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ZÁPIS  

z 1. ROKOVANIA RADY PARTNERSTVA PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2021-2027  

 

Termín rokovania dňa: 18.11.2020  o 10.30 hod. 

Miesto konania: Veľká rokovacia miestnosť, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16 Bratislava 

Rokovanie otvoril predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba, ktorý je zároveň predsedom RP a 

podľa článku 4 návrhu rokovacieho poriadku zvoláva a vedie rokovanie RP.  

Sekretariát RP overil uznášaniaschopnosť potvrdením 47 prítomných členov z toho 38 s hlasovacím právom. 

Predseda RP informoval členov o  programe rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania 

2. Predstavenie Rady partnerstva a nového územného konceptu 

3. Predstavenie štatútu Rady partnerstva a Rokovacieho poriadku Rady partnerstva 

4. Predstavenie komôr a tematických komisií Rady partnerstva a spôsobu hlasovania 

5. Predstavenie Sekretariátu Rady partnerstva 

6. Hlasovanie o štatúte a Rokovacom poriadku Rady partnerstva 

7. Voľba podpredsedu Rady partnerstva 

8. Časový harmonogram prác 

9. rôzne 

Bod č.1: Schválenie programu rokovania, 

Rozprava 0, hlasovanie- schválený 32 hlasmi.  

Bod.č.2 predstavenie Rady partnerstva a nového územného konceptu 

Mgr. Tomáš Teleky predstavil v prezentácii kľúčové informácie v rámci implementácie nového programového 

obdobia, s dôrazom na odklon od dopytového systému – zlepšenie mechanizmu čerpania a eliminácia nedostatkov 

z minulého obdobia. Predstavil úlohy Rady partnerstva ako platformy územnej spolupráce. 

Mgr. Barbora Lukáčová predstavila jednotlivých členov Rady partnerstva. Následne prítomných informovala o  

prioritách programového obdobia 2021-2027, zdôraznila  potrebu územnej dohody a význam Rady partnerstva pri 

implementácii operačného programu OP Slovensko. Hlavnou zmenou je odklon od dopytového systému, ktorého 

podstatu vysvetlila. 

Rozprava:  

Andrej Bederka požiadal o vysvetlenie výrazu antidopytový systém. Odpovedala pani Mgr. Barbora Lukáčová  

Ing. Martin Kováč sa pýtal,  kedy sa dokončí zásobník projektov – odpoveď  v 1.Q 2021 
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Mgr. Ľubica Sabadošová, PhD., MBA – podala informácie k súčasnému stavu - genézu na MIRRI, kde sa vedie 

diskusia o procesoch pre nové obdobie – aktuálne ešte nie je schválená európska legislatíva pre nové programové 

obdobie a legislatívny a právny odbor upozorňujú že pracujú v právnej neistote. Dôvody prečo MIRRI nezverejnilo 

štatút  RP BSK:.  

1. legislatívne a právne oddelenie nemajú právnu istotu na finalizovanie akejkoľvek dokumentácie nového 

projektového obdobia 2021-2027a navrhujú, aby sa počkalo do schválenia novej Európskej legislatívy. 

2. MIRRI detailne pripravuje procesy a rámec na nové obdobie a zároveň sa snaží nebrzdiť v aktivitách, ktoré 

aktuálne prebiehajú. Odporúčajú pokračovať v práci a v prípadoch zmien budú informovať, komunikovať. 

Pán predseda požiadal o reakciu pani Mgr. Lukáčovú: RP je poradný orgán župana, sme si vedomí právnych 

neistôt no plne spolupracujeme s MIRRI. Neberieme RP len oklieštene na štrukturálne fondy, ale ako nástroj na 

realizovanie PHSR, čo je v absolútnej kompetencii VÚC aj v zmysle zákona o regionálnom rozvoji. Zdôraznila 

snahu udržania regionálneho rozvoja. Aktuálny stav nebráni spustiť obsahovú prácu, je naopak dôležité tiež začať 

prácu tematických komisií.  

Bod.4 Predstavenie komôr a tematických komisií Rady partnerstva a spôsobu hlasovania 

Pani Mgr. Lukáčová predstavila jednotlivé komory a ich členov.  

Pán Mgr. Peter Jesenský vysvetlil prostredníctvom prezentácie spôsoby hlasovania a ich využitie v jednotlivých 

prípadoch.  

Rozprava:  

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.- mal pripomienku ku komisii č. 3 – poukázal na neprítomnosť UK . 
Pani Mgr. Lukáčová mu odpovedala, že nominácia je výsledkom dohody medzi SAV, STU a UK.  
 
Mgr. Rastislav  Igliar – potvrdil  dohodu medzi STU a UK na jednom spoločnom  zástupcovi.  
 
Patrik Taliga -požiadal o vysvetlenie prečo nemá zástupcu Ministerstvo kultúry v tematickej komisii č.3, ak sa tam 

bude preberať  téma národných kultúrnych pamiatok. 

Odpovedala p. Mgr.Lukáčová. ministerstvá sú tam zahrnuté automaticky, lebo sú štátne orgány zodpovedné za 

realizáciu sektorovej politiky. 

Ing.Ondrej Uhliarik (MAS PODHORAN)- požiadal o doplnenie zastúpenia MAS v komisií životného prostredia, 

pretože majú v svojej kompetencii a pôsobnosti aj starostlivosť o životné prostredie. 

Odpovedala p.Mgr. Lukáčová –zastúpenie sa zdalo dostatočné cez ZMOS, ktorý je významný aj v rámci MAS. Ak  

budú na tom trvať, nie je problém to doplniť. ZMOS má ale väčšie kompetencie. 

doc. Ing. Paula Puškárová, DiS. art., PhD. žiadala o podrobnejšie informácie ku harmonogramu a kľúču váženého 
hlasovania. 
Odpovedala p. Mgr. Lukáčová – princíp váženého hlasovania je postavený na tom, aby hlasovali tí partneri, ktorí 
sú za danú oblasť obsahovo zodpovední. K harmonogramu prijatia váženého hlasovania - musí byť akceptovaný 
najneskôr v marci 2021,aby mohla RP zabezpečiť schválenie IUSu. 
 

Ing.Jozef Uhler – požiadal o urýchlenie nakoľko p. Vallo musel z pracovných dôvodov odísť z rokovania skôr. 

Zároveň žiadal zástupcu MČ Bratislava v komisii Životného prostredia. 
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bod č.6 Predstavenie štatútu Rady partnerstva a Rokovacieho poriadku Rady partnerstva 

Schválenie rokovacieho poriadku  - rozprava 0 ,schválený 35 hlasov, zdržal sa 1 hlas 

Štatút vzatý na vedomie – schválený 36 hlasov 

Bod.7 Voľba podpredsedu Rady partnerstva 

Nominácie na podpredsedu Rady partnerstva : 

 Ing. Jozef Uhler navrhol Ing. arch. Matúša Valla primátora Hlavného mesta SR 

rozprava: 0,hlasovanie : schválený 36 hlasmi 

Bod.č.5 Predstavenie Sekretariátu Rady partnerstva 

predstavenie sekretariátu RP- informácie podával p. Mgr. Peter Furik.  

Funkciu sekretariátu RP zabezpečuje BSK, konkrétne odbor Implementácie operačných programov, okrem 

sekretariátu komory udržateľného mestského rozvoja, tú zabezpečuje Hlavné mesto Bratislava prostredníctvom 

Magistrátu. 

Sekretariát zabezpečí organizačné a administratívne úlohy v súvislosti so zasadnutiami Rady partnerstva a bude 

poskytovať budúci prijímateľom metodické usmernenia a komplexnú asistenciu pri príprave a nastavení projektov. 

Bod č. 8 Časový harmonogram prác 

Pán Mgr. Furik predstavil dôležité termíny: 

 7.-11.12.2020 – Tematické komisie 

14. – 17.12.2020 Rada partnerstva  zaslanie informácií 

11.-15.1.2021 Tematické komisie 

18. -29.1.2021 Rada partnerstva  2. zasadnutie 

Bod 9. rôzne  

Ing. O. Uhliarik opätovne požiadal o doplnenie MAS do komisie životného prostredia. 

Predseda BSK Juraj Droba všetkým poďakoval za spoluprácu a oficiálne ukončil zasadnutie. 

 

 
 Spracoval:  sekretariát RP 

Overil:  

 


