 500 

                  Výpočtová technika 1 000 

                  Výmena výmenníkov v budove MÚ 350 

                  Dodávkový automobil na rozvoz stravy 500 

                  Vnútorný informačný systém 0 

                  Nákup automobilu Škoda SUPERB 1 300 

                  Spolufinancovanie štrukturálnych fondov 0 

                  Rekonštrukcia WC zariadení v budove MÚ (I, II.etapa) 900 

                  Rekonštrukcia radiátorov v budove MÚ a armatúr 0 

              VÝDAVKY CELKOM      
    365 707 
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11.  ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A PROCES REALIZÁCIE PHSR 
 
Dokument PHSR mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je rozvojový dokument  a proces 

realizácie sa začne po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom MČ Bratislava – Nové Mesto. 
 
  
Tento strednodobý programovací dokument bol spracovaný ako podporný dokument pre 

stanovenie prioritných rozvojových oblastí, strategických cieľov, priorít, opatrení a aktivít rozvoja 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 
 
Realizácia programu bude monitorovaná a realizovaná vo vzájomnej spolupráci 

nasledovnými účastníkmi: 
 
- Komisia PHSR 
- Miestny úrad BA Nové Mesto 
- Poslanci miestneho zastupiteľstva 
- Mimovládne organizácie 
- Riaditelia školských a predškolských zariadení 
- Vedúci klubov dôchodcov 
- Vedúci centier voľného času 
- VÚC 
- Magistrát hlavného mesta Bratislavy 

 
   

Základný pilier monitorovania a realizácie PHSR bude spočívať v činnosti Komisie PHSR.  
Úlohou komisie bude  jedenkrát ročne podať správu miestnemu zastupiteľstvu o stave 
realizácie cieľov PHSR MČ Bratislava – Nové Mesto, delegovať zodpovednosť za 
jednotlivé projektové zámery podľa aktuálnosti výziev na čerpanie eurofondov príslušným 
kompetentným organizáciám a odborníkom, navrhovať metodológiu a aktualizáciu 
projektových zámerov. 
 
 
Miestny úrad BA - Nové Mesto zabezpečí informovanosť obyvateľov prostredníctvom WEB 
stránky mestskej časti a lokálnej televízie. 
 
Poslanci miestneho zastupiteľstva na svojich pravidelných stretnutiach s občanmi budú 
informovať občanov o napĺňaní cieľov PHSR, zároveň môžu spoločne participovať na 
aktualizácii PHSR. Môžu tiež navrhovať a schváliť aktualizáciu dokumentu, prípadné 
zmeny v dokumente a delegovať inštitucionálnu, či osobnú zodpovednosť pre naplnenie 
cieľov dokumentu. 
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Riaditelia školských a predškolských zariadení, vedúci klubov dôchodcov a   vedúci centier 
voľného času by mali aktívne spolupracovať pri realizácii jednotlivých projektových 
zámerov, ktoré sa dotýkajú svojím obsahom a cieľmi ich činnosti. 
 
Mimovládne organizácie môžu participovať predovšetkým na tých projektových zámeroch, 
ktoré sa dotýkajú cieľov ich činnosti a zároveň napĺňajú špecifické ciele PHSR. 
 
VÚC a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy môže partnerským spôsobom napomôcť 
predovšetkým k realizácii tých projektových zámerov, ktoré nie je možné realizovať len 
v kompetencii a v právomoci mestskej časti.   
 
 

Dosiahnutie stanovených cieľov PHSR bude závisieť od mnohých faktorov. Komplikované 
vlastnícke vzťahy, prenos kompetencií, financovanie a kofinancovanie jednotlivých projektových 
zámerov, byrokratický systém pri žiadostiach o refundáciu finančných nákladov v rámci 
štrukturálnych fondov, nejasné špecifikovanie osobnej či inštitucionálnej zodpovednosti, ale aj 
menšie profesionálne skúsenosti s čerpaním fondov EÚ -  uvedené faktory možno chápať ako 
riziká, s ktorými treba počítať pri napĺňaní cieľov PHSR. 
 
Pre elimináciu rizík a predovšetkým pre zabezpečenie efektívneho čerpania štrukturálnych fondov 
bude optimálne vytvoriť Útvar regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov ( prípadne Útvar 
implementácie PHSR ). 
 
Pri inštitucionálnom zabezpečení a realizácii PHSR je potrebné však vychádzať aj 
z bezproblémového rozpočtu mestskej časti, aktivity zainteresovaných subjektov a v neposlednom 
rade aj zodpovednosti a osobného vzťahu k mestskej časti. Uvedené faktory môžu do vysokej 
miery ovplyvniť reálne naplnenie cieľov, definovaných v tomto strategickom dokumente. 
 
 
13.  ZÁVER 
 
           Strednodobý dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto vyjadruje víziu rozvoja mestskej časti , ciele, priority a projektové zámery  v rámci  rozvojových 
oblastí.  
Rozvojové oblasti sú definované v rámci  ľudských zdrojov, technickej infraštruktúry, životného prostredia, 
školstva  a kultúry .  
Akčný plán charakterizujú jednotlivé projektové zámery, vychádzajúce z reálnych potrieb s cieľom naplnenia 
základnej vízie mestskej časti v  strednodobom horizonte. 
 
           Schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je 
otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré 
opatrenia a aktivity rušiť.  
 
            Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto PHSR 
schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 
Po jeho schválení je možné pristúpiť k realizácii PHSR a týmto spôsobom skvalitniť život nielen obyvateľom 
mestskej časti, ale i obyvateľom Bratislavy a zahraničným návštevníkom.    
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1.1.1  MČ BNM  A  VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ DOTAZNÍKOVEJ ANKETY 

               V rámci aktivity „Zber a spracovanie informácií“ prebiehal v prvom kroku rozsiahly zber 
(september 2007 )  a následné odborné spracovanie informácií z dotazníkovej ankety. Dotazníková 
anketa bola uskutočnená  a následne vyhodnotená v zmysle štandardizovaného dotazníka pre 
vypracovanie PHSR. Dotazník bol využitý pri spracovaní viacerých PHSR , napr. mestá Brezová pod 
Bradlom, Bojnice, Svidník, obce Rišňovce, Chtelnica, Kocurany, Opatovce nad Nitrou.  

            Na spracovanie bolo zaradených 612 dotazníkov  ( 158 mužov, 454 žien ),  čo je 1,7 % zo 
všetkých 37 040 občanov MČ BNM ( 16 807 mužov, 20 233 žien ) - stav k 31. 12. 2005. ( Zdroj: 
Štatistický úrad SR ).  
O niečo aktívnejšie v zapojení do ankety boli ženy ( 74 % zo všetkých respondentov ) ako muži ( 24 
% ). Do ankety sa zapojilo 6,1 % mladých ľudí ( vek menej ako 18 rokov až 24 rokov ) a 17,8 % 
seniorov ( vek 61 rokov a viac ). 
            Súhrnné výsledky dotazníkovej ankety uvádzame v záverečnej časti vyhodnotenia dotazníkovej 
ankety občanov. 
 
Tabuľka č.1.: Vekové zloženie respondentov   MČ BNM . 
 

         M U Ž I            Ž E N Y  
VEK  

Absolútne 
Relatívne        

% 
 
Absolútne 

Relatívne        
% 

 MČ BNM 
   SPOLU 

    % Z  
MČ BNM  

Menej ako 18 rokov 2 1,3 8 1,8 10 1,6 

Od 18 do 24 rokov 13 8,2 14 3,1 27 4,5 

Od 25 do 35 rokov 19 12,0 92 20,3     111 18,1 

Od 36 do 45 rokov 28 17,7 98 21,5     126 20,6 

Od 46 do 55 rokov 42 26,6     118 26,0     160 26,1 

Od 56 do 60 rokov 15 9,5  54 11,9 69 11,3 

Od 61 do 70 21 13,3  46 10,1 67 10,9 

Viac ako 70 rokov 18 11,4  24 5,3 42 6,9 

SPOLU     158 100,0     454 100,0     612 100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
          V tabuľke číslo 2. uvádzame údaje o sociálnom zložení respondentov. 

          Viac ako jedna tretina mužov ( 38,6 % ) a  žien ( 39,2 % ) sa zaradili ako „zamestnaní“. Táto 
skupina je najpočetnejšia v rámci celej MČ BNM. Druhú najpočetnejšiu skupinu , viac ako jedna štvrtina 
mužov ( 25,9 % ) a jedna pätina žien ( 20,3 % ), tvoria samozamestnaní respondenti.  Tretiu 
najpočetnejšiu skupinu tvoria starobní dôchodcovia        ( 14,4 % ). Spoločne s pracujúcimi dôchodcami 
tvoria takmer štvrtin respondentov MČ BNM. 
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Tabuľka č. 2. : Sociálne zloženie respondentov z dotazníka  MČ BNM. 

         M U Ž I            Ž E N Y SOCIÁLNY  STATUS 
  

Absolútne 
Relatívne        

% 
 
Absolútne 

Relatívne       
% 

MČ BNM 
  SPOLU  

    % Z 
MČ BNM 

Študenti 12 7,6 40 8,8 52 8,5 

Nezamestnaní   4 2,5 16 3,5 20 3,3 

Na materskej dovolenke   0 0,0 20 4,4 20 3,3 

Zamestnaní 61 38,6     178 39,2     239 39,0 

Samozamestnanie 41 25,9 92 20,3     133 21,7 

Prac.  dôchodcovia 14 8,9 46 10,1 60 9,8 

Starobní dôchodcovia 26 16,5 62 13,7 88 14,4 

SPOLU 158 100,0 454 100,0 612 100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
              Údaje o respondentoch z dotazníka občanov pre vypracovanie PHSR  MČ BNM podľa miesta 
ich zamestnania uvádzame v tabuľke č. 3. Z prehľadu vyplynulo, že najpočetnejšia skupina 
respondentov pracuje  v MČ BNM ( u žien  87,3 %, u mužov 81,9 % ). Tieto dva údaje vypovedajú 
o nadštandardných možnostiach zamestnania v Bratislave.Tu je zamestnaných až 97,7 % pracujúcich 
respondentov. Tretiu, nepočetnú skupinu tvoria respondenti dochádzajúci do zamestnania ( 2,3 % )  
Podrobnejšie sa budeme otázkami zamestnanosti zaoberať pri vyhodnotení časti "D" dotazníka "MČ 
BNM a práca". 
 
 
Tabuľka č. 3. : Údaje o respondentoch MČ BNM podľa miesta ich zamestnania. 

         M U Ž I            Ž E N Y MIESTO  
ZAMESTNANIA 
 

 
Absolútne 

Relatívne        
% 

 
Absolútne 

Relatívne        
% 

 MČ BNM 
    SPOLU 

      %  Z 
 MČ BNM 

V MČ BNM 95 81,9 276 87,3 371 85,9 

V inej časti Bratislavy 19 16,4   32 10,1   51 11,8 

Dochádzka do 50 km   2 1,7     6 1,9     8 1,8 

Dochádzka nad 50 km   0 0,0     2 0,7     2 0,5 

SPOLU     116  100,0 316   100,0 432 100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
  
               Úvodná časť dotazníka občanov sa zaoberala aj výhodami a nevýhodami bývania v MČ 
BNM.  Za najväčšiu výhodu bývania v meste  ženy označili odpoveď: " lepšie pracovné príležitosti“ a 
muži „lepšie nákupné možnosti“. Poradie na druhom mieste u žien a mužov sa vymenilo. Na tretie 
miesto výhod bývania v meste ženy i muži zaradili  „viacej rozvinuté služby“ a na štvré miesto výhod 
bývania v meste „lepšie možnosti na sebarealizáciu. Výpovede o výhodách bývania v meste uvádzame 
v tabuľkách číslo 4. a 5. 
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Tabuľka č. 4. :  Výhody bývania  v MČ BNM, muži 

Súhlasím Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhlasím SPOLU Aké výhody má 
bývanie v meste 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Lepšie pracovné príležitosti 148 96,1 6 3,9 0   0,0 154 100,0 

Väčšie možnosti nákupu 142 97,3 4 2,7 0   0,0 146 100,0 

Viacej rozvinuté  služby  138 92,0 12   8,0 0    0,0 150 100,0 

Lepšie možnosti na 
sebarealizáciu  

 115 74,2 36 23,2 4    2,6 155 100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
 
Tabuľka č. 5. :  Výhody bývania  v MČ BNM , ženy 

Súhlasím Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhlasím SPOLU Aké výhody má 
bývanie v meste 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Lepšie pracovné príležitosti 358 87,7 44 10,8 2   0,5 408 100,0 

Väčšie možnosti nákupu 338 83,7 64 15,8 2   0,5 404 100,0 

Viacej rozvinuté  služby   306 73,6   108   26,0 2     0,4 416 100,0 

Lepšie možnosti na 
sebarealizáciu  

186 51,7 162 45,0 12     3,3 360 100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
 
         Za najväčšiu nevýhodu bývania v meste ( tabuľky 6 a 7 ) respondenti  označili odpoveď „ život je 
rušnejší ako na vidieku“. 
 
 Tabuľka č. 6. :  Nevýhody bývania v MČ BNM , muži  

Súhlasím Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhlasím SPOLU Aké nevýhody má 
bývanie v meste 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Život je rušnejší ako na vidieku 100 78,1 24 18,8 4   3,1 128 100,0 

Ľudia prejavujú menej záujmu 
o iných 

  78 56,5 56  40,6 4   2,9 138 100,0 

Chýba blízky kontakt 
s prírodou 

  56 43,8  30   23,4 42   32,8 128 100,0 

Menšia osobná a majetková 
bezpečnosť 

  44 30,6   90   62,5 10 6,9 144 100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
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 Tabuľka č. 7.:  Nevýhody bývania v MČ BNM , ženy 
 

Súhlasím Čiastočne 
súhlasím 

Nesúhlasím SPOLU Aké nevýhody má 
bývanie v meste 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

Život je rušnejší ako na vidieku 163 54,5 124 41,5 12   4,0 299 100,0 

Ľudia prejavujú menej záujmu 
o iných 

  137 49,8    124  45,1 14   5,1 275 100,0 

Chýba blízky kontakt 
s prírodou 

  87 23,0  220   58,0 72   19,0 379 100,0 

Menšia osobná a majetková 
bezpečnosť 

  66 16,6   300   75,4 32     8,0 398 100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
               Z výpovedí respondentov vyplýva, že ako nevýhodu bývania v MČ BNM nevidia absenciu 
blízkeho kontaktu s prírodou. Je to dané najmä preto, že v MČ BNM je niekoľko dorých možností na 
oddych v prírode ( Kuchajda, Železná studienka, Koliba, Kamzík, Žabí majer ) 

              Tieto všeobecne uvedené výhody a nevýhody bývania v meste budeme podrobnejšie 
analyzovať na základe odpovedí z časti "C" dotazníka "MČ BNM a základné životné potreby". Bude 
nás zaujímať najmä úroveň spokojnosti s poskytovanými službami v MČ BNM. 

 
1.1.2   MČ BNM  A ZÁKLADNÉ ŽIVOTNÉ POTREBY 
 
           V časti „ C „ dotazníka pre občanov MČ BNM sa skúmala spokojnosť občanov 
s poskytovaním služieb  a so základnými životnými potrebami. 
          Celkovo bolo predložených 25 otázok v možnostiach odpovedí „ spokojnosť, priemer, 
nespokojnosť.“  

     U žien, v 17 otázkach prevládla odpoveď „spokojnosť“, a v 4 otázkach „nespokojnosť „. 
V ostatných odpovediach žien prevládali odpovede „priemer“ (celkovo 4 otázky ).  
                  Muži boli v odpovediach menej kritickí ako ženy. U nich v 14 otázkach prevládla odpoveď  „ 
spokojní „ a v 1. otázke znela odpoveď „nespokojní„.V ostatných odpovediach mužov prevládali 
odpovede „priemer“ (celkovo 10 otázok). 
 
2.1 Služby a základné životné potreby, s ktorými sú občania MČ BNM spokojní. 
  
           V tabuľke číslo 8 uvádzame poradie čivotných potrieb, s ktorými sú občania MČ BNM spokojní. 
 
Tabuľka č. 8. :  Poradie základných životných potrieb v MČ BNM - SPOKOJNOSŤ 

MUŽI  ŽENY SPOLU MČ BNM Poradie  spokojnosti   

%   
Poradie   

%   
Poradie    

%   Poradie    

Signál mobilných sietí 87,8 1. 78,8 5. 81,1 3.-4. 

Vybavenie  elektrickou energiou 87,1 2. 89,9 1. 89,2 1. 

Pokrytie signálom TV 81,2 3. 73,7 7. 75,5 6. 
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Vybavenie MČ BNM plynom 78,3 4. 88,9 2. 85,8 2. 

Vybavenosť verejným vodovodom 76,3 5. 83,2 3. 81,1 3.-4. 

Vybavenosť a služby knižnice  76,2 6. 50,5 13. 56,1 10. 

Vybavenie MČ BNM kanalizáciou 67,5 7. 79,8 4. 76,1 5. 

Množstvo kultúrnych podujatí 64,6 8. 70,8 9. 68,8 7. 

Kvalita výučby na zákl. školách 59,5 9. 71,3 8. 67,6 9. 

Dostupnosť  časová a priestorová 53,3 10. 52,7 11. 52,9 12. 

Úroveň požiarnej ochrany 51,9 11. 76,3 6. 68,5 8. 

Možnosť športového vyžitia 51,4 12. 54,1 10. 53,2 11. 

Kvalita aktivít na zotavenie 42,9 13. 51,3 12. 48,6 13. 

Dom smútku 41,3 14. 36,3 16. 37,8 15. 

Všeobecná zdravot. starostlivosť priemer 42,0 14. 41,1 14. 

Činnosť mestskej a miestnej polície priemer 36,8 15. priemer 

Úroveň mestskej dopravy priemer 35,6 17. 35,2 16. 

Dostupnosť verejného internetu nespokojnosť priemer 34,3 17. 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
      Z uvedených zistení je možné vyvodiť niekoľko záverov : 
 

1.) V MČ BNM je vysoká vybavenosť plynom a elektrickou energiou.  
 Spokojnosť s úrovňou uvedenej vybavenosti je v poradí odpovedí obšanov MČ BNM na prvých dvoch  
priečkach.  
Tento vysoký priemer štandardnosti je treba zachovať aj v novej investičnej výstavbe, či už pri nových 
bytoch a domoch, alebo v priemyselnej výstavbe a občianskej vybavenosti. 
 

2.) V MČ BNM je na vysokej úrovni hodnotené pokrytie signálom mobilných  
sietí.  
Spokojnosť s úrovňou uvedenej technickej vybavenosti je v poradí spokojných odpovedí  u žien na 5. 
mieste a u mužov na 1.  mieste. Táto skutočnosť môže prispieť v budúcnosti k rozvoju podnikateľskej 
činnosti, k zvyšovaniu informovanosti občanov a k rýchlejšiemu zavádzaniu rôznych informačných 
technológií .  
 

3.) Vysoká spokojnosť bola vyjadrená s vybavenosťou verejným vodovodom ( ženy   
3. miesto, muži 5. miesto ) vybavenosťou MČ BNM kanalizáciou.  ( celkovo 5.  miesto ), a s pokrytím 
signálu TV (muži 3 miesto, ženy 7. miesto). 
 
     4.)        Občania MČ BNM vyjadrili nadpriemernú spokojnosť aj s množstvom kultúrnych podujatí ( 
celkove 7. miesto v spokojnosti ), s úrovňou požiarnej ochrany ( celkove 8. miesto ) a 
s kvalitou výučby na základnych školách ( celkovo 9. miesto ). 
                       
      5.) Občania MČ BNM vyjadrili spokojnosť aj s možnosťami uplatnovania voľno časových aktivít: 
vybavenosťou a službami knižnice ( celkovo 10. miesto ) a možnosťami športového vyžitia ( 
celkovo 11. miesto ). V MČ BNM je u mužov i žien  dobre hodnotená aj časová a priestorová 
dostupnosť ( celkovo 12. miesto ). 
 

6.)    Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  v   odpovediach „spokojnosť “ sa  niektoré otázky  
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umiestnili s menej ako 50%-tami odpovedí ,bude potrebné tieto oblasti zlepšovať. Jedná sa hlavne o 
kvalitu aktivít na zotavenie, o zlepšenie stavu  Domu smútku, úroveň mestskej dopravy 
a dostupnosť verejného internetu. 
 
2.2 Služby a základné životné potreby,  s ktorými sú občania MČ BNM spokojní priemerne. 
              
Tabuľka č. 9 . : Poradie základných životných potrieb v MČ BNM - PRIEMER 

MUŽI ŽENY  SPOLU Priemerná úroveň Vašej 
spokojnosti   % Poradie % Poradie % Poradie 

Stav chodníkov 63,5 1. 43,0 1. 50,0 1. 

Stav verejnej zelene 60,6 2. nespokojné 41,6 4. 

Stav miestnych komunikácií 60,0 3. nespokojné 45,0 3 

Stav školských zariadení 55,6 4. nespokojné nespokojnosť 

Stav kultúrnych zariadení 52,1 5. 41,6 2. 45,2 2. 

Úroveň mestskej dopravy 49,5 6. spokojné 35,2 7. 

Stav športových zariadení 49,2 7. 37,3 4. 41,3 5. 

Stav sociálnych zariadení 48,5 8. nespokojné nespokojnosť 

Všeobecná zdravot. 
starostlivosť 

46,8 9. spokojné spokojnosť 

Mestská a miestna polícia 44,1 10. spokojné 38,6 6. 

Dostupnosť verejného internetu nespokojní 39,8 3. spokojnosť 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
2.3  Služby a základné životné potreby, s ktorými sú občania MČ BNM nespokojní. 
  
Tabuľka č. 10. : Poradie základných životných potrieb v MČ BNM - NESPOKOJNOSŤ 

MUŽI ŽENY  SPOLU Poradie  nespokojnosti   

% Poradie % Poradie % Poradie 

Dostupnosť verejného internetu 43,6 1. priemer spokojnosť 

Stav sociálnych zariadení priemer 55,2 1. 49,3 1. 

Stav školských zariadení priemer 49,3 2. 40,5 2. 

Stav miestnych komunikácií priemer 48,6 3. priemer 

Stav verejnej zelene priemer 44,7 4. priemer 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 

 
       Samostatný pohľad a návrhy riešení si vyžadujú  oblasti, u ktorých sme zaznamenali 
hodnotenie „ nespokojnosti „. 
 
       1.    Na prvom mieste v nespokojnosti u žien a celkovo u občanov je stav sociálnych zariadení 
a celková sociálna starostlivosť v MČ BNM. Muži, opäť menej kritickí, su nespokojní len 
s dostupnosťou  verejného internetu. 
 



 145 

      2.  Ženy a občania MČ BNM vyjadrili nespokojnosť ( 2. miesto ) so stavom školských zariadení.  
          

3.  Ženy vyjadrili nespokojnosť aj so stavom miestnych komunikácií a verejnej zelene. Muži 
hodnotia tieto oblasti priemerne. 
 
          Hore uvedené výpovede občanov MČ BNM sa stanú východiskom pre vypracovanie „stromu 
problémov“.  
Druhým segmentom pre vypracovanie stromu problémov MČ BNM budú zistenia dotazníkovej ankety 
občanov časť „ MČ BNM a jej rozvoj“. 
 
1.1.3  MČ BNM  A JEJ  ROZVOJ 

 
          Otázky č. 16. a 17. Dotazníka pre občanov MČ BNM sa dotýkali rozvojovej problematiky . 
          Otázka č. 16. hodnotila úroveň poznania rozvojových priorít obce. Respondenti na otázku 
„Poznáte rozvojové priority obce?“ mohli vyberať z troch odpovedí. 
Tabuľka č. 11. : Úroveň poznania rozvojových programov MČ BNM 

 
Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
                Najmenej ( 17,8 % ) občanov  odpovedalo „ÁNO“. Druhou – o niečo frekventovanejšou 
odpoveďou  bolo „NIE“ ( 30,2 % odpovedí občanov )  „Únikovú“ odpoveď „ČIASTOČNE“ označilo 52,0 % 
občanov MČ BNM.  
To vypovedá o pomerne malom poznaní obyvateľov  o prioritách rozvoja.  Aj z toho dôvodu bude 
potrebné obyvateľov MČ BNM priebežne informovať o rozvojových programoch  viažucich sa na budúcu 
implementáciu PHSR. 
 
         Otázka č. 17. mala zistiť, “Ktoré problémy v MČ BNM je potrebné riešiť čo najskôr, 
v budúcnosti, alebo ktoré problémy nie je potrebné riešiť.“ Tieto tri možnosti naliehavosti riešenia 
problémov MČ BNM mohli respondenti označiť pri 22 otázkach. 
V nasledovnej tabuľke prinášame poradie problémov,  ktoré treba v MČ BNM riešiť čo najskôr. 
 
Tabuľka č. 12. : Poradie problémov, ktoré treba  v MČ BNM riešiť – ČO NAJSKÔR 
 

Ktoré problémy je potrebné podľa Vás v MČ 
BNM riešiť čo najskôr 

MUŽI ŽENY 
 

SPOLU 
 

Problém % Porad
ie 

% Porad
ie 

% Poradi
e 

1. Vytvorenie nových pracovných príležitostí 46,8 16. 72,7 10. 63,7 12. 

2. Zlepšenie nákupných možností nie je potrebné nie je potrebné nie je potrebné 

MUŽI ŽENY SPOLU Poznáte rozvojové 
priority MČ BNM? Počet % Počet % Počet % 

Áno 38 27,0 52 14,3 90 17,8 

Čiastočne 64 45,4 200 54,6 264 52,0 

Nie 39 27,6 114 31,1 153 30,2 

SPOLU       141     100,0 366     100,0 507    100,0 
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3. Záchrana a oprava bytového fondu 64,3 9. 79,4 5. 75,2 6. 

4. Záchrana a oprava kultúrnych pamiatok 58,1 11.-12. 76,5 7. 74,3 8. 

5. Zlepšenie kvality životného prostredia 82,4 4. 90,1 1. 88,0 1. 

6. Zlepšenie činnosti zariadení pre oddych 
a voľný čas 

69,4 7. 75,9 8. 73,9 9. 

7. Budovanie nových šport.  a kultúrnych 
zariadení 

55,3 14. 63,2 14. 60,9 14. 

8. Oprava ciest a komunikácií 82,5 3. 79,5 4. 80,4 4. 

9. Zlepšenie úrovene mestskej dopravy 84,8 2. 70,7 11. 74,7 7. 
10. Zlepšenie starostlivosti o starých občanov 65,2 8. 64,3 13. 64,6 11. 
11. Vytvorenie podmienok pre novú bytovú 

výstavbu 
v budúcnosti 57,1 15. 51,1 17. 

12. Vytvorenie podmienok pre podnikateľov v budúcnosti v budúcnosti v budúcnosti 
13. Zlepšenie zdravotníckej starostlivosti 76,9 6. 84,3 3. 82,1 3. 
14. Zlepšenie kvality komunálnych služieb 58,1 11.-12. 51,7 17. 53,9 16. 
15. Zlepšenie podmienok predškolskej 

výchovy 
55,9 13. 65,5 12. 62,6 13. 

16. Zlepšenie podmienok školskej výchovy 53,3 15. 78,8 6. 72,6 10. 
17. Zlepšenie podmienok mimoškolskej 

výchovy 
77,5 5. 75,3 9. 76,0 5. 

18. Zlepšenie dopravnej dostupnosti 60,9 10. 53,3 16. 55,1 15. 
19. Zlepšenie celkového vzhľadu  MČ BNM v budúcnosti v budúcnosti v budúcnosti 
20. Rozšírenie ponuky  služieb  v budúcnosti 47,6 18. v budúcnosti 
21. Zlepšenie informovanosti v MČ BNM nie je potrebné 41,3 19. 39,4 18. 
22.   Zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany 

majetku 
88,5 1. 88,5 2. 85,0 2. 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
 Z uvedených prehľadov vyplýva, že v rôznom poradí je u žien stanovených sedemnásť  
problémov s frekvenciou naliehavosti riešenia „ čo najskôr“  nad 50 %.  
( U mužov je takýchto problémov päťnásť ). 
 
1.   Problémom číslo jedna, ktorý je v MČ BNM potrebné riešiť čo najskôr  je zlepšenie kvality 
životného prostredia . Tento problém  u žien obsadil prvé miesto a mužov štvrté miesto v problémoch 
MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr. Čiastočne súvisiaci problém, ktorý je v MČ BNM potrebné riešiť 
čo najskôr  je oprava ciest a komunikácií . Tento problém  u žien obsadil štvrté miesto a mužov tretie 
miesto v problémoch MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr.  
       Uvedená výpoveď má súvislosť s inými časťami dotazníka občanov. Ženy v časti, ktorá hodnotí 
spokojnosť so životnými potrebami MČ BNM vyjadrili nespokojnosť so stavom miestnych 
komunikácií ( 3. miesto v nespokojnosti, 48,6 % nespokojných odpovedí ) a stavom verejnej zelene ( 
4. miesto v nespokojnosti, 44,7% odpovedí ). Muži sú s týmito dvomi oblasťami spokojní priemerne. 
        Občania MČ BNM mohli napísať, aké aktivity by mali byť zadefinované v rozvojovom programe. Až 
40 občanov navrhlo zlepšenie kvality životného prostedia a 26 občanov žiada opravu ciest 
a komunikácií. Tieto dve požiadavky tvoria tamer jednu tretinu navrhovaných aktivít, ktoré by mali byť 
zadefinované v rozvojovom programe MČ BNM. 
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2.   Druhý problém, ktorý treba v MČ BNM riešiť čo najskôr  sa dotýka otázok zlepšenie bezpečnosti 
občanov a ochrany ich majetku.  Tento problém u žien obsadil druhé miesto a u mužov dokonca prvé 
miesto v problémoch MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr. Spolu občania MČ BNM tento problém 
zaradili na druhé miesto ( 85,0 % odpovedí ) 
      Aj oblasť ochrany majetku a osobnej bezpečnosti môžeme konfrontovať s výpoveďami v inej časti 
dotazníka. Občania pomerne pozitívne hodnotia úroveň požiarnej ochrany ( muži 11. miesto, ženy 6. 
miesto a spolu 8. miesto – 68,5% vporadí spokojných odpovedí.  
Negatívnejšie sú výpovede občanov o spokojnosti s činnosťou polície. S činnosťou mestskej 
a miestnej polície sú spokojné len ženy a to až na 15. mieste v tabuľke spokojnosti ( 36,8 % 
spokojných odpovedí ). Muži a občania MČ BNM hodnotia činnosť miestnej a mestskej polície 
priemerne. 
 
3.      V poradí  naliehavosti riešenia problémov obce respondenti zaradili pomerne vysoko  (3. miesto ) 
problém zlepšenia zdravotníckej starostlivosti ( muži 6. miesto, 76,9 % odpovedí, ženy 3. miesto, 
82,1 % odpovedí ). Názor je podporený 14. občanmi, ktorí navrhujú zlepšenie zdravotnej starostlivosti 
medzi aktivity, ktoré by mali byť zadefinované v rozvojovom programe MČ BNM. 
. 
4.   Na piatom  mieste problémov, ktoré treba v MČ BNM riešiť čo najskôr , sa u občanov MČ BNM objavuje 
problém zlepšenia podmienok mimoškolskej výchovy ( muži: 5. miesto, 77,5 % odpovedí, ženy: 9. miesto, 
75,3% odpovedí ).  
Priaznivejšie sú hodnotené podmienky školskej výchovy ( 10. miesto – 72,6 % odpovedí  ) a podmienky 
predškolskej výchovy ( 13. miesto –62,6 % ). 
Uvedené hodnotenie pravdepodobne súvisí so stavom školských zariadení, s ktorým sú spokojní iba muži ( 
4. miesto – 55,6 % odpovedí priemernej spokojnosti ), kým ženy so stavom školských zariadení vyslovili 
nespokojnosť. Takéto negatívne hodnotenie sa prejavilo do celkovej nespokojnosti občanov MČ BNM ( 2. miesto 
– 40,5 % nespojných odpovedí ). 
         Požiadavky v tejto oblasti smerovali na obnovu detských ihrísk a športovísk ( 39 krát ), zriadenie 
materského centra a centra voľného času ( 15 krát ), na rozvoj školstva  a dobudovanie areálov škôl ( 
13 krát ), rozvojové programy pre deti a mládež ( 12 krát ),  a vybudovanie dopravných a detských ihrísk 
pre žiakov ZŠ ( 10 krát ).   
       Do tejto oblasti problémov, ktoré by sa mali v MČ BNM riešiť čo najskôr je zaradený problém zlepšenia 
činnosti zariadení pre odych a voľný čas ( 9. miesto, - 73,9 %, muži 7. miesto, ženy 8. miesto ) a problém 
budovania nových športových  a kultúrnych zariadení ( 14. miesto, 60,9 % ). 
 
5.   Na šiestom  mieste problémov, ktoré treba v MČ BNM riešiť čo najskôr , občania zaradili problém 
záchrany a opravy bytového fondu ( muži: 9. miesto, 64,3 % odpovedí, ženy: 5. miesto, 79,4% odpovedí ). 
Zaujímavé je, že súvisiaci problém vytvorenia podmienok pre novú bytovú výstavbu je u občanov MČ BNM na 
predposlednom 17. mieste v odpovediach žiadajúcich tento problém riešiť čo najskôr. 
        Problém záchrany a opravy kultúrnych pamiatok je zaradený na 8. miesto ( 74,3 % ).  
 
6.   Citlivým problémom veľkomiest  je problém zlepšenia úrovne mestskej dopravy, ktorý občania 
MČ BNM zaradili na 7. miesto ( muži 2. miesto, ženy 11. miesto ). Žiaľ možnosti riešenia tohto problému 
sú zo strany samosprávy MČ BNM  obmedzené.   
S uvedeným problémom súvisí aj problém zlepšenia dopravnej dostupnosti, ktorý občania MČ BNM zaradili na 15. 
miesto ( muži 10. miesto, ženy 16. miesto ). 
                 
7.     V poradí riešenia naliehavosti problémov na 8. mieste u mužov ( 65,2 % ) a 13. miesto u žien 
(64,3 %) bol zaradený problém starostlivosti o prestárle obyvateľstvo.  Objavili sa konkrétne 
požiadavky na vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a zriadenie hospicu  ( 12 občanov ), 
zlepšenie sociálnych služieb, rozvoj činnosti sociálnych pracovníkov, zriadenie sociálneho zaradenia 
pre starých ľudí ( 10 občanov ). Vzhľadom na demografický vývoj v MČ BNM sa treba zamyslieť nad 
výstavbou sociálneho zariadenia penziónového typu pre dôchodcov a starých ľudí. Štátny fond 
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rozvoja bývania vyhlásil túto oblasť za prioritnú. Pripravuje i zmeny podmienok, ktoré by mali 
naštartovať väčší záujem samosprávy o takúto výstavbu.  
 Problémom podmienok starostlivosti o starých občanov sa treba zaoberať  podrobnejšie. Ide o všetky 
oblasti života občana – seniora – sociálne a zdravotné služby, výhody plynúce z veku, využitie a voľný 
čas, kluby dôchodcov, stretnutia, koníčky, bohoslužby ..., priestorová, časová a cenová dostupnosť 
k stravovacím službám, bezbariérové chodníky a mnoho ďalších čiastkových problémov. Veľmi dôležitý 
je najmä systém komunikácie a stretávania sa so seniormi a slová vďaky za všetko, čo pre MČ BNM 
urobili. 
 
8.   Dvanásty problém, ktorý treba v MČ BNM riešiť čo najskôr,   sa dotýka práce, zamestnanosti 
a nových pracovných príležitostí.                                                                                                                                          
 Medzi problémy MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr bol zaradený problém vytvorenia nových 
pracovných príležitostí ( muži: 16. miesto,  46,8 % odpovedí, ženy: 10.miesto, 78,3 % odpovedí ). 
          Otázkam zamestnanosti a nových pracovných príležitostí sa budeme  podrobnejšie venovať 
v samostatnom materiály. V ňom urobíme podrobnejšiu analýzu dotazníkov občanov v časti „ D. MČ 
BNM a práca „ 
 
9.      Ďalšou skupinou rozvojových problémov MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr,  tvoria otázky 
rozšírenia ponuky služieb ( ženy 18. miesto – 47,6 % odpovedí, muži si myslia , že tento problém 
stačí riešiť v budúcnosti ) a problém zlepšenia kvality komunálnych služieb  
( ženy 17. miesto – 51,7% odpovedí, muži 11. – 12. miesto – 58,1 % odpovedí ). 
          Vo vyhodnocení "otvorenej"   otázky, "Aké služby v MČ BNM chýbajú, alebo je ich potrebné 
rozšíriť ?" sa najviac požiadaviek dotýkalo rozšírenia obchodných služieb ( menšie predajne potravín, 
dostupnosť predajní potravín –  18 krát, domáce potreby a papiernictvo – 5 krát, ovocie a zelenina 5 
krát ). Druhú podobne veľkú skupinu tvoria požiadavky na rozšírenie ponuky služieb. Ide najmä 
o čistiareň šatstva ( jej zriadenie požaduje 16 občanov ), oprava elektrospotrebičov ( 8 občanov ), 
oprava obuvi ( 14 občanov ), drobné remeselné práce ( 12 občanov ), kaderníctvo ( 2 občania ), oprava 
elektrospotrebičov ( 2 občania ). Z komunálnych  služieb bola nastolená požiadavka zlepšenia 
pohrebných služieb ( 4 krát ), parkovacích služieb ( 7 krát ) sociálne zariadenia-WC ( 4 krát ), 
veľkokapacitné kontajnery ( 4 krát ).  

10.        Na 18. mieste rozvojových problémov MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr sa umiestnil 
problém zlepšenia informovaností v MČ BNM ( káblova TV, dostupnosť  verejného internetu ) I túto 
oblasť treba ponímať komplexnejšie (ako zlepšenie informovanosti občanov) a systémovo ( naplnenie 
zákona č. 275/2006 Z. z. o informačnom systéme verejnej správy – prijatý 20.04.2006. ) V zákone sú 
stanovené povinné osoby ( patria tam aj obce ), ktoré majú povinnosť vypracovať Koncepciu rozvoja 
informačných systémov a predložiť ju na schválenie MDP a T SR. Táto povinnosť sa vzťahuje na 
obce s viac ako 1000 obyvateľmi, ale len ak žiadajú finančné prostriedky z verejných zdrojov.  

1.1.4   MČ BNM   A  PRÁCA 
 

Otázky č. 8. 9. a 10. dotazníka pre občanov MČ BNM sa dotýkali problematiky 
práce.K podrobnejšej analýze problému „MČ BNM a práca“ pristupujeme najmä z dôvodov zistených 
pri analýze dotazníka, časť F – MČ BNM a jej rozvoj. 
 Z odpovedí respondentov (zvlášť ženy a zvlášť muži) sme zostavili tabuľku problémov, ktoré by 
sa v MČ BNM mali riešiť čo najskôr.  Z prehľadov vyplýva, že v rôznom poradí je u žien stanovených 
sedemnásť  problémov s frekvenciou naliehavosti riešenia „ čo najskôr „ nad 50 % ( u mužov je takýchto 
problémov päťnásť ). 
 Medzi problémy MČ BNM, ktoré treba riešiť čo najskôr bol zaradený problém vytvorenia nových 
pracovných príležitostí (muži: 16.miesto, 46,8 % odpovedí, ženy: 10.miesto, 78,3 % odpovedí). 
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Problém,  týkajúci sa práce sa umiestnil  na 12. mieste ( 63,7 % ) medzi problémami, ktoré  treba v MČ 
BNM riešiť čo najskôr. 
 Otázka č. 8 dotazníka pre občanov skúmala v troch otázkach úroveň spokojnosti 
s pracovnými možnosťami v obci a to samostatne pre mládež, ženy a mužov . Respondenti si 
mohli vyberať hodnotenie „spokojní“, „priemer“ a „nespokojní“. Výsledky prinášame v nasledovných 
troch tabuľkách. 
 
 Tabuľka č. 13. :  Spokojnosť s pracovnými možnosťami v MČ BNM  pre mužov 

M U Ž I Ž E N Y SPOLU Spokojnosť s pracov. 
možnosťami v MČ BNM  Počet % Počet   Počet % Poradie 

Spokojnosť 92 65,7 176 43,5 268   49,3 1. 

Priemer 44 31,4 220 54,5 264   48,5 2. 

Nespokojnosť   4   2,9     8   2,0 12     2,2 3. 

SPOLU   140   100,0     404   100,0 544 100,0 x 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
Tabuľka č. 14. :  Spokojnosť s pracovnými možnosťami v MČ BNM pre ženy 

M U Ž I Ž E N Y SPOLU Spokojnosť s pracov. 
Možnosťami v MČ BNM 

Počet % Počet % Počet % Poradie 

Spokojnosť 61 51,3 218 51,3 279   51,3 1. 

Priemer 56 47,0 187 44,0 243   44,7 2. 

Nespokojnosť   2 1,7   20   4,7 22     4,0 3. 

SPOLU   119  100,0      425  100,0 544 100,0 x 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
Tabuľka č. 15. :  Spokojnosť s pracovnými možnosťami v MČ BNM pre mládež 

M U Ž I Ž E N Y SPOLU Spokojnosť s pracov. 
Možnosťami v MČ BNM 

Počet  Poradie Počet  Poradie Počet % Poradie 

Spokojnosť 72 53,3 182 43,5 254   45,5 1. 

Priemer 41 30,4 212 50,8 253   45,3 2. 

Nespokojnosť 22 16,3   24   5,7 46     8,2 3. 

SPOLU   135   100,0     418   100,0 558 100,0 x 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
     Z prehľadov vyplýva, že občania MČ BNM sú spokojní s pracovnými možnosťami pre mužov, ženy 
i mládež. Viacej kritické sú opäť ženy, ktoré vyslovili priemernú spokojnosť s pracovnými možnosťami 
pre mužov a mládež.  
     Aj napriek skutočnosti, že v Bratislave sú lepšie pracovné príležitosti ako v iných regiónoch 
Slovenska  respondenti usudzujú, že základným rozvojovým prvkom  je tvorba hodnôt prácou, teda 
vznikom nových pracovných miest. 
 Naplnenie tohto rozvojového zámeru je možné dosiahnuť len prostredníctvom perspektívnych 
odvetví a odstraňovaním bariér, ktoré bránia vzniku nových pracovných miest. Týmto dvom stránkam 
sa venujeme v ďalšej časti tohto materiálu. 
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 Druhý blok ( otázka číslo 10. ) mapuje odvetvia, v ktorých by bol najpotrebnejší vznik nových 
pracovný miest. Respondenti mohli označiť maximálne tri odvetvia v ktorých by bol najpotrebnejší vznik 
nových pracovných miest. 
  

Tabuľka č. 16. : Odvetvia s možnosťou nových pracovných miest 

M U Ž I Ž E N Y SPOLU  
O D V E T V I E Počet  Poradie Počet  Poradie Počet % Poradie 

V priemysle 49 3. 54 7. 102   7,7 6. 

V remeselníckej výrobe 54 2. 166 2. 220 16,6 2. 

V stavebnej výrobe 12 9.   36 9. 48   3,6 9. 

V poľnohospodárstve, v 
lesnom hospodárstve 

20 8.   52 8. 72   5,4 8. 

V sociálnej oblasti a 
zdravotníctve 

56 1. 262 1. 318 24,1 1. 

V obchode a službách 44 5. 112 5. 156 11,8 4. 

V cestovnom ruchu 
a turistike 

48 4. 118 4. 166 12,6 3. 

Vo verejnom sektore 34 6. 119 3. 153 11,6 5. 

V štátnom  sektore 21 7.   58 6. 79   6,0 7. 

V inom odvetví   0 10.     8 10. 8    0,6 10. 

SPOLU     373 x     985 x 1322 100,0 x 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
 
               Z výsledkov vyplýva, že ako prvé  perspektívne odvetvie muži  i ženy   zaradili 
zamestnanosť v sociálnej oblasti a zdravotníctve. Tento názor vyjadrila takmer jedna štvrtina 
respondentov ( 24,1 % ). 
                
              Muži i ženy na druhé miesto zaradili remeselnícku výrobu. Uvedené odvetvie ako 
perspektívne odvetvie označilo 16,6 % občanov MČ BNM.  
                 
              Ako tretie  perspektívne odvetvie občania MČ BNM ( 12,6 % ) zaradili cestovný ruch, 
turistiku a agroturistiku. Tesne za týmto odvetvým skončili obchod a služby ( 11,8 % )  a verejný 
sektor ( 11,6 % ). 
                   
                  Do ďalšej, pomerne diferencovanej  skupiny odvetví s možnosťou nových pracovných miest 
respondenti zaradili priemysel, štátny sektor a poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo   a do 
poslednej skupiny stavebníctvo a iné.  
 
                 Z uvedeného jasne vyplýva, že perspektívnymi odvetviami pre rozšírenie zamestnanosti 
v MČ BNM sú sociálna oblasť a zdravotníctvo a odvetvia remesiel, obchodu a služieb 
a cestovného ruchu.   

             V ďalšej tabuľke  sú spracované odpovede na otázku: „ Prečo podľa Vás doteraz nevznikli 
uvedené pracovné miesta. Respondenti mohli vyberať zo siedmych príčin, pričom mohli využiť tri 
možnosti. 
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 Tabuľka č. 17. :  Príčiny, prečo doteraz v MČ BNM nevznikli pracovné miesta 

M U Ž I Ž E N Y SPOLU PREČO  NEVZNIKLI  
PRACOVNÉ   MIESTA ? 
 Počet  Poradie Počet  Poradie Počet % Poradie 

Nezáujem zo strany MČ 
BNM 

24 6. 54 7. 78   7,4 6. 

Nezáujem zo strany 
podnikateľov 

60 2. 108 4. 168 15,9 3. 

Nezáujem zo strany 
občanov 

28 4.   56 6. 84   7,9 5. 

Legislatívne obmedzenia 
 

32 3.  146 2. 178  16,8 2. 

Nedostatok finančných 
prostriedkov 

72 1. 262 1. 334   31,6 1. 

Nedostatočná 
infraštruktúra 

12 7.   58 5. 70     6,6 7. 

Neatraktívnosť pre 
podnikateľov 

26 5. 120 3. 146   13,8 4. 

SPOLU   254 x     804 x 1058 100,0 x 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 

Z údajov vyplývajú nasledovné závery: 

            1.  Hlavnú príčinu, prečo doteraz v MČ BNM nevznikli pracovné miesta  tvorí nedostatok 
finančných prostriedkov. Túto príčinu  ženy (32,6 %) i muži (28,3 %) zaradili na prvé miesto.  Bariéru 
je možné odstrániť najmä na centrálnej úrovni skvalitnením podnikateľského prostredia, najmä pre 
domácich podnikateľov. Výraznejšie treba pomáhať najmä začínajúcim, malým a stredným 
podnikateľom a živnostníkom. 

2. Ako druhú príčinu, prečo doteraz v obci nevznikli pracovné miesta,  respondenti  uvádzajú 
legislatívne obmedzenia. Túto príčinu  ženy  zaradili na druhé a muži na tretie miesto.  

Obe tieto bariery rozvoja podnikania tvoria takmer polovicu odpovedí ( 48,4 % ). 
 

3. Ako tretiu príčinu, prečo doteraz v MČ BNM nevznikli pracovné miesta,  je podľa občanov 
nezáujem zo strany podnikateľov ( muži túto príčinu zaradili na druhé a ženy  na štvrté miesto ). Túto 
subjektívnu bariéru analyzujeme hlbšie najmä z dotazníkov pre podnikateľské subjekty.  

4.  Ako štvrtú príčinu, prečo doteraz v MČ BNM nevznikli pracovné príležitosti,  občania 
označili subjektívnu príčinu  - neatraktívnosť pre podnikateľov. Tu sú určité možnosti zlepšenia zo 
strany MČ BNM,  napr. zjednodušenie povoľovacej činnosti pre začínajúcich podnikateľov ( daň 
z pozemkov a stavieb, prenájom obecného majetku ) a zlepšenie  ponuky podnikateľských možností 
v MČ BNM. 
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          5.  Ako piatu príčinu, prečo doteraz v MČ BNM nevznikli pracovné príležitosti občania označili 
subjektívnu príčinu  - nezáujem občanov o vytvorenie pracovného miesta    pre seba ( živnostník 
),alebo pre iných ( malý a stredný podnikateľ ). Aj na riešenie tejto bariéry má MČ BNM určité možnosti , 
hlavne v podobe vytvárania a činnosti agentúr, poradenstva v podnikaní a pracovno-právnych otázkach 
zamestnancov a podnikateľov. 

           6. Občania za šiestu príčinu , prečo doteraz v MČ BNM nevznikli pracovné miesta zaradili 
nezáujem zo strany MČ BNM. ( muži túto príčinu zaradili na šieste a ženy na siedme  miesto).  V tomto 
smere treba spolu s podnikateľským sektorom v MČ BNM analyzovať možnosti vzniku pracovných 
príležitostí. Určité možnosti  má i MČ BNM samotná napr. vytváraním „komunálnych“ podnikov, najmä 
v oblastiach, v ktorých má samospráva prenesené a originálne kompetencie ( obchod, služby, sociálna 
oblasť, školstvo, cestovný ruch, pozemné komunikácie, odpadové hospodárstvo, lesy, stavebníctvo.  

         7.  Poslednú siedmu príčinu, prečo doteraz v MČ BNM nevznikli pracovné miesta, občania 
označili nedostatočné vybudovanú  infraštruktúru. ( ženy túto príčinu zaradili na siedme miesto)  
Nedostatočne vybudovaná infraštruktúra súvisí s otázkou  obecnej infraštruktúry. Pomerne dobre 
vybudovaná základná infraštruktúra ( voda, plyn, elektrina a kanalizácia ) , MČ BNM smeruje do iných 
perspektívnych odvetví. Tými sú najmä obchodná infraštruktúra, služby, cestovný ruch, 
informačné systémy, sociálne služby. 

         V závere je možné konštatovať, že dôležitou oblasťou prelínajúcou sa jednotlivými kapitolami 
PHSR budú otázky práce – najmä vzniku nových pracovných miest. V tomto smere treba podrobne 
analyzovať bariéry, ktoré bránia vzniku nových pracovných miest zo strany MČ BNM, či sa to už týka 
atraktívnosti  pre podnikateľov, záujmu obce vytvárať pracovné miesta a otázka budovania 
a skvalitňovania verejnej infraštruktúry. 

 
1.1.5   MČ BNM   A  SOCIÁLNY PRIESTOR. 
            
          Úvodná časť dotazníka občanov MČ BNM sa zaoberala okrem iného aj výhodami a 
nevýhodami bývania v MČ.  
          Za najväčšiu výhodu bývania v meste  ženy označili odpoveď: " lepšie pracovné príležitosti“ a 
muži „lepšie nákupné možnosti“. 
 Za najväčšiu nevýhodu bývania v meste  respondenti  označili odpoveď „ život je rušnejší ako na 
vidieku“. 
         Na základe uvedených výpovedí, najmä  zvýraznených, bližšie rozoberieme otázky skúmajúce MČ 
BNM ako sociálny priestor.   
        Otázka číslo 11. skúmala úroveň susedských vzťahov v MČ. 
 
Tabuľka č. 18. : Charakteristika susedských vzťahov v MČ BNM 

MUŽI ŽENY SPOLU Susedské vzťahy 
charakterizujete ako: Počet % Počet % Počet % 

dobré 82 62,2 230 58,1 312 59,1 

ani dobré, ani zlé 46 34,8 156 39,4 202 38,3 

zlé   4   3,0   10   2,5   14   2,6 

SPOLU    132   100,0 396   100,0 528   100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
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          Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že takmer dve tretiny respondentov 
hodnotí susedské vzťahy v MČ BNM ako dobré, viac jako jedna tretina volila „neutrálnu“ odpoveď 
a malý počet respondentov hodnotí susedské vzťahy v obci, ako zlé. Uvedená výpoveď hovorí o 
„pozitívnej klíme“, na základe ktorej treba rozvíjať záujem o veci verejné. 
 
Tabuľka č. 19. :  Záujem o dianie v MČ BNM 
 

MUŽI ŽENY SPOLU Zaujímate sa o dianie 
a život v MČ BNM? Počet % Počet % Počet % 

áno často 72 55,0 186 45,8 258 48,1 

áno občas 53 40,5 206 50,7 259 48,2 

nie   6   4,5   14   3,5   20   3,7 

SPOLU    131   100,0 406   100,0 537   100,0 

Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
 
      Na základe frekvencie záujmu o dianie v obci je možné konštatovať, že záujem o veci verejné je 
skorej „mužská  záležitosť „ ( údaj „áno, často“ ). Vysoké zastúpenie odpovede „áno“ ( muži - 95,5 %,   
ženy – 96,5 % ) vypovedá o pomerne veľkom záujme o život a dianie v MČ BNM, pričom neskúmame 
„motívy a obsah“ záujmu. 
              Uspokojovanie záujmu o veci verejné súvisí s úrovňou komunikácie medzi MČ a občanmi 
a s možnosťami získania informácií o dianí v MČ. Uvedenú problematiku skúmala otázka č. 13. 

Tabuľka č. 20. : Údaje o zdrojoch infomácií o dianí v MČ BNM. 

      M U Ž I           Ž E N Y SPOLU ODKIAL ZÍSKAVATE  
INFORMÁCIE O DIANÍ V MČ BNM  

Počet 
 
Poradie 

  
 Počet    

 
Poradie 

     
Počet       
  

 
Poradie 

Na   Úrade MČ BNM 62 2. 122 4. 184 2. 

Z WEB stránky MČ BNM 38 4. 102 6. 140 6. 

Z miestneho rozhlasu a televízie 44 3. 126 2. 170 3. 

Z úradnej tabule MČ BNM   6 11.   34 8.-9. 40 9. 

Z novín MČ BNM „Hlas Nového Mesta“, z 
regionálnych  novín 

104       1. 324       1. 428 1. 

Od starostu MČ BNM 14 9.   34 8.-9. 48  8. 

Od poslancov   zastupiteľstva MČ BNM 30 6.   36 7. 66 7. 

Na stretnutiach občanov 16 8.   22 10. 38 10. 

Na návšteve u priateľov a známych 26       7. 124  3. 150 4. 

Na stretnutiach spolku, alebo združenia   8      10.   10 12. 18 11. 

V kostole   3       12.   14 11. 17 12. 

Pri nákupe, na ulici, pri návšteve 
športových a kultúrnych podujatí 

36   5. 110 5. 146 5. 

Na inom mieste   2   13.     8 13. 10 13. 

SPOLU 389 x 1066 x 1455 x 
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Zdroj: Dotazníková anketa občanov, september 2007 
         Z prehľadu vyplýva, že výnimočné postavenie v informovanosti občanov má tlač . Informácie 
z novín MČ BNM „Hlas Nového Mesta“ a z regionálnych  novín o dianí v MČ BNM získava každý tretí 
občan MČ BNM.  
 
Je dobré, že do druhej skupiny miest, kde občania získavajú informácie o dianí v MČ BNM môžeme 
zaradiť úrad MČ BNM, ( 2. miesto ), z miestneho rozhlasu a televízie (3. miesto) a  WEB stránku MČ 
BNM  ( 6. miesto ). 
 
Ďalšiu skupinu, kde občania MČ BNM získavajú informície  sú  návšteva u priateľov a známych a na 
„verejných priestoroch“ : na ulici, pri nákupe, na návšteve športových a kultúrnych podujatí.  
 
Do štvrtej skupiny subjektov, kde občania získavajú informácie o dianí v MČ BNM patria poslanci   
zastupiteľstva MČ BNM, ( 7. miesto ), starosta MČ BNM ( 8. miesto ) úradná tabuľa MČ BNM ( 9. 
miesto ), a stretnutia občanov ( 10. miesto ). Uvedené skutočnosti vypovedajú o pomerne veľkom 
záujme samosprávy informovať občanov MČ BNM. 
 
Vzhľadom na potrebu šírenia presných a korektných informácií o živote MČ BNM treba posilniť práve 
túto oblasť. Komplexne a systémovo treba oblasť informovanosti občanov riešiť vypracovaním 
a následnou realizáciou „Koncepcie rozvoja informačného systému MČ BNM“. 
 
Do poslednej skupiny miest, kde občania MČ BNM získavajú informácie , sú  stretnutia spolku, alebo 
združenia ( 11. miesto ), v kostole ( 12. miesto ) a  iné miesto ( 13. miesto ).  Väčšiu pozornosť bude 
potrebné venovať aj spolkom a združeniam a záujmovým organizáciám. Do spolkovej činosti je podľa 
odpovedí zaradených 9,15 % občanov ( 13,9 % mužov, 7,5 % žien ).  Práve „tretí sektor“ môže byť 
významným pomocníkom  MČ BNM pri jej zatraktívnení a skrášlení. 
 
                Odpovede na otázku, či chcú občania  život v MČ BNM zatraktívniť a MČ BNM skrášliť, 
nájdeme v tabuľke číslo 21. Prevládajú odpovede „áno, niektorí sa  sa snažia, ale väčšine je to 
ľahostajné“ ( 53,6 % respondentov ). Na druhom mieste je však odpoveď „niektorí sa snažia, ale 
ostatní ich snahy skôr kazia“ ( 24,7 % respondentov ). Uvedenú pasivitu smerom „k veciam verejným“  
bude potrebné v budúcnosti postupne odstraňovať a rozširovať respondentov odpovedajúcich  „áno, 
väčšina sa snaží“ ( 13,9% respondentov ) .       
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Tabuľka č. 21. : Snaha o zatraktívnenie prostredia MČ BNM 

MUŽI ŽENY SPOLU P.č. Úroveň snahy o zatraktívnenie  
 prostredia v MČ BNM  Počet % Počet % Počet % 

1. Áno, väčšina sa snaží 
 

16 10,3 66 15,2 82 13,9 

2. Áno, niektorí sa snažia, ale 
väčšine je to ľahostajné 

84 53,8 232 53,5 316 53,6 

3. Áno, niektorí sa snažia, ale 
ostatní ich snahy skôr kazia 

42 26,9 104 24,0 146 24,7 

4. Nie, ľudia sú poväčšine 
k svojmu okoliu ľahostajní 

14 9,0 32 7,3 46 7,8 

 SPOLU    156 100,0    434 100,0    590 100,0 
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1.2  OTVORENÉ  OTÁZKY  DOTAZNÍKOVEJ ANKETY 
 
 
1.2.1  Príloha G: Aké služby v MČ BNM chýbajú, alebo je ich potrebné rozšíriť 
 
1. Obnova detských ihrísk a športovísk   24 
2. Čistiareň šatstva     16 
3. Materské centrum a centrum voľného času  15 
4. Menšie potraviny (nielen veľké nákupné centrá) 14 
5. Oprava obuvi      14 
6. Drobné remeselné práce    12 
7. Verejný internet     11 
8. Vybudovať zariadenie pre seniorov   10 
9. Dopravné a detské ihrisko pre žiakov ZŠ  10 
l0. Parkovacie plochy, garáže     7 
l1. Domáce potreby + papiernictvo                5 
l2. Ovocie, zelenina      5 
l3. Sociálne zariadenia – WC     4 
l4. Lepšia komunikácia MČ  BNM s občanmi   4 
l5. Obnoviť izbu poslancov     4 
l6. Veľkokapacitné kontajnery – ich potreba   4 
l7. Zlepšiť zdravotníctvo      4 
l8. Koliba – chýbajú potraviny     4 
l9. Zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku  2 
20. Kaderníctvo       2 
21. Oprava el. spotrebičov     2 
22. Skrášlenie sobášnej siene     2 
23. Oprava školských a predškolských zariadení   2 
24. Krematórium      2 
25. Oprava a úprava odevov     2 
26. Kultúra, kultúrne podujatia     2 
27. Dom smútku      1 
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1.2.2  Príloha H:  Aké aktivity by mali byť zadefinované v rozvojovom programe MČ BNM ? 
 
l. Zlepšenie kvality životného prostredia    40 
2. Oprava ciest a komunikácií    26 
3. Rozšírenie pomoci pre mladých s deťmi, 
    nájomné sociálne byty, detské kútiky, materské centrá 21 
4. Vybudovať zariadenie pre seniorov    20 
5. Športoviská, detské ihriská    15 
6. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti   14 
7. Rozvoj v školstve, dobudovanie areálov škôl  13 
8. Rozvojové programy pre mládež, aktivity pre deti         12 
9. Vybudovať zariadenie opatrovateľskej služby, 
    hospic      12 
10. Nedostatok parkovacích miest    6 
11. Záchrana a oprava bytových fondov    5 
12. Plaváreň       5 
13. Zabezpečiť bezpečnosť občanov    4 
14. Zlepšenie dopravnej dostupnosti    4 
15. Zlepšenie MHD      3 
16. Vytvorenie novej kanalizácie     2 
17. Obmedzenie nočného hluku z barov    2 
18. Dom smútku      1 
19. Využívanie pracovnej sily nezamestnaných   1 
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1.3   SÚHRNNÉ  VÝSLEDKY  DOTAZNÍKA  OBČANOV  MČ BNM. 

A. Základné informácie 

 
muž žena SPOLU 1. Pohlavie 
158 454 612 

 
2. Vek  3. Pracovný pomer 

1. Menej ako 
18 

10 1. Študent 52 

2. Od 18  do 24 27 2. Nezamestnaný 20 
3. Od 25 do 35 111 3. Materská dovolenka 20 
4. Od 36 do 45 126 4. Zamestnanec  (štát., verej., súkr. sek.)     239 
5. Od 46 do 55 160 5. Samozamestnanie (podnikateľ, živn.)     133 
6. Od 56 do 60 69 6. Starobný dôchodca - pracujúci 60 
7. Od 61 do 70 67 7. Starobný dôchodca  88 
8. Viac ako 70 42 

 

 SPOLU 612 
 
 
4. V prípade zamestnania ( zamestnanec, samozamestnanec, pracujúci starobný dôchodca ) miesto 

Vášho pracoviska 

1. V MČ BNM 371 
2. V inej mestskej časti Bratislavy   51 
3. Mesto (obec) v okolí do 50 kilometrov     8 
4. Mesto (obec) v SR nad 50 kilometrov     2 
5. Zahraničie  0 
6. Iné  0 
 SPOLU 432 
 
 

B. MČ BNM ako  miesto bývania 
 
5. Aké nevýhody má bývanie v meste 

 
Súhlasím  Čiastočne súhlasím Nesúhlasím  

1. Život je rušnejší ako na vidieku 263 148 16 
2. Ľudia prejavujú menej záujmu o iných 215 180 18 

3. Chýba blízky kontakt s prírodou 143 250 114 
4. Menšia osobná a majetková bezpečnosť 110 310 42 
 
 
6. Aké výhody má bývanie v meste 

 
Súhlasím  Čiastočne súhlasím Nesúhlasím  

1. Lepšie pracovné príležitosti 506 50 2 
2. Väčšie možnosti nákupu 480 68 2 
3. Viacej rozvinuté  služby  444 120 2 
4. Lepšie možnosti na sebarealizáciu . 315 198 16 
 
 
 

SPOLU 612 
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C. MČ BNM a základné životné potreby 
 
7. Označte úroveň Vašej spokojnosti   Spokojnosť  Priemer  Nespokojnosť  
1. Kvalita aktivít na zotavenie 219 157 75 
2. Stav miestnych komunikácií 50 196 190 
3. Stav chodníkov 68 218 150 
4. Stav verejnej zelene 100 197 176 
5. Dostupnosť  časová a priestorová 236 166 44 
6. Vybavenosť verejným vodovodom 422 68 30 
7. Vybavenie MČ BNM kanalizáciou 394 91 33 
8. Vybavenie MČ BNM elektrickou energiou 462 52 4 
9. Vybavenie MČ BNM plynom 461 54 22 
10. Úroveň požiarnej ochrany 328 123 28 
11. Činnosť mestskej a miestnej polície 162 172 112 
12. Úroveň mestskej dopravy 163 163 137 
13. Všeobecná zdravotnícka starostlivosť 196 179 102 
14. Kvalita výučby na základných školách 324 113 42 
15. Množstvo kultúrnych podujatí 342 115 40 
16. Možnosť športového vyžitia 240 125 86 
17. Stav športových zariadení 116 177 136 
18. Stav kultúrnych zariadení 142 191 90 
19. Stav školských zariadení 92 169 178 
20. Stav sociálnych zariadení 58 154 206 
 Stav ostatnej občianskej vybavenosti: Spokojnosť  Priemer  Nespokojnosť  

21. • Dom smútku 157 137 121 
22. • Knižnica  272 159 54 
23. • Dostupnosť verejného internetu  166 164 154 
24. • Signál mobilných sietí 450 89 16 
25. • Pokrytie signálom TV 414 108 26 
 
 
D. MČ BNM a práca  
 
8. Spokojnosť s pracovnými možnosťami v MČ BNM  Spokojní Priemer Nespokojní 
1. Pre mužov 268 264 12 
2. Pre ženy 279 243 22 
3. Pre mládež 254 253 46 
  
 
9. V ktorom odvetví by bol najpotrebnejší vznik nových pracovných miest v  MČ-BNM  ( Označte 

maximálne tri možnosti ) 
1. V priemysle 102 
2. V remeselníckej výrobe 220 
3. V stavebnej výrobe 48 
4. V poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve 72 
5. V sociálnej oblasti a zdravotníctve 318 
6. V obchode a službách 156 
7. V cestovnom ruchu a turistike 166 
8. Vo verejnom sektore 153 
9. V štátnom  sektore 79 
10. V inom odvetví  8 
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10. Prečo doteraz nevznikli  uvedené pracovné miesta ( Označte maximálne 
tri možnosti ) 

1. Nezáujem zo strany MČ BNM 78 
2. Nezáujem zo strany podnikateľov 168 
3. Nezáujem zo strany občanov 84 
4. Legislatívne obmedzenia 178 
5. Nedostatok finančných prostriedkov 334 
6. Nedostatočná infraštruktúra 70 
7. Neatraktívnosť pre podnikateľov 146 

 
 
E. MČ BNM ako sociálny priestor 
 
11. Charakterizujte Vaše susedské vzťahy dobré 312 ani dobré ani 

zlé 
202 zlé 14 

 
 
12. Zaujímate sa o dianie a život v obci áno 

často 
258 áno občas 259 nie 20 

 
 
13. Odkiaľ získavate informácie o dianí v MČ BNM 

1. Na   Miestnom úrade MČ BNM 184 
2. Z WEB stránky MČ BNM 140 
3. Z miestneho rozhlasu a televízie 170 
4. Z úradnej tabule MČ BNM 40 
5. Z novín MČ BNM „Hlas Nového Mesta“, z regionálnych  novín 428 
6. Od starostu MČ BNM 48 
7. Od poslancov   zastupiteľstva MČ BNM 66 
8. Na stretnutiach občanov 38 
9. Na návšteve u priateľov a známych 150 
10. Na stretnutiach spolku, alebo združenia 18 
11. V kostole 17 
12. Pri nákupe, na ulici, pri návšteve športových a kultúrnych podujatí 146 
13. Na inom mieste 10 
 
 
14. Ste členom združenia alebo spolku áno 56   nie 556 
 
 
15. Domnievate sa, že obyvatelia MČ BNM sa snažia zatraktívniť život v meste a skrášliť, resp. 

spríjemniť prostredie ( vyberte jednu možnosť ) 

1. Áno, väčšina sa snaží 82 
2. Áno, niektorí sa snažia, ale väčšine je to ľahostajné 316 
3. Áno, niektorí sa snažia, ale ostatní ich snahy skôr kazia 146 
4. Nie, ľudia sú poväčšine k svojmu okoliu ľahostajní 46 
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F. MČ BNM a jej rozvoj 
 

áno čiastočne Nie 16. Poznáte rozvojové priority MČ BNM 
90 264 153 

 
17. Ktoré problémy je potrebné podľa Vás v MČ 

 BNM riešiť ( označte maximálne 7. možností ) 
čo 

najskôr 
v budúcnosti nie je 

potrebné   
1. Vytvorenie nových pracovných príležitostí 172 70 28 
2. Zlepšenie nákupných možností 44 40 96 
3. Záchrana a oprava bytového fondu 224 66 8 
4. Záchrana a oprava kultúrnych pamiatok 388 130 4 
5. Zlepšenie kvality životného prostredia 338 44 2 
6. Zlepšenie činnosi zariadení pre oddych a voľný čas 170 54 6 
7. Budovanie nových športových a kultúrnych zariadení 162 94 10 
8. Oprava ciest a komunikácií 352 86 0 
9. Zlepšenie úrovene mestskej dopravy 242 72 10 
10. Zlepšenie starostlivosti o starých občanov 168 84 8 
11. Vytvorenie podmienok pre novú bytovú výstavbu 92 60 28 
12. Vytvorenie podmienok pre podnikateľov 38 56 28 
13. Zlepšenie zdravotníckej starostlivosti 284 56 6 
14. Zlepšenie kvality komunálnych služieb 98 74 10 
15. Zlepšenie podmienok predškolskej výchovy 148 58 30 
16. Zlepšenie podmienok školskej výchovy 222 63 21 
17. Zlepšenie podmienok mimoškolskej výchovy 196 46 16 
18. Zlepšenie dopravnej dostupnosti 108 72 16 
19. Zlepšenie celkového vzhľadu  MČ BNM 66 80 12 
20. Rozšírenie ponuky  služieb  68 92 22 
21. Zlepšenie informovanosti v MČ BNM 52 42 38 
22.  Zlepšenie bezpečnosti občanov a ochrany majetku 250 44 0 
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1.4  VYHODNOTENIE DOTAZNÍKOV  PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA   MESTSKEJ ČASTI  
BRATISLAVA NOVÉ MESTO.       

 
            Uvedená časť analýzy je spracovaná z názorov 54 podnikateľských subjektov pôsobiacich  
v Mestskej časti Bratislava Nové Mesto ( ďalej len MČ BNM ), ktoré  vyplnili „Dotazník  podnikateľské 
prostredie .“  
 
           Dotazniková anketa sa uskutočnila v mesiaci september 2007 prostredníctvom poverených 
anketárov zabezpečených zotoviteľom PHSR. Výber podnikateľských subjektov sa uskutočnil náhodne 
z dôvodu zachovania anonymity. 
 
Dotazník vyplnilo 33 právnickych osôb a 21 fyzických osôb. Celkom 22 podnikateľských 
subjektov ( ďalej len „ PS „ ) podniká v obchode, 12 v službách, 10  v službách a obchode, 6 
v priemysle a 4 PS v stavebníctve. 
   
PREDAJ A EXPORTNÁ ORIENTÁCIA PODNIKOV. 
 
             Hlavní subdodávatelia PS sa nachádzajú v MČ BNM pri  15. PS  (27,7%) a v Bratislavskom 
samosprávnom kraji pri 12. PS (22,2 %). Hlavní subddodávatelia pri 11. PS  sa nachádzajú v iných 
regiónoch Slovenska (20,4 %). Päť PS má subdodávateľov rovnomerne zastúpených v iných regiónoch 
SR a mimo územia SR. Necelá pätina PS v MČ BNM (18,5 % ) má subdodávateľov z krajín mimo 
územia SR a jeden PS má hlavného subdodávateľa mimo Európy. 
 
            Hlavné odbytištia PS sú v MČ BNM pri 25 PS (46,3%) a 22 PS (40,1%) má hlavné odbytištia 
v Bratislavskom samosprávnom kraji. Päť PS ma odbytištia rovnomerne zastúpené v MČ BNM a v 
Bratislavskom samosprávnom kraji.  Prevažný odbyt v iných regiónoch SR označili  2 PS.  
 
Faktory obmedzujúce podnikanie. 
   
          PS označili ako hlavný faktor obmedzujúci podnikanie nedostupnosť finančných prostriedkov 
z bánk, štátnych dotácií, rozvojových a európskych fondov (44,4  % odpovedí hodnotí túto oblasť ako 
slabú ). Na druhom mieste PS označili  dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily  ( 25,9 % PS 
označilo dostupnosť kvalifikovaných pracovníkov ako podpriemernú, aj keď prevládajú odpovede 
„priemer“-66,7 % ).  Na treťom mieste faktorov obmedzujúcich podnikanie respondenti označili 
problémy s dopravou ( 23,5 %, opäť však prevláda spokojnosť-76,5% ). Zastaralé technické 
zariadenie podľa PS obmedzuje podnikanie len minimálne ( 5,9 % PS ). 
 
          Z legislatívnych opatrení obmedzujúce PS označovali najmä: vysoké daňové a odvodové 
zaťaženie, štatistické a iné povinnosti v písomnej agende, slabá podpora podnikania,  často sa 
meniaca legislatíva a byrokracia, prístup magistrátu k PS. 
Špecifickým problémom PS je dostupnosť pri získavaní zdrojov a málo rozvinuté finančné prostredie  
úverovová politika ). Na otázku „ Aká je pre Vás dostupnosť finančných prostriedkov ( banky, štátne 
dotácie, rozvojové fondy )“, 44,4 % PS označilo odpoveď „ slabá „ , 42,6 % „ dostatočná „ a iba 13,0 
% PS „ dobrá „. 
 
NÁKLADOVOSŤ PODNIKANIA 
 
               PS označili  ako nákladovo najvyššiu položku podnikania ( 44,0 % )  ročné náklady na 
vstupy ( materiál a služby ). Na druhom mieste skončili ročné náklady  na energie ( 29,5 % ) a na 
treťom mieste ročné náklady na mzdy ( 26,5 % ). Údaje potvrdzujú zameranie respondentov ( viac 
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obchod a služby, menej výroba ), ale najmä na typický jav podnikania na Slovensku. Ak chce PS 
dosiahnuť zisk z podnikania musí vzľadom na vysoké odvodové a daňové zaľaženie „šetriť“ najmä na 
mzdách ( minimálne mzdy, zamestnávanie nekvalifikovanej a len zaučenej pracovnej sily ). 
 
VPLYV KONKURENCIE 
 
            Zahraničná konkurencia vplýva  silno pri 9 , a priemerne pri 22 PS. Najviac ( 23 PS, 42,6 % ) 
vplyv zahraničnej konkurencie neregistruje. 
Domáca konkurencia vplýva silno pri 18 PS, priemerne pri 29 PS . Sedem  PS vplyv domácej 
konkurencie  neregistruje. 
 
Priemerný počet zamestnancov. 
  
           Najviac, 36 PS ( 64,7 % ) deklarovalo, že v PS pracuje do desať zamestnancov. Do 20 
zamestnancov pracuje v 7 PS ( 13,0 % ),  do 50 zamestnancov v 6 PS ( 11,0 % ) a viac ako 51 
zamestnacov pracovalo v 5 PS ( 9,3 ) 
 
Hodnotenie služieb miestnej samosprávy. 
 
          Pozitívne hodnotenie služieb pre podnikateľov poskytovaných samosprávou subjekty vyjadrili 
s propagáciou MČ BNM. Ako dobrú ju označilo 22 PS (40,7%), ako priemernú 21 PS (38,9%). 
Uvedené pozitívne hodnotenie spokojnosti PS s propagáciou MČ BNM nekorešponduje s odpoveďami 
na otázku č. 16. Celkom 32 PS (59,3%) si myslí, že propagácia MČ BNM je nedostatočná. 
 
           PS vyjadrili spokojnosť so službami verejnej dopravy. Jedine pri tejto otázke prevládajú 
odpovede „ano“ ( 23 PS, 42,6% pozitívnych odpovedí). Pri ďalších šiestich otázkach prevláda čiastočná 
spokojnosť, alebo je hodnotenie služieb miestnej samosprávy  priemerné. 
             PS vyjadrili celkove priemernú spokojnosť s likvidáciou odpadov a zabezpečením čistoty 
v MČ BNM ( 39 PS, 72,2% ), s ponukou pozemkov a objektov na podnikanie (28 PS, 51,8% ) a 
s údržbou ciest v okolí podniku (21 PS, 38,9% ). 
                    PS vyjadrili čiastočnú spokojnosť, s kvalitou riadenia MČ BNM ( 39 PS, 72,2 %),  so 
službami miestnej a mestskej polície ( 37 PS, 68,5% ), )   s vybavovaním klientov  na Miestnom 
úrade MČ BNM ( 35 PS, 64,8 % )   
 
              Negatívne hodnotenie  PS vyjadrili  s podporou malého a stredného podnikania zo strany 
kompetentných orgánov. Celkom  25 PS  (46,3% ) hodnotilo túto službu nevyhovujúco. Je to jediná 
otázka v ktorej prevládali negatívne odpovede. Zo znenia otázky je problematické odlíšiť či sa jedná o 
„štátnu“, alebo „samosprávnu“ podporu podnikania. Niektoré výpovede PS dotýkajúce sa ponuky 
služieb pre podnikateľov so strany samosprávy MČ BNM uvádzame v ďalšej časti materiálu. 
           
Ponuka služieb pre podnikateľov. 
  
            PS si myslia, že MČ BNM by mala viac pomáhať podnikateľom  prostredníctvom 
zvýhodneného prenájmu  ( 47 PS, 87,0 % ). Uvedená požiadavka vychádza nielen zo zamerania 
respondentov, ale najmä zo skutočnosti, že prenájom priestorov tvorí výraznú nakladovú 
položku ich podnikania. 
 
            PS vyjadrili prevládajúco negatívne hodnotenie s podporou  PS pri získavaní verejných 
zákaziek ( 33 PS, 61,1 % ) a s dostatočným množstvom zvýhodnených pôžičiek od bánk (  30 PS, 
55,6 % ). 
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              PS sú čiastočne spokojné  s poskytovaním garancií za úvery orgánmi, ktoré takéto garancie 
môžu poskytnúť ( 30 PS, 55,6 % ). PS necítia absenciu  asistenčnej služby pri rokovaní s úradmi ( 29 
PS, 53,7 % ). Obe tieto výpovede pravdepodobne opäť súvisia so zameraním PS ( prevláda 
obchod a služby ). 
 
            PS sú čiastočne spokojné s informovanosťou o rozvojových zámeroch MČ BNM (33 PS, 
61,1 % ) a ich zapojenosťou na príprave rozvojových plánov MČ BNM ( 39 PS, 72,2 % ) 
a aktuálnosti budovania priemyselných zón v MČ BNM  (35 PS, 64,8 % ). 
 
            V budúcnosti sa treba viacej venovať informovanosti PS. Na otázku či v MČ BNM existuje 
inkubátor pre začínajúcich podnikateľov  jeden PS odpovedal pozitívne, 12 PS odpovedalo „nie“ a  
41 PS  ( 75,9% ) „neviem“. PS sú čiastočne spokojné so vzdelávacími kurzami,, ktoré sú dostupné 
pre podnikateľov v MČ BNM (  31 PS, 57,4 % volilo odpoveď „čiastočne“ ). 
 
Všeobecný názor na MČ BNM. 
 
        PS hodnotia činnosť miestnej samosprávy prevažne známkou „dobre„ (32 PS, 59,3 % ) a 
„vyhovujúco“ ( 22 PS, 40,7 % ). Krajné hodnotenia ( výborne, zle ) sa v odpovediach PS 
nenachádzajú. 
       PS hodnotia MČ BNM ako miesto pre podnikanie prevažne známkou „dobre„ (34 PS, 63%). Na 
druhom mieste je vyhovujúce hodnotenie ( 15 PS, 27,8%) a na treťom mieste „výborne“ ( 5 PS, 9,2% ). 
Známka „zle“ sa v hodnoteniach PS nenachádza. 
 
Kritické oblasti z pohľadu bariér podnikania. 

 
           PS mali možnosť hodnotiť osem oblastí dotýkajúcich sa podnikania od najkritickejšej po 
najmenej  kritickú. K jednotlivým oblastiam mali možnosť priradiť známku od 1 po 8, pričom známka 1 
bola najkritickejšia a známka 8  najmenej kritická. Hodnotenie uvádzame v nasledovnej tabuľke. 
 

                  Známka  
Kritické oblasti 
 
 

   
 Priemerná 

    
   Výsledná 

DANE 2,94 1 

BYROKRACIA 3,32 2 

KORUPCIA   3,50 3 

VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA 3,62 4 

ODVODY    3,67 5 

SLÁBÁ KÚPYSCHOPNOSŤ 5,24 6 

PRÍSTUP K INFORMÁCIAM 5,47 7 

ZLÁ DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ 5,85 8 

Zdroj: Dotazníková anketa podnikateľského prostredia, september 2007. 
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1.5  V Y H O D N O T E N I E DOTAZNÍKOV  SAMOSPRÁVY MČ BNM 
 
 Dotazníková anketa slúžiaca ako podkladový materiál pre vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ BNM na roky 2007 - 2013 bola realizovaná  v mesiaci 
september 2007. Celkovo bolo rozdaných 40 dotazníkov, do určeného termínu sa vrátilo 21 dotazníkov. 
Na spracovanie bolo zaradených 21 dotazníkov   volených členov samosprávy MČ BNM ( ďalej 
respondent ). 
 
1. Prvá otázka sa dotýkala profesionálnej a odbornej orientácie respondentov v súkromí a 

v samospráve 
 

Z odpovedí vyplýva pomerne rôznorodá profesijná a na jej základe odborná orientácia 
respondentov. Najviac ( piati respondenti ) sa zaradili ako pedagógovia na rôznom stupni školstva. Po 
dvoch respondentoch sa profesijne zaradilo ako právnici, športovci, ekonómovia, pracovníci 
v cestovnom ruchu a pracovníci samosprávy. Po jednom respondentovi sa zaradilo ako projektant, 
pracovník zahraničnej služby,  informatik, študent, pracovník v sociálnej oblasti a v životnom prostredí. 

 
Šiesti respondenti sa v odbornej orientácii v samospráve vyjadrili všeobecne ako poslanci, 

alebo predsedovia komisie. Ostatní sa zatriedili aj odborne: piati pre oblasť športu a kultúry, piati  pre 
oblasť školstva, dvaja pre socialnu oblasť a po jednom pre oblasť životného prostredia, bytovú oblasť 
a ekonomiku.  

 
Uvedená skutočnosť môže vypovedať o všeobecnom zameraní poslaneckej práce. Odborná 

orientácia predstaviteľa miestnej samosprávy vyjadrená prácou v komisiách je až na druhom mieste. 
Pre výsledné efekty rokovania samosprávnych orgánov MČ BNM by bolo potrebné volených 
predstaviteľov miestnej samosprávy orientovať viac na prácu komisií, kde je možné jednotlivé 
materiály lepšie prediskutovať a zaujať k nim kvalifikované stanovisko. 
 
2. Druhá otázka skúmala dĺžku pôsobenia v samospráve 
 

Najviac  8. respondentov  t. j. 38,1% - pôsobí v samospráve druhé volebné obdobie.   Siedmi 
respondenti ( 33,3 % odpovedajúcich )  pôsobia v samospráve prvé obdobie a šiesti respondenti ( 28,6  
% ) viac ako dve volebné obdobia.  

 
        Z odpovedí vyplýva, že volení zástupcovia majú už určité skúsenosti z práce v samospráve. No i 
tak  v budúcom období treba venovať pozornosť ich jednorázovej, alebo pravidelnej príprave. 
Tento záver aktuálne vyplýva i z odpovedí na tretiu otázku. 
 
3. Tretia otázka skúmala spôsob prípravy respondenta na prácu volebného zástupcu miestnej 

samosprávy 
  

Jedenásti  respondenti ( 52,4 % ) odpovedali, že informácie o funkciách a kompetenciách 
samosprávy získali absolvovaním prednášky. Desiati, ( 47,6 % )  po zvolení za poslanca absolvovali 
odborné školenie  o funkciách samosprávy a jej kompetenciách. Traja respondenti doplnili aj iné formy 
vzdelávania  ( školenie legislatívcov, školenie o konflikte záujmov, samovzdelávanie prostredníctvom 
komunikácie ).   

 
         Z uvedeného vyplýva, že príprave volených predstaviteľov miestnej samosprávy treba 
venovať sústavnú pozornosť, už aj vzhľadom na skutočnosť dosť často sa meniacej legislatívy, 
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dotýkajúcej sa miestnej samosprávy. Doplňujúcimi otázkami treba zistiť záujem, formu a obsah školení, 
prednášok a zamestnaní volených predstaviteľov samosprávy MČ BNM. 
 Prípravu volených predstaviteľov samosprávy treba  rozšíriť aj o vzdelávanie zamestnancov 
Úradu MČ BNM. 
   
4. Štvrtá otázka skúmala intenzitu návštev respondenta medzi občanmi v okrsku. 

Najviac respondentov ( 10 -  47,6 % ) odpovedalo, že v okrsku, kde boli zvolení,   navštevujú  
občanov pravideľne. Šiesti respondenti zvolili  odpoveď: " sporadicky navštevujem občanov v okrsku, 
kde som bol zvolený". Štyria respondenti využívajú iné formy kontaktu s občanmi ( pravidelné akcie 
a podujatia MČ BNM,  kancelária pre občanov, telefón, e-mail, klub dôchodcov ). Jeden respondent 
uviedol, že občanov nenavštevuje. 

 
         Pomerne vysoký počet odpovedí o sporadických návštevách voličov v okrsku vyplýva 
pravdepodobne z osobnej časovej zaťaženosti poslancov a z náročnosti tejto formy kontaktu 
s občanom - voličom. Treba skúmať príčiny bariér pravidelných návštev občanov - voličov  a možné 
iné formy styku predstaviteľa samosprávy s občanmi. Vzhľadom na dobré podmienky treba viac 
využívať moderné spôsoby kontaktu s občanom i keď tieto nenahradia osobný kontakt. 
 
         Požiadavka lepšej komunikácie predstaviteľov MČ BNM s občanmi sa nachádza aj 
v dotazníku občanov. Na otvorenú otázku: „Aké služby v MČ BNM chýbajú, alebo je ich potrebné 
rozšíriť“, 4 občania žiadajú obnoviť izbu poslancov a 4 občania požadujú lepšiu komunikáciu. 
 
5. Piata otázka skúmala faktory, ktoré pozitívne ovplyvnili záujem byť poslancom samosprávy. 
 

V rámci "otvorenej otázky" bolo možné uviesť tri odpovede, čo využili  šiesti respondenti.  
Najviac, ôsmy respondenti, využili dve odpovede. Sedem respondentov využilo   jednu  odpoveď. 

 
Prevládajúcim motívom záujmu byť poslancom samosprávy je „pomoc občanom“.  (jedenásť 

odpovedí ). Sem môžeme pričleniť aj desať odpovedí "pomoc pri rozvoji MČ BNM“ a  päť odpovedí 
"záujem o veci verejné".      
            Druhou skupinkou odpovedí boli: „riešenie problémov cieľových skupín občanov“ ( voľný čas 
detí, školstvo, činnosť športových klubov, seniori, rozšírenie sociálnych zariadení ) „doterajšie 
skúsenosti a práca v samospráve“ ( štyri odpovede ),  „ skúsenosti s prácou s občanmi „  (  dve 
odpovede ),   . 
            Samostatne uvedenými faktormi boli „ stranícko-politická práca“, „poznatky zo zahranicia  ( 
Rakúsko )“, „výzva skúsiť niečo nové“, „odporúčania známych“. 
 
           Z odpovedí je možné konštatovať, že všeobecne hlavným faktorom je "pomoc pri rozvoji MČ 
BNM a pomoc občanom". Bolo by možno zaujímavé konkrétnymi otázkami zistiť  mieru splnenia 
faktorov pozitívneho záujmu byť poslancom vzhľadom na konkrétnu prax činnosti poslanca . 
 
6. Šiesta otázka skúmala faktory respondenta, ktoré v súčasnej dobe negatívne ovplyvňujú 

výkon funkcie poslanca. 
 

Opäť bolo možné využiť až tri odpovede, čo využili traja respondenti, desiati využili jednu 
odpoveď a štyria  dve odpovede. Štyria respondenti neodpovedali. 

 
            Faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú výkon funkcie voleného predstaviteľa samosprávy je možné 
rozdeliť do dvoch blokov: 
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1.) Faktory dotýkajúce sa práce poslanca ( 16 odpovedí ): 
- iná pracovná vyťaženosť ( 3 x ), 
- nedostatok informácií k práci poslanca ( 2x ), 
- nedostatočná znalosť problematiky, 
- priestory pre stretávanie sa s občanmi, 
- nedostatok finacií na rozvoj kultúry a iné rozvojové oblasti, 
- neakceptovanie stanovísk komisií, 
- politické dohody, 
- tlak politických strán,  
- nezávislí poslanci a komunikácia s nimi, 
- nenaplnená potreba spolupráce Úradu MČ BNM a zastupiteľstva, 
- „skostnateľnosť“ niektorých úradníkov Miestneho úradu MČ BNM, 
- neochota niektorých kolegov spolupracovať, 
- uprednostnenie súkromného záujmu pred verejným, 
 

2.) „Celospoločenské“ faktory ( 7 odpovedí ): 
- veční sťažovatelia, 
- nedôvera ľudí, 
- zlá informovanosť ľudí, 
- nevraživosť medzi občanmi, 
- faloš a egoizmus, 
- prehnané požiadavky občanov,  
- zdĺhavé vybavovanie oprávnených požiadavok občanov. 
-  

Jeden respondent nepociťuje pri výkone poslaneckej funkcie žiadne negatívne skúsenosti. 
 

7. Siedma otázka mapovala  aktivity, ktoré poslanec využíva v práci samosprávy. 
 

Respondenti mohli využiť  tri odpovede. Takúto možnosť  využili štyria respondenti, desiati 
využili jednu odpoveď a štyria  dve odpovede. Traja respondenti neodpovedali. 
 
         Najviac využívaná aktivita v práci poslancov je ich osobný kontakt s občanmi a to buď priamo 
cielenými navštevami a stretnutiami ( 6 odpovedí ), alebo sprostredkovane: návšteva škôl a klubov 
dôchodcov ( 6 odpovedí ), kultúrne a športové podujatia ( 5 odpovedí ), stretnutia školskej rady ( 3 
odpovede ), pri sobášoch ako sobášiaci ( 2 odpovede ). 
           Do ďalšej skupiny využívaných aktivít patria sponzorstvo (3 odpovede ), odborné 
pripomienkovanie materiálov ( 1 odpoveď ), spolupráca s politickými stranami ( 1 odpoveď ),  
spolupráca s inými MČ a magistrátom ( 1 odpoveď ),  využívanie vlastnej odbornosti (1 odpoveď ), 
využívanie informačnej tabule ( 1 odpoveď ). 
 
8. Ďalšia otázka sa zaoberala intenzitou spolupráce respondentov s Miestnym úradom MČ BNM 

pri príprave materiálov. 
 

Respondenti mohli uviesť tri stupne intenzity spolupráce. Najviacej, 10 respondentov využilo 
odpoveď, že pri príprave materiálov spolupracujú „občas“ a 5 respondentov spolupracuje „intenzívne“. 
Šesť respondentov uviedlo, že pri príprave materiálov s Miestnym úradom MČ BNM nespolupracuje. 
 
9. Deviata otázka mapovala znalosť rozvojových priorít MČ BNM. 
       Na túto otázku 17 respondentov odpovedalo „áno“ a 4 respondenti „čiastočne“. To vypovedá 
o pomerne dobrej znalosti rozvojových zámerov MČ BNM. 
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10. Predposledná otázka skúmala aktivity, ktoré by mali byť zaradené v rozvojovom programe MČ 
BNM. 

 
Respondenti mohli uviesť  tri aktivity. Takúto možnosť  využilo šesť respondentov, deviati 

respondenti uviedli dve aktivity a štyria  jednu. Dvaja respondenti neodpovedali. 
 

V prehľade uvádzame poradie uvedených aktivít: 
 
1. nájomné byty pre rodiny s malými deťmi – 6 krát, 
2. starostlivosť o mládež a deti – 6 krát, 
3. stanica opatrovateľskej služby, starobinec – 5 krát, 
4. úprava komunikácií, statická doprava a bezpezpečnosť dopravy – 5 krát, 
5. skvalitnenie životného prostredia, environmentálna infraštruktúra – 4 krát, 
6. rozvoj sociálnych programov – 3 krát, 
7. kultúra a voľnočasové aktivity – 2 krát, 
8. školstvo a vzdelávanie – 2 krát, 
9. priestory pre šport – 2 krát, 
10. lesopark- prímestská rekreácia – 1krát, 
11. približovanie samosprávy občanom – 1 krát, 
12. sankcie za čierne stavby – 1 krát, 
13. rozšírenie okrskového systému mestskej políccie – 1 krát, 
14. zlepšenie činnosti polície – 1 krát. 
 
            Poradie niektorých aktivít korešponduje s názormi uvedenými vo vyhodnotení dotazníkovej 
ankety občanov. 
 
11. Posledná, jedenásta otázka sa pýtala na pohlavie respondentov 

Z dotazníkov vyplýva, že skupinu 21 respondentov tvorilo 11 žien a 10 mužov.  
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      3.   ZOZNAM SKRATIEK 
 
BSK – Bratislavský samosprávny kraj 
ERDF – European Regional Development Fund 
- Európsky fond regionálneho rozvoja 
ESF – European Social Fund - Európsky 
sociálny  fond  
ES – Európske spoločenstvo 
EÚ – Európska únia 
HDP – hrubý domáci produkt 
IKT – informačno-komunikačné technológie 
KF – Kohézny fond 
KURS 2001 – Koncepcia územného rozvoja 
Slovenska 2001 
MČ – mestská časť 
MČ BNM – Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 
MVRR SR – Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR 
MDPT SR – Ministerstvo dopravy, pôst 
a telekomunikácií SR 
MHD – mestská hromadná doprava 
MVO – mimovládne organizácie 
MŠ SR – Ministerstvo školstva SR 
MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR 
MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR 
MZ SR – Ministerstvo zdravotníctva SR 
MSP – malé a stredné podniky 
NSRR SR – Národný strategický referenčný 
rámec Slovenskej republiky 2007-2013  
NUTS – Nomenclature des Unitées Territoriales 
Statistiques - klasifikačný systém štatistických 
územných jednotiek zavedených 
EUROSTATom v spolupráci s národnými 
štatistickými úradmi 
OP – operačný program 
PHSR – Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja 
PO – právnická osoba 
SAV – Slovenská akadémia vied 
SODB 2001 – Sčítanie obyvateľov, domov 
a bytov 2001 
SR – Slovenská republika 
STV – Slovenská televízia 
SWOT – Strengths / Weaknesses / 
Opportunities / Threats – silné stránky, slabé 
stránky, príležitosti a ohrozenia 
ŠF – štrukturálne fondy 

ŠÚ SR – Statistický úrad Slovenskej republiky 
ÚEV – územie európskeho významu 
UPSVAR – Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny 
ÚV SR – Úrad vlády SR 
VŠ – vysoké školy 
VÚC – vyššie územné celky 
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