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1. ČO JE PHRSR A JEHO POZÍCIA V REGIONÁLNOM ROZVOJI

• PHRSR je strednodobý strategický dokument obce, ktorý nastavuje smerovanie
a priority rozvoja pre nové programové obdobie s výhľadom do roku 2030.

Legislatívne východiská
• PHRSR je vypracovaný v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z aktuálne platnej legislatívy

(zákon 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja) a s cieľmi a prioritami Agendy
OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030
(Slovensko 2030), PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030) a podľa
záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Metodické východiská
• Pri tvorbe dokumentu sa rešpektovali aktuálne metodické dokumenty pre tvorbu

PHRSR:
– Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja

regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného Smart
(inteligentného, rozumného) rozvoja (z januára 2020);

– Bratislava 2030 - PHRSR mesta Bratislava (návrh z mája 2022);
– Konzultácie so zástupcami kraja/mesta (BSK, hl. m. SR Bratislava).

• Dôraz na kompetencie miestnej samosprávy.
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SCHVÁLENIE PHRSR, JEHO MONITOROVANIE A HODNOTENIE
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Schválenie PHRSR MČ – Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Nové Mesto

Realizácia/plnenie: 

Miestny úrad MČ -> konkrétne oddelenia

Minimálne každé 2 roky: 

Správa z hodnotenia PHRSR MČ, prostredníctvom ktorej sa 
zabezpečuje monitorovanie a hodnotenie plnenia PHRSR MČ;

Aktualizácia Akčného plánu pre implementáciu PHRSR MČ na 
nasledujúce obdobie. 

Ročne:

Odpočet plnenia projektov Akčného plánu pre 
implementáciu PHRSR MČ. 



2. PROCES VZNIKU A ZAPOJENIA ÚČASTNÍKOV 
Harmonogram jednotlivých kľúčových krokov tvorby

5FINALIZÁCIA DOKUMENTU / SCHVÁLENIE Z MČ: SEPTEMBER 2022

Finalizácia dokumentu/prerokovanie dokumentu v komisiách MsZ MČ: august/september 2022

Návrh dokumentu: koncom júna 2022

Verejné prerokovanie a pripomienkovanie dokumentu: jún - júl 2022

Dotazníkové prieskumy (širšia verejnosť): máj - jún 2022

Stretnutia odborných pracovných skupín (1. a 2. kolo): apríl - jún 2022

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie-Oznámenie/Okresný úrad Bratislava: január 2022

Vypracovanie Vstupnej správy k PHRSR: október 2021



Zapojenie účastníkov
Odborná verejnosť/experti:
1. PRACOVNÉ SKUPINY (12 zasadnutí pracovných skupín – zapojených viac ako 70 odborníkov)

‒ 6 odborných pracovných skupín (Udržateľná mobilita a technická infraštruktúra; Životné
prostredie; Školstvo a šport; Výskum, vývoj, informačno-komunikačné technológie a inovácie,
ľudské zdroje, ľudský kapitál; Zdravotná a sociálna starostlivosť a Cestovný ruch, kultúra a
kreatívny priemysel);

2. INDIVIDUÁLNE/OSOBNÉ STRETNUTIA (zapojených viac ako 10 odborníkov)
‒ Doprava a mobilita, energetika, sociálne veci a zdravotníctvo, informačno-komunikačné

technológie, ľudské zdroje, cestovný ruch.

Široká verejnosť:
1. TLAČOVÉ SPRÁVY, SOCIÁLNA SIEŤ MČ, WEBSTRÁNKA (zahájenie tvorby, priebežné informovanie

o stave pripravenosti, verejné pripomienkovanie);

2. VEREJNÉ PREROKOVANIE PRACOVNEJ VERZIE DOKUMENTU;
‒ Analytická a strategická časť;
‒ pozvaní: širšia verejnosť.

3. DOTAZNÍK

4. VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIA - PRIPOMIENKOVÝ FORMULÁR.

Ďalší aktéri:
1. PROCES SEA (zapojenie približne 60 dotknutých subjektov).
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Vyhodnotenie participatívneho procesu
• Počet zapojených aktérov

– Miestna samospráva (úrad MČ):
• vedúci pracovníci miestneho úradu a jednotlivých oddelení, útvarov a ďalší

zamestnanci: cca 30 zástupcov
• Poslanci miestneho zastupiteľstva: 12 zástupcov

– Subjekty v správe/pôsobiace na území MČ
• ZŠ, EKO-podnik VPS, Stredisko kultúry, knižnica, IT spoločnosti, Novomestský

šport.klub...
– Externí experti

• Cyklodoprava, doprava, sociálne veci, regionálny rozvoj, šport, územné
plánovanie, cestovný ruch, IT, verejná správa a manažment ľudských zdrojov-
spolu: cca 30 expertov

– Široká verejnosť-obyvatelia
• Dotazník online & offline verzia a verejné prerokovanie

– Ďalší aktéri
• Mesto Bratislava, samosprávny kraj (BSK), dotknuté subjekty: cca 70 subjektov

• Počet stretnutí:
– 12 stretnutí odborných pracovných skupín
– 10+ individuálnych rokovaní a stretnutí s expertami a aktérmi rokovaní
– 1 verejné prerokovanie 7



3. ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU
Analytická a strategická časť

A. Úvod a B. Analytické východiská

• Metodické a legislatívne 
východiská 

• Analýza jednotlivých tematických 
oblastí, zhrnutie a dôsledky
– Identifikácia územia 
– Sociálno-ekonomická analýza 
– Územno-technická analýza 
– Prírodno-environmentálna 

analýza
– Inštitucionálno-organizačná 

analýza
• Trend vývoja, vnútorné, vonkajšie 

potenciály a limity,
• SWOT analýza
• Doplňujúce prílohy

C. Rozvojová stratégia

• Vízia a Globálny cieľ
• Ciele a priority rozvoja
• Priorita nadväzuje na strategický cieľ

– kľúčový ukazovateľ
– identifikovaná investičná potreba
– špecifické ciele a strategické 

investičné balíčky (opatrenia na 
zlepšenie súčasného stavu)

– integrované projektové balíčky 
(komplementárne, doplnkové 
projekty)

– nositelia projektov
– predpokladané finančné zdroje
– kľúčové projekty.
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3. ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU 
Implementačná časť a špecifické podklady

D. Realizačno-finančná časť        
E. Záver

 Finančné špecifikácie

 Inštitucionálne zabezpečenie 
implementácie PHRSR (MÚ MČ)

 Monitorovanie a hodnotenie
– ukazovatele a ich cieľové hodnoty

 Záverečné zhrnutie

#. Špecifické časti/podklady

 Akčný plán MČ
‒ nadväznosť na strategické investičné balíčky; 
‒ zoznam projektov naviazaný na programový 

rozpočet MČ;
‒ priebežný proces (ročne odpočtovaný

a dvojročne aktualizovaný v rámci zasadnutia 
Z MČ spolu s programovým rozpočtom MČ).

 Podklady
‒ SODB 2021
‒ Databázy DATAcube
‒ Mapové, geografické analýzy (GIS)
‒ Miestne, mestské aj regionálne strategické              

a plánovacie dokumenty
‒ Interné podklady MČ
‒ Poznatky špecialistov (pracovné skupiny, 

individuálne stretnutia)
9



4. PRIORITY ROZVOJA
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Vízia rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
(rok 2050)

• Všetky MŠ a ZŠ zabezpečujú vysokokvalitné 
vzdelávanie v moderných priestoroch s 

využívaním smart technológií.

• Kultúrno-spoločenské podujatia ponúkajú široké 
spektrum aktivít  pre návštevníkov.

• Každý obyvateľ má v blízkosti bydliska dostupné 
služby zdravotnej starostlivosti a zároveň 

existuje dostatočná ponuka sociálnych služieb, 
ktoré sa poskytujú v domácom prostredí.

• Väčšina prepravy na území MČ sa realizuje 
udržateľným spôsobom (MHD, bicykel, pešo, 

nízko-emisné dopravné prostriedky). 

• Technická infraštruktúra je dobudovaná a všetky 
domácnosti sú napojené na modernú verejnú 

vodovodnú aj kanalizačnú sieť.

• Je bezpečné miesto.

• Oddych a relax vyhľadáva na území mestskej 
časti stále väčší podiel obyvateľov mestskej 

časti, turistov a návštevníkov mesta Bratislavy.

• Verejné priestory sú aktívne udržiavané 
a odolné voči klimatickej zmene. Zrážková voda 

sa efektívne zadržiava a ďalej využíva.

• Jednotlivé služby miestneho úradu sú 
digitalizované využívajúc „online priestor“ 
a jednoducho prístupné pre obyvateľov 

a miestna správa využíva najnovšie 
technologické riešenia a poznatky pri plnení 

svojich úloh.
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Sociálno-ekonomická oblasť: Životné prostredie a príroda:

Miestna správa:Územno-technická oblasť:



Schematické znázornenie cieľov a intervenčnej logiky

Vízia

Globálny cieľ

Strategické ciele
Priority

Špecifické ciele 
Strategické investičné balíčky

Integrované projektové balíčky                         
(komplementárne projekty)

Rozvojová stratégia

12

1 x

1 x

6 x

16 x

Kľúčové: 29 x  /
Komplementárne: ∞



Prepojenie globálneho cieľa 
a strategických cieľov a priorít
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Globálny cieľ (do r. 2030): 

Posilniť udržateľnosť mobility, zvýšiť odolnosť územia voči klimatickej zmene, skvalitniť systém vzdelávania, zefektívniť 
podporu kultúry, umenia a športu, zatraktívniť územie pre obyvateľov a návštevníkov, podporiť kvalitnú vybavenosť 

územia a zlepšiť riadenie verejných služieb
Cieľ 1:

Zvýšiť odolnosť 
dopravného 

systému a znížiť 
znečistenie 

ovzdušia                
z dopravy

Cieľ 2:

Zvýšiť odolnosť 
územia mesta 

voči klimatickej 
zmene a znížiť 

produkciu emisií 
CO2

Cieľ 3:

Zmodernizovať            
a zvýšiť dostupnosť 

vzdelávacieho 
systému a zefektívniť 
podporu športových 

a voľnočasových 
aktivít a práce 

s mládežou

Cieľ 4:

Zvýšiť 
rozmanitosť 

a kvalitu kultúry  
a podporiť rozvoj 

turizmu

Cieľ 5:

Vytvoriť 
kvalitnejšiu          

a dostupnejšiu 
sieť zdravotnej     

a sociálnej 
starostlivosti

Cieľ 6:

Zmodernizovať 
technickú vybavenosť 

miestneho úradu 
využívajúc SMART 
riešenia a zlepšiť 

efektívnosť služieb     
a rozhodovania

Priorita 1:

Udržateľná 
mobilita

Priorita 2:

Kvalitné 
a udržateľné 

životné 
prostredie

Priorita 3:

Moderné školstvo      
a šport

Priorita 4:

Rozmanitá 
kultúra              

pre všetkých 
a udržateľný 

turizmus

Priorita 5:

Kvalitná                 
a dostupná 
zdravotná             
a sociálna 

starostlivosť

Priorita 6:

Moderné a digitálne 
služby pre obyvateľov 

mestskej časti



Priority rozvoja - schéma
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Priorita 1: Udržateľná 
mobilita

1.1 Podpora 
udržateľnej 

dopravy

1.2 Zabezpečenie 
plynulosti                 

a odstránenie 
kolíznych bodov 

v cestnej doprave

Priorita 2:
Kvalitné udržateľné 
životné prostredie

2.1 Adaptačné             
a mitigačné opatrenia 
zamerané na zmenu 
klímy         a podpora 

biodiverzity

2.2 Zvyšovanie 
energetickej 

efektívnosti budov

2.3 Podpora 
obehového 

hospodárstva               
a odstraňovanie 
čiernych skládok

2.4 Ochrana 
povrchových                

a podzemných vôd

2.5 Moderné služby 
mestskej časti 

v oblasti starostlivosti 
o zeleň a verejné 

priestory

Priorita 3:
Moderné školstvo         

a šport

3.1 Kvalitné 
vzdelávanie             

v zmysle konceptu 
SMART školy

3.2 Šport, mládež    
a záujmová činnosť

Priorita 4:
Rozmanitá kultúra pre 
všetkých a udržateľný 

turizmus

4.1 Rozvoj kultúry                  
a kultúrno-
kreatívneho 
priemyslu

4.2 Inovatívna 
ponuka produktov 

turizmu

Priorita 5:
Kvalitná                           

a dostupná zdravotná   
a sociálna starostlivosť

5.1 Komplexná       
a dostupná 
zdravotná 

starostlivosť

5.2 Dostupné          
a moderné 

sociálne služby

5.3 Rozvoj 
nájomného 

bývania

Priorita 6:
Moderné a digitálne 

služby pre obyvateľov 
mestskej časti a účiná 

bežpečnosť obyvateľov

6.1 Digitalizácia      
a vytváranie 
podmienok          
pre zvýšenie 

efektivity                 
a skvalitnenie 
rozhodovacích 

procesov verejnej 
správy

6.2 Modernizácia 
vybranej technickej 

infraštruktúry         
aj s ohľadom         

na bezpečnosť 
obyvateľov



PRIORITA 1 
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA
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Priorita 1 Udržateľná mobilita

• Nevyhovujúca deľba dopravnej práce – individuálna automobilová doprava : verejná osobná doprava :
cyklistická doprava (72:26:2);

• nevyužitý potenciál železničnej dopravy pre vnútromestskú obsluhu,

• zlý technický stav električkových radiál,

• nadmerné zaťaženie ciest smerujúcich do Bratislavy, najmä počas dopravnej špičky a neustále zvyšovanie
intenzity dopravy na dopravných vstupoch do Bratislavy;

• nevyriešená statická doprava v Bratislave, nízky počet parkovísk P+R/B+R/K+R, absencia záchytných
parkovísk na vstupoch do mesta; chýba regulované parkovanie vo viacerých častiach MČ,

• nedostatočne rozvinutá sieť cyklistických trás v zastavanom území mestskej časti;

• vysoký počet kolíznych bodov medzi automobilovou dopravou, cyklistami a chodcami;

• bariérové verejné priestranstvá,

• zastarané územné plány zón a zastaraná koncepcia obsluhy územia pre lokality Podhorský pás (Kramáre,
Koliba),

• znečistenie ovzdušia z dopravy.

16

Východisko - kľúčové výzvy a problémy v rámci priority



Priorita 1 Udržateľná mobilita

Strategické investičné balíčky a integrované projektové balíčky
• Podpora udržateľnej dopravy

– Rozvoj cyklistickej infraštruktúry: dobudovanie siete cyklodopravných trás, modernizácia a rekonštrukcia 
existujúcich cyklotrás, podpora rozvoja cyklistickej dopravy …

– Aktivity na upokojenie dopravy: komplexná revitalizácia verejných priestranstiev, modernizácia a 
rekonštrukcia aj výstavba chodníkov pre peších, revitalizácia peších zón, tvorba nízkoemisných zón …

– Riešenie statickej dopravy: tvorba plánov organizácie dopravy, budovanie najmä podzemných parkovísk …
– Podpora verejnej osobnej dopravy a udržateľnej mobility: modernizácia prestupových uzlov- Račianske 

mýto, Trnavské mýto, Vinohrady/Predmestie, Tomášikova-Nové Mesto …
– Podporné aktivity pre rozvoj koľajovej infraštruktúry vrátane budovania prestupných terminálov: podpora 

pre rozvoj koľajovej dopravy vrátane modernizácie električkových radiál (Vajnorská, Račianska) …
• Zabezpečenie plynulosti a odstránenie kolíznych bodov v cestnej doprave

– Modernizácia a výstavba miestnych komunikácií a realizácia aktivít organizačného charakteru zameraných 
na dopravu a mobilitu: rekonštrukcia, modernizácia, rozširovanie a budovanie miestnych komunikácií, 
vytvorenie fondu dopravy na financovanie projektov cestnej dopravy MČ … 17

Strategický cieľ: Zvýšiť odolnosť dopravného systému a znížiť znečistenie ovzdušia z dopravy
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Zrekonštruované miestne komunikácie a chodníky, vrátane 

odstránenie ich a bariérovosti (v celkovej dĺžke 10000 m) 
Vybudované cyklotrasy
Do roku 2030 by mala mať väčšina územia MČ regulované  
parkovanie (min. 50% zastavaného územia) 
Nižší počet prekročení limitného výskytu prachových častíc          
v ovzduší / Zavedenie nízkoemisných zón 



Priorita 1 Udržateľná mobilita

Kľúčové projekty a oblasti na úrovni priority
A. Rekonštrukcia miestnych komunikácií (najmä Jedenásta ulica, Cesta na Kamzík, Tupého ulica)
B. Podpora pri budovaní cyklodopravných prepojení a cyklistických ciest
C. Regulácia parkovania v nadväznosti na celomestskú parkovaciu politiku
D. Podpora vybudovania žst. Filiálka a revitalizácie priľahlých území
E. Podpora vybudovania TIOP-ov (Dolné Kramáre, Mladá Garda-Biely kríž)

• Priorita nadväzuje na regionálnu prioritu „1 Udržateľná mobilita“ v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do
roku 2030).

• Priorita nadväzuje na celomestský strategický cieľ „C. 2. 1 Dostupné mesto“ a súvisiace tematické sekcie C. 2. 1. 1 Dostupne navrhnutá metropola a
C. 2. 1. 2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) Bratislava 2030 (Program rozvoja obce 2022-2030).

18

Strategický cieľ: Zvýšiť odolnosť dopravného systému a znížiť znečistenie ovzdušia z dopravy
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Zrekonštruované miestne komunikácie a chodníky, vrátane 

odstránenie ich a bariérovosti (v celkovej dĺžke 10000 m) 
Vybudované cyklotrasy
Do roku 2030 by mala mať väčšina územia MČ regulované  
parkovanie (min. 50% zastavaného územia) 
Nižší počet prekročení limitného výskytu prachových častíc          
v ovzduší / Zavedenie nízkoemisných zón 



PRIORITA 2 
KVALITNÉ A UDRŽATEĽNÉ ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE
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Priorita 2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie

• množstvo invazívnych rastlín a potreba presnejšej identifikácie vlastníkov území s invazívnou, 
neudržiavanou zeleňou, veľký problém je to aj v areáli Kuchajda,

• problémy revitalizácie vnútroblokov, zelene detských ihrísk,
• málo sa kompostuje (okrem iného aj kosenie trávy),
• poddimenzované kapacity EKO - podnik VPS pre zabezpečovanie pravidelnej kúpacej sezóny 

na Kuchajde, nie optimálne nastavenie spolupráce medzi MČ a EKO - podnik VPS,
• problém Kuchajdy je hĺbka jazera (veľmi malá) a vysoká koncentrácia dusíka a fosforu          

pri vysokej vonkajšej teplote vzduchu, areál Kuchajdy nie je odkanalizovaný, 
• existencia čiernych skládok ako aj ich neustále vznikanie,
• environmentálne záťaže sú v kompetenciách štátu, dlhé lehoty na určovanie povinných 

osôb, MČ je v pozícií iba ako dotknutá osoba a má iba pasívnu pozíciu v tejto oblasti,
• absencia technickej infraštruktúry (k. ú. Vinohrady a niektoré lokality v k. ú. Nové Mesto),
• potreba aktualizácie územných plánov zón aj v zmysle novej legislatívy pre stavebný poriadok 

a územné plánovanie vo vzťahu riešenia napr. odkanalizovania, použitia prírodných 
materiálov,

• príprava novej legislatívy EÚ-nulová uhlíková stopa najmä pri nových budovách, väčší podiel 
prírodných materiálov pri výstavbe aj v nadväznosti na klimatickú zmenu,

• problematika znečistenia ovzdušia-vysoké hodnoty prachových častí, aj ozónu (stanica 
Trnavské mýto pre PM10 a Jeséniova SHMÚ pre ozón).

20

Východisko - kľúčové výzvy a problémy v rámci priority



Priorita 2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie

Strategické investičné balíčky a integrované projektové balíčky
• Adaptačné a mitigačné opatrenia zamerané na zmenu klímy a podpora biodiverzity

– Adaptačné a mitigačné opatrenia a revitalizácia verejných priestranstiev: koncepčné nastavenie areálu 
Kuchajdy a následná revitalizácia areálu Kuchajdy, nastavenie ďalších postupov starostlivosti o 
neudržiavanú a invazívnu zeleň, systematická výmena invazívnych druhov zelene vhodnými drevinami do 
mestského prostredia, realizácia dažďových záhrad, rozširovanie špeciálneho režimu kosenia trávnatých 
plôch, podpora zachovania produkčných vinohradov, podpora budovania zelených striech na budovách 
na území mestskej časti, výmena spevnených plôch za plochy s vyššou priepustnosťou …

– Podpora environmentálneho vzdelávania: koordinácia a iniciovanie dobrovoľníckych aktivít v spolupráci 
so zamestnávateľmi na úpravu svojho okolia …

• Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov
– Rekonštrukcia a modernizácia budov, podpora opatrení na budovanie nízkouhlíkového hospodárstva: 

obnova budov v majetku MČ zameraná na zvyšovanie energetickej efektivity budov formou hĺbkovej a 
komplexnej obnovy budov … 21

Strategický cieľ: Zvýšiť odolnosť územia mesta voči klimatickej zmene a znížiť produkciu emisií CO2

Kľúčový výkonnostný ukazovateľ:    Realizácia vodozádržných opatrení  
Odstránenie čiernych skládok 
Zvýšenie podielu biologicky zhodnoteného odpadu z území, areálov a 
plôch v správe MČ, (min. o 10%) 
Komplexná obnova budov v majetku MČ (zníženie emisií CO2 týchto 
budov o min. 50 %) 
Zvýšenie podiel obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť (zo 
súčasných 92% na takmer 100%)



Priorita 2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie

Strategické investičné balíčky a integrované projektové balíčky
• Podpora obehového hospodárstva a odstraňovanie čiernych skládok

– Podpora modernej infraštruktúry a vybavenia pre odpadové hospodárstvo a predchádzanie vzniku 
odpadov: podpora materiálového zhodnocovania odpadov, zriaďovanie lokálnych kompostovísk, 
odstraňovanie a prevencia vzniku nelegálnych skládok …

• Ochrana povrchových a podzemných vôd
– Podporné opatrenia na ochranu vôd: monitorovanie existuúcich žúmp, dobudovanie kanalizácie a 

súvisiacej infraštruktúry v lokalitách MČ, v ktorých aktuálne absentujú (najmä v areáli Kuchajdy, 
Jedenásta ulica, Cesta na Kamzík, Koziarka a Veľký Varan) …

• Moderné služby mestskej časti v oblasti starostlivosti o zeleň a verejné priestory
– Podporné aktivity pre vytvorenie moderných služieb v oblasti starostlivosti o zeleň a verejné priestory: 

vybudovanie nového areálu EKO–podnik, rozvoj a rozširovanie okruhu činností EKO-podnik VPS, 
zriaďovanie výbehov pre psov …

22

Strategický cieľ: Zvýšiť odolnosť územia mesta voči klimatickej zmene a znížiť produkciu emisií CO2

Kľúčový výkonnostný ukazovateľ:     Realizácia vodozádržných opatrení  
Odstránenie čiernych skládok 
Zvýšenie podielu biologicky zhodnoteného odpadu z území, areálov a 
plôch v správe MČ, (min. o 10%) 
Komplexná obnova budov v majetku MČ (zníženie emisií CO2 týchto 
budov o min. 50 %) 
Zvýšenie podiel obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť (zo 
súčasných 92% na takmer 100%)



Priorita 2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie

Kľúčové projekty a oblasti na úrovni priority
A. Komplexná revitalizácia areálu Kuchajdy (nové pódium, modernizácia sociálnych zariadení, šatne 

pre vystupujúcich, odkanalizovanie areálu) s ohľadom na záujmy ochrany životného prostredia* 
B. Vybudovanie nového areálu EKO-podnik VPS 
C. Nastavenie efektívneho procesu komunikácie medzi MČ a EKO-podnik VPS

*Projekt má prepojenie na aktivity definované v rámci podpory športu a kultúry a cestovného ruchu.

• Priorita nadväzuje na regionálnu prioritu „1 Udržateľná mobilita“ v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do
roku 2030). Priorita nadväzuje na celomestský strategický cieľ „C. 2. 1 Dostupné mesto“ a súvisiace tematické sekcie C. 2. 1. 1 Dostupne navrhnutá
metropola a C. 2. 1. 2 Bezpečná a udržateľná mestská mobilita v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) Bratislava 2030 (Program rozvoja obce
2022-2030).
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Strategický cieľ: Zvýšiť odolnosť územia mesta voči klimatickej zmene a znížiť produkciu emisií CO2

Kľúčový výkonnostný ukazovateľ:     Realizácia vodozádržných opatrení  
Odstránenie čiernych skládok 
Zvýšenie podielu biologicky zhodnoteného odpadu z území, areálov a 
plôch v správe MČ, (min. o 10%) 
Komplexná obnova budov v majetku MČ (zníženie emisií CO2 týchto 
budov o min. 50 %) 
Zvýšenie podiel obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť (zo 
súčasných 92% na takmer 100%)



PRIORITA 3 
MODERNÉ ŠKOLSTVO A ŠPORT

24



Priorita 3 Moderné školstvo a šport

• Nedostatočná kapacita škôl (MŠ, ZŠ) vrátane súvisiaceho zázemia (napr. jedálne, telocvičňa);

• očakávaný menší počet otvorených tried v ZŠ v dôsledku aktuálnych udalostí,

• nevyhovujúci stav niektorých objektov a areálov školskej infraštruktúry (budovy MŠ a ZŠ),

• zvyšujúce sa nároky na kapacitu (priestorové) v dôsledku rozvoja inkluzívneho vzdelávania,

• zvyšujúce sa nároky na personálne kapacity v dôsledku rozvoja inkluzívneho vzdelávania,

• nedostatok a nevyhovujúca úroveň športovísk a zariadení pre voľnočasové aktivity.
• zvýšené nároky na personálne kapacity v školách v dôsledku inkluzívneho vzdelávania, väčšia 

potreba asistentov,
• rušenie odborných učební v nadväznosti na rozširovanie kapacít škôl,
• nedostatok zázemia pre predmet technika (pracovné dielne),
• nesystémové vzdelávanie pedagogických pracovníkov,
• chýbajúce ihriská pre staršie deti,
• rovnomernejšia podpora športových podujatí pre verejnosť,
• slabá informovanosť o aktivitách Novomestského športového klubu, 
• poddimenzované personálne kapacity na úpravu a prevádzku športovísk v správe športového 

klubu.
25

Východisko - kľúčové výzvy a problémy v rámci priority



Priorita 3 Moderné školstvo a šport

Strategické investičné balíčky a integrované projektové balíčky
• Kvalitné vzdelávanie v zmysle konceptu SMART školy

– Zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania: zabezpečenie potrebných kapacít MŠ, zabezpečenie 
potrebných kapacít ZŠ; rekonštrukcia a rozširovanie objektov školskej infraštruktúry (budovy MŠ a ZŠ) 
vrátane súvisiaceho zázemia, revitalizácia areálov MŠ a ZŠ; vytvorenie motivačných nástrojov pre 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských zariadení, zriaďovanie odborných učební v 
nadväznosti na rozširovanie kapacít škôl, modernizácia IT (optická sieť) infraštruktúru na školách  …

• Šport, mládež a záujmová činnosť
– Podpora športových, voľnočasových, záujmových aktivít a práca s mládežou: revitalizácia, modernizácia a 

budovanie detských ihrísk vrátane ihrísk pre staršie deti, podpora zariadení pre neorganizované športové 
aktivity (napr. „skatepark“, „pumptrack“, „in-line“ dráhy pre korčuliarov, atď. ), rozšírenie a budovanie 
nových „workoutových“ ihrísk, pravidelné športové podujatia pre verejnosť, budovanie a modernizácia 
športovísk a priestorov pre voľnočasové aktivity, revitalizácia areálu Kuchajdy aj s ohľadom na blízkosť 
športového areálu Novomestského športového klubu, podporné aktivity pre zriadenie nového 
komplexného športového areálu pre mládež …

26

Strategický cieľ: Zmodernizovať a zvýšiť dostupnosť vzdelávacieho systému a zefektívniť podporu športových     
a voľnočasových aktivít

Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Vytvorenie nových kapacít MŠ (300 detí)  
Vytvorenie nových kapacít ZŠ (350 žiakov)
Všetky deti s trvalým pobytom na území MČ majú zabezpečené miesto                
v materskej škole



Priorita 3 Moderné školstvo a šport

Kľúčové projekty a oblasti na úrovni priority
A. Zriadenie nových MŠ
B. Zriadenie novej ZŠ
C. Komplexná rekonštrukcia objektov ZŠ
D. Vytvorenie motivačných nástrojov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školských 

zariadení (rozvoj mäkkých zručností, zvyšovanie kvalifikácie, budovanie kapacít, systém 
ohodnocovania a odmeňovania zamestnancov, vytvorenie ponuky nájomného bývania pre učiteľov, 
revitalizované moderné areály, oddychové zóny)

E. Nový komplexný športový areál pre mládež

• Priorita nadväzuje na regionálnu prioritu „3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie“ v zmysle implementácie
(napĺňania cieľov) PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).

• Priorita nadväzuje na celomestský strategický cieľ „C. 1. 1 Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých“ a súvisiacu tematickú sekciu C. 1. 1. 2
Kvalitné vzdelanie v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) Bratislava 2030 (Program rozvoja obce 2022-2030).
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Strategický cieľ: Zmodernizovať a zvýšiť dostupnosť vzdelávacieho systému a zefektívniť podporu športových     
a voľnočasových aktivít

Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Vytvorenie nových kapacít MŠ (300 detí)  
Vytvorenie nových kapacít ZŠ (350 žiakov)
Všetky deti s trvalým pobytom na území MČ majú zabezpečené miesto  
v materskej škole



PRIORITA 4 
ROZMANITÁ KULTÚRA PRE VŠETKÝCH   
A UDRŽATEĽNÝ TURIZMUS

28



Priorita 4 Rozmanitá kultúra pre všetkých a udržateľný turizmus

• Existencia lanovky (lanová dráha) ako významný prvok v rozvoji turizmu                  
aj pre návštevníkov z celého regiónu, ako prvok rozvoja areálu Snežienky,

• Vinohradnícka turistika ako potenciálna téma rozvoja turizmu,
• nedostatočná spolupráca mesta a MČ v oblasti rozvoja turizmu,
• modernizačný dlh knižničných priestorov, nielen vnútorné vybavenia, ale najmä 

objekty, chýba koncepčná a komplexná rekonštrukcia objektov,
• energeticky náročné budovy - kultúrne inštitúcie (Pionerska, Kramáre, Kutuzovova 

a iné),
• nedostatočne zafinancovaný odborný personál knižnice, problém so 

zamestnancami (musia kumulovať funkcie), 
• chýba väčšia kapacitná sála pre kultúrne a komunitné podujatia,
• nedokončená rekonštrukcia strediska kultúry Vajnorská,
• zastarané a nemoderné zázemie areálu Kuchajda,
• málo využívaný areál Železná studnička, Partizánska lúka a Kačin, v minulosti tam 

bývali veľké akcie MČ, zároveň je to územie vybavené aj zariadením a potrebným 
zázemím. 29

Východisko - kľúčové výzvy a problémy v rámci priority



Priorita 4 Rozmanitá kultúra pre všetkých a udržateľný turizmus

Strategické investičné balíčky a integrované projektové balíčky
• Rozvoj kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu

– Zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva, podpora súčasného umenia: rekonštrukcia objektu Konskej 
železnice, komplexná rekonštrukcia a modernizácia vnútorného vybavenia Strediska kultúry Stromová, 
modernizácia vnútorného vybavenia a posilnenie personálnych kapacít v rámci služieb knižnice, obnova 
a rozšírenie kultúrno-spoločenských funkcií objektu Vernosti v lokalite Dimitrovka, vytvorenie podmienok 
pre vznik novej kultúrno-spoločenskej sály a podpora vzniku kongresového centra, dotačná schéma pre 
podporu talentovanej mládeže a detí, vytvorenie mechanizmus na podporu kultúry, napr. 
spolufinancovanie „kultúrnych voucherov“ …

• Inovatívna ponuka produktov turizmu
– Zlepšovanie manažmentu, propagácie a služieb udržateľného turizmu, rozvoj turistickej infraštruktúry     

a ponuky služieb: komplexná rekonštrukcia a obnova staníc lanovej dráhy, podpora a rozvoj zážitkového 
turizmu (najmä vinohradnícky turizmus), vypracovať plán spolupráce s magistrátom (BTB) a BSK v oblasti 
turizmu, podpora aktivít mestských lesov s ohľadom na udržateľné životné prostredie, vytvorenie novej 
atrakcie-komentované prehliadky po mestskej časti (napr. pamätihodnosti MČ, NKP), vytváranie nových 
nástupných bodov do Bratislavského lesoparku (Ahoj, Koziarka, Horné Židiny) …

30

Strategický cieľ: Zvýšiť rozmanitosť a kvalitu kultúry a podporiť rozvoj turizmu
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Stredisko kultúry Vajnorská ako centrum kultúrno-kreatívneho 

priemyslu MČ v spolupráci so ZUŠ 
Debarierizované kultúrno-spoločenské objekty MČ 
Skvalitnenie funkcií lanovej dráhy a jej zázemia



Priorita 4 Rozmanitá kultúra pre všetkých a udržateľný turizmus

Kľúčové projekty a oblasti na úrovni priority
A. Komplexná rekonštrukcia Strediska kultúry Vajnorská
B. Debarierizácia všetkých kultúrno-spoločenských objektov vo vlastníctve MČ, zlepšenie prístupnosti 

pre všetkých občanov
C. Komplexná revitalizácia areálu Kuchajdy (nové pódium, modernizácia sociálnych zariadení, šatne 

pre vystupujúcich, odkanalizovanie areálu) s ohľadom záujmy ochrany životného prostredia 
D. Vytvorenie mechanizmu na podporu pracovníkov v odvetviach kultúrno-kreatívneho priemyslu, 

napr. spolufinancovanie „kultúrnych voucherov“
E. Podpora vinohradníckeho turizmu ako unikátnej formy turizmu na území mesta Bratislava

• Priorita nadväzuje na regionálnu prioritu „4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra“ v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) PHRSR BSK 2021-
2027 (s výhľadom do roku 2030).

• Priorita nadväzuje na celomestský strategický cieľ „C. 2. 2 Mesto, ktoré ponúka kvalitnú kultúru a súdržné susedstvá“ a súvisiace tematické sekcie C.
2. 2. 1 Živý verejný priestor a susedstvá a C. 2. 2. 2 Rozmanitý kultúrny život a „C. 3. 1 Bratislava, rozpoznávaná európska metropola“ a súvisiacu
tematickú sekciu C. 3. 1. 3 Bratislava ako rozpoznávaná značka v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) Bratislava 2030 (Program rozvoja obce
2022-2030). 31

Strategický cieľ: Zvýšiť rozmanitosť a kvalitu kultúry a podporiť rozvoj turizmu
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Stredisko kultúry Vajnorská ako centrum kultúrno-kreatívneho 

priemyslu MČ v spolupráci so ZUŠ 
Debarierizované kultúrno-spoločenské objekty MČ 
Skvalitnenie funkcií lanovej dráhy a jej zázemia



PRIORITA 5 
KVALITNÁ A DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ   
A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

32



Priorita 5 Kvalitná a dostupná zdravotná a sociálna starostlivosť

• Problémom je dostupnosť odborných lekárov (pediatri), problémom sú personálne kapacity
ani nie tak priestory (napr. pľúcne ambulancie neprijímajú pacientov, detskí oční lekári apod.),

• plánujú sa nové rozvojové lokality (napr. Palma), pri ktorých nie je jasne zadefinovaná
občianska vybavenosť,

• absencia dostatočných kapacít pobytového zariadenia na určitý čas (zariadenie
opatrovateľskej služby) pre seniorov a osoby ŤZP,

• nedostatok znalostí o sociálnej pomoci, podpore a sociálnych službách v prípade výskytu
krízových a neočakávaných sociálnych problémov a situácií,

• nedostatočná podpora vzniku a udržateľnosti nízkoprahových sociálnych služieb pre deti
a rodinu, klubov pre deti a mládež,

• rozvoj sociálnych služieb, ktoré umožňujú čo najdlhšie zotrvanie obyvateľov v domácom
rodinnom prostredí (existujúce terénne a ambulantné služby),

• problematika nájomného bývania, chýba komplexné riešenie nájomného bývania
a systémová správa nájomného bývania, súvisiaca problematika lokality na Bojnickej ulici,

• kontinuálne stúpa dopyt po opatrovateľských službách,

• o 2 roky bude končiť financovanie opatrovateľských služieb z verejných zdrojov (štátnych). 33

Východisko - kľúčové výzvy a problémy v rámci priority



Priorita 5 Kvalitná a dostupná zdravotná a sociálna starostlivosť

Strategické investičné balíčky a integrované projektové balíčky
• Komplexná a dostupná zdravotná starostlivosť

– Komplexná zdravotná starostlivosť: podporovať zachovanie existujúcich a vznik nových zariadení 
zdravotnej starostlivosti (ambulancie a ďalšie) , podporovať riešenia pre bližšiu dostupnosť 
zdravotníckych zariadení, pri riešení problematiky poskytovania služieb v oblasti zdravotníctva 
(ambulancie) spolupráca s mestom aj krajom …

• Dostupné a moderné sociálne služby
– Dostupnejšie a kvalitnejšie sociálne služby a podpora rozvoja ľudských zdrojov: rozvoj existujúcej 

terénnej sociálnej služby opatrovateľskej služby, vytvorenie podmienok pre poskytovanie pobytových 
služieb poskytovaných na určitý čas – zriadiť dostatočné kapacity ZOS, vytvorenie centra sociálnych 
služieb so zameraním na poskytovanie informácií o dostupnosti sociálnych služieb, rozvoj existujúcej 
ambulantnej sociálnej služby v denných centrách pre seniorov a osoby s ŤZP, spolupráca s tretím 
sektorom pri riešení sociálnej inklúzie (lokalita Bojnická a pod.), zriaďovanie jaslí…

• Rozvoj nájomného bývania 
– Podpora nájomného bývania: nákup nehnuteľností, rekonštrukcia a modernizácia objektov za účelom 

tvorby nájomného bývania, nastavenie mechanizmu spolupráce s mestom a developermi aj pre potreby 
zriadenia nájomného bývania… 34

Strategický cieľ: Vytvoriť kvalitnejšiu a dostupnejšiu sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a bývania
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Vyššia kapacita služieb sociálnej starostlivosti 

Zvýšenie počtu nájomných bytov v majetku MČ (zo súčasných 250 na 
400)  
Zabezpečenie bezbariérovosti denných centier do konca roku 2024



Priorita 5 Kvalitná a dostupná zdravotná a sociálna starostlivosť

Kľúčové projekty a oblasti na úrovni priority
A. Debarierizácia existujúcich denných centier
B. Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby
C. Vytváranie podmienok pre lepšiu dostupnosť zdravotníckych zariadení pre obyvateľov MČ
D. Vytváranie podmienok pre rozvoj služieb sociálnej starostlivosti poskytovaných v domácom 

prostredí klientov
E. Zvýšenie ponuky nájomného bývania
F. Zriadenie centra včasnej intervencie

• Priorita nadväzuje na regionálnu prioritu „6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť“ v zmysle implementácie (napĺňania cieľov)
PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).

• Priorita nadväzuje na celomestský strategický cieľ „C. 1. 1 Starostlivé mesto pre dôstojný život všetkých“ a súvisiace tematické sekcie C. 1. 1. 1
Dostupné bývanie pre základ kvality života a C. 1. 1. 3 Bezpečné mesto, ktoré sa stará o slabších a znevýhodnených v zmysle implementácie (napĺňania
cieľov) Bratislava 2030 (Program rozvoja obce 2022-2030).
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Strategický cieľ: Vytvoriť kvalitnejšiu a dostupnejšiu sieť zdravotnej a sociálnej starostlivosti a bývania
Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Vyššia kapacita služieb sociálnej starostlivosti 

Zvýšenie počtu nájomných bytov v majetku MČ (zo súčasných 250 na 
400)  
Zabezpečenie bezbariérovosti denných centier do konca roku 2024



PRIORITA 6 
MODERNÉ A DIGITÁLNE SLUŽBY         
PRE OBYVATEĽOV MESTSKEJ ČASTI        
A ÚČINNÁ BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽOV

36



Priorita 6 Moderné a digitálne služby pre obyvateľov mestskej časti a účinná bezpečnosť 
obyvateľov

• Nároky na kapacity komunikačnej infraštruktúry a s tým súvisiace požiadavky
na kybernetickú bezpečnosť;

• vyššia miera kriminality spojená s koncentráciou činností,

• potreba zabezpečiť pokrytia telekomunikačných sietí vrátane siete 5G v niektorých lokalitách
(Kramáre);

• niektoré lokality na podhorí Malých Karpát sú nedostatočne vybavené technickými sieťami,
v rámci lokalít Židina a Koziarka nie sú vybudované IS,

• chýba koncepcia a návrh kde by mali byť siete technickej infraštruktúry umiestňované,

• HW + SW neustála potreba udržiavania, v prípade krízy obdobnej ako covid-19 (práca
z domu) môže byť problém z HW a SW vybavením miestneho úradu,

• dlhé doby pre zavádzanie jednotlivých nových online riešení a aplikácií na úrade,
• pre používanie nových služieb a aplikácií treba počítať so zaškolením zamestnancov,
• neexistuje ucelený systém vzdelávanie v oblasti ľudských zdrojov, skôr sa rieši individuálne 

podľa potreby.
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Východisko - kľúčové výzvy a problémy v rámci priority



Priorita 6 Moderné a digitálne služby pre obyvateľov mestskej časti a účinná bezpečnosť 
obyvateľov

Strategické investičné balíčky a integrované projektové balíčky
• Digitalizácia a vytváranie podmienok pre zvýšenie efektivity a skvalitnenie rozhodovacích 

procesov verejnej správy
– Elektronizácia a digitalizácia verejných služieb a podpora v oblasti získavania a zverejňovania dát: 

zavádzanie moderných „cloudových“ riešení pre fungovanie služieb MsÚ, pokračovanie v rozvoji GIS 
aplikácií, územné plány zón upravujúce podmienenie vybudovania sietí pred samotnou výstavbou, 
elektronické služby mestskej časti, tvorba špecializovaných portálov určených na publikáciu dát…

– Rozvoj kvality personálnych kapacít pri správe vecí verejných: zavedenie jednotného systém výkonnosti 
útvarov (zamestnancov)-ciele a vyhodnotenie ich plnenia, podpora pri zvyšovaní kvalifikácie a zručností…

• Modernizácia vybranej technickej infraštruktúry aj s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov
– Modernizácia vybranej technickej infraštruktúry, rozvoj a rozširovanie informačno-komunikačných 

technológií: podpora pri modernizácii a budovaní optických sietí v niektorých lokalitách (Kramáre) …
– Opatrenia zamerané na zvyšovanie bezpečnosti: budovanie a rozširovanie kamerových systémov, prvkov 

pasívnej ochrany majetku a osôb za účelom vyššej bezpečnosti…
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Strategický cieľ: Zmodernizovať technickú vybavenosť miestneho úradu využívajúc SMART riešenia a zlepšiť 
efektívnosť služieb a rozhodovania

Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Zavedené moderné formy „zdieľania informácií“ v rámci fungovania 
miestneho úradu a súvisiacich organizácií 
Fungujúci manažment úloh miestneho úradu  
Zrealizované opatrenia na znižovanie miery kriminality a priestupkov
Nové služby geografického informačného portálu pre obyvateľov (min.5 
nových služieb)



Priorita 6 Moderné a digitálne služby pre obyvateľov mestskej časti a účinná bezpečnosť 
obyvateľov

Kľúčové projekty a oblasti na úrovni priority
A. Zavedenie „cloudu“ v rámci miestneho úradu a jeho aktívne využívanie v rámci pracovných činností
B. Zavedenie systému manažmentu úloh
C. Systematický rozvoj osobných mäkkých zručností zamestnancov
D. Pokračovanie v rozvoji GIS aplikácií a ďalšie využívanie interných údajov

• Priorita nadväzuje na regionálne priority „7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov a 8 Efektívne financovanie a
komplexný rozvoj regiónu“ v zmysle implementácie (napĺňania cieľov) PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).

• Priorita nadväzuje na celomestský strategický cieľ „C. 3. 2 Moderné a efektívne mesto“ a súvisiace tematické sekcie C. 3. 2. 1 Strategické riadenie, 
priorizácia a spolupráca, C. 3. 2. 2 Digitálne sebavedomé mesto a C. 3. 2. 3 Zosúladená technická sieť pre budúcnosť v zmysle implementácie 
(napĺňania cieľov) Bratislava 2030 (Program rozvoja obce 2022-2030).
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Strategický cieľ: Zmodernizovať technickú vybavenosť miestneho úradu využívajúc SMART riešenia a zlepšiť 
efektívnosť služieb a rozhodovania

Kľúčový výkonnostný ukazovateľ: Zavedené moderné formy „zdieľania informácií“ v rámci fungovania 
miestneho úradu a súvisiacich organizácií 
Fungujúci manažment úloh miestneho úradu  
Zrealizované opatrenia na znižovanie miery kriminality a priestupkov
Nové služby geografického informačného portálu pre obyvateľov (min.5 
nových služieb)



DOTAZNÍK PRE VEREJNOSŤ
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Predbežné výsledky prieskumu



Výsledky dotazníkového prieskumu
• Online/offline dotazník v termíne od 19. 05. 2022 do 17. 6. 2022

• Najzásadnejšie problémy/stabé stránky:
1. organizácia dopravy a problémy s parkovaním;
2. slabá výstavba, zriaďovanie parkovísk a parkovacích garážových domov;
3. kapacita verejných materských škôl;
4. bariérovosť verejných priestranstiev a kvalitu chodníkov;
5. nedostatočne vybudované cyklotrasy a podmienky pre cyklistov;
6. absenciu miestnych trhovísk s regionálnymi produktmi;
7. triedenie odpadu a rozumné využívanie organického odpadu z 

domácností;
8. kapacity verejných zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov (jasle);
9. dostupnosť a kapacitu všeobecných lekárov a pediatrov.

• Pozitívne je vnímanie možnosti relaxu v prírode, vybavenosť a 
dostupnosť internetu a komunikačných sietí, komunikáciu zo strany
miestneho úradu, ponuka aktivít pre seniorov, možnosti umeleckého
vzdelávania pre deti a kvalitu vzdelávacieho procesu (ZŠ). 41



VAŠE PRIPOMIENKY
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Pripomienkový formulár

43
43

Pripomienky k PHRSR BANM na roky 2022-2030

P. č. Organizácia (názov) / 
osoba (meno)

Časť dokumentu, 
ktorej sa pripomienka 

týka  
(A.-Úvod,                

B.-Analytické 
východiská, 

C. Rozvojová stratégia)

Strana, ktorej sa 
pripomienka týka Pripomienka  Zdôvodnenie 

pripomienky

1.

2.

3.



Ďakujeme za pozornosť

Kontakt na spracovateľa Kontaktná osoba za MČ

Ing. Anton Gábor
MČ Bratislava-Nové Mesto

https://www.banm.sk/

anton.gabor@banm.sk

+421 02/49 253 997

44

Ing. Ľubomír Macák
Inštitút priestorového plánovania

https://ipp-oz.sk/

ipp@ipp-oz.sk

+421 905 277 485

Oficiálna stránka strategického dokumentu: Bude doplnené v nasledujúcich 
dňoch na oficiálnej stránke MČ

https://www.banm.sk/
mailto:anton.gabor@banm.sk
https://ipp-oz.sk/
mailto:ipp@ipp-oz.sk
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