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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

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

• Odhadovaný časový harmonogram



3. BOD PROGRAMU

Aktivity OP Slovensko implementované 

prostredníctvom IUS



Aktivity Gescia Poznámka

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov MIRRI SR

Odborné vzdelávanie v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 MIRRI SR

Podpora budovania vodovodov a kanalizácií (v obciach do 2 000 EO aj nad 2 000 EO) MŽP SR / MIRRI SR

Podpora predchádzania vzniku odpadov, budovanie centier/sieti opätovného použitia výrobkov MŽP SR 

Triedený zber komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľné komunálne odpady MŽP SR 

Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recyklácie odpadov MŽP SR 

Podpora biologickej a krajinnej diverzity prostredníctvom budovania zelenej a modrej infraštruktúry MŽP SR /  MIRRI SR

Rozvoj verejnej osobnej dopravy MDV SR
Na predmetnú aktivitu bude uplatnený osobitný 

mechanizmus výberu projektov pripravovaný MDV SR

Podpora cyklistickej dopravy MIRRI SR

Cesty II. a III. triedy MIRRI SR

Miestne komunikácie MIRRI SR

Deinštitucionalizácia zariadení a služieb, aktívne začlenenie, systém dlhodobej starostlivosti (EFRR aktivity) MIRRI SR

Rozvoj infraštruktúry vzdelávania (ERDF aktivity) MIRRI SR

Budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych orgánov MIRRI SR

Kvalitnejšie verejné vládnutie a otvorené vládnutie MIRRI SR

Prevencia negatívnych spoločenských javov a vytváranie bezpečného fyzického prostredia obcí, miest a regiónov MIRRI SR

Regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity, voľný čas, cykloturistiku MIRRI SR

Podpora ostatnej infraštruktúry spojenej s kultúrnymi a prírodnými aktivitami regiónov MIRRI SR

Európske hlavne mesto kultúry 2026 MIRRI SR

AKTIVITY OP SLOVENSKO IMPLEMENTOVANÉ 
PROSTREDNÍCTVOM IÚS / UMR



4. BOD PROGRAMU

Príprava spoločnej pozície k téme transferu 

medzi kategóriami regiónov v prospech  

Bratislavského kraja 
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Pôvodná alokácia pre Bratislavský kraj, ako viac rozvinutý región, (pre všetkých 

potenciálnych žiadateľov pôsobiacich na území kraja - štát, samospráva, súkromný sektor 

a mimovládne organizácie) predstavuje čiastku 16,7 mil. EUR (ERDF + ESF+).

Výška finálnej alokácie pre Bratislavský kraj v rámci programového obdobia 2014 - 2020, 

1,4 mld. EUR (vrátane 3% flexibility, KF a národných projektov), je porovnateľná s výškou 

alokácie pri 10% flexibilite v rámci obdobia 2021 – 2027, 1,05 mld. EUR. 

Fondy EŠIF sú určené nielen na vyrovnávanie regionálnych disparít, ale aj vnútroregionálnych 

a rovnako aj na riešenie zásadných systémových a štrukturálnych problémov 

metropolitných regiónov.

Územie Bratislavského kraja takéto problémy má, pričom potenciálni žiadatelia, resp. 

nositelia riešení týchto problémov ich nie sú schopní vyriešiť v rámci vlastných rozpočtov.

ZÁKLADNÉ ODÔVODNENIE POTREBY 
10% FLEXIBILITY PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ

1

2

3

4
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ŠTATISTIKA REALITA

Na základe iných štatistických 

prístupov, napríklad Indexu 

sociálneho rozvoja - EU SPI, je 

Bratislavský kraj na 126. mieste z 240 

porovnávaných krajov, alebo na 

základe Európskeho regionálneho 

indexu konkurencieschopnosti je 66. 

z 268 krajov.

Vysoká úroveň rozvoja regiónu 

podľa štatistík neodráža realitu.

HDP na osobu (v PKS) v Bratislavskom 

kraji v 2019 bol 162 % priemeru EÚ-28 

(pokles o 14 % v priebehu posledných 

10 rokov) – 13. najviac rozvinutý kraj 

(Eurostat, 2019).
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The Bratislava Region GDP also includes
the activities of companies headquartered

in the capital, which operate in other regions.

Vysoký počet nezaregistrovaných obyvateľov 

žijúcich v Bratislavskom kraji a značná migrácia 

obyvateľov dochádzajúcich do práce z iných krajov.

ŠTATISTIKA VS. REALITA - PREČO?

Koncentrácia ústredí nadnárodných spoločností 

a s tým súvisiaci odliv ziskov do zahraničia vo forme 

dividend.

Nezohľadnenie kúpnej sily pri cenových  rozdieloch 

medzi regiónmi (životné náklady v Bratislave sú vyššie, 

najmä z dôvodu vyšších cien bývania a služieb - o 35% 

vyššie ako slovenský priemer).

HDP Bratislavského kraja zahŕňa aktivity 

firiem sídliacich v hl. m. SR Bratislave, 

ktoré pôsobia v iných krajoch.
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VNÚTROREGIONÁLNE ROZDIELY 

Územie Bratislavského kraja nie je rovnorodé -

skladá sa z hl. m. SR Bratislavy, ktoré čelí typickým 

metropolitným výzvam, ako aj z 3 vidieckych okresov.

Vysoká výkonnosť regiónu je spôsobená najmä zásluhou 

hlavného mesta, avšak, na rozdiel od iných metropolitných 

krajov v EÚ (napr. Praha, Berlín alebo Viedeň), Bratislavský 

kraj v sebe zahŕňa ďalšie 3 okresy - Malacky, Pezinok a 

Senec, ktoré obýva 34%  populácie kraja a ich územie má 

spolu 4-krát väčšiu rozlohu ako územie mesta Bratislava.

Tieto 3 okresy už dlhodobo prichádzajú o investície 

z EÚ v porovnaní s podobnými okresmi v ďalších 

slovenských regiónoch (napríklad v Trnavskom či 

Nitrianskom kraji).

ZÁKLADNÉ ODÔVODNENIE

POTREBY 10% FLEXIBILITY

PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ



• Využitie fondov EŠIF v Bratislavskom kraji za programové obdobie 2014 – 2020 
(k 30.12.2020): 28,39%.

• Celková alokácia v rámci Integrovaného Regionálneho Operačného Programu (IROP) v 
Bratislavskom kraji za programové obdobie 2014 – 2020: 236 mil. EUR, vrátane COV.

• V rámci všetkých VÚC zastáva Bratislavský kraj 1. miesto v čerpaní IROP na úrovni 
44,8%, pričom je 82 % alokácie už zazmluvnenej.

• Na základe týchto údajov vidíme o 50% lepšie čerpanie fondov EŠIF/IROP pokiaľ je 
riadené krajom.

ABSORPČNÁ KAPACITA BRATISLAVSKÉHO KRAJA 
POČAS PROGRAMOVÉHO OBDOBIA 2014 – 2020
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• V prípade 5% flexibility: 526 050 000,00 EUR
• V prípade 10% flexibility: 1 052 100 000,00 EUR

PREROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z EFRR PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ V 
PRÍPADE FLEXIBILITY PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ:

• V prípade 5% transferu EFRR do Bratislavského kraja 

• PO 1 a PO 2 - 304 722 875 EUR (761 807 187,50 EUR, vrátane COV) 

• PO 3, PO 4 a PO 5 - 53 774 625 EUR (134 436 562,50 EUR, vrátane COV) 

Nedostatok prostriedkov na financovanie školstva, zdravotnej starostlivosti a 
sociálnej infraštruktúry.
(veľmi limitované prerozdelenie pre PO 3 a PO 4 a žiadne pre PO 5).

• V prípade 10% transferu EFRR do Bratislavského kraja

• PO 1 a PO 2 - 609 445 750 EUR (1 523 614 375 EUR, vrátane COV) 

• PO 3, PO 4 a PO 5 - 107 549 250 EUR (268 873 125 EUR, vrátane COV) 
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ALOKÁCIA EFRR A ESF+ DO BRATISLAVSKÉHO KRAJA 
(PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 – 2027)



NEDOSTATOČNÉ INTERNÉ ZDROJE 
BRATISLAVSKÉHO KRAJA Z DÔVODU 
SÚČASNÉHO NASTAVENIA DAŇOVEJ POLITIKY SR

1. Bratislavský kraj bez priamej kontroly nad príjmami z daní.

• Bratislavský kraj: 95% súčasných príjmov BSK z daní je bez priamej kontroly kraja 
(dane sa neodvádzajú priamo regiónu a kraj tak nedisponuje kompetenciami v oblasti 
daňovej politiky)

• Hl. m. SR Bratislava: 80% súčasných príjmov z daní bez priamej kontroly mesta 

2. Zanedbateľná súvislosť medzi ekonomickým rozvojom kraja a príjmami z daní.
Daň z príjmu fyzických osôb je odvádzaná do štátneho rozpočtu. Kraj tak nemá žiadny podiel 
z DPH alebo dane z príjmu fyzických osôb, iba daň z nehnuteľností a daň za ubytovanie. 

3. Dva až trikrát nižšie príjmy v Bratislavskom regióne v porovnaní s Prahou alebo Viedňou.

4. Investičné a prevádzkové finančné medzery v miliardách EUR.

RIEŠENIE: Zmena v nastavení daňovej politiky a územná reforma (reforma VÚC a samospráv), 
ktorá je predmetom politických diskusií už viac ako 10 rokov bez akéhokoľvek konkrétneho 
východiska. 
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Na základe uvedených skutočností nie je možné riešiť štrukturálne výzvy kraja s dopadom za
regionálne hranice, ako aj vysoký modernizačný dlh, bez externých finančných zdrojov.

Štát si je vedomý potreby Bratislavského kraja a dopadu štrukturálnych problémov v rámci jeho územia
na územie celej SR. Vláda SR preto 10% transfer EFRR do Bratislavského kraja odsúhlasila.
Nariadenie EÚ (CPR) navyše umožňuje až 15% transfer medzi kategóriami regiónov. Na základe
princípu subsidiarity sa domnievame, že prerozdelenie národných alokácií fondov EŠIF by malo byť v
kompetenciách členských štátoch EÚ v zmysle strategických dohôd uzatvorených s regionálnymi a
lokálnymi predstaviteľmi.

Návrh 10% transferu do Bratislavského kraja, okrem iného, výrazne podporil Inštitút finančnej
politiky Ministerstva financií SR. Inštitút pôvodne navrhoval transfer až vo výške 15% s
odôvodnením, že investície na území Bratislavského kraja budú mať pozitívny vplyv na celé územie SR.

Alokácia pre Bratislavský kraj je určená všetkým zúčastneným a zainteresovaným stranám
pôsobiacim na území kraja - ministerstvá SR, úrady a inštitúcie spadajúce pod ministerstvá SR,
univerzity a výskumné inštitúcie, súkromný sektor, mimovládne organizácie, miestne a regionálne
samosprávy, atď.
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ZÁVERY



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky

2021 - 2027 schvaľujú vyjadrenie podpory aplikovania presunu 10% z alokácie SR pre

menej rozvinuté regióny výlučne na projekty realizované v Bratislavskom kraji vo vzťahu k

riešeniu alarmujúcich problémov a potrieb na území Bratislavského kraja s

celospoločenským dopadom v oblasti životného prostredia, zmeny klímy, vysokej miery

imigrácie, dopravy a kvality ovzdušia, hospodárenia s vodou (kanalizácie, vodovody) a

ochrany zdrojov pitnej vody a nedostatočnej dostupnosti sociálnych služieb,

zdravotníctva a školstva a zároveň aplikovania 10% transferu z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja a 10% transferu z Európskeho sociálneho fondu+ do Kohézneho

fondu.

• Za 

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č. 2



5. BOD PROGRAMU

Aktuálny stav spracovania Integrovanej 

územnej stratégie Bratislavského kraja 
na roky 2021 - 2027 



PHRSR BSK na roky 2021-2027 

(s výhľadom do 2030)

• 11.06.2021 – Zastupiteľstvo Bratislavského 

samosprávneho kraja schválilo strategický 

dokument s podmienkou skončenia 

procesu SEA

• 30.09.2021 – Proces SEA pre strategický 

dokument bol úspešne ukončený

• Celý dokument nájdete na webe BSK:

PHRSR BSK 

https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-bsk/


6. BOD PROGRAMU

Informácia o činnosti Komory UMR



INFORMÁCIA O ČINNOSTI KOMORY UMR

Príprava nového programového obdobia EŠIF 2021 – 2027 a súvisiace aktivity zamerané 

na udržateľný mestský rozvoj a Komoru UMR: 

• Prebiehajúce negociácie k implementačnému mechanizmu integrovaných územných 

investícií IÚS a UMR.  

• Technické rokovania so 17 územiami UMR zadefinovanými na Slovensku k nastaveniu 

regionálneho rozvoja v mestských oblastiach a využitiu nástroja kohéznej politiky UMR.

• Technické rokovania k nastaveniu UMR Bratislava s rezortnými ministerstvami (MDaV

SR, MŽP SR, MIRRI SR a pod.) a Európskou k. – komplementarita a deliace línie.

• Koordinácia prípravy podkladov pre MIRRI SR ako CKO nového programového obdobia na 

rokovania s Európskou komisiou – zdôvodnenie transferu EŠIF do Bratislavského kraja, 

doplňujúca argumentácia.

• Príprava prezentačných materiálov pre strategické projekty UMR s celomestským 

významom. Prezentácia materiálov rezortným ministerstvám a Európskej komisii s cieľom 

zabezpečiť budúce financovanie.



7. BOD PROGRAMU

Plán obnovy a odolnosti SR 



PREDSTAVENIE AKTUÁLNEHO STAVU 

PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI SR

Táto časť bude prezentovaná Ing. Petrou Vokáňovou zo sekcie Plánu obnovy na Úrade 

vlády SR.

Prehľad kľúčových tém:

• Aktuálny stav Plánu obnovy SR a budúca implementácia

• Priority financovania 

• Participácia BSK – cykloprojekty a regionálne školstvo



Číslo 
komponentu

Názov komponentu
Finančná alokácia v mil. € 

za komponent spolu

1 Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 227,00

2 Obnova budov 742,00

3 Udržateľná doprava 802,00

4 Dekarbonizácia priemyslu 368,00

5 Adaptácia na zmenu klímy 159,00

6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch 205,00

7 Vzdelávanie pre 21. Storočie 460,00

8 Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 213,00

9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií 632,00

10 Lákanie a udržanie talentov 107,00

11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 1163,00

12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 104,80

13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 256,00

14 Zlepšenie podnikateľského prostredia 11,00

15 Reforma justície 255,00

16 Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 229,00

17
Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, 
digitálna ekonomika)

615,00

18 Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie 0,00

KOMPONENTY SPOLU 6 548,80



8. BOD PROGRAMU

Harmonogram ďalších prác



HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

DECEMBER - JANUÁR

Príprava výberových a hodnotiacich 

kritérií pre multikriteriálnu analýzu 

v rámci prípravy Integrovanej územnej 

stratégie.

Pravidelné stretnutia 

so zástupcami Ministerstva investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR ohľadom prípravy Integrovanej 

územnej stratégie Bratislavského kraja.

FEBRUÁR

6. zasadnutie 

Tematických komisií

Rady partnerstva

6. zasadnutie

Rady partnerstva



9. 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




