
RADA 

PARTNERSTVA  
PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ 

BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2027  

Ustanovujúce zasadnutie tematickej komisie  

Školstvo, veda, výskum a inovácie 

(skupina pre regionálne školstvo a vzdelávanie) 





PROGRAM STRETNUTIA TEMATICKEJ KOMISIE

1. Aktuálny stav nastavenia nového programového obdobia 2021-2027

2. Predstavenie nového územného konceptu

3. Predstavenie Rady partnerstva a jej komôr

4. Predstavenie tematických komisií a ich úloha v Rade partnerstva

5. Predstavenie sekretariátu Rady partnerstva

6. Časový harmonogram prác a úlohy tematických komisií

7. Príprava PHRSR BSK 2021-2027 a programového obdobia EŠIF 2021-2027

8. Rôzne



ROKOVANIA O NARIADENIACH EÚ

• Cieľom je dosiahnuť dohodu na nariadeniach ešte v decembri 2020.

• Kľúčové nariadenia:

• Všeobecné nariadenie („Common Provisions Regulation“)

• EFRR/KF

• ESF+

• Interreg

• Fond na spravodlivú transformáciu („Just Transition Fund“)

• Fond obnovy, tzv. „Next Generation EU“ („RRF“)

• REACT-EU (programové obdobie 2014-2020) 



Cieľ 1: Inteligentnejšia Európa

Cieľ 2: Ekologickejšia bezuhlíková Európa

Cieľ 3: Prepojenejšia Európa 

Cieľ 4: Sociálnejšia Európa

Cieľ 5: Európa bližšie k občanom

PARTNERSKÁ DOHODA

2021-2027



ALOKÁCIA BSK

Prevoditeľnosť zdrojov medzi kategóriami regiónov: 5 % + 10 % pre ciele politiky 1 a 2

• Originálna alokácia pre BSK: 17,3 mil. EUR (po 15% transfere do KF)

• Alokácia BSK po uplatnení 15% flexibility: 1,3 mld. EUR (40% EÚ zdroje - ERDF 

+ ESF) + 60% spolufinancovanie štát/žiadateľ



TEMATICKÁ KONCENTRÁCIA

• Bude vykazovaná na regionálnej úrovni

• BSK (rozvinutejší región): 

• najmenej 85 % na CP 1 („inteligentná Európa“) a CP 2 („zelená Európa“);  

• najmenej 30 % na CP 2 z 85% alokácie

• Prioritou BSK je vykazovanie udržateľnej verejnej dopravy v rámci CP 2

• Kompromisná dohoda: 50% zdrojov bude započítaných do CP 2 a 50% do CP 3



NOVÝ ÚZEMNÝ KONCEPT 

• V programovom období 2021-2027 bude už len 

jeden operačný program: 

• OP Slovensko

• Implementácia v regiónoch prostredníctvom 

8 integrovaných územných stratégii (IÚS)

• základom pre IÚS bude PHRSR BSK

• gestorom prípravy IÚS je BSK v úzkej 

spolupráci s hl. mestom SR Bratislavou

• IÚS bude schvaľovať Rada partnerstva 

• PHRSR schvaľuje Z BSK

• Hlavnou črtou nového konceptu je 

odklon od dopytového systému

Zastupiteľstvo 
BSK

Rada 
partnerstva 

BK

PHRSR = IÚS

ZÁSOBNÍK PROJEKTOV
VÚC / SPR / UMR

+



ČO JE RADA PARTNERSTVA? 

• Regionálna platforma pre územnú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov 

na príprave, spracovaní, realizácii, monitorovaní a hodnotení IÚS vrátane zásobníka 

projektových zámerov

• Kľúčový inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov 

prostredníctvom IÚS a ich realizáciu v Operačnom programe Slovensko

• Flexibilná komunikačná a rozhodovacia platforma pre trvalú spoluprácu sociálno-

ekonomických partnerov na území kraja

• Bratislavský samosprávny kraj plní úlohu gestora prípravy a implementácie IÚS

• Hlavné mesto SR Bratislava plní úlohu gestora vo veciach UMR



ÚLOHY RADY PARTNERSTVA

Koordinuje tvorbu

návrhu IÚS

Koordinuje tvorbu

a aktualizáciu

zásobníka

projektových

zámerov

Zo zásobníka

projektov schvaľuje

vybrané projektové

zámery, ktoré budú

podporené v rámci

jednotlivých

integrovaných

projektových

balíčkov

Iniciuje

aktualizáciu

IÚS

Spolupodieľa sa

na monitorovaní

a hodnotení

realizácie IÚS



UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ (UMR)

• Pre oblasť UMR bude vyčlenená samostatná alokácia z EFRR na úrovni min. 6 - 8 % 

regionálnej alokácie

• IÚS bude disponovať samostatným zásobníkom projektových zámerov pre UMR

• Opatrenia v rámci UMR budú v BSK realizované na území Hl. mesta SR Bratislavy,  

a to v rozsahu jeho kompetencií vyplývajúcich zo štatútu mesta Bratislavy



ZLOŽENIE RADY PARTNERSTVA

PREDSEDA
Mgr. Juraj Droba MA, MBA

I. komora 

regionálnej 
samosprávy

II. komora 

miestnej 
samosprávy

III. komora

sociálno-ekon.  
partnerov

IV. komora

štátnej správy

V. komora

UMR

PODPREDSEDA
Ing. arch. Matúš Vallo

Sekretariát Rady partnerstva

Tematické komisie Rady partnerstva



ČLENOVIA I. KOMORY

REGIONÁLNA ÚZEMNÁ 

SAMOSPRÁVA

• Bratislavský samosprávny kraj

ČLENOVIA II. KOMORY

MIESTNA ÚZEMNÁ 

SAMOSPRÁVA

• Hlavné mesto SR Bratislava
• Regionálne združenie M.Č. hl. 

mesta SR Bratislavy
• Mesto Malacky
• Mesto Pezinok
• Mesto Senec
• Združenie miest a obcí Záhoria
• Združenie miest a obcí 

Malokarpatského regiónu
• Regionálne združenie obcí 

Podunajskej oblasti



ČLENOVIA III. KOMORY

SOCIÁLNO-EKONOMICKÍ PARTNERI

• Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
• Dopravný podnik Bratislava, a. s.
• OZ Cyklokoalícia
• Železnice Slovenskej republiky, a. s.
• * RCB
• Slovenská akadémia vied
• Slovenská technická univerzita
• Ekonomická univerzita v Bratislave
• Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských 

zariadení Slovenska
• Ekumenická rada cirkvi v SR
• Republiková únia zamestnávateľov
• Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
• KU.BA - Kultúrna Bratislava
• Bratislava Region Tourism

• Miestna akčná skupina Dolné Záhorie
• Miestna akčná skupina Podhoran
• Miestna akčná skupina Malokarparský región
• Miestna akčná skupina Malodunajsko
• * Slovenská agentúra pre cestovný ruch
• * Univerzitná nemocnica Bratislava
• Asociácia nemocníc Slovenska
• * Asociácia súkromných lekárov SR
• Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
• Slovenská komora sociálnych pracovníkov a 

asistentov sociálnej práce
• OZ Brána do života
• Špirála
• Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve 
• Asociácia vodárenských spoločností



ČLENOVIA IV. KOMORY

ŠTÁTNA SPRÁVA

• Ministerstvo investícii, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR

• Ministerstvo kultúry SR
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

Športu SR
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR
• Ministerstvo životného prostredia SR
• Ministerstvo zdravotníctva SR

ČLENOVIA V. KOMORY

UDRŽATEĽNÝ MESTSKÝ ROZVOJ

• Hlavné mesto SR Bratislava
• Regionálne združenie M.Č. hl. mesta SR 

Bratislavy
• Dopravný podnik Bratislava, a.s.
• Odvoz a likvidáciu odpadu, a.s.
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.



TEMATICKÉ KOMISIE RADY PARTNERSTVA

• Tematické komisie sú tvorené členmi Rady partnerstva a prizvanými odborníkmi.

• Úlohy tematickej komisie:

• podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti,

• navrhuje projektové zámery do zásobníka projektov IÚS,

• dáva odporúčania pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia 

projektov IÚS,

• spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS.

• Členstvo v tematickej komisií nie je finančne ohodnotené.

• Tematické komisie budú zasadať viackrát do mesiaca, v závislosti od riešenej problematiky. 



TEMATICKÉ KOMISIE RADY PARTNERSTVA

I. komisia

Udržateľná
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oblasť

VI. komisia

Životné

prostredie

Regionálne 
školstvo  

a vzdelávanie

Veda, 
výskum 

a inovácie 



ČLENOVIA II. KOMISIE - REG. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

LÍDRI: BSK –PAVOL GALÁŠ a MATÚŠ KRNČOK

• Asociácia pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení - RNDr. Dana Jančinová

• Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike – PaedDr. Marián Cipár, PhD.

• Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu - JUDr. Štefan Gašparovič

• Združenie miest a obcí Záhoria - Mgr. Peter Novisedlák, MBA

• Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - Milan Baďanský

• Regionálne združenie M.Č. Hl. mesta SR Bratislavy - Mgr. Rudolf Kusý

• Magistrát Hl. mesta Bratislava - Mgr. Ema Tesarčíková

• Bratislavský samosprávny kraj (OŠMaŠ) – Mgr. Jana Zápalová

• Združenie základných škôl Slovenska - Mgr. Andrea Macháčová

• Centrum inkluzívneho vzdelávania - Viktor Križo

• Slovenský olympijský a športový výbor - Patrik Hrbek

• Rada mládeže Slovenska - Juraj Lizák

• Republiková únia zamestnávateľov - Ing. Andrej Bederka

• Asociácia zamestnávateľských zväzov - Ing. Matej Puzder, PhD., MBA

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Mgr. Marta Černáková



ČLENOVIA II. KOMISIE - VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE

LÍDER: RASTISLAV IGLIAR

• Slovenská akadémia vied - prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

• Slovenská technická univerzita - Mgr. Rastislav Igliar

• Univerzita Komenského v Bratislave - Mgr. Zuzana Lisoňová

• Ekonomická univerzita v Bratislave - doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD.

• Slovenská zdravotnícka univerzita - Mgr. Helga Jančovičová, PhD.

• 1 zástupca za umelecké VŠ (VŠMÚ + VŠVÚ) - prof. Stanislav Stankoci, akad.mal.

• 1 zástupca za súkromné VŠ (PEVŠ + VŠZaSP sv. Alžbety + VŠEM) - Mgr. Lukáš Zajac, PhD., MSc.

• Republiková únia zamestnávateľov – Ing. Andrej Bederka

• Asociácia zamestnávateľských zväzov - Ing. Matej Puzder, PhD., MBA

• Slovak Business Agency - Miroslav Poláček

• Magistrát Hl. mesta Bratislava - Petra Dzurovčinová

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Ing. Pauliček Róbert PhD.

• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - TBD



• Funkciu sekretariátu Rady partnerstva zabezpečuje BSK

• Sekretariát zabezpečuje organizačné, vecné a administratívne úlohy spojené s 

činnosťou Rady partnerstva a jej orgánov

• V oblasti implementácie projektov IÚS poskytuje asistenciu a metodickú výpomoc 

žiadateľom

• Funkciu sekretariátu Komory UMR zabezpečuje Hl. mesta SR Bratislavy, 

prostredníctvom svojho Magistrátu

SEKRETARIÁT RADY PARTNERSTVA

BSK - MGR. PETER FURIK



HARMONOGRAM PRÁC

18.11.

2020

RADA

PARTNERSTVA

Online

ustanovujúce

zasadnutie

26.11.

2020

TEMATICKÉ

KOMISIE

Začínajú

pracovať

tematické

komisie

7. - 15.12. 

2020

TEMATICKÉ

KOMISIE

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

(Predstavenie

bližšieho

harmonogramu

prác)

14. - 17.12.

2020

RADA

PARTNERSTVA

Zaslanie informácií

o súčasnom stave

a ďalšom postupe

prác

11. - 15.1.

2021

TEMATICKÉ

KOMISIE

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

18. - 29.1.

2021

RADA

PARTNERSTVA

2. zasadnutie

Rady partnerstva

11. - 19.2.

2021

TEMATICKÉ

KOMISIE

Stretnutie lídrov

s tematickými

komisiami

Predpokladaný 

počet stretnutí 

tematických komisií 

v mesiaci február: 2

22. - 26.2.

2021

RADA

PARTNERSTVA

3. zasadnutie

Rady partnerstva



PRÍPRAVA PHRSR 2021-2027 A PROGRAMOVÉHO 

OBDOBIA EŠIF 2021-2027

NAJVÄČŠIE VÝZVY BRATISLAVSKÉHO KRAJA

• Nedostatok kapacít na úrovni MŠ a ZŠ ohrozujúci dostupnosť a kvalitu vzdelávania 

• Modernizačný dlh v školskej infraštruktúre a vybavení na všetkých stupňoch

• Nízka atraktivita učiteľského povolania a s tým spojené chýbajúce ľudské zdroje 

v školstve 

• Slabé prepojenie systému vzdelávania s potrebami praxe a trhu práce v regióne

• Nedostatok a nízka úroveň športovísk a zariadení pre voľnočasové aktivity 

• Nízka úroveň spolupráce medzi akademickým sektorom a priemyslom a transferu 

poznatkov a výsledkov medzi nimi 

• Nedostatočná výška národných zdrojov na financovanie vedy, výskumu a inovácií a 

nízky podiel súkromných zdrojov na výskume a vývoji 

• Odliv vysokokvalifikovaného ľudského kapitálu do zahraničia – „odliv mozgov“ 



STREŠNÝ KONCEPT „SMART“ ŠKÔL BSK

• Predstavuje víziu, ako má vyzerať moderné školstvo a vzdelávanie v kraji

• Obsahuje opis 10 funkcií, ktoré sú pre SMART školu kľúčové:

• SMART škola je zelená škola,

• SMART škola je digitálna škola,

• SMART škola je inkluzívna škola,

• SMART škola je partnerská škola,

• SMART škola je aktívna a otvorená škola,

• SMART škola podporuje celoživotné vzdelávanie,

• SMART škola je globálna škola,

• SMART škola podporuje zdravý životný štýl žiakov,

• SMART škola podporuje kritické myslenie, finančnú gramotnosť a podnikateľské myslenie,

• SMART škola zabezpečuje efektívnu, bezpečnú a udržateľnú dopravu žiakov.



STREŠNÝ KONCEPT „SMART“ ŠKÔL BSK

• SMART škola nie je len vzdelávacím centrom, ale poskytuje aj otvorený priestor na 

záujmové a voľnočasové aktivity obyvateľov obce, mesta alebo mestskej časti

• Súčasťou dokumentu je taktiež koncept SMART kampusu, ktorý prepája viaceré školy, 

špecializované v určitej oblasti, alebo kombinuje viaceré stupne vzdelávania v jednom 

areáli



NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ 

PODĽA ŠTRUKTÚRY NÁVRHU PARTNERSKEJ DOHODY

OBLASŤ REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA, VZDELÁVANIA A ŠPORTU 

(PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA - KVALITNÉ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE)

• Za BSK komunikujeme potrebu rozšírenia priority/oblasti (nielen kvalitné, ale aj 

dostupné a moderné inkluzívne vzdelávanie) a rozdelenie medzi PO1 a PO4

• Rozširovanie kapacít materských škôl a im príslušnej infraštruktúry so 

zavedením SMART prvkov (30 mil. €*)

• Rozširovanie kapacít základných škôl a im príslušnej infraštruktúry so zavedením 

SMART prvkov (70 mil. €)

• Podpora transformácie stredných škôl na požiadavky 21. storočia a priemyslu 4.0 

(100 mil. €)

• Podpora duálneho vzdelávania, budovanie a podpora Centier odborného vzdelávania a 

prípravy

• Budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier "kampusov„

• Podpora špecializácie gymnázií

* uvedené alokácie sú len orientačné a predstavujú aktuálne východisko BSK pri vyjednávaní



• Zvyšovanie kvality pedagogických a odborných zamestnancov (rozširovanie 

kvalifikácie, rozvoj kompetencii) (20 mil. €)

• Podpora mimoškolských záujmových a vzdelávacích činností pre deti a mládež zo 

sociálne znevýhodneného prostredia (0,5 mil. €)

NÁVRH PODPOROVANÝCH OBLASTÍ 

PODĽA ŠTRUKTÚRY NÁVRHU PARTNERSKEJ DOHODY

OBLASŤ REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA, VZDELÁVANIA A ŠPORTU 

(PC 4 SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA - KVALITNÉ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE)



PRÍPRAVA PHRSR 2021-2027 

A PROGRAMOVÉHO OBDOBIA EŠIF 2021-2027
Prehľad projektového zásobníka pre oblasť regionálneho školstva, mládeže a športu (PHRSR BSK na roky 2021-2027)



PRÍPRAVA PHRSR 2021-2027 

A PROGRAMOVÉHO OBDOBIA EŠIF 2021-2027
Prehľad projektového zásobníka pre oblasť regionálneho školstva, mládeže a športu (PHRSR BSK na roky 2021-2027)



PRÍPRAVA PHRSR 2021-2027 

A PROGRAMOVÉHO OBDOBIA EŠIF 2021-2027
Prehľad projektového zásobníka pre oblasť regionálneho školstva, mládeže a športu (PHRSR BSK na roky 2021-2027)



ÚLOHY TEMATICKEJ KOMISIE

• Doplnenie projektového zásobníka

• Práca s aktuálnymi projektami

• aktualizácia projektov (pripravenosť, termíny realizácie, realizovateľnosť do roku 2030)

• spájanie projektov do väčších celkov

• Vstupy pre cizelovanie pozície BSK pri vyjednávaní oblastí podpory v rámci PC 4 

Sociálnejšia Európa

• soft (ľudské zdroje, procesy) projekty a opatrenia

• podpora inkluzívneho vzdelávania



KONTAKTY NA LÍDROV TEMATICKEJ KOMISIE: 

Pavol Galáš

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: 02/4826 4433

E-mail: pavol.galas@region-bsk.sk

Matúš Krnčok

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: 02/4826 4198

E-mail: matus.krncok@region-bsk.sk

mailto:pavol.galas@region-bsk.sk
mailto:matus.krncok@region-bsk.sk



