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N á v r h  u z n e s e n i a  

 

 

UZNESENIE č. ......../2021 
zo dňa 17. 12. 2021 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 

 
A  s c h v a ľ u j e  

 
Aktualizáciu Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 

na roky 2021 - 2027 (s výhľadom do roku 2030) na kalendárny rok 2022+. 

 
B  b e r i e  n a  v e d o m i e  

 
Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja 

na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za kalendárny rok 2021.
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 

Bratislavský samosprávny kraj za účelom podpory regionálneho rozvoja podľa zákona 

č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov spracoval 

strednodobý strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

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

(ďalej len PHRSR BSK 2021 - 2027), ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 11. 06. 

2021. Uznesením č. 387/2021 pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK  

2021 - 2027 bol spracovaný Akčný plán BSK v podobe prílohy.  

Akčný plán BSK predstavuje plánovací a monitorovací nástroj k napĺňaniu cieľov 

PHRSR BSK 2021 - 2027 ako aj priorít BSK. Odpočet Akčného plánu BSK 2021 - 2027  

k 17. 12. 2021 sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov 

priradených k jednotlivým projektom Úradu BSK. Kľúčový krok implementácie predstavuje 

čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať 

pre úspešnú realizáciu celých projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované 

jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom bol Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia 

projektov. Po vypracovaní bol prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.  

Návrh Aktualizácie Akčného plánu BSK na rok 2022+ obsahuje jednotlivé projekty 

vyplývajúce z Programového vyhlásenia BSK. Projekty svojou realizáciou prispejú 

k napĺňaniu cieľov základnej stratégie PHRSR BSK 2021 – 2027, a tým prispievajú k rozvoju 

regiónu a zlepšeniu každodenného života obyvateľov kraja.  

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho 

súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, 

sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky. 

 

Odpočet Akčného plánu BSK za kalendárny rok 2021 (príloha č. 1) 

Rozhodujúcim faktorom úspešnosti realizácie projektov nielen z Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov, ale aj iných grantových schém a rozpočtu Úradu BSK, je miera 

pripravenosti jednotlivých projektov, ktorá vychádza predovšetkým zo schopnosti Úradu BSK 

efektívne pracovať na komplexných problémoch a výzvach, ktorým BSK čelí. Vďaka 

priebežnému Odpočtu Akčného plánu BSK a každoročnej Aktualizácii Akčného plánu BSK 

je Úrad BSK schopný reagovať v prípade zmien pri plnení kľúčových krokov a iniciovať 

zlepšenie fungovania. 

Odpočet Akčného plánu BSK sa zameriava na plnenie jednotlivých kľúčových krokov 

priradených k jednotlivým projektom. Kľúčové kroky predstavujú čiastkové činnosti 

jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu 

celých projektov. Príloha č. 1 obsahuje nielen názov a číslo projektu a rozpočet projektu, ale 

aj termín plnenia so stručným popisom aktuálneho stavu priebežne plnených kľúčových 

krokov. Tento systém trojmesačného odpočtovania vytvára pri priebežne plnených kľúčových 

krokoch priestor na doplnenie nového termínu, pričom v prípade všetkých priebežne plnených 

kľúčových krokov je uvedený aktuálny vývoj plnenia, prípadne aj vysvetlenie dôvodu zmeny 

termínu.  
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Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v Akčnom pláne BSK v r. 2021 implementoval 

celkovo 63 projektov zložených z 162 kľúčových krokov. V priebehu roka 2021 bolo 

splnených 7 kľúčových krokov a 1 projekt.  

Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK za rok 2021  
k 17. 12. 2021 

  OK OD OSÚRaRP OSV OŠMaŠ OÚPGISaŽP OZ Spolu 

Projekty 10 5 12 8 10 15 3 63 

Splnené 0 0 0 0 0 1 0 1 

Kľúčové kroky 26 39 19 20 17 35 6 162 

Splnené 1 4 0 0 0 2 0 7 

Použité skratky: OK – Oddelenie kultúry, OD – Odbor dopravy,  OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja 

a riadenia projektov, OSV – Odbor sociálnych vecí, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OÚPGISaŽP – 

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ – Odbor zdravotníctva  
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Aktualizácia Akčného plánu BSK na rok 2022+ (príloha č. 2) 

Aktualizácia Akčného plánu BSK na rok 2022+ obsahuje projekty, ktoré svojou realizáciou 

napĺňajú ciele PHRSR BSK na roky 2021-2027 (výhľadom do roku 2030), reflektujú 

štrukturálne problémy jednotlivých sektorových politík a tým prispievajú k rozvoju regiónu 

a zlepšeniu každodenného života obyvateľov kraja v oblastiach dopravy, kultúry, cestovného 

ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania  

a energetiky. 

V rámci prípravy predmetného dokumentu boli pridané nové projekty a kľúčové kroky, 

ktoré sa venujú presadzovaniu ďalších priorít BSK. Uvedené projekty obsahujú viaceré 

podprojekty špecificky zamerané na plnenie programových priorít BSK, ktoré si vyžadujú 

dlhodobý a komplexný prístup, ako aj spoluprácu s ďalšími subjektami verejnej správy, 

akademickej, neziskovej a súkromnej sféry.  

Rovnako však boli niektoré projekty a kľúčové projekty zrušené, a to najmä z dôvodu 

prehodnotenia a optimalizácie nastavenia dotknutých projektov. V Akčnom pláne BSK Odboru 

sociálnych vecí, kedy boli v rámci OSV_4 ponechané iba najkľúčovejšie projekty 

deinštitucionalizácie a transformácie zariadení sociálnych služieb, ktoré sa pripravujú na 

čerpanie externých finančných prostriedkov z EŠIF a Plánu obnovy a odolnosti. V Akčnom 

pláne BSK Odboru dopravy bol v rámci OD_2 zrušený projekt Vybudovania obchvatu obcí 

Ivanka pri Dunaji a Zálesie z dôvodu všeobecného nesúhlasu obyvateľov a zástupcov obcí 

s vybudovaním obchvatu. 

Finálna forma dokumentu, ako aj jej obsah boli prerokované so všetkými dotknutými odbormi 

BSK, ako aj poslaneckými klubmi Zastupiteľstva BSK. Podoba Aktualizácie Akčného plánu 

BSK na rok 2022+ je výsledkom dohody všetkých vyššie uvedených účastníkov rokovaní. 

 

Akčný plán BSK pre programové obdobie 2021-2027 obsahuje spolu 66 projektov 

zložených zo 164 kľúčových krokov. 

Prehľad projektov a kľúčových krokov Aktualizácie Akčného plánu BSK na rok 2022+ 

  OK OD OSÚRaRP OSV OŠMaŠ OÚPGISaŽP OZ Spolu 

Projekty 10 5 15 8 10 15 3 66 

Nové 0 0 3 0 0 1 0 4 

Kľúčové kroky 25 34 27 18 19 35 6 164 

Nové 0 0 8 2 2 2 0 14 

Použité skratky: OK – Oddelenie kultúry, OD – Odbor dopravy,  OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja 

a riadenia projektov, OSV – Odbor sociálnych vecí, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OÚPGISaŽP – 

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ – Odbor zdravotníctva  

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021  

k 17. 12. 2021 

Príloha č. 2 Aktualizácia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na kalendárny 

rok 2022+
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 

Odpočet 

 

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za kalendárny rok 2021 a Aktualizáciu Akčného plánu Bratislavského samosprávneho 

kraja na kalendárny rok 2022+ 

 

Názov komisie Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie 
Akceptované / 

Neakceptované 

Zapracované / 

Nezapracované 

Finančná komisia 
Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

predložený materiál a zobrať na vedomie v predloženej podobe. 

Prítomní: 7 
Za: 7 
Proti: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0 

- - 

Komisia dopravy 
Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť 

materiál v predloženej podobe. 

Prítomní: 8 
Za: 8 
Proti: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0  

- - 

Komisia zdravotníctva 

a sociálnych vecí 

Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu 

BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť. 

Prítomní: 14 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 1   
Nehlasoval: 0  

- - 

Komisia školstva, 

mládeže a športu 

Komisia školstva, mládeže a športu berie predložený materiál na 

vedomie a odporúča Zastupiteľstvu BSK ho prerokovať a vziať na 

vedomie v predloženej podobe. 

Prítomní: 11 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržal sa  hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0 

- - 
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Názov komisie Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie  
Akceptované / 

Neakceptované 

Zapracované / 

Nezapracované 

Komisia európskych 

záležitostí, regionálnej 

spolupráce 

a cestovného ruchu 

KEZRSaCR berie materiál na vedomie a odporúča zastupiteľstvu 

BSK prerokovať predložený materiál  a schváliť v predloženej 

podobe. 

Prítomní: 7 
Za: 7 
Proti: 0   
Zdržal sa hlasovania: 0  
Nehlasoval: 0 

- - 

Komisia životného 

prostredia, 

regionálneho rozvoja 

a územného 

plánovania 

Komisia ŽP, RR a ÚP odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 

predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. 

Prítomní: 9 
Za: 8 
Proti:   
Zdržal sa hlasovania: 1   
Nehlasoval: 0 

- - 

Komisia kultúry 
Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho 

prerokovať na zastupiteľstve BSK. 

Prítomní: 7 
Za: 7 
Proti:  - 
Zdržal sa hlasovania: -  
Nehlasoval: - 

- - 

Komisia majetku, 

investícií a verejného 

obstarávania  

Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča 

Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v 

predloženej podobe. 

Prítomní: 6 
Za: 6 
Proti: 0   
Zdržal sa hlasovania: 0   
Nehlasoval: 0 

- - 

 

V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky  uviesť či boli / neboli zapracované, ak nie, uviesť dôvod. 

 

 

 

 


