
RADA 

PARTNERSTVA  
PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ 

BRATISLAVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2021-2027  

2. Zasadnutie tematickej komisie CR a kuktúra





PROGRAM STRETNUTIA TEMATICKEJ KOMISIE

1. Regionálne dokumenty, PHRSR, IÚS – ujasnenie pojmov

2. Stav vyplnenia zásobníkov a ďalší postup

3. Príklad správne a nesprávne vyplneného zásobníka

4. Harmonogram ďalších krokov

5. Najčastejšie otázky

6. Rôzne



REGIONÁLNE DOKUMENTY V OBLASTI CR A KULTÚRY

• Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 

o základný dokument pre riadený rozvoj územia ako obľúbenej a prosperujúcej turistickej destinácie. 

o aktuálne sa pripravuje nová Stratégia pre obdobie 2021+

• Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020 

o sústava poznatkov, východísk, cieľov a nástrojov, záväzných pre činnosť samosprávnych a 

výkonných orgánov BSK zameranú na podporu a rozvoj kultúry

o aktuálne sa pripravuje nová Stratégia na roky 2021- 2025

• Vzťah dokumentov k PHRSR

o strategické ciele a opatrenia definované v regionálnych dokumentoch sú zohľadnené pri 

definovaní strategických investičných balíčkov pre napĺňanie strategického cieľa v 

PHRSR



• strednodobý strategický dokument kraja

• vypracovaný na základe zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a v súlade s

cieľmi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a stratégiou rozvoja

Slovenska do roku 2030 a podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

regiónu

• východisko pre prípravu IÚS BSK

• PHRSR navrhuje hlavné smerovanie rozvoja kraja s jasne formulovanými

strategickými cieľmi a prioritami s výhľadom do roku 2030

• PHRSR schvaľuje Z BSK

PHRSR BSK 



• komplexná rozvojová stratégia kraja integrujúca všetky aspekty rozvoja a rozvojové 

aktivity v území podporované územnými nástrojmi EÚ

• základom pre IÚS bude PHRSR BSK

• IÚS predstavuje implementačný nástroj PHRSR vo vzťahu k využitiu 

európskych štrukturálnych a investičných fondov

• súčasťou IÚS bude zásobník projektových zámerov, ktoré budú na území 

samosprávneho kraja podporené

• gestorom prípravy IÚS je BSK v úzkej spolupráci s hl. mestom SR Bratislavou

• IÚS schvaľuje Rada partnerstva 

IÚS BSK



AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV TEMATICKEJ KOMISIE

Ministerstvo dopravy SR Radúz Dula generálny riaditeľ sekcie CR raduz.dula@mindop.sk

Ministerstvo kultúry SR Patrik Taliga hlavný štátny radca patrik.taliga@culture.gov.sk

Hl. mesto SR Bratislava - Oddelenie kultúry Zuzana Ivašková vedúca oddelenia zuzana.ivaskova@bratislava.sk

Creative Industry Forum Slavomíra Salajová Členka CIF ciforum@ciforum.sk

Kultúrna Bratislava Šymon Kliman člen správnej rady Nadácie 

Cvernovka
kliman@nadaciacvernovka.sk

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky Vladimír Grežo
člen Prezídia ZCR SR

predseda@visitbratislava.com

MAS Malokarpatský región Ivan Patoprstý starosta obce Báhoň starosta@bahon.sk

MAS Malodunajsko Branislav Zajaček člen MAS Malodunajsko brano.zajacek@gmail.com

MAS Podhoran Július Papán
starosta obce Plavecké 

Podhradie
starosta@plaveckepodhradie.sk

MAS Dolné Záhorie Richard Nimsch starosta obce Veľké Leváre starosta@levare.sk

Bratislava Region Tourism (KOCR) František Stano výkonný riaditeľ frantisek.stano@bratislavaregion.travel

Malé Karpaty Travel (OOCR) Zuzana Tichá výkonná riaditeľka riaditel@malekarpaty.travel

Región Záhorie (OOCR) Barbora Rajtárová vedúca MKIC Stupava barbora.rajtarova@mkic.sk

Región Senec (OOCR) Pavol Kvál predseda predstavenstva pavol.kval@gmail.com

Bratislava Tourist Board (OOCR) Vladimír Grežo predseda predstavenstva predseda@visitbratislava.com



AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁSOBNÍKOV

Prebiehala v dvoch líniách:

A. Projekty miest, obcí a mestských častí BA – žiadosť o aktualizáciu konkrétnych

projektov bola zaslaná primátorom a starostom jednotlivých miest, obcí a mestských časti

BA prostredníctvom zástupcov ZMO

Aktualizácia projektov: nedostatočná, späť sa vrátilo približne 1/3 projektových zásobníkov, 

kompletne zaktualizovaných bolo cca. 10% projektových zámerov

B. Ostatné projekty (projekty MK SR, MDV SR, Hl. m. SR BA, občianskych združení,

neziskových organizácií, cirkevných zriaďovateľov, súkromných podnikateľov atď.) –

žiadosť o aktualizáciu bola nositeľom projektov zaslaná prostredníctvom členov tematickej

komisie, prípadne priamo lídrom TK

Aktualizácia projektov: výrazne lepšia, aktualizovaných cca. 70% pôvodných projektových 

zámerov, doplnené nové zámery



VRÁTENÉ PROJEKTOVÉ ZÁSOBNÍKY  - od „ostatných“ 

nositeľov projektov (nie od miest a obcí)

• MK SR – vrátený zásobník, aktualizovaná časť projektov, čakáme na doplnenie zvyšku

• MDV SR – zásobník nevyplnený, no ani ho neočakávame - vlastné projekty neplánujú

• Hl. mesto SR BA – kompletne aktualizovaný dotazník, doplnené nové projekty

• Cirkevní zriaďovatelia (RKC, ECAV Bratislava, ECAV Modra, piaristi, uršulínky, kapucíni, 

františkáni) – zásobníky aktualizované a doplnené 

• Ďalšie organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, súkromní podnikatelia a 

pod.) – aktualizované projekty evidované od OZ Zálesie, Malokarpatský banícky spolok, 

NO Barbora, Slovenská ľudová majolika Modra

• Projektový zásobník pre nezriaďovanú kultúru – neaktualizovaný, nedoplnený (Nová 

Cvernovka, A4)

• KOCR – vyplnené dva nové projektové zámery



NAVRHOVANÝ POSTUP PRE ĎALŠIU AKTUALIZÁCIU 

PROJEKTOV

A. Projekty miest, obcí a mestských častí mesta Bratislava - koordináciu aktualizácie 

projektov bude naďalej zabezpečovať ZMO

Kontakty na zástupcov ZMO v Rade Partnerstva BSK: 

• MESTSKÉ ČASTI MESTA Bratislava: ZMO MČ BA (Jozef Uhler, starosta MČ Bratislava - Jarovce 

(starosta@jarovce.sk)

• OKRES MALACKY: ZMO Záhorie (Peter Šváral, starosta obce Rohožník (peter.svaral@rohoznik.sk)

• OKRES PEZINOK: ZMO Malokarpatského regiónu (Peter Fitz, starosta obce Šenkvice 

(starosta@senkvice.eu)

• OKRES SENEC: ZMO Podunajsko (Ľubomír Petrák, starosta obce Hurbanova Ves 

(lubomir.petrak@gmail.com)

B.    Ostatné projekty (projekty MK SR, Hl. m. SR BA, občianskych združení, 

neziskových organizácií, cirkevných zriaďovateľov, súkromných podnikateľov atď.) –

dokončenie aktualizácie budú koordinovať členovia tematickej skupiny CR a kultúra 



ÚLOHY ČLENOV TEMATICKEJ KOMISIE PRI DOKONČENÍ 

AKTUALIZÁCIE

• Aktualizácia a doplnenie projektov, ktorých nositeľmi NIE SÚ mestá a obce -

Projekty občianskych združení, neziskových organizácií, podnikateľských subjektov a 

podobne

o Napriek príslušnosti každého z Vás ku konkrétnej organizácii, v tematickej komisii 

zastupujete určitú oblasť/sektor. Projektové zámery preto môžete vyplniť aj za iné 

organizácie, s ktorými o tom budete komunikovať

o Ak majú jednotlivé organizácie medzi svojimi členmi aj mestá a obce (MAS, OOCR), 

privítame konzultácie týchto organizácií so zástupcami miest/obcí ohľadom 

aktualizácie projektov. No samotnú aktualizáciu zabezpečuje a koordinuje ZMO

• Aktualizácia a doplnenie projektov, ktorých nositeľmi sú priamo vaše organizácie

o Ide o eventuálne projekty, ktoré pripravuje samotná organizácia, nie jej jednotliví 

členovia

o Príklad: OOCR prinesie projekt, ktorého nositeľom by bola samotná OOCR ako 

organizácia



VYPĹŇANIE PROJEKTOVÝCH ZÁSOBNÍKOV
Príklad správne vyplneného zásobníka

Spracovanie EIA (ak je 
relevantné)

Komunikácia s Krajským 
pamiatkovým úradom (ak je 

relevantné)

Spracovanie 
Dokumentácie pre 

územné rozhodnutie
Územné konanie

Spracovanie 
Dokumentácie pre 

stavebné 
povolenie

Majetkovoprávne 
vysporiadanie

Stavebné konanie

Spracovanie 
dokumentácie 
pre realizáciu 
stavby (ak je 
relevantné)

Verejné 
obstarávanie na 

zhotoviteľa stavby

Stav 
spracovania

Predpokladaný 
termín ukončenia 

procesu

Rozhodnutie KPÚ k 
zámeru obnovy

Výskumná 
dokumentácia

Stav 
spracovania

Predpokladaný 
termín ukončenia 

procesu

Stav konania 
(podané, 
vydané, 

právoplatné)

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
spracovania

Predpoklada
ný termín 
ukončenia 

procesu

Stav 
vysporiadania

Predpokladan
ý termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
konania 
(podané, 
vydané, 

právoplatné

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
spracovania

Predpoklada
ný termín 
ukončenia 

procesu

Stav 
spracovania

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

nezačaté
Rozhodnutie KPÚ k 

zámeru vydané
Kompletne 
spracovaná

nezačaté
Nie je 

relevantné
nezačaté

Nie je 
relevantné

Spracovaná 
DSP

Dodané
kompletne 

vysporiadané
Zrealizované vydané 1Q 2021

Spracovan
á DRS

Dodané

uzavretá 
zmluva so 

zhotoviteľo
m

Proces 
ukončený

nezačaté Nie je relevantné
Rozhodnutie KPÚ k 

zámeru vydané
Nespracovaná nezačaté

Nie je 
relevantné

nezačaté
Nie je 

relevantné
Spracovaná 

DSP
Dodané

kompletne 
vysporiadané

Zrealizované nezačaté
Nie je 

relevantné
nezačaté

Nie je 
relevantné

nezačaté
Nie je 

relevantné

nezačaté Nie je relevantné
Žiadosť o 

rozhodnutie 
nepodaná

Nespracovaná nezačaté
Nie je 

relevantné
nezačaté

Nie je 
relevantné

nezačaté
Nie je 

relevantné
kompletne 

vysporiadané
nestanovený nezačaté

Nie je 
relevantné

nezačaté
Nie je 

relevantné
nezačaté

Nie je 
relevantné



Spracovanie EIA (ak je 
relevantné)

Komunikácia s Krajským 
pamiatkovým úradom  (ak 

je relevantné)

Spracovanie 
Dokumentácie pre 

územné rozhodnutie
Územné konanie

Spracovanie 
Dokumentácie pre 
stavebné povolenie

Majetkovoprávne 
vysporiadanie

Stavebné konanie

Spracovanie 
dokumentácie 
pre realizáciu 
stavby (ak je 
relevantné)

Verejné 
obstarávanie na 

zhotoviteľa 
stavby

Stav 
spracovania

Predpokladaný 
termín ukončenia 

procesu

Rozhodnutie KPÚ k 
zámeru obnovy

Výskumná 
dokumentácia

Stav 
spracovania

Predpokladaný 
termín ukončenia 

procesu

Stav konania 
(podané, 
vydané, 

právoplatné)

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
spracovania

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
vysporiada-

nia

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
konania 
(podané, 
vydané, 

právoplatn
é)

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
spracovan

ia

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

Stav 
spracova-

nia

Predpokladaný 
termín 

ukončenia 
procesu

nezačaté nezačaté nezačaté nezačaté nezačaté nezačaté nezačaté nezačaté

vysporiadané

Žiadosť o rozhodnutie 
nepodaná

nespracovaná

VYPĹŇANIE PROJEKTOVÝCH ZÁSOBNÍKOV
Príklad nesprávne vyplneného zásobníka



Najčastejšie problémy pri aktualizácii projektových 

zásobníkov: 

• Zásobníky sa vrátili bez akejkoľvek aktualizácie

• V rámci zásobníka bol vyplnený iba jeden projekt z viacerých, ktoré sa v ňom nachádzali. 

Zvyšok aktualizovaný nebol

• Nevyplnené jednotlivé položky v rámci stavu pripravenosti a rozpočtu (ide o kľúčové časti 

zásobníka, ktoré by mali byť vyplnené čo najdetailnejšie)

• Zásobníky boli zaslané iba v podobe PDF a v starom formáte projektového zásobníka

• Pri stĺpcoch Komunikácia s Krajským pamiatkovým úradom – túto časť je potrebné 

vypĺňať iba v prípade, ak ide o projekt rekonštrukcie/nového využitia národnej kultúrnej 

pamiatky. V prípade, že nejde o NKP, stačí túto časť nechať prázdnu



4. HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

10. 2. 2021

Rada 

partnerstva

Začiatok 

marca 2021

3. zasadnutie

Tematických 

komisií

Február 

2021

Individuálne 

stretnutia a 

konzultácie 

zásobníkov

Marec 2021

Rada 

partnerstva



5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

1. Konflikt záujmu - predstaviteľ organizácie, ktorá má záujem uchádzať sa o podporu 

je zároveň členom tematickej komisie, resp. Rady partnerstva.

Takáto organizácia sa o podporu uchádzať môže. Kompetencie člena TK a člena RP sa však 

líšia - hlasovanie o projektoch prebieha len na úrovni RP. Ak je predstaviteľ organizácie 

členom RP v prípade hlasovania o balíkoch projektov môže daný člen hlasovať, ale v 

prípade hlasovania o jednotlivých projektoch bude z hlasovania o projekte jeho organizácie 

vylúčený. 

(Konflikt záujmov bude predmetom ďalších usmernení zo strany RO)

2. Môže / za akých podmienok "pristúpiť" nový člen do TK?

Nový člen do TK môže pristúpiť. Podmienkou je vyhodnotenie prínosu daného člena do 

práce TK. Rozhoduje o tom líder TK. Ak je novým členom nová organizácia, túto zmenu 

berie na vedomie RP.



5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

3. Aké sú / budú podmienky / kritériá výberu projektov?

Výberové kritériá navrhne Sekretariát RP a spolupodieľať sa na ich návrhu budú podľa 

oblastí aj jednotlivé TK. Definovanie kritérií očakávame približne v marci 2021.

4. Bude možné projektové zámery predkladať aj v budúcnosti?

Nové programové obdobie má byť nastavené ako snaha o odklon od dopytového systému 

podpory projektov. Snaha BSK je, aby všetky projekty, ktoré majú dopad na rozvoj regiónu 

boli súčasťou IÚS a o ich podpore by sa rozhodovalo v rámci integrovaných 

územných investícií (v balíčkoch). 

IÚS je „živým“ dokumentom, to znamená, že projekty do nej bude možné dopĺňať v etapách, 

samozrejme podľa časových a finančných možností.



5. NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

5. Kedy je možné reálne rátať s financovaním projektov/vyhlásením výziev na projekty?

Termín závisí od schválenia OP SK, Partnerskej dohody a stavu pripravenosti projektov. 

Proces sa naťahuje najmä vplyvom pandémie a dobiehaním predchádzajúceho 

programového obdobia, aktualizovaný harmonogram by mal byť známy v najbližších 

mesiacoch.

6. Momentálne nie je schválený OP SK a teda nie sú definitívne jasné oblasti podpory. 

Ako to ovplyvní terajšiu prácu TK a RP?

Schválenie OP SK nebude mať vplyv na aktuálnu prácu TK a RP, nakoľko teraz je prvoradé 

mať kompletne zmapované potreby a pripravenosť územia a spracované zámery vo všetkých 

oblastiach. Na ich základe je ešte stále možné tiež napr. ovplyvniť nastavenie oblastí podpory 

v OP SK, prípadne financovanie z iných zdrojov.



KONTAKTY NA LÍDROV TEMATICKEJ KOMISIE: 

Mgr. Martin Hakel, BA

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: +421 2 4826 4824, mob.: +421 911 830 074

E-mail: martin.hakel@region-bsk.sk

Mgr. Milan Zálešák

Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: +421 2 4826 4395

E-mail: milan.zalesak@region-bsk.sk

mailto:martin.hakel@region-bsk.sk
mailto:milan.zalesak@region-bsk.sk



