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4. zasadnutie 16.06.2021



1. BOD PROGRAMU

Schválenie programu zasadnutia



PROGRAM ZASADNUTIA RADY PARTNERSTVA

1. Schválenie programu zasadnutia

2. Aktuálny stav spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

BSK na roky 2021 - 2027 (s výhľadom do roku 2030)

3. Informácia o činnosti tematických komisií Rady partnerstva BSK 

a harmonogram ďalších prác

4. Informácia o činnosti Komory UMR

5. Predstavenie aktuálneho stavu prípravy Partnerskej dohody 

a Operačného programu Slovensko pre nové programové obdobie 2021 - 2027

6. Rôzne



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja 

na roky 2021 - 2027 schvaľujú Program zasadnutia.

• Za 

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č. 1



2. BOD PROGRAMU

Aktuálny stav spracovania Programu 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

BSK na roky 2021 - 2027 

(s výhľadom do roku 2030)



Aktuálny stav prípravy PHRSR BSK na roky 2021 - 2027 

(s výhľadom do roku 2030)

Verejné 
pripomienkovanie 

dokumentu

12/2020 – 03/2021

460 oslovených 
partnerov

770 pripomienok

93 % akceptovaných 
pripomienok

Verejné prerokovanie 
Správy o hodnotení 

strategického 
dokumentu 

a samotného 
dokumentu

24.03.2021

Prezenčná aj dištančná 
forma účasti

Koniec 
pripomienkovania 

Správy o hodnotení 
strategického 
dokumentu

31.03.2021

Podmienečné 
schválenie 

dokumentu 
Zastupiteľstvom 

BSK

11.06.2021

Očakávané 
ukončenie procesu 

SEA

júl 2021



3. BOD PROGRAMU

Informácia o činnosti tematických komisií 

Rady partnerstva BSK a harmonogram 

ďalších prác



KOMUNIKÁCIA S ČLENMI TEMATICKÝCH KOMISIÍ

XxKľúčové udalosti Dátum

1. žiadosť o aktualizáciu projektových zámerov 15.12.2020

Pripomenutie aktualizácie projektových zámerov 11.01.2021

Ukončenie 1. etapy aktualizácie, 2. zasadnutie tematických komisií RP 27.01.2021

2. žiadosť doplnenie a aktualizáciu projektových zámerov miest a obcí 28.01.2020

Poskytovanie metodickej výpomoci pri vypĺňaní projektových zásobníkov zo strany IRP BK
a individuálne konzultácie s jednotlivými partnermi

01.02. – 25.03.2021

Informovanie o aktuálnom stave aktualizácie projektových zásobníkov

(Zástupcovia ZMO v Rade partnerstva a tematických komisiách RP, primátori okresných miest) 02.03.2021

Informovanie o kľúčových oblastiach podpory rozvoja jednotlivých okresov BSK, ktoré vzišli z projektových zásobníkov 
a analýzy územia – oblasť dopravy, životného prostredia a školstva

(Zástupcovia ZMO v Rade partnerstva a tematických komisiách RP, primátori okresných miest)

16.03.2021



Kľúčové udalosti Dátum

Ukončenie 2. etapy aktualizácie, 3. zasadnutie tematických komisií RP (TK Zdravotníctvo - 12.04.2021) 30.03. - 01.04.2021

Informovanie o kľúčových oblastiach podpory rozvoja jednotlivých okresov BSK, ktoré vzišli z projektových zásobníkov 
a analýzy územia – oblasť sociálnych vecí, zdravotníctva, cestovného ruchu a kultúry

(Zástupcovia ZMO v Rade partnerstva a tematických komisiách RP, primátori okresných miest)

13.04.2021

3. zasadnutie Rady partnerstva 14.04.2021

Prezentácia výsledkov analýz projektových zásobníkov na Združení obcí Záhorskej oblasti 11.05.2021

Spracovanie analýzy potrieb územia a sociálno-ekonomických partnerov do podkladov 
na rokovania s MIRRI, MPSVaR a EK

13.05.2021

Prezentácia výsledkov analýz projektových zásobníkov na Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu 28.05.2021

Zaslanie informačného e-mailu členom tematických komisií RP 01.06. - 02.06.2021

Individuálne konzultácie a stretnutia s partnermi priebežne

KOMUNIKÁCIA S ČLENMI TEMATICKÝCH KOMISIÍ



Postup prác pri príprave IÚS

V rámci mesiaca máj 2021 sa uskutočnili stretnutia s nasledujúcimi sociálno-ekonomickými partnermi:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, témy stretnutia:

• Otázka prioritizácie dopravných projektov

• Téma flexibility a transferu finančných prostriedkov pre programové obdobie 2021 – 2027

2. Regionálny správca komunikácií, téma stretnutia:

• Stav pripravenosti projektov obchvatov okresných miest

3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Železnice Slovenskej republiky, hlavné mesto SR Bratislava, 

témy stretnutí:

• Pracovná skupina - príprava TIOP-ov na území mesta Bratislava

• Riadiaci výbor - Železničné stanice Bratislava - Filiálka a Bratislava - Hlavná stanica

Tematická komisia

UDRŽATEĽNÁ DOPRAVA



Postup prác pri príprave IÚS

V rámci mesiacov marec - máj 2021 sa uskutočnili stretnutia s nasledujúcimi sociálno-ekonomickými

partnermi:

1. Ministerstvo financií SR a Inštitút vzdelávacej politiky

• stretnutie k metodickému nastaveniu komponentov Plánu obnovy zameraných na regionálne 

školstvo

2. Pokračovanie individuálnych konzultácií s partnermi ohľadom projektov budovania kapacít ZŠ

3. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

• stretnutie k zámerom Ministerstva v novom programovom období 2021 - 2027

4. Slovenská technická univerzita

• projekt CEVIS

Tematická komisia

ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE



Postup prác pri príprave IÚS

V rámci mesiaca máj 2021 sa uskutočnili stretnutia s nasledujúcimi sociálno-ekonomickými partnermi:

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, téma stretnutia:

• Identifikácia hlavných výziev a finančných potrieb územia BSK v sociálnej oblasti + plánované 

investičné zámery MPSVaR SR

2. Hlavné mesto SR Bratislava, téma stretnutia:

• Špecifikácia projektových zámerov v sociálnej oblasti

Tematická komisia

SOCIÁLNA OBLASŤ 



Postup prác pri príprave IÚS

V rámci mesiaca máj 2021 sa uskutočnili stretnutia s nasledujúcimi sociálno-ekonomickými partnermi:

1. Ministerstvo ŽP SR - Sekcia environmentálnych programov a projektov

• Možnosť zmeny mechanizmu podpory z Environmentálneho fondu - možnosť podporovať činnosti 

súvisiace s budovaním stokovej siete v obciach <2000 EO, ktoré nespĺňajú environmentálne kritériá

• Možnosť zapojenia súkromných spoločností do realizácie vodozádržných opatrení

• Environmentálne záťaže

• Postup MŽP v súvislosti s kvalitou ovzdušia a návrh opatrení na riešenie monitoringu kvality ovzdušia. 

Ďalším krokom budú technické rokovania s vecne príslušnými sekciami MŽP SR

2. BVS, a. s.

• Cieľom stretnutia bolo odstraňovanie duplicít zo zásobníkov projektových zámerov samospráv a BVS

• Nasledovať bude stretnutie na určenie prioritizácie jednotlivých projektových zámerov

Tematická komisia

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Zasadnutie Tematickej komisie FST – 18.05.2021

1. Finálny návrh pilierov a priorít pre Plán spravodlivej transformácie (PST) Bratislavského kraja:

• Pilier 1 - Využitie existujúceho dekarbonizačného potenciálu

• Priorita 1.1 Znižovanie emisií skleníkových plynov v doprave a budovách

• Priorita 1.2 Využitie existujúceho potenciálu obnoviteľných zdrojov a obehovej ekonomiky

• Pilier 2 - Podpora inovatívnych riešení v oblasti klimatickej neutrality

• Priorita 2.1 Podpora výskumu a inovácií súvisiacich s klimatickou neutralitou

• Priorita 2.2 Podpora budovania odborných kapacít v samospráve

Tematická komisia

FOND NA SPRAVODLIVÚ TRANSFORMÁCIU



Zasadnutie Tematickej komisie FST – 18.05.2021

2. Stav zásobníka projektových zámerov po uzatvorení 1. hodnotiaceho kola:

Tematická komisia

FOND NA SPRAVODLIVÚ TRANSFORMÁCIU



HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

ZAČIATOK JÚLA

Stretnutie ohľadom 

prezentácie výsledkov 

analýz projektových 

zásobníkov na Združení 

miest a obcí Podunajska

ZAČIATOK JÚLA

Stretnutie ohľadom 

prezentácie výsledkov 

analýz projektových 

zásobníkov na Združení 

mestských častí hlavného 

mesta SR Bratislavy

JÚL - AUGUST

Bilaterálne stretnutia so 

sociálno-ekonomickými 

partnermi ohľadom 

prioritizácie projektov



HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

JÚL - AUGUST

Príprava výberových a 

hodnotiacich kritérií pre 

multikriteriálnu analýzu 

v rámci prípravy 

Integrovanej územnej 

stratégie

PRIEBEŽNE

Pravidelné stretnutia 

so zástupcami 

Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 

ohľadom prípravy 

Integrovanej územnej 

stratégie Bratislavského 

kraja

SEPTEMBER

5. zasadnutie 

Tematických komisií

Rady partnerstva

5. zasadnutie

Rady partnerstva



Členovia Rady Partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 

2021 - 2027 berú na vedomie Informáciu o činnosti Tematických komisií Rady partnerstva 

pre Integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021 - 2027 ku dňu 16.06.2021.

• Za

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č. 2



4. BOD PROGRAMU

Informácia o činnosti Komory UMR



INFORMÁCIA O ČINNOSTI KOMORY UMR

• Druhého zasadnutia Komory UMR 24. 5. 2021 sa zúčastnili zástupcovia všetkých

nominovaných členov:

• Hl. mesta SR Bratislavy,

• Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.,

• Dopravného podniku Bratislava, a. s.,

• Odvozu a likvidácie odpadu a. s.,

• Regionálneho združenia mestských častí hl. mesta SR Bratislavy.

• Informovanie členov o aktuálnom stave prípravy nového programového obdobia EŠIF

2021 – 2027, konkrétne o:

• príprave Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrhu jej priorít,

• predpokladanej alokácii pre jednotlivé finančné nástroje a ciele politiky EÚ,

• navrhovanom využití flexibilít v súvislosti s rozdelením národnej alokácie EŠIF,

• stave prípravy projektových zásobníkov relevantných pre Komoru UMR.



5. BOD PROGRAMU

Predstavenie aktuálneho stavu prípravy 

Partnerskej dohody a 

Operačného programu Slovensko pre nové 

programové obdobie 2021 - 2027



PREDSTAVENIE AKTUÁLNEHO STAVU PRÍPRAVY 

PARTNERSKEJ DOHODY A OP SLOVENSKO 

PRE NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027

Táto časť bude prezentovaná generálnym riaditeľom Sekcie OP Slovensko na MIRRI

Ing. Mgr. Jánom Ridzoňom a za stranu BSK riaditeľkou Odboru stratégie, územného

rozvoja a riadenia projektov Mgr. Barborou Lukáčovou.

Prehľad kľúčových tém:

• Stav prípravy Partnerskej dohody a OP Slovensko pre nové PO 2021 - 2027 (MIRRI)

• Odhadovaný časový harmonogram (MIRRI)

• Pozícia BSK k Partnerskej dohode pre nové PO 2021 - 2027 (BSK):

• Otázka flexibility finančnej alokácie medzi viac a menej rozvinutými regiónmi

• Otázka transferu finančnej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja do 

Kohézneho fondu



6. BOD PROGRAMU

Rôzne



KONTAKTY

Mgr. Peter Furik

Sekretariát Rady partnerstva

Sabinovská 16, Bratislava

tel. č.: +421 2 4826 4194

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

E-mail: radapartnerstva@region-bsk.sk

Web: www.bratislavskykraj.sk/radapartnerstva




