
 

 

 

 

 

 
Sekretariát Komory UMR 
Hlavné mesto SR Bratislava  
Email: sekretariat.umr@bratislava.sk   Telefón: +421 2 5935 6693 

  

ZÁPIS 

Z USTANOVUJÚCEJ SCHÔDZE KOMORY UDRŽATELNÉHO MESTSKÉHO ROZVOJA 

RADY PARTNERSTVA PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ 

BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2021 – 2027 

 

Termín schôdze: 9. 2. 2021 o 14:00 hod. 

 

Miesto konania: online, prostredníctvom platformy MS Teams 

 

Rokovanie otvorila 1. námestníčka primátora hl. mesta SR Bratislavy, Ing. Tatiana Kratochvílová, 

poverená zastupovaním hl. mesta SR Bratislavy a výkonom funkcie primátora hl. mesta SR 

Bratislavy v Komore UMR. 

  

Sekretariát Komory UMR overil uznášaniaschopnosť potvrdením prítomnosti zástupcov všetkých 

členov Komory. 

 

RNDr. Mgr. Viera Sláviková v mene Sekretariátu Komory UMR informovala členov o programe 

rokovania:  

1. Schválenie programu rokovania 

2. Predstavenie Štatútu Rady partnerstva a jeho časti upravujúcej postavenie Komory UMR 

3. Predstavenie Rokovacieho poriadku Rady partnerstva a jeho časti upravujúce pravidlá 

rokovania Komory UMR 

4. Predstavenie zástupcov jednotlivých členov Komory UMR 

5. Informácia o zámere vypracovať základne dokumenty Komory UMR (Štatút a Rokovací 

poriadok) 

6. Diskusia, pripomienky, rôzne 

7. Záver 

Bod č. 1: Schválenie programu rokovania 

Rozprava 0, hlasovanie – schválený 5 hlasmi 

Bod č. 2: Predstavenie Štatútu Rady partnerstva a jeho časti upravujúcej postavenie Komory UMR 

 

RNDr. Mgr. Viera Sláviková pokračovala prezentáciou kľúčových informácií týkajúcich sa 

implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období 

2021 – 2027. Ozrejmila význam a úlohy Rady partnerstva ako platformy územnej spolupráce 

kľúčového nástroja implementácie EŠIF. Doplnila, že v súčasnosti prebieha tvorba projektových 

zásobníkov pre jednotlivé tematické oblasti, ktoré budú základom integrovanej územnej stratégie 

(IÚS) na území kraja a ktoré budú diskutované a schvaľované na úrovni Rady partnerstva. 
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Následne pokračovala stručnou charakterizáciou UMR v novom programovom období, pričom 

predovšetkým poukázala na to, že opatrenia v rámci UMR budú implementované na území hl. 

mesta a pre oblasť UMR bude vyčlenená samostatná finančná alokácia z Európskeho fondu pre 

regionálny rozvoj (EFRR). Konečná alokácia v súčasnosti ešte nie je jasná, diskusie na národnej 

úrovni naďalej prebiehajú. Komora UMR bude zároveň disponovať vlastným projektovým 

zásobníkom, z ktorého budú vyberané a schvaľované projektové zámery. 

 

Rozprava 0, Štatút vzatý na vedomie všetkými členmi  

 

Bod č. 3: Predstavenie Rokovacieho poriadku Rady partnerstva a jeho časti upravujúce pravidlá 

rokovania Komory UMR 

 

RNDr. Mgr. Viera Sláviková stručne charakterizovala rokovací poriadok Komory UMR 

vyplývajúci z čl. 9 Rokovacieho poriadku Rady partnerstva Bratislavského kraja. 

 

Rozprava 0, Rokovací poriadok vzatý na vedomie všetkými členmi  

 

Bod č. 4: Predstavenie zástupcov jednotlivých členov Komory UMR 

 

Rozprava 0, nominácie zástupcov členov vzaté na vedomie všetkými členmi 

 

Bod č. 5: Informácia o zámere vypracovať základne dokumenty Komory UMR (Štatút a Rokovací 

poriadok) 

 

RNDr. Mgr. Viera Sláviková informovala členov Komory UMR o zámere Sekretariátu Komory 

UMR vypracovať základne dokumenty Komory UMR, t. j. štatút a rokovací poriadok, ktoré budú 

precizovať a dopĺňať relevantné články/časti Rokovacieho poriadku a Štatúty Rady partnerstva. 

Príprava oboch dokumentov bude prebiehať v komunikácii so všetkými členmi Komory UMR. 

 

Rozprava 

 

Otázka: Ing. Tatiana Kratochvílová – prečo je potrebné dokumenty vypracovať? 

Odpoveď: RNDr. Mgr. Viera Sláviková – detailnejšie špecifikovať samotné fungovanie Komory 

UMR pre jej zefektívnenie, doplnenie niektorých bodov, ktoré nie sú dostatočne precizované. 

Nebudú to zásadné zmeny, ide skôr o detaily systému fungovania a podobne. 

 

Informácia o zámere vypracovať základne dokumenty vzatá na vedomie – schválené 5 hlasmi 

 

Bod č. 6: Diskusia, pripomienky, rôzne 

RNDr. Mgr. Viera Sláviková požiadala členov Komisie o vzájomné zdieľanie informácií 

z ostatných (tematických) komisií v snahe zabezpečiť čo najefektívnejšie fungovanie Komory 

UMR a prípravy projektového zásobníka. Hl. mesto má ako líder Tematickej komisie Životné 

prostredie dostatok informácií v tejto oblasti, avšak chýba mu viac informácií napr. v oblasti 
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dopravy. Zdieľanie informácií je dôležité predovšetkým kvôli limitovanej alokácií a potreby 

v istom momente vybrať projekty pre implementáciu. Kritéria výberu projektov však ešte nie sú 

známe ani na úrovni Rady partnerstva, ani na úrovni MIRRI SR. Zatiaľ sa mapuje potreba 

a pripravenosť územia, kde vznikajú mnohé interakcie. V zásobníkoch však bude potrebné 

podchytiť všetky projektové zámery plánované v novom programovom období. 

Mgr. Eduard Donauer doplnil, že je dôležité v tomto štádiu dostatočne koordinovať vzájomné 

procesy, aby sme neduplikovali prácu a aby všetko smerovalo k implementačnej koncovke. Na 

požiadanie Ing. Tatiany Kratochvílovej ešte ozrejmil proces tvorby projektových zásobníkov 

a cieľ ich prípravy – pokrytie tematických oblastí, zbieranie vstupov aj od subjektov, ktoré nemôžu 

byť členmi Rady partnerstva a pod. V súčasnosti sme vo fáze zbierania vstupov, interné diskusie 

k zásobníkom ešte neprebehli. Zásobníky však nebudú nikdy skutočne uzavreté, budú sa 

aktualizovať o nové projektové zámery. 

Bod č.7: Záver  

RNDr. Mgr. Viera Sláviková informovala o zriadení e-mailovej adresy Sekretariátu Komory UMR 

(sekretariat.umr@bratislava.sk) pre spoločnú komunikáciu s členmi Komory UMR. 

 

Ing. Tatiana Kratochvílová poďakovala všetkým zúčastneným za účasť na schôdzy. 

 

Zápis spracoval: Sekretariát Komory UMR 

Overil: - 
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