
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1 

ZÁPIS  

z 2. ROKOVANIA RADY PARTNERSTVA PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA ROKY 2021-2027  

 

Termín rokovania dňa: 10.02.2021  o 10.00 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 39 prítomných členov z toho 35 s hlasovacím právom. 

Predseda RP informoval členov o  programe rokovania:  

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 

 

Bod č.1: Schválenie programu rokovania, 

Rozprava 0,  

Návrh Uznesenia:  

Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021 2027 schvaľujú 

program rokovania. 

Hlasovanie: Návrh schválený 32 hlasmi 

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

Na úvod predstavila B. Lukáčová mandát tematických komisií v nadväznosti na ustanovujúce zasadnutie Rady 

partnerstva BSK z 18.11.2020 pre spracovanie projektových zásobníkov pre jednotlivé oblasti. Taktiež vysvetlila 

úlohy lídrov tematických komisií. Aktuálne prebieha preverovanie zásobníkov z hľadiska pripravenosti projektu, 

finančnej náročnosti a stavu predprojektovej prípravy.  

a) Za oblasť udržateľnej mobility prezentoval aktuálny stav P. Jesenský. Zhodnotil návratnosť projektových 

zásobníkov, kvalitu poskytovaných údajov a zdôraznil potrebu doplnenia informácií v porovnaní so 
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zásobníkmi, ktoré sa pripravovali pre účely PHRSR. Predstavil opakujúce sa problémy pri procese 

získavania údajov a taktiež návrhy pre odstránenie nedostatkov, zaviedli sa individuálne konzultácie 

a koordinačné stretnutia. Následne  prezentoval stav prípravy projektového zásobníka pre oblasť 

udržateľnej dopravy. 

Diskusia: 

B. Lukáčová - z hľadiska témy udržateľnej dopravy je kľúčové zadefinovať projekty železníc s ohľadom na to, že 

koľajová doprava je nosná doprava pre región – tak to vychádza aj z PHRSR aj z Plánu udržateľnej dopravy. 

V tomto je zhoda s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. 

T. Kratochvílová – aká forma spolupráce medzi BSK a Ministerstvom dopravy a výstavby SR resp. ŽSR. Je to 

kľúčové aj pre mesto BA ale komunikácia a spolupráca nie je na dostatočnej úrovni. Je potrebné naštartovať 

spoluprácu a dávať dôraz na udržateľné formy prepravy.  

- Odpoveď B. Lukáčová: spolupráca funguje aj za účasti Hlavného mesta BA v rámci tematickej komisie, 

ktorá je veľmi aktívna. BSK túto tému rieši na viacerých úrovniach, je v zhode s Ministerstvom dopravy 

a výstavby SR. Zásobník je tiež o tom aby nastavil zdrojovosť financovania.  

J. Říha – Budú projekty regionálneho rozsahu (napr. cyklotrasy medzi obcami a prepojenia na TIOP) predkladané 

do zásobníkov zo strany BSK alebo jednotlivých samospráv? 

- Odpoveď B. Lukáčová: nachádzajú sa v zásobníku ktorý vychádza z údajov obcí, tematická komisia to 

následne spracuje a porovná údaje. Cyklotrasy (Rohožník) sú v zásobníku aj s ohľadom na Akčný plán 

BSK. 

M. Garaj – ďakuje za zhrnutie spolupráce BSK a ŽSR, v reakcii na p. Kratochvílovú – ŽSR sa zaoberá aj možnými 

vstupmi súkromných investorov do projektových zámerov, vyžaduje si to analýzy, procesy zabezpečuje 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR. ŽSR budú v takýchto prípadoch maximálne súčinné aj s mestom BA.  

b) Aktuálny stav pri spracovaní výstupov tematickej komisie Školstvo, veda výskum a inovácie (oblasť 

regionálne školstvo aj oblasť veda, výskum a inovácie) prezentoval P. Galáš. 

Diskusia:  

B. Lukáčová: najmä v časti regionálne školstvo evidujeme obrovský dopyt, o to dôležitejšie je vydefinovať priority 

a kľúčové priority. Oblasť regionálneho školstva bude zrejme aj predmetom podpory v rámci Plánu obnovy 

a odolnosti, čo by znamenalo nutnú realizáciu do roku 2026 a teda zvýšený tlak na akceleráciu predprojektovej 

prípravy.  

M. Smreková – poďakovanie za spoluprácu v rámci tematickej skupiny a pri tvorbe nových projektov 

B. Ivanegová – akým spôsobom sa bude pristupovať k projektom prierezového charakteru (prierezové v zmysle 

prepojenia enviro, ŽP a vzdelávania)? 

- Odpoveď B. Lukáčová: v rámci oblasti regionálneho školstva je spracovaný koncept smart školy, ktorý vo 

veľkej miere zdôrazňuje zelené riešenia a témy.   

 

c) Aktuálny stav pri spracovaní výstupov tematickej komisie Cestovný ruch a kultúra prezentoval M. Zálešák 
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Diskusia:  

P. Fornayová – zastupuje nezriaďovanú kultúru v BA, za túto skupinu by chcela požiadať o podporu soft aktivít 

a nie len investície do kultúrnych zariadení (NKP). Dôležité je prepojiť obnovu NKP nie len na cestovný ruch, ale 

tiež na aktérov v oblasti kultúry. K prioritám v rámci tematickej komisie navrhuje doplniť systematický rozvoj 

technicko-personálnych kapacít – teda zastrešenie soft aktivít  

- odpoveď B. Lukáčová: Na takéto témy slúži práve tematická komisia, tam je dôležité si tieto témy rozobrať 

do detailu, Rada partnerstva nie je metodický orgán ale rozhodovací. Pracovnými orgánmi sú tematické 

komisie. 

 

d) Aktuálny stav pri spracovaní výstupov tematickej komisie Zdravotníctvo prezentoval M. Ďurdík 

e) Aktuálny stav pri spracovaní výstupov tematickej komisie Sociálna oblasť prezentovala Z. Hradská 

Lacková 

f) Aktuálny stav pri spracovaní výstupov tematickej komisie Životné prostredie prezentoval E.Donauer 

Diskusia: 

L. Kizák: ako sa budú riešiť projekty ktoré územne presahujú BSK: 

- Odpoveď B. Lukáčová: na toto sa pamätalo , IÚS bude mať presah v jednotlivých sektorových politikách 

aj na IÚS Trnavského kraja. Ak pôjde o komplexné riešenie územne presahujúce BSK, bude sa to riešiť 

v spolupráci.  

Po prezentácii a ukončení diskusie vyzval predseda RP prítomných členov k hlasovaniu 

Návrh Uznesenia:  

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. 

Hlasovanie: Návrh Schválený 33 hlasmi 

 

Bod.č.3 Aktuálny stav spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

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

Materiál prezentovala A. Kollárová, informovala o aktuálnych krokoch v procese prípravy PHRSR, schválenie 

dokumentu sa predpokladá v júni tohto roku.  

 

Bod.č.4 Predstavenie Fondu spravodlivej transformácie 

Materiál prezentoval J. Stano, informoval o iniciatíve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR a plánovanom vzniku novej tematickej komisie pod Radou partnerstva, ktorej cieľom bude koordinovať 

možnosti získania prostriedkov z Fondu spravodlivej transformácie.  
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Bod.č.5 Harmonogram ďalších prác 

P. Furik prezentoval ďalšie kroky v pôsobnosti Tematických komisií a Rady partnerstva. Ďalšie zasadnutie 

tematických komisií je plánované začiatkom marca, v nadväznosti na výstupy tematických komisií bude následne 

pripravené ďalšie zasadnutie Rady partnerstva v termíne koniec marca.  

 

Bod.č 6 Rôzne 

V rámci bodu Rôzne sa do diskusie nikto z prítomných členov nezapojil. 

 

Predseda BSK Juraj Droba poďakoval prítomným členom RP za účasť a spoluprácu a oficiálne ukončil zasadnutie. 

 
 
 
 
 

 

Spracoval:  sekretariát RP 

Overil: 

 

 

Mgr. Juraj Droba, MA, MBA 

 

              Predseda Rady partnerstva  
 


