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Informácia o postupe pri príprave dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020

Hlavné mesto SR Bratislava pokračuje v aktivitách pri príprave Programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 –
2020 (ďalej len PHSR) v zmysle Harmonogramu spracovania PHSR, ktorý bol predložený na
rokovanie Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. mája 2009
v rámci komplexného materiálu Informácia o ďalšom postupe pri príprave dokumentu
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy na roky
2010 – 2020.
Všetky činnosti prebiehajú v súlade s vyššie uvedenou informáciou a Metodikou
tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy
na roky 2010 – 2020, ktorá bola súčasťou verejného obstarávania na spracovanie PHSR.

Súčasný stav prípravy PHSR

Spoločnosť Academia Istropolitana Nova, spracovateľ PHSR, dokončila záverečné
práce na analytickej časti dokumentu. Prvou aktivitou v rámci participatívneho plánovacieho
procesu bola verejná prezentácia výsledkov a záverov analytických prác (29. septembra
2009).
Prezentácia výsledkov a záverov analytických prác bola prvým podujatím z cyklu
„Bratislavské ekonomické fórum“ založeného Hlavným mestom SR Bratislavou v spolupráci
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
Verejná prezentácia výstupov analýz z oblasti ľudských zdrojov, ekonomiky,
priestorového rozvoja, infraštruktúry, životného prostredia a celkovom postavení Bratislavy,
mala za cieľ umožniť širokú diskusiu a vyvodiť závery pre plánovaciu časť procesu, najmä
pre rozhodnutie o strategických témach, ktoré bude riešiť program rozvoja mesta.
Popri analytickom spracovávaní dostupných dokumentov a tvorbe parciálnych analýz
bola uskutočnená identifikácia relevantných partnerov a dotknutých subjektov (stakeholder
analýza), ktorí sú dôležití z hľadiska rozvoja hlavného mesta a z hľadiska spracovania
a prerokovania PHSR.
Oslovení boli zástupcovia relevantných ministerstiev, ústredných štátnych orgánov,
miestnej štátnej správy, vedeckej, vzdelávacej a odbornej sféry, ďalších verejných subjektov,
zamestnávateľov, zástupcovia združení podnikateľov podľa jednotlivých sektorov,
mimovládnych organizácií, občianskych iniciatív a pod. Taktiež boli oslovené všetky mestské
časti a Bratislavský samosprávny kraj so žiadosťou o súčinnosť a partnerstvo pri tvorbe
PHSR.

K účasti na práci v tzv. hlavnej plánovacej skupine boli prizvané aj poslanecké kluby
prostredníctvom klubmi nominovaných poslancov. Ku dňu 23. septembra bolo takto
oslovených viac než 130 subjektov.
Dňa 20. októbra 2009 začala pracovať tzv. hlavná plánovacia skupina. Prerokovala
výsledky a závery analytických prác a ďalší postup práce hlavnej plánovacej skupiny.
Pracovné stretnutie hlavnej plánovacej skupiny sa uskutočnilo 5.11.2009. Následne budú
vytvorené pracovné skupiny na základe konsenzom dohodnutých strategických tém rozvoja
mesta a do ich činnosti budú zapojení všetci oslovení partneri.

Stanovenie strategických tém rozvoja, strategickej vízie Bratislavy a globálnych
cieľov pre jednotlivé strategické témy rozvoja
Na pracovnom stretnutí dňa 5.11.2009 členovia hlavnej plánovacej skupiny
sformulovali strategické témy rozvoja. Táto etapa je nevyhnutným vstupom pre návrhy riešení
v ďalších častiach procesu.
Strategické témy, na ktorých sa hlavná plánovacia skupina zhodla, boli vybrané
s ohľadom na celkové strategické zameranie programu rozvoja, ako napríklad zlepšenie
konkurenčného postavenia Bratislavy voči najbližším veľkým mestám, ale aj riešenie
kľúčových sociálnych a hospodárskych potrieb Bratislavy.
Členovia hlavnej plánovacej skupiny identifikovali nasledovné strategické témy
rozvoja pre obdobie 2010-2020:
• Bratislava – nadregionálne centrum
• Znalostná ekonomika
• Kvalita života
• Kvalita životného prostredia a mestského priestoru
• Doprava a technická infraštruktúra
• Správa a riadenie mesta
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky
2010 – 2020 je strednodobý strategický rozvojový dokument, ktorý rešpektuje princíp
koncentrácie úsilia do strategických oblastí rozvoja, aby prostriedky a zdroje vynaložené na
jeho realizáciu boli využité čo najefektívnejšie a najprínosnejšie.
Dobrá stratégia je vždy postavená na zásadnej - strategickej voľbe tém, v ktorých sa
spájajú kľúčové problémy a ich príčiny, dôležité pre ďalší rozvoj mesta. Jedná sa o oblasti,
v ktorých ak sa uskutoční podstatný pokrok, s predpokladom na zlepšenie aj v ostatných –
sekundárnych alebo priamo naviazaných oblastiach.
Za strategické témy rozvoja Bratislavy boli na stretnutí hlavnej plánovacej skupiny
dňa 5.11.2009, vybrané prierezové oblasti, medzi ktorými nie sú jednoznačné hranice,
zahŕňajú ekonomické, sociálne a mnohé iné aspekty. Riešiť ich separátne, bez chápania
vzájomných súvislostí, by nebolo efektívne. Do programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta sú zaradené rovnocenne a tvoria jeho jadro.

V rámci diskusie o strategických témach bol načrtnutý aj ich základný obsahový
rámec. Rozpracovanie tém bude úlohou prác príslušných pracovných skupín v nasledujúcom
období.
V nadväznosti na zasadnutia hlavnej plánovacej skupiny, ktorá sformulovala návrh
strategických tém rozvoja, sa uskutočnili zasadnutia osobitných pracovných skupín, kde bol
prediskutovaný a následne spracovateľom na ďalšie rozpracovanie pripravený návrh
Strategickej vízie Bratislavy a globálnych cieľov pre jednotlivé strategické témy rozvoja.
V súčasnosti sa dokončuje pripomienkovanie uvedených dokumentov, ktoré sú zverejnené na
mestskej webstránke projektu PHSR.
Od októbra 2009 tak prebieha participatívny proces formulácie PHSR hlavného mesta,
v rámci ktorého bola spracovaná analýza SWOT, sformulovaná vízia mesta a definované
strategické ciele rozvoja: Bratislava – nadregionálne centrum; Znalostná ekonomika; Kvalita
života a ľudský potenciál; Kvalita životného prostredia a mestského priestoru; Doprava a
technická infraštruktúra; Správa a riadenie mesta. Strategické témy boli následne
v tematických pracovných skupinách rozdiskutované a rozpracované do strategických cieľov.
Celá strategická časť PHSR bola dňa 14.1.2010 verejne prezentovaná, pričom pozvaní
boli členovia hlavnej plánovacej skupiny, všetky do procesu prizvané subjekty, poslanci
a členovia komisií Mestského zastupiteľstva, pracovníci Magistrátu a úradov mestských častí.
Celkovo sa prezentácie zúčastnilo približne 80 ľudí.
V dňoch 19. a 20.1.2010 sa uskutočnili tematické stretnutia pracovných skupín, na
ktorých boli diskutované priority v rámci jednotlivých strategických cieľov. Zhotovitelia
v týchto dňoch spracovávajú výsledky rokovaní.
Spoločnosť Academia Istropolitana Nova, spracovateľ PHSR, v súčasnosti finalizuje
analytickú časť dokumentu, prebiehajú posledné korekcie najmä verifikácia s dotknutými
subjektmi. V zmysle stanoveného harmonogramu sa formou participatívneho plánovania
formulujú špecifické ciele a priority v rámci vybraných rozvojových oblastí.
V dňoch 19. a 20. januára 2010 boli uskutočnené pracovné stretnutia tematických
skupín, ktoré opätovne potvrdzovali špecifické ciele a rozdiskutovali priority.
Dňa 4. februára 2010 sa uskutočnilo stretnutie hlavnej plánovacej skupiny, cieľom
ktorého bolo odsúhlasiť obsah, vytvorený v predchádzajúcich etapách procesu. Z diskusie
vyplynuli nové podnety na zmeny, ktoré spracovateľ uplatnil v texte strategickej časti
dokumentu. Následne boli na stretnutiach pracovných skupín posúdené a dopracované
priority.
Ďalšie stretnutia tematických pracovných skupín sa uskutočnili v dňoch 9. a 10. marca
a venovali sa námetom na konkrétne opatrenia. Takto spracovaný dokument bol rozoslaný
členom pracovných skupín, hlavnej plánovacej skupiny a bude následne prerokovaný. Popri
tom sa dňa 22.3.2010 uskutočnilo stretnutie s poverenými pracovníkmi jednotlivých oddelení
magistrátu s cieľom ich aktívnej spolupráce na dopracovaní najmä akčnej časti dokumentu.
Dňa 20.4.2010 sa uskutočnila verejná prezentácia strategickej a operačnej časti PHSR.
Dňa 13.5.2010 sa uskutočnilo záverečné rokovanie hlavnej plánovacej skupiny k návrhu

strategickej a operačnej časti PHSR. V súčasnosti sa materiál dopracuváva v zmysle podnetov
z diskusie a finalizuje sa konečný návrh PHSR.

Záverečný proces prerokúvania v orgánoch hlavného mesta
Čistopis návrhu PHSR bude spracovateľom odovzdaný v termíne do 31.5.2010.
následne bude zahájený proces prerokúvania v orgánoch hlavného mesta, ktorý bude zahŕňať
prezentáciu členom gestorskej komisie územného a strategického plánovania, prezentáciu
poslancom mestského zastupiteľstva, prerokovanie vo všetkých poslaneckých komisiách,
v mestskej rade a záverečné prerokovanie v mestskom zastupiteľstve.

HARMONNOGRAM SCHVAĽOVACIEHO PROCESU
(máj 2009 – júl 2010)

31.5.2010

Odovzdanie dokumentu hlavnému mestu spracovateľom

2.6.2010

Prezentácia členom gestorskej komisie územného a strategického
plánovania

7.6.2010

Prezentácia poslancom Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy (Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 16.00)

14.6.-30.6.2010

Prerokovanie v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného
mesta SR Bratislavy

17.6. 2010

Predloženie Návrhu PHSR Bratislavy Mestskej rade hlavného
mesta SR Bratislavy

1.7. 2010

Predloženie Návrhu PHSR Bratislavy Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie

