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1. BOD PROGRAMU

Schválenie programu zasadnutia



PROGRAM ZASADNUTIA RADY PARTNERSTVA

1. Schválenie programu rokovania

2. Informácia o činnosti a výstupoch tematických komisií Rady partnerstva BSK

3. Aktuálny stav spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030)

4. Predstavenie Fondu spravodlivej transformácie

5. Harmonogram ďalších prác

6. Rôzne



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 

na roky 2021-2027 schvaľujú Program rokovania.

• Za 

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č.1



2. BOD PROGRAMU

Informácia o činnosti a výstupoch 

tematických komisií Rady partnerstva BSK



KOMUNIKÁCIA S ÚZEMÍM - mestá, obce a mestské časti

Dátum Vec Adresát Spôsob oslovenia

15.12.2020
Žiadosť o sprostredkovanie aktualizácie projektových zámerov 

(Termín: do 15.01.2021)

Zástupcovia ZMO  

v Rade partnerstva
E-mail + telefonicky 

18.12.2020

Žiadosť o sprostredkovanie aktualizácie projektových zámerov 

miest a obcí v oblasti zdravotníctva, technickej infraštruktúry a 

komplexného rozvoja regiónu (Termín: do 15.01.2021)

Zástupcovia ZMO  

v Rade partnerstva
E-mail + telefonicky 

11.01.2021 Pripomenutie - aktualizácia projektových zámerov miest a obcí
Zástupcovia ZMO  

v Rade partnerstva
E-mail 

11.01.2021 Pripomenutie - aktualizácia projektových zámerov miest Primátori miest E-mail + telefonicky 

26.01.2021
Koordinačný call ohľadom návratnosti a kvality projektových 

zásobníkov v rámci jednotlivých okresov

Zástupcovia ZMO  

v Rade partnerstva a v 

tematických komsiách

Videocall

26.01.2021
Zaslanie prehľadu návratnosti a kvality vyplnenia proj. 

zásobníkov

Zástupcovia ZMO  

v Rade partnerstva a v 

tematických komsiách

E-mail

26.-27.

01.2021
Stretnutia tematických komisií RP Členovia TK Videocall

28.01.2021
Zaslanie projektových zásobníkov doplnených o aktualizované 

dáta

Zástupcovia ZMO  

v Rade partnerstva a v 

tematických komsiách a 

primátori miest

E-mail

+ individuálne konzultácie



KOMUNIKÁCIA S ÚZEMÍM - sociálno-ekonomickí partneri

Dátum Vec Adresát Spôsob oslovenia

15.12.2020

Žiadosť o sprostredkovanie aktualizácie projektových 

zámerov

Termín: do 15.01.2021

Členovia TK E-mail

11.01.2021 Pripomenutie - aktualizácia projektových zámerov Členovia TK E-mail

26.-27.

01.2021
Stretnutia tematických komisií RP Členovia TK Videocall

+ individuálne konzultácie



Neaktualizované zásobníky/projekty

• Nedoplnené a neaktualizované žiadne informácie nad rámec tých z PHRSR, t. j. prijaté bez 

zmeny oproti zaslanému zásobníku

• Na niektoré zásobníky sme nedostali žiadnu spätnú odpoveď

„Čiastočne aktualizované zásobníky/projekty“

• Nevyplnená jedna zo zložiek dotazníka (rozpočet podľa jednotlivých skupín 

výdavkov/funkcie SMART školy/fázy stavebného konania a termíny/merateľný ukazovateľ)

• Porušené predvolené formátovanie dotazníka (výber z možností)

• V prípade obcí, miest a m.č. ide aj o prípady, kde niektoré projekty detaily majú a iné nie

PROBLÉMY S AKTUALIZÁCIOU PROJ. ZÁMEROV



Možné dôvody vzniknutých problémov s vypĺňaním:

• Stavebné konanie nie je pre daný projekt/zámer relevantné a preto nie je vyplnené 

(napr. menšie rekonštrukcie, MTV, alebo SOFT projekty).

• Môže ísť o projekty, ktoré už boli realizované/realizujú sa alebo práve naopak sa z ich realizácie 

ustúpilo.

• Technické problémy pri vypĺňaní.

PROBLÉMY S AKTUALIZÁCIOU PROJ. ZÁMEROV



Navrhované zmeny na budúcna:

• Pravidelné zasielanie prehľadu o návratnosti a kvalite vyplnených zásobníkov 

zástupcom ZMO v Rade partnerstva a v TK Rady partnerstva v týždenných intervaloch

• Vyčlenený čas zamestnancov BSK na individuálne konzultácie k vypĺňaniu 

projektových zásobníkov

• Ďalšie koordinačné videocally so zástupcami ZMO v Rade partnerstva a v TK Rady 

partnerstva (najbližší plánovaný 16.02.2021)

• Zasadnutia tematických komisií po ďalšej etape aktualizácie

PROBLÉMY S AKTUALIZÁCIOU PROJ. ZÁMEROV



Tematická komisia

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA



MESTÁ, OBCE, MESTSKÉ ČASTI

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 89 projektových zásobníkov (158 projektov)

• Vrátilo sa 41 projektových zásobníkov:

• Neaktualizovaných 15 projektových zásobníkov

• Aktualizované 2 projektové zásobníky

• Čiastočne aktualizovaných 24 projektových zásobníkov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 57

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



SOCIO-EKONOMICKÍ PARTNERI

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 74 projektov

• Vrátilo sa:

• Neaktualizované 46 projekty

• Aktualizované 15 projekty

• Čiastočne aktualizovaných 13 projektov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 9

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



Tematická komisia

ŠKOLSTVO, VEDA, 

VÝSKUM A INOVÁCIE

(regionálne školstvo)



Nové organizácie, ktoré sú zastúpené v tematickej komisii:

• Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy 

• Bratislavský samosprávny kraj (Odbor školstva, mládeže a športu)

• Slovenský olympijský a športový výbor 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

AKTUALIZÁCIA ČLENOV



MESTÁ, OBCE, MESTSKÉ ČASTI

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 86 projektových zásobníkov (366 projektov)

• Vrátilo sa 42 projektových zásobníkov:

• Neaktualizovaných 20 projektových zásobníkov

• Aktualizovaných 9 projektových zásobníkov

• Čiastočne aktualizovaných 14 projektových zásobníkov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 48

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



SOCIO-EKONOMICKÍ PARTNERI (súkromní a cirkevní zriaďovatelia, oz)

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 65 projektov

• Vrátilo sa:

• Neaktualizované 2 projekty

• Aktualizované 3 projekty

• Čiastočne aktualizovaných 23 projektov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 7

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



Tematická komisia

ŠKOLSTVO, VEDA, 

VÝSKUM A INOVÁCIE

(veda, výskum a inovácie)



Nové organizácie, ktoré sú zastúpené v tematickej komisii:

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

• Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

• Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy

AKTUALIZÁCIA ČLENOV



• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 94 projektov

• Vrátilo sa:

• Neaktualizovaných 13 projektov

• Aktualizovaných 17 projektov

• Čiastočne aktualizovaných 0 projektov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 19

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



Tematická komisia

CESTOVNÝ RUCH A KULTÚRA



MESTÁ, OBCE, MESTSKÉ ČASTI

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 73 projektových zásobníkov

• Vrátilo sa : 25 zásobníkov

• Aktualizovaných: 6 zásobníkov

• Čiastočne aktualizovaných: 16 zásobníkov

• Nové zásobníky: 3 zásobníky

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR): 46 nových projektov

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



SOCIO-EKONOMICKÍ PARTNERI (súkromní a cirkevní zriaďovatelia, NO, OZ, MK SR)

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 78 projektových zámerov

• Vrátilo sa:

• Neaktualizovaných: 29 projektových zámerov

• Aktualizovaných: 40 projektových zámerov

• Čiastočne aktualizovaných: 9

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR): 14 nových projektových zámerov

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



Tematická komisia

ZDRAVOTNÍCTVO



MESTÁ, OBCE, MESTSKÉ ČASTI

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 36 projektových zásobníkov (45 projektov)

• Vrátilo sa:

• Neaktualizovaných 32 projektových zásobníkov

• Aktualizované 4 projektové zásobníky

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



SOCIO-EKONOMICKÍ PARTNERI (UNB, ANS SR, ASL SR, SLK, AOPP, MZ SR)

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 28 projektov

• Vrátilo sa:

• Aktualizovaných 21 projektov

• Neaktualizovaných 7 projektov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) 10 projektov

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



Tematická komisia

SOCIÁLNA OBLASŤ 



MESTÁ, OBCE, MESTSKÉ ČASTI

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 69 projektových zásobníkov (180 projektov)

• Vrátilo sa:

• Neaktualizovaných 54 projektových zásobníkov

• Aktualizované 2 projektové zásobníky

• Čiastočne aktualizovaných 13 projektových zásobníkov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 8

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



SOCIO-EKONOMICKÍ PARTNERI (mimovládne organizácie, cirkev, ministerstvo, VÚC)

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 62 projektov

• Vrátilo sa:

• Neaktualizované 3 projekty

• Aktualizovaných 29 projektov

• Čiastočne aktualizovaných 30 projektov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 43

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



Tematická komisia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



MESTÁ, OBCE, MESTSKÉ ČASTI

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 87 projektových zásobníkov (567 projektov)

• Vrátilo sa 40 projektových zásobníkov:

• Neaktualizovaných 25 projektových zásobníkov

• Aktualizovaných 6 projektových zásobníkov

• Čiastočne aktualizovaných 9 projektových zásobníkov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 58

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



SOCIO-EKONOMICKÍ PARTNERI 

(občianske združenia, mestské podniky, súkromné a štátne subjekty)

• Odoslali sme na aktualizáciu:

• 35 projektov + prázdne projektové zásobníky

• Vrátilo sa 191 projektov:

• Aktualizovaných 30 projektov

• Čiastočne aktualizovaných 5 projektov

• Nové projekty (neboli súčasťou PZ k PHRSR) – 156

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV (K 27.1.2021)



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 

2021-2027 berú na vedomie Informáciu o činnosti a výstupoch Tematických komisií 

Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027 

ku dňu 10.2.2021.

• Za

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č.2



3. BOD PROGRAMU

Aktuálny stav spracovania Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja Bratislavského samosprávneho 

kraja na roky 2021-2027 

(s výhľadom do 2030)



• Ukončený proces pripomienkovania dokumentu mimo procesu SEA

• Prebieha zapracovanie pripomienok zaslaných zo strany samospráv a sociálno-ekonomických 

partnerov externým spracovateľom dokumentu (IPP)

• Proces SEA

• Prebieha spracovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu

• Čakáme na povolenie hygienika k zorganizovaniu verejného prerokovania 

(február/marec 2021) 

• Predpokladaný termín schválenia dokumentu Zastupiteľstvom BSK je jún 2021

AKTUÁLNY STAV DOKUMENTU PHRSR BSK



4. BOD PROGRAMU

Predstavenie 

Fondu spravodlivej transformácie (FST)



• Fond na spravodlivú transformáciu (FST) je finančný nástroj v rámci politiky súdržnosti, 

ktorého cieľom je poskytovať podporu územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-

ekonomickým výzvam vyplývajúcim z prechodu ku klimatickej neutralite

• FST má uľahčiť vykonávanie Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je dosiahnuť 

klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050

• Zameriava sa na tie regióny a odvetvia, ktoré sú transformáciou najviac postihnuté

vzhľadom na ich závislosť od fosílnych palív alebo od priemyselných postupov

spojených s vysokými emisiami skleníkových plynov

o prechod na udržateľné a klimaticky neutrálne hospodárstvo

o pomoc regiónom s vysokými emisiami CO2

FOND NA SPRAVODLIVÚ TRANSFORMÁCIU (FST)



• Alokácia pre SR: 459 mil. eur

• Zdroje: 60% Next Generation EU; 40% VFR – režim KP

• 60% zdrojov zazmluvnených do 2023 a implementovaných do 2026

• Oprávnené regióny: BBSK, BSK, KSK, TSK

Alokácia a plán spravodlivej transformácie



• Prerozdelenie alokácie na základe Plánu spravodlivej transformácie

o Analýza transformačného potenciálu, na základe ktorej dôjde k spravodlivému

prerozdeleniu alokácie medzi jednotlivé regióny

o Alokácia prostriedkov z FST bude brať do úvahy rozsah, v akom budú jednotlivé

regióny čeliť transformačným výzvam súvisiacim s potrebou znižovania emisií

skleníkových plynov a sociálnym výzvam v súvislosti so stratou pracovných miest

vyplývajúcich z transformácie

o Cieľom je identifikovať investície s najväčším transformačným potenciálom

• Z FST sa podporujú len tie činnosti, ktoré umožňujú regiónom a ľuďom riešiť sociálne,

hospodárske a environmentálne dôsledky prechodu na klimaticky neutrálne

hospodárstvo a prispievajú k implementácii plánov spravodlivej transformácie územia

Alokácia a plán spravodlivej transformácie



1. Hospodárska diverzifikácia

• produktívne investície do MSP, ktoré vedú k ekonomickej diverzifikácii,

modernizácii a konverzii a do vytvárania nových firiem a nových pracovných

miest

• investície do výskumných a inovačných aktivít, do digitalizácie, digitálnych

inovácií a digitálnej prepojiteľnosti

Oprávnené aktivity



2. Udržateľné životné prostredie

• investície do regenerácie a dekontaminácie brownfieldov, obnovy pozemkov a

podľa potreby vrátane zelenej infraštruktúry

• investície do zavádzania technológií, ako aj do systémov a infraštruktúr pre

dostupnú čistú energiu

• investície do obnoviteľnej energie v súlade so smernicou o obnoviteľnej energii

(EÚ) 2018/20018

• investície do inteligentnej a udržateľnej miestnej mobility vrátane

dekarbonizácie miestneho dopravného sektoru a jeho infraštruktúry

• obnova a modernizácia sietí diaľkového vykurovania (zlepšenie energetickej

efektívnosti) a investície do výroby tepla za predpokladu, že sú napájané výlučne z

obnoviteľných zdrojov energie

• investície na podporu obehového hospodárstva

Oprávnené aktivity



3. Kvalita života a sociálna infraštruktúra

• zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov o

zamestnanie

• pomoc uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní pracovného miesta a ich aktívne

začleňovanie

Oprávnené aktivity



• Výzva podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie SR Veroniky Remišovej adresovaná predsedovi BSK Jurajovi Drobovi –

zriadenie pracovnej skupiny (tematickej komisie) Rady partnerstva pre Fond 

spravodlivej transformácie

• Cieľ tematickej komisie: 

o umožniť spracovanie analýzy územia regiónu, ktorá je nevyhnutná pre finálne rozhodnutie o 

oprávnenosti regiónov pre podporu z Mechanizmu spravodlivej transformácie

o definovanie priorít a návrh projektov pre financovanie z Fondu spravodlivej transformácie

• Nominácia MIRRI SR – generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz 

MIRRI SR

• Tematická komisia pre FST pri Rade partnerstva by mala byť zložená 

zo zástupcov samosprávy, súkromného sektora a neziskového sektora (skupina 

neformálne pracuje od decembra)

Zriadenie Tematickej komisie Rady partnerstva pre FST



5. BOD PROGRAMU

Harmonogram ďalších prác



HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

10.2.2021

Rada 

partnerstva

Začiatok 
marca 2021

Tematické 

komisie:

3. zasadnutie

Február 
2021

Tematické 

komisie:

Individuálne 

stretnutia a 

konzultácie 

zásobníkov

Marec 2021

Rada 

partnerstva



6. BOD PROGRAMU

Rôzne



KONTAKTY

Mgr. Peter Furik

Sekretariát Rady partnerstva

Sabinovská 12, Bratislava

tel. č.: +421 2 4826 4433

E-mail: peter.furik@region-bsk.sk

E-mail: radapartnertva@region-bsk.sk

Web: www.bratislavskykraj.sk/radapartnerstva




