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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

UZNESENIE č. ......../2022 
zo dňa 11. 02. 2022 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

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

Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského 
samosprávneho kraja 2021/2022. 
 
 

B  u k l a d á  
 
 

riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja predkladať Zastupiteľstvu 
Bratislavského samosprávneho kraja odpočet možností získania externých zdrojov financií pre 
priority Bratislavského samosprávneho kraja pravidelne raz za rok, najneskôr v termíne  
k 31. marcu daného kalendárneho roka. 

Termín: 31. 03. 2023
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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov (ďalej len „OSÚRaRP“) 
realizuje aktivity v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, 
ktoré sú predovšetkým zamerané na vytváranie prostredia podporujúceho všestranný rozvoj 
regiónu. OSÚRaRP efektívne spolupracuje s mestami a obcami v kraji, ako aj s regionálnymi 
združeniami miest a obcí, čo prináša pozitívne výsledky najmä pri príprave strategických 
dokumentov BSK, národných dokumentov a tiež v komunikácii s Európskou komisiou  
pri vyjednávaní pozície regiónu v súčasnom a aktuálne pripravovanom programovom období  
po roku 2020. Spolupráca so zástupcami Európskej komisie, generálnych riaditeľstiev 
a ďalších regionálnych partnerov pôsobiacich v Bruseli je primárne v kompetencii kancelárie 
Zastúpenia BSK v Bruseli, ktorá je súčasťou OSÚRaRP. 
 
Jednou z najdôležitejších priorít, na ktoré sa OSÚRaRP zameriava, je efektívne čerpanie 
finančných prostriedkov z externých zdrojov. Tieto projekty sú súčasťou 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) (ďalej len „PHRSR BSK“) a ich cieľom je napĺňať nielen priority PHRSR BSK, ale 
aj priority Programového vyhlásenia BSK.  
 
Na predmetných projektoch spolupracuje OSÚRaRP s ďalšími odbormi a/alebo cezhraničnými 
projektovými partnermi. Samotný Prehľad aktivít OSÚRaRP v rokoch 2021/2022 je 
súčasťou Prílohy č. 2 predkladaného materiálu. 
 
BSK v programovom období 2021-2027 presadzuje smerovanie financií do oblastí:  

• udržateľná mobilita, 

• životné prostredie a energetika, 

• školstvo, veda, výskum a inovácie, 

• sociálna inklúzia, 

• zdravotníctvo, 

• udržateľný turizmus a kultúra. 
 
V rámci OSÚRaRP v súčasnosti pôsobia tri oddelenia:  
 

1. Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja 
2. Oddelenie riadenia projektov 
3. Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli 
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INŠTITÚT REGIONÁLNEJ POLITIKY BRATISLAVSKÉHO KRAJA – IRP BK: 

Oddelenie stratégie a územného rozvoja sa k 1. máju 2020 transformovalo na Inštitút 
regionálnej politiky Bratislavského kraja (ďalej len „IRP BK“). Vznik a fungovanie IRP BK 
je jednou z hlavných aktivít projektu Smart región BSK, ktorý je spolufinancovaný  
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná 
správa. Vznikom IRP BK došlo k posilneniu analyticko-strategických 
a implementačných kapacít na Úrade BSK, ktoré sú v súlade s návrhom Vízie a stratégie 
rozvoja Slovenska do roku 2030 súčasťou podporného systému strategického riadenia štátu. 
Kapacity IRP BK boli rozšírené prijatím 6 dodatočných zamestnancov na odbore OSÚRaRP 
a zároveň sa posilnili implementačné kapacity aj na ďalších odboroch Úradu BSK: Odbor 
zdravotníctva, Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor sociálnych vecí a Odbor územného 
plánu, GIS a životného prostredia. Na každom z uvedených odborov je v rámci projektu 
podporená 1 pracovná pozícia a v prípade OÚPGIS a ŽP sú podporené 2 pracovné pozície. 
Analytici a analytičky IRP BK zabezpečujú analytické, strategicko-plánovacie  
a implementačné činnosti pre potreby strategického riadenia BSK v nadväznosti na úlohy 
analyticko-strategických jednotiek rezortov a ďalších orgánov verejnej správy. 
 
Cieľom IRP BK je implementácia Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „PHRSR BSK“) a Programového vyhlásenia 
BSK, ako aj napĺňanie jednotlivých sektorových politík na území Bratislavského 
samosprávneho kraja. Jeho úlohou je prostredníctvom tvorby strategických dokumentov 
koordinovať regionálny rozvoj na území BSK a prostredníctvom prípravy a realizácie projektov 
prispievať k zlepšeniu kvality života v území kraja. IRP BK sa venuje okrem strednodobým 
a dlhodobým plánom aj vytváraniu krátkodobých plánov a nástrojov, ktoré na princípe 
spolupráce v podmienkach projektového cyklu, umožnia tvorbu a implementáciu projektov 
a integrovaných územných investícií. 
 
Činnosti IRP BK zabezpečujú analytici v oblastiach: 
 

• životné prostredie a energetika, 

• sociálna oblasť, 

• udržateľná mobilita, 

• školstvo a inovácie, 

• regionálny rozvoj, 

• kultúra, turizmus a MSP, 

• zdravotníctvo. 
 
Kľúčové strategické a koncepčné dokumenty, na ktorých IRP BK spolupracuje aj s externými 
dodávateľmi: 
 

• Stratégia Bratislava SMART Region  

• Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF) 

• Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho 
kraja 2021-2025 

• Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie 
a analýzu otvorených dát 

• Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. 
a III. Triedy na území BSK – tvorba dokumentu ukončená 09.10.2021 

• Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK - tvorba dokumentu ukončená 
12.11.2021 

• Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy   

• Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 
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• Koncepcia rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity 
v prihraničnom regióne 

• Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 

• Social Progress Index (Index sociálneho pokroku) 

• Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a Manuál 
pre pochopenie vzájomných odlišností 

 
IRP BK počas roku 2021 aktívne spolupracoval predovšetkým s Ministerstvom investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR pri príprave Partnerskej dohody a OP Slovensko 
a Sekciou Plánu obnovy a odolnosti SR na Úrade vlády pri príprave Plánu obnovy a odolnosti. 
Analytici a analytičky IRP BK sa pravidelne zúčastňovali na súvisiacich pracovných skupinách 
a aktívne obhajovali priority Bratislavského samosprávneho kraja vychádzajúce 
z Programového vyhlásenia BSK.  
 
IRP BK pripravil nové znenie výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na 
podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2022. Od roku 2021 je 
Schéma na podporu turizmu začlenená do Schémy na podporu ochrany životného prostredia 
a rozvoja vidieka. Zlúčením schém BSK lepšie prispieva k ochrane životného prostredia 
a rozvoju vidieka aj prostredníctvom podpory udržateľného turizmu na území kraja. Výzva bola 
otvorená pre tri oblasti: životné prostredie, turizmus, environmentálna výchova, vzdelávanie a 
osveta. Najväčší dôraz bol kladený na adaptačné a mitigačné opatrenia ako reakcia na 
klimatickú zmenu prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry a 
budovaniu vodozádržných opatrení. V rámci turizmu bolo podporované budovanie cyklistickej 
a vodnej infraštruktúry. Samotná výzva bola vyhlásená dňa 20.11.2021 a bola otvorená do 
17.1.2022. 
 
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027  
(s výhľadom do roku 2030) (ďalej len „PHRSR BSK“)  
 
Zamestnanci IRP BK pokračovali aj v tvorbe kľúčového strategického dokumentu kraja -
PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030). Celý proces tvorby dokumentu 
prebiehal od roku 2019, kedy bola vypracovaná a prerokovaná analytická časť dokumentu         
a pokračoval v roku 2020, kedy bola vypracovaná návrhová (strategicko-programová) 
a implementačná (realizačno-finančná) časť dokumentu. Následne prebehol proces 
pripomienkovania dokumentu. Vypracovanie dokumentu sa v každej etape realizovalo za 
účasti širokej skupiny sociálno-ekonomických partnerov. Do prípravy dokumentu boli 
zapojení predovšetkým zástupcovia všetkých obcí, miest a mestských častí na území kraja. 
Zo strany akademického sektora a výskumu boli do prípravy zapojení aj zástupcovia univerzít, 
vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Zo strany súkromného sektora boli do prípravy 
zapojení predstavitelia najväčších zamestnávateľov na území kraja, zástupcovia obchodnej 
komory a zväzov podnikateľských subjektov. Zo strany mimovládneho sektora boli zapojení 
zástupcovia cirkví, neziskových organizácií pôsobiacich v rôznych oblastiach (najmä životné 
prostredie, vzdelávanie, sociálna oblasť, zdravotná starostlivosť, turizmus a kultúra). 
Individuálne tematické rokovania boli realizované so zástupcami štátnej správy. Dokument bol 
k dispozícií aj pre širokú verejnosť. Svojimi postrehmi a pripomienkami pri tvorbe dokumentu 
prispeli aj zástupcovia Európskej komisie a Európskej investičnej banky prostredníctvom 
pracovnej skupiny JASPERS. 
 
Dokopy sa uskutočnilo niekoľko desiatok stretnutí a spolu bolo týmito spôsobmi zapojených 
viac ako 300 subjektov, ktoré aktívne prispeli do procesu tvorby tohto dokumentu, či už 
prostredníctvom postrehov, pripomienok alebo definovaním svojich potrieb a konkrétnych 
projektových zámerov. 
 
V rámci tvorby dokumentu prebiehal v roku 2021 proces posudzovania vplyvov na životné 
prostredie a zdravie obyvateľstva (Ďalej len “SEA”). Samotný proces SEA bol ukončený dňa 
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21.09.2021 doručením záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu na 
BSK. Dňa 22.09.2021 nadobudlo účinnosť uznesenie Z BSK č. 387/2021 z dňa 11.06.2021, 
ktorým bol podmienečne schválený dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja BSK na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) s podmienkou ukončenia procesu 
SEA.    
 
Integrovaná územná stratégia a Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj 
Bratislavského kraja na roky 2021-2027   
 
PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030) je východiskom pre prípravu 
integrovanej územnej stratégie BSK (ďalej len „IÚS“), ktorá predstavuje implementačný 
nástroj PHRSR vo vzťahu k využitiu európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(prípadne iných externých zdrojov).  
 
V rámci tvorby Integrovanej územnej stratégie (IÚS) boli vypracované projektové zásobníky 
vo všetkých kľúčových sektorových politikách, ktoré obsahujú projektové zámery všetkých 
stakeholderov v území (štát, regionálna a lokálna samospráva, cirkev, súkromný a občiansky 
sektor), ktoré sú previazané na všetky zdroje financovania v programovom období 2021-2027, 
prioritne na Operačný program Slovensko, Plán obnovy a odolnosti, Strategický plán 
Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021-2027 ale aj štátny a vlastný rozpočet. Realizácia 
projektových zámerov prostredníctvom integrovaných územných investícií (IÚI) prispeje k 
riešeniu kľúčových problémov v jednotlivých sektorových politikách na území BSK. 
 
Tieto projektové zámery bude schvaľovať Rada partnerstva BSK, ktorá vznikla dňa 
18.11.2020. Poradnými orgánmi Rady partnerstva sú pridružené tematické komisie, ktoré vedú 
zamestnanci IRP BK, STU a Magistrátu HLMSR BA. Od vzniku Rady partnerstva sa 
uskutočnilo jej 5 zasadnutí a rovnako aj 3 zasadnutia všetkých tematických komisií. Na 5. 
zasadnutí Rady partnerstva v novembri 2021 bolo schválené uznesenie o podpore 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, 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.  
 
Viac informácií o Rade partnerstva nájdete na stránke:  
https://bratislavskykraj.sk/radapartnerstva/. 
 
Aktivity BSK v rámci jednotlivých sektorových politík 

 

1. UDRŽATEĽNÁ MOBILITA  
 
V priebehu roka 2020 a v prvom štvrťroku 2021 sa IRP BK aktívne podieľal na tvorbe 
kľúčového strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Bratislavského kraja. Tento 
dokument je kľúčovým strategickým rozvojovým dokumentom pre oblasť dopravy do roku 
2030, výhľadovo do roku 2050. Dokument bol schválený Zastupiteľstvom BSK 29. marca 
2021.   
 
V rámci projektu Smart BSK  IRP BK zabezpečilo prostredníctvom externých spracovateľov  v 
téme Udržateľná mobilita dve kľúčové koncepcie. Prvou je Koncepcia zvyšovania 
priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II.  a III. triedy na území 
Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá je zameraná na riešenie vybraných 
problematických križovatiek na území Bratislavského kraja. Druhou je Koncepcia rozvoja 
verejnej osobnej dopravy v BSK, ktorá je zameraná na monitorovanie aktuálneho stavu 

https://bratislavskykraj.sk/radapartnerstva/
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zastávok na území Bratislavského kraja a vytvorenie akčného plánu rekonštrukcie a 
modernizácie nevyhovujúcich zastávok.  
 
IRP BK v priebehu celého roka aktívne komunikovalo s dôležitými partnermi v oblasti 
udržateľnej mobility vo vzťahu k príprave Partnerskej dohody a Integrovanej územnej stratégie. 
V rámci cieľa 2 Ekologickejšia Európa a cieľa 3 Prepojenejšia Európa IRP BK presadzoval 
priority BSK v súvislosti s dopravnými prioritami, a to predovšetkým investície do 
Integrovaného dopravného systému, predovšetkým do koľajovej infraštruktúry, a taktiež 
investície do obchvatov miest a obcí s najvyššou intenzitou automobilovej dopravy. V súvislosti 
s prípravou nového programového obdobia 2021 – 2027 bol vytvorený zoznam prioritných 
projektov v oblasti dopravy, ktoré sú kľúčové pre udržateľný rozvoj celého kraja, a budú 
financované z externých zdrojov v rámci budúceho programového obdobia 2021-2027.  
 
2. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGETIKA 

 
Úrad BSK sa zapojil do projektu technickej pomoci Slovak Investment Holding na podporu 
využívania nástroja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe. Na základe 
technickej pomoci prebehla detailná analýza vybraných 7 budov vo vlastníctve BSK s cieľom 
nastaviť podmienky pre využitie nástroja garantovaných energetických služieb. Na základe 
získaných poznatkov sa plánuje zrealizovať pilotný projekt obnovy budov formou kombinácie 
vlastnej investície a garantovaných energetických služieb.  
 
V rámci projektu Smart Region BSK bola vytvorená na IRP BK pozícia energetik. Referent 
energetiky sa formou prípravy technickej špecifikácie podieľal na obstaraní centrálneho 
dodávateľa elektriny a zemného plynu pre organizácie BSK. Centrálny dodávateľ zabezpečuje 
dodávky všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti. Týmto sa dosiahli na cene 
elektriny a zemného plynu významné úspory z rozsahu ako aj získal strategický partner pre 
hľadanie ďalších úspor. Formou dotazníkového zberu údajov o jednotlivých budovách sa na 
IRP BK vykonalo zmapovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve kraja s cieľom 
navrhnúť adresné návrhy opatrení na zníženie energetickej náročnosti pre jednotlivé typy 
budov. Energetik IRP BK zastupoval BSK v hospodárskej sekcii združenia samospráv SK8. 
Prioritná téma pri rokovaniach o Partnerskej dohode a Operačnom programe Slovensko bola 
aj energetická efektívnosť, kde sa BSK podarilo vyrokovať značné prostriedky na obnovu 
budov a obnoviteľné zdroje energie, čo je významný pokrok, keďže v minulom programovom 
období BSK ako viac rozvinutý región nebol oprávnený na čerpanie nenávratných finančných 
prostriedkov v tejto oblasti. Priebežne prebieha príprava na čerpanie zdrojov.  
 
IRP BK spolu s expertnými tímom pripravuje v rámci projektu Smart región 
BSK  spracovanie „Adaptačného plánu BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorý 
sa bude venovať hodnoteniu zraniteľnosti miest a obcí Bratislavského kraja na negatívne 
dôsledky zmeny klímy primárne so zameraním na intravilán miest a obcí. 
 
V rámci projektu Smart región BSK bol externým zhotoviteľom spracovávaný dokument 
Stratégia "Bratislava SMART Region", ktorého súčasťou je návrh opatrenia Zelený úrad BSK, 
ktorý ponúka riešenia v kontexte a kompetenčnom rámci Úradu BSK. 
 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dňa 11.06.2021 na základe UZNESENIA 
č. 390/2021 schválilo od 1.1.2022 vstup BSK ako partnera do projektu „LIFE IP – Zlepšenie 
kvality ovzdušia“. Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia 
s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok 
znečisťujúcich ovzdušie. Od 1.1.2022 sa na IRP BK vytvorí pozícia manažéra kvality ovzdušia. 
 
V rámci projektu Ekocentra Čunovo bola v roku 2021 podaná žiadosť o NFP na realizáciu tretej 
etapy projektu „Adaptácia NKP Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie centrum z OP KŽP. 
Úlohou projektu je vytvorenie nových priestorov pre vzdelávacie účely v oblasti adaptácie na 
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zmenu klímy. Objekt bude funkčne a prevádzkovo dopĺňať  prevádzku  ekocentra v objekte 
Kaštieľa. Predmetom rekonštrukcie je celková obnova renesančnej Sýpky z polovice 16. 
storočia. 
 
V nadväznosti na zriadenie pozície regionálneho koordinátora pre environmentálne 
vzdelávanie, výchovu a osvetu (EVVO) sa v zmysle Akčného plánu BSK uskutočnili aktivity 
zamerané na naplnenie cieľov zlepšenia a podpory environmentálnej výchovy na školách. 
Jedným z úspešných podujatí bolo uskutočnenie prvej environmentálnej konferencie 
venovanej problematike EVVO s názvom Eko-fórum (dňa 14.10.2021), na ktorej sa zúčastnilo 
spolu 58 účastníkov. Konferencia bola zameraná predovšetkým pre pedagógov stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
 
V rámci projektu Smart Región BSK pokračovala činnosť pasportizácie zelene v areáloch vo 
vlastníctve BSK prostredníctvom dendrológa zamestnaného na Odbore územného plánu GIS 
a životného prostredia. V rámci pasportizácie zelene prebieha inventarizácia stromov a krov 
rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve BSK.  V roku 2021 bol 
realizovaný prieskum v 6 areáloch:  ukončené spracovanie v teréne (623 stromov, 237 
kríkových skupín, 5 porastov), momentálne prebieha digitalizácia do GIS u všetkých areálov 
súbežne. 
 
Reakciou IRP BK na absenciu verejnej kanalizačnej siete v 20 obciach Bratislavského kraja a 
súčasného nepriaznivého nastavenia možnosti čerpania externých zdrojov financií pre obce 
pod 2000 EO mimo chránených území, prebehli intenzívne rokovania so zástupcami BVS a.s. 
vo veci možnosti vybudovania verejnej kanalizácie v zmysle investičného plánu spoločnosti. 
Následne boli vytipované obce (Jablonové, Hrubý Šúr, Plavecký Mikuláš) s projektovým 
zámerom v štádiu pripravenosti, ktoré by eventuálne boli zaradené do investičného plánu BVS 
a.s. 
 
V súvislosti s prípravou Partnerskej dohody a nastavenia podmienok Operačného programu 
Slovensko, Politického cieľa 2, sa IRP BK podieľal na medzirezortnom pripomienkovom konaní 
predmetných dokumentov. Zároveň prebehla tvorba argumentácie pre EK vo veci transferu 
z menej rozvinutých regiónov do viac rozvinutých regiónov (BSK) a súčasne z KF do EFRR 
prostredníctvom aktívnej komunikácie s MŽP SR. 
 

3. ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE  
 

V oblasti regionálneho školstva a vedy, výskumu a inovácií IRP BK svoju prácu sústredil 
na presadzovanie kľúčových priorít a potrieb a hľadanie finančných možností na riešenie 
výziev, ktoré boli identifikované v rámci PHRSR BSK na roky 2021-2027. Medzi najväčšie 
výzvy regionálneho školstva jednoznačne patrí nedostatok kapacít základných a materských 
škôl v regióne, slabé prepojenie systému vzdelávania s potrebami praxe a celkový 
modernizačný dlh školskej infraštruktúry. Oblasť výskumu a inovácií bojuje najmä s 
problémami podfinancovania, nízkou úrovňou internacionalizácie a odlivu ľudských zdrojov do 
zahraničia. 
  
V rámci Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 a Operačného programu Slovensko 
sú pre oblasť regionálneho školstva, vedy, výskumu a inovácií kľúčové najmä Cieľ politiky 1 
Inteligentnejšia Európa (CP1) a Cieľ politiky 4 Sociálnejšia Európa (CP4), do 
vyjednávania a pripomienkovania ktorých sa IRP BK aktívne zapájal. CP1 je okrem podpory 
vedy, výskumu a inovácií pre BSK kľúčový najmä z dôvodu podpory odborného vzdelávania 
a prípravy a budovania kampusov. Podpora v rámci CP1 je však podmienená 
previazanosťou so stratégiou inteligentnej špecializácie RIS3+, ktorej aktualizácia rovnako 
prebiehala v roku 2021. IRP BK sa preto aktívne zapájal do pripomienkovania aj tohto 
strategického dokumentu a absolvoval niekoľko stretnutí za účelom obsahového previazania 
zámerov budovania kampusov na domény inteligentnej špecializácie RIS3+. V budúcom 
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programovom období je ambíciou BSK vybudovať kampus športu a zdravia, zdravotnícky 
kampus, kampus inovatívneho priemyslu, vinársko-ovocinársky kampus a kampus 
bioenergetiky. Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, 
vybudované na základe princípov SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a 
požiadavky 21. storočia. Sú založené jednak na prepájaní jednotlivých stupňov vzdelávania, 
ale aj na partnerstvách so zamestnávateľmi a akademickým sektorom. V novom programovom 
období 2021-2027 bude budovanie kampusov kľúčovou investičnou prioritou BSK v oblasti 
školstva, ktorá má prispieť k racionalizácií, optimalizácií a predovšetkým k skvalitneniu siete 
stredných škôl v BSK. V júni 2021 bol schválený ideový zámer vybudovania Kampusu športu 
a zdravia v Petržalke, v rámci ostatných projektov budovania kampusov prebieha príprava 
podkladov a rokovania s relevantnými partnermi. 
 
V rámci investícií z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti školstva bol IRP BK najaktívnejší v 
komunikácií s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu vyjednávaní a nastavovaní 
investícií do rozširovania kapacít materských a základných škôl, vzhľadom na fakt, že 
nedostatok kapacít je najkritickejší problém regionálneho školstva v BSK. K riešeniu tohto 
problému výrazne prispeje aj úspešné, viac ako dvojročné, vyjednávanie v rámci iniciatívy 
REACT-EU, kedy koncom júla 2021 bola vyhlásená výzva na budovanie kapacít ZŠ v BSK, 
do ktorej bolo zapojených celkovo 27 projektov. Zoznam úspešných žiadateľov bude známy 
začiatkom roka 2022 a zároveň neúspešní žiadatelia budú pripravení pre čerpanie 
prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, kedy vyhlásenie výziev sa očakáva v 2Q 2022. 
 
V rámci projektu Smart Region BSK v oblasti školstva, mládeže a športu IRP BK koordinuje 
spracovanie Koncepcie rozvoja športu a mládeže na roky 2021-2025, kde bola v decembri 
2021 spracovaná analytická časť dokumentu a momentálne prebieha spracovanie strategickej 
časti, a implementáciu Modelu CAF (nástroj manažérstva a riadenia kvality) na SOŠ 
dopravná, Kvačalova, kde bola vypracovaná analýza a akčný plán implementácie, ktorý sa 
momentálne implementuje. Po skončení implementácie získa SOŠ dopravná, Kvačalova 
certifikát kvality. 
 
V spolupráci s magistrátom hl. m. SR Bratislava, Univerzitou Komenského, Slovenskou 
technickou univerzitou a Slovenskou akadémiou vied ako kľúčovými aktérmi v oblasti vedy 
a výskumu, a spoločnosťou ESET pripravuje BSK memorandum o spolupráci, ktorého 
jedným z kľúčových aktivít bude vytvorenie „inovačného klastra“, ktorý bude plniť funkciu 
hlavného koordinátora aktivít v oblasti vedy, výskumu a inovácií na území BSK a poskytovať 
podporu všetkým relevantným stakeholderom v tejto oblasti. Podpis memoranda sa 
predpokladá v 1Q 2022. 
 
4. KULTÚRA, TURIZMUS A MSP 
 
K 1.1. 2021 prebehla štrukturálna zmena na Úrade BSK, kde zaniklo oddelenie Cestovného 
ruchu. Agenda, kompetencie a aktivity následne prešli do gescie IRP BK. Zároveň sa začala 
príprava tvorby novej Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 
2030 v spolupráci so Slovenským Domom Centrope, Krajskou organizáciou cestovného ruchu 
a oddelením kultúry Úradu BSK.   
 
Strategický dokument Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 
analyzuje turistickú ponuku a dopyt na území Bratislavského kraja vrátane relevantných 
štatistických ukazovateľov zaznamenávajúcich vývoj cestovného ruchu do roku 2019 ako aj 
vplyv pandémie Covid-19 na cestovný ruch. Cieľom dokumentu je správne nasmerovať vývoj 
cestovného ruchu na území BSK ako aj efektívne zacieliť aktivity zamerané na rozvoj 
cestovného ruchu na území Bratislavského kraja, na ktorom sa podieľajú okrem verejného a 
súkromného sektora aj organizácie rozvíjajúce destináciu.  
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Analytická časť dokumentu bola sfinalizovaná v októbri 2021, strategická časť bola 
vyhotovená v decembri 2021. Zároveň v decembri 2021 prebehlo prvé kolo odborného 
prerokovania zostavené z organizácií KOCR a SDC, oddelenia kultúry Úradu BSK, 
oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) a miestnych akčných skupín (MAS). 
Prerokovania sa tiež zúčastnili členovia Komisie európskych záležitostí, regionálnej 
spolupráce a cestovného ruchu. V decembri bol dokument následne zaslaný na 
pripomienkovanie širšej verejnej odbornej skupine. Najbližšie odborné prerokovanie 
s verejnou odbornou skupinou je naplánované na 19.1. 2022. Vypracovanie programovej časti 
dokumentu je naplánované na január 2022. Predpokladaný termín finálneho spracovania 
a schválenia dokumentu v Zastupiteľstve BSK je apríl 2022.  
 
Konceptom tematických ciest ako jedného z nástrojov rozvoja turizmu na území BSK 
sa IRP BK riadil aj v roku 2021. Cieľom projektu bolo vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a 
produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý 
prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja 
troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, 
Cesta sv. Cyrila a Metoda. Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje Koncepcia rozvoja 
cestovného ruch v Bratislavskom kraji do roku 2030. Tematické cesty majú významný trhový 
potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu 
návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. V rámci ďalšieho rozvoja tematických ciest 
boli zvolení koordinátori, organizácia Slovenský dom Centrope, a Krajská organizácia 
cestovného ruchu Bratislavského kraja (Bratislava Region Tourism). SDC je 
koordinátorom Kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a zastupuje záujmy Bratislavského 
samosprávneho kraja v rámci združenia Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje 
(EKSCM). Vstup do združenia EKSCM schválilo Zastupiteľstvo BSK v decembri 2021. Vstup 
do združenia je naplánovaný v prvej polovici 2022. SDC je taktiež zodpovedné za rozvoj 
tematickej cesty „Cesta šľachtických rodov“ ako aj za rozvoj vodného turizmu a cezhraničnej 
destinácie „Dunajské ostrovy“.  
 
V rámci Cesty železnej opony sa v poslednom štvrťroku 2021 pracovalo na realizačných 
projektoch pre prvky drobnej infraštruktúry v areáli, celkovom urbanistickom podklade, 
povoleniach stavebného úradu a na príprave podkladov na proces VO. Na podkladoch sme 
aktívne spolupracovali so ŠUP Josefa Vydru a jej študentami. V roku 2022 totiž plánujeme 
kompletnú revitalizáciu rekreačno-náučného miesta pri Cyklomoste slobody v Devínskej Novej 
Vsi. Prvou etapou bola obnova areálu pre konanie podujatia BSK – Víkend zatvorených hraníc 
v novembri 2021, pričom boli v areáli vybudované dočasné náučné tabule a veľkoformátové 
dobové fotografie. Spolu s Odborom životného prostredia a GIS BSK a Oddelením kultúry BSK 
sme podpísali zmluvu o spolupráci s Ústavom pamäti národa a vytvorili jedinečnú webovú 
aplikáciu s GIS mapami, ktoré dokumentujú všetky existujúce stopy železnej opony na 
Slovensku a jej existenciu v minulosti. Aplikácia chce byť pomôckou pre všetkých návštevníkov 
a cyklistov územia a zároveň poskytovať metodické materiály pre školy a iných aktérov 
pracujúcich s deťmi a mládežou.  
 
Súčasťou obnovy celej Cesty železnej opony bola v roku 2021 aj spolupráca s aktívnymi 
aktérmi tohto územia a zoznam projektov, ktoré sa v najbližšom období na tomto území 
plánujú. Zároveň sme pripravili aj mapu rozvojových miest, ktoré sú vhodné pre ďalšie projekty 
v oblasti cestovného ruchu ako napr. miesta pre nalodenie vodákov na tokoch kraja. 
Plánované zámery sú spracované v prehľadnej interaktívnej mape a okrem územia povodia 
Moravy pokrývajú aj celé územie kraja. S plánovaných projektov pre ďalšie roky boli v roku 
2021 pripravené súťažné podklady na 2 architektonické súťaže na území BSK a začali sme 
pracovať aj na podkladoch pre rekreačné zázemie Cyklomostu Vysomarch a najzápadnejšieho 
bodu Slovenska v Záhorskej Vsi. 
 
Pre BSK je tiež prioritou rozvoj destinácie Dunajské ostrovy. Dôležitým krokom boli 
stretnutia s aktérmi vodného turizmu, ktorých výsledkom bola identifikácia problémov v území 
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a návrhy riešenia nástupných a výstupných miest. Cieľom bolo iniciovať diskusiu o rozvoji 
Malého Dunaja a projektových zámeroch aktérov. Výsledkom tohto stretnutia bola 
komunikácia so Slovenským vodohospodárskym podnikom v súvislosti s realizáciou úpravy 
nástupných/ výstupných miest na území vodného toku Malého Dunaja. 
 
5. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  
 
V priebehu roka 2021 IRP BK aktívne spolupracoval s Odborom zdravotníctva Úradu BSK pri 
príprave Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026, ktorá má 
byť spracovaná do augusta 2022. Dokument analyzuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v regióne vrátane relevantných štatistických ukazovateľov týkajúcich sa výskytu diagnóz, 
dostupnosti zdravotnej starostlivosti, a pod. Cieľom dokumentu je formulovať smery vývoja 
a pohľad na budúci rozvoj zdravotnej a lekárenskej starostlivosti v BSK, a to nielen v rozsahu 
zákonom vymedzených kompetencií, ktorými sú o. i. vytváranie podmienok na rozvoj 
zdravotníctva, prenesený výkon štátnej správy na úseku humánnej farmácie, vydávanie 
povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení rôzneho typu, ale tiež vo svetle 
komplexného rozvoja územia zabezpečovaného rôznymi subjektami.  
 
Analytická časť dokumentu bola spracovaná k júnu 2021, strategicko-programová časť 
k septembru 2021 a akčný plán k novembru 2021. Finálna podoba dokumentu má byť 
spracovaná k februáru 2022. V ďalších rokoch bude dokument najdôležitejším analytickým 
podkladom pre zdôvodnenie finančných potrieb z európskych, štátnych a iných rozpočtových 
zdrojov a pre zacielenie najvhodnejších opatrení relevantných aktérov v oblasti zdravotníctva 
v kraji. 
 
V rokoch 2020 a 2021 sa IRP BK v oblasti zdravotníctva venoval zberu potrieb za jednotlivé 
okresy. V rámci tohto zberu boli identifikované potreby, ktoré sa týkajú najmä rekonštrukcie 
zdravotných zariadení, modernizácie, digitalizácie, či zabezpečenie lekárov v obciach  
a mestských častiach. V PHRSR BSK boli následne identifikované tieto výzvy v oblasti 
zdravotníctva: 

• Nedostatok a vysoký priemerný vek všeobecných lekárov a pediatrov – 30 % 
všeobecných lekárov poskytuje zdravotnú starostlivosť, aj napriek ich dôchodkovému 
veku.  

• Nízka dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti v regióne. 

• Modernizačný dlh zdravotníckej infraštruktúry, ktorá poskytuje služby nielen  
pre pacientov v rámci kraja, ale aj pre pacientov z celého územia Slovenska. 

• Nerovnomerné pokrytie regiónu zdravotníckymi službami. 
 
V roku 2021 slúžilo identifikovanie týchto potrieb a výziev ako základ pre prípravu analytických 
podkladov pre presadzovanie finančných potrieb v cieli 4 Sociálnejšia Európa pre ďalší 
rozvoj a skvalitnenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v území BSK.  

 

6. SOCIÁLNA OBLASŤ 
 

V roku 2021 sa IRP BK v rámci sociálnej oblasti zameral primárne na prípravu analytických 
podkladov a presadzovanie finančných potrieb a súvisiacich systémových zmien. Intenzívne 
komunikoval s relevantnými subjektami (obce, mestá, ministerstvá, agentúry, neziskové 
organizácie, a pod.) s cieľom identifikovať výzvy územia tak, aby boli alokované finančné 
zdroje čerpané adresne a efektívne. 
 
Presadzovanie priorít BSK a príslušnej finančnej potrebe v cieli 4 Sociálnejšia Európa 
spočívali tiež v zdôvodňovaní „spill-over“ efektu investícií v BSK na ostatné regióny Slovenskej 
republiky. Teda, akým spôsobom riešenie výziev, s ktorými sa potýka územie BSK prispeje 
k riešeniu nadregionálnych problémov. V sociálnej oblasti ide primárne o problémy: 
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• Rapídne starnúca populácia a vysoké percento migrácie z ostatných krajov 
Slovenska. 

• Nedostatočná kvalita poskytovania sociálnych služieb vo veľkokapacitných 
zariadeniach – 95 % zariadení sociálnych služieb má kapacitu viac ako 40 miest. 

• Vysoký počet nízkopríjmových skupín obyvateľstva vo vzťahu k nedostupnosti 
bývania a služieb - najhoršia dostupnosť bývania v SR, 2. najvyššia zadlženosť v SR. 

• Vysoký počet obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením: ľudia bez domova – 19 
% z počtu v SR; cudzinci – 33 % z počtu v SR; marginalizované rómske komunity, ľudia 
v kríze: obete domáceho násilia, ľudia s postihnutím, drogovo závislí, a pod. 

• Vysoký modernizačný dlh infraštruktúry sociálnych služieb. 
 
IRP BK tiež vyvíjal aktivity v súlade s Akčným plánom Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na 
roky 2020–2030 - strategického dokumentu, ktorý identifikuje sociálnym vylúčením 
najohrozenejšie skupiny obyvateľstva v BSK (seniori, ľudia bez domova, deti a mládež, 
nízkopríjmoví pracujúci, cudzinci, Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít) a 
navrhuje možnosti riešenia ako zabezpečiť prijateľnejšie životné podmienky jednotlivých 
ohrozených skupín obyvateľstva. IRP BK pokračoval v komunikácii v rámci vytvorených 
platforiem zameraných na jednotlivé cieľové skupiny; v spolupráci s partnermi začal so 
spracúvaním koncepčného dokumentu týkajúceho sa inklúzie Rómov v BSK; vstúpil do 
partnerstva projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu; intenzívne 
komunikoval so Štatistickým úradom v SR v súvislosti s indikátormi na regionálnej úrovni, 
ktoré vernejšie reflektujú socio-ekonomickú situáciu v BSK. 
 
7. REGIONÁLNA POLITIKA 
 
V oblasti rozvoja vidieckeho územia Bratislavského kraja IRP BK pripravil v priebehu prvého 
polroka  2021  odpočet Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na 
roky 2016 – 2020 za rok 2020, ktorá je základným rozvojovým dokumentom kraja v oblasti 
rozvoja vidieka. Ďalej bola pripomienkovaná Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej 
stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2020 na úrovni vyšších 
územných celkov, ktorá je súčasťou pre vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie regionálneho 
rozvoja SR. V téme podpory MAS na úrovni BSK sa IRP BK odvíjal od vopred pripravenej 
vyjednávacej pozície v oblasti LEADER pre nové programové obdobie 2023 – 2027 
a pokračoval aj v účasti na trojročnom medzinárodnom projekte PoliRural hradeného 
z programu EÚ Horizont 2020, ktorý je pod gesciou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 
v Nitre a predstavuje platformu zberu informácií o problémoch a možnostiach zatraktívnenia 
vidieckeho prostredia.  
 
V roku 2021 začala práca s externým spracovateľom na dokumente Návrhu metodiky 
merania a priebežného vyhodnocovania sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na úrovní okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress 
Index“ (SPI – Index sociálneho pokroku), pomocou ktorej je možné merať rozvoj regiónov, 
okresov, miest a obcí aj pomocou iných ukazovateľov ako ekonomických. Dňa 16.02.2021 
bola zverejnená zmluva so zhotoviteľom. V priebehu apríla zhotoviteľ pracoval na identifikácií 
a dostupnosti indikátorov, pričom prebehli aj viaceré stretnutia. 17.6.2021 bola odovzdaná I. 
etapa diela a prebehlo pripomienkovanie I. etapy diela zo strany Štatistického úradu SR, SAV, 
UK BA a mesta Bratislava, pričom dňa 16.08.2021 prebehlo verejné prerokovanie spracovanej 
časti (cca 60% rozpracovanosť diela). Dňa 17.11.2021 zhotoviteľ odovzdal BSK II. etapu 
a 17.12.2021 III. etapu diela. Odovzdanie finálneho diela sa očakáva 17.1.2022, ktoré bude 
spojené so záverečným verejným predstavením diela.  
 
Regionálny rozvoj kraja IRP BK uchopil aj z pozície rozvoja lokálnych ekonomík jednotlivých 
mikroregiónov. V roku 2021 boli vypracované dva Koncepty lokálnej ekonomiky a to pre 
oblasť obcí Podhoranu a pre oblasť Modra-Šenkvice. Prebehla komunikácia a stretnutia 
s jednotlivými aktérmi mikroregiónov, pričom v roku 2022 sú plánované workshopy v území. 
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Stretnutia v území sa v roku 2021 nediali len na neformálnej úrovni, ale podarilo sa nám 
obnoviť aj tradíciu tzv. Župných štvrtkov, na ktorých p. predseda BSK J. Droba navštívil 
jednotlivé miesta kraja. Zástupcovia samospráv na týchto výjazdoch pomenovali svoje 
najväčšie výzvy a navrhli riešenia, ktoré bude kraj naplno podporovať. Súčasťou výjazdov bola 
aj sumarizácia všetkých investícií a dotácií BSK v danom regióne, prehľad zásobníka projektov 
daného územia, prehľad projektov IROP a OPBK a projektov Akčného plánu BSK na danom 
území. Zoznam výjazdov v roku 2021: 

• 29.9.2021 – obce Podhoranu (Lozorno, Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, 
Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš) 

• 07.10.2021 – obce Malokarpatska (Modra, Šenkvice) 

• 28.10.2021 – MČ Ružinov 

• 10.11.2021 – obec Malokarpatska (Pezinok) – téma Malokarpatského obchvatu 

• 19.11.2021 – obce Poddunajska (Ivanka pri Dunaji, Zálesie, Bernolákovo) 
 
Spolupráca s akademickou obcou    
 
OSaÚR v rámci svojich aktivít dlhodobo spolupracuje s akademickou obcou a poskytuje 
možnosť absolvovania stáže pre študentov univerzít, ktorí študujú najmä v oblastiach 
verejnej správy, regionálneho rozvoja, európskych štúdií či medzinárodných vzťahov. Od roku 
2011 bola poskytnutá odborná stáž 118 študentom, pričom 44 z nich stážovalo v Kancelárií 
Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli. Pravidelné vzťahy udržuje Bratislavský kraj  
s viacerými univerzitami a vysokými školami nie len zo Slovenska. Medzi ne patrí Ekonomická 
univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského  
v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  
v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína filozofa  
v Nitre, Masarykova univerzita Brno, Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov 
Praha. 
 
Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli 
  
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej „BSK“) zriadil Kanceláriu BSK v Bruseli na základe 
uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 28/2002 zo dňa 18.6.2002. Formálne sa činnosť Kancelárie 
začala dňa 1.8.2002 a slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v septembri v roku 2002. BSK bol 
prvým slovenským regiónom so zastúpením v Bruseli a doteraz má najdlhšie pôsobiacu 
slovenskú regionálnu kanceláriu v Bruseli.  
  
Zastúpenie BSK pri EÚ v Bruseli od 1.1.2016 sídli na Rue d’Arlon 63, v európskej štvrti v 
blízkosti Európskeho výboru regiónov, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Vedúcim 
kancelárie BSK v Bruseli je Mgr. Tomáš Teleky a od 1.2.2021 je druhým zástupcom BSK v 
Bruseli Martin Krížik, MA. 
  
Kancelária BSK v Bruseli poskytuje možnosť stáže pre slovenských vysokoškolských 
študentov so záujmom o regionálnu politiku a európske dianie. Od roku 2012 do konca roku 
2021 absolvovalo 3-6 mesačnú stáž v Kancelárii  BSK v Bruseli 44 študentov. 
  
Zastúpenie BSK pri EÚ vyvíja svoju činnosť smerom k európskym a belgickým 
inštitúciám ako aj ostatným regionálnym zastúpeniam v Bruseli. Svojou činnosťou  
zvyšuje informovanosť kraja o politikách EÚ a o možnostiach, ktoré z nich plynú. 
Presadzuje záujmy regiónu, zlepšuje komunikáciu s inštitúciami EÚ a zároveň región 
zviditeľňuje a propaguje. 
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Priority Zastúpenie BSK v Bruseli  
  
1. Presadzovanie záujmov BSK v Bruseli  
  
Presadzovanie záujmov BSK na pôde EÚ je najvýznamnejšou úlohou Kancelárie. V záujme 
čo najefektívnejšieho rozvoja regiónu je nevyhnutné ovplyvňovať tvorbu legislatívy EÚ a 
vstupovať do rozhodovacích procesov prebiehajúcich v Bruseli od začiatku. Preto je pravidelný 
kontakt s európskymi inštitúciami a partnermi v európskej komunite rozhodujúci.   
  
1.1. Európsky výbor regiónov  
  
V predmetnej súvislosti patrí aktívne členstvo BSK v Európskom výbore regiónov (EVR) 
medzi kľúčové priority Kancelárie. EVR predkladá stanoviská miestnych a regionálnych 
orgánov na právne predpisy EÚ. Až 70% právnych predpisov EÚ má priamy dosah na 
regionálnu a miestnu úroveň.  
  
Slovenská republika má v EVR deväť členov a rovnaký počet náhradníkov. Nominácia bola 
vytvorená na základe dohody Združenia samosprávnych krajov (SK8), Združenia miest   
a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS). Mandát vymenovaných členov sa 
začal 26.1.2020 a potrvá do roku 2025. Za BSK bol za člena EVR vymenovaný predseda BSK 
Juraj Droba a za náhradníka bol zo strany ZMOS menovaný Peter Švaral, starosta obce 
Rohožník a poslanec BSK. 
  
Predseda BSK bol v roku 2020 opätovne zvolený do funkcie vedúceho slovenskej 
delegácie a pôsobí v politickej frakcii Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). 
V rámci politickej frakcie ECR predseda BSK zastáva funkciu podpredsedu, do ktorej bol 
zvolený v roku 2020. Zároveň pôsobí aj ako vicekoordinátor ECR pre komisiu COTER. 
  
Na 8. zasadnutí komisie COTER (23.4.2021) bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný 
za spravodajcu stanoviska EVR o zapojení miestnych a regionálnych orgánov do prípravy 
partnerských dohôd a operačných programov jednotlivých členských štátov EÚ v rámci 
programového obdobia 2021 – 2027. Stanovisko bolo komisiou COTER schválené na jej 
9. zasadnutí (22.6.2021). Členovia EVR stanovisko prijali počas 146. plenárneho 
zasadnutia EVR (12.-14.10.2021). Dokument s názvom „Účinné zapojenie miestnych a 
regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na 
roky 2021 – 2027“ obsahuje požiadavky politických predstaviteľov regiónov, miest a obcí z 
celej EÚ ohľadom ich zapojenia do prípravy nového programového obdobia v súlade s 
princípmi partnerstva a viacúrovňového riadenia.  
  
Stanovisko bratislavského župana získalo veľmi pozitívne ohlasy na európskej úrovni. 
Schváleniu stanoviska predchádzali expertné konzultácie predsedu BSK so zástupcami EK, 
EP a mimovládneho sektora. 
  
1.2. Kohézna politika EÚ 
  
Kohézna politika EÚ (KP) bola vytvorená s cieľom prispieť prostredníctvom konkrétnych 
projektov v regiónoch k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. V 
programovom období 2014-2020 na ňu bola vyčlenená zhruba 1/3 rozpočtu EÚ. Tieto finančné 
prostriedky sú využívané v regiónoch, mestách a obciach na podporu súdržnosti, 
štrukturálnych zmien, prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, transformáciu energetiky, 
vytváranie pracovných miest, podporu inovácií a ekonomického rastu a zlepšenie 
infraštruktúry. Približne 70 % prostriedkov prináša výhody občanom a podnikom v menej 
rozvinutých regiónoch a 25 % v prechodných a rozvinutejších regiónoch. Okrem toho sú 
3 % použité na spolufinancovanie projektov cezhraničnej spolupráce. 
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KP predstavuje jednu z najdôležitejších priorít Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli. Preto sa 
usiluje aktívne vstupovať do dôležitých rokovaní o novom programovom období. BSK 
monitoruje vývoj dôležitých diskusií o budúcnosti KP predovšetkým v rámci Európskeho 
výboru regiónov, Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI), ako aj 
Rady pre všeobecné záležitosti (GAC). 
  
BSK sa od roku 2016 aktívne zúčastňuje rokovaní o príprave nového programového 
obdobia 2021-2027 a v spolupráci s partnermi ovplyvňuje diskusiu na úrovni EÚ 
zohľadňujúc priority BSK. Pravidelne sa zúčastňuje bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi 
EK (Kabinet eurokomisárky pre súdržnosť a reformy E. Ferreiry, Kabinet podpredsedu EK M. 
Šefčoviča, DG REGIO atď.), poslancami Európskeho parlamentu, Stálym zastúpením SR pri 
EÚ a MIRRI.  
  
V roku 2018 sa zverejnením nariadení pre KP 2020+ zo strany EK oficiálne začali vyjednávania 
na úrovni EP a Rady EÚ. Zverejneniu samotných návrhov nariadení zo strany EK predchádzali 
rozsiahle konzultácie a príprava množstva stanovísk a pozičných dokumentov na národnej 
úrovni, ako aj na úrovni regiónov. BSK bol súčasťou všetkých dôležitých iniciatív v Bruseli 
organizovaných z úrovne regiónov. Začiatkom roka 2018 BSK participoval aj na verejných 
konzultáciách EK týkajúcich sa KP 2020+, v rámci ktorých EK zaslal ucelenú pozíciu  
s prioritami kraja. 
  
EK v máji 2018 zverejnila návrh VFR na roky 2021-2027 a následne aj návrh kľúčových 
nariadení, ktorými sa bude KP riadiť po roku 2020 . Na úrovni EVR boli prijaté pozície k návrhu 
nariadení v decembri 2018. 
  
5 cieľov politiky súdržnosti pre obdobie 2021-2027 
  

1. Inteligentnejšia Európa 
2. Ekologickejšia Európa 
3. Prepojenejšia Európa 
4. Sociálnejšia Európa 
5. Európa bližšie k občanom 

 
V roku 2020 boli rokovania výrazne poznačené prebiehajúcou pandémiou COVID-19, ktorá sa 
premietla do vážnej ekonomickej krízy, na ktorú EÚ musela reagovať. V máji 2020 EK v reakcii 
na krízu súvisiacu s pandémiou zverejnila revidovaný návrh viacročného finančného rámca 
(VFR) spolu s novým nástrojom obnovy s názvom „Next Generation EU“. Počas samitu v júli 
2020 sa lídri členských štátov dohodli na VFR vo výške 1 074 mld. EUR a protikrízovom 
Nástroji obnovy EÚ vo výške 750 mld. EUR, (390 mld. EUR v podobe grantov a 360 mld. 
EUR vo forme pôžičiek). Finálna dohoda bola dosiahnutá v decembri 2020. Celkové príjmy 
pre SR v novom programovom období predstavujú 26 mld. EUR (všetky nástroje a politiky 
EÚ). Z toho 18,5 mld. EUR bude rozpočtovaných v rámci VFR a 7,5 mld. EUR v rámci Nástroja 
obnovy. 
  
Najdôležitejším komponentom v rámci Plánu obnovy je Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti s celkovým rozpočtom 672,5 mld. EUR. Tento mechanizmus predstavuje veľkú 
príležitosť aj pre BSK pri financovaní dôležitých projektov oblastiach ako koľajová doprava, 
vzdelávanie či obehové hospodárstvo. V rámci Next Generation EU sú zdroje vyčlenené aj na 
nástroj REACT-EU, ktorý BSK plánuje využiť na financovanie rozširovania kapacít ZŠ na 
území kraja. Zahrnutie financovania ZŠ pod REACT-EU je výsledkom dlhodobých 
vyjednávaní s EK aj za účasti poslancov BSK. 
  
V reakcii na zmenu VFR a krízovú situáciu bolo nevyhnutné upraviť aj nariadenia pre 
kohéznu politiku, o ktorých rokovalo počas roka 2020. Na trialógoch z decembra 2020 sa 
podarilo dosiahnuť dohodu na kľúčových bodoch nariadení.  
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 Paralelne s rokovaniami na európskej úrovni prebiehali aj vyjednávania medzi kľúčovými 
aktérmi v SR ohľadom nastavenia systému implementácie. Na národnej úrovni prebiehali od 
roku 2020 práce na príprave Partnerskej dohody, kľúčovom strategickom dokumente pre 
čerpanie fondov EÚ. Z pozície BSK bola MIRRI predložená hĺbková analýza a argumentácia 
v prospech využitie transferu zdrojov medzi kategóriami regiónov.  BSK sa zúčastňoval 
dôležitých rokovaní  v rámci pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“ a 
Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 (BSK v nej zastupuje osem samosprávnych 
krajov na základe mandátu Združenia SK8), ako aj ďalších konzultačných platforiem. 
  
Uznesením vlády SR č. 329/2020 zo dňa 27. mája 2020 bolo MIRRI SR určený ako riadiaci 
orgán pre budúci operačný program Slovensko. Zástupcovia BSK sa taktiež zúčastnili 
národných konzultácií k EŠIF pre jednotlivé ciele politiky súdržnosti. MIRRI je taktiež orgán 
zodpovedný za prípravu Partnerskej dohody.  
  
BSK čelí viacerým štrukturálnym problémom charakteristickým pre metropolitný región 
ako doprava, školstvo, životné prostredie a sociálna inklúzia, ktorých riešenie si 
vyžaduje externé zdroje financovania. Rovnako predmetom podpory zo strany EÚ by mala 
byť oblasť výskumu a inovácií a podpory ľudských zdrojov, ktoré predstavujú oblasti s vysokou 
pridanou hodnotou pre hospodársky rast a tvorbu pracovných miest, z čoho profitujú aj ostatné 
regióny SR („spill-over“ efekt). Nariadenia EÚ počítajú s financovaním kohéznej politiky  pre 
všetky regióny EÚ bez ohľadu na ich ekonomickú klasifikáciu, čo je z pohľadu BSK pozitívnou 
správou, aj vzhľadom na predchádzajúce silné tlaky niektorých členských štátov na ukončenie 
financovania rozvinutejších regiónov z fondov EÚ. K zvráteniu tejto debaty pomohli aj viaceré 
iniciatívy požadujúce financovanie všetkých regiónov, do ktorých sa zapojil aj BSK.  
  
Výzvu pre BSK však v roku 2021 naďalej predstavuje výrazne obmedzená alokácia EŠIF 
pre územie regiónu vo výške 20 mil. EUR, vypočítaná na základe alokačných kritérií, ktorým 
dominuje HDP/obyv. (PKS). Alokácia v predmetnej výške neumožní aktérom pôsobiacim 
v BSK adresovať dlhodobo pretrvávajúci modernizačný dlh v oblastiach akými sú 
doprava, školstvo, životné prostredie či sociálna a zdravotná starostlivosť. BSK sa preto 
zasadzuje, podobne ako v predchádzajúcom programovom období, o tzv. flexibilitu, 
resp. transfer alokácie medzi menej rozvinutými a viac rozvinutými regiónmi.  
  
V procese finalizácie prípravy  KP  2020+  je pre BSK  rozhodujúce zapájať  sa do 
partnerstiev s inými regiónmi, s ktorými zdieľa svoje priority a koordinovane ich 
presadzovať aj vo vzťahu k národným inštitúciám a inštitúciám EÚ.  
  
V decembri 2020 počas posledných trialógov k nariadeniam sa BSK v spolupráci so 
slovenskými poslancami v Európskom parlamente podarilo dosiahnuť zmeny týkajúce sa 
tematickej koncentrácie, ktoré viac rozvinutým regiónom ponúkajú väčšiu flexibilitu pri 
zameraní investícií na jednotlivé ciele politiky súdržnosti (pôvodný návrh by znamenal 
povinnosť zamerať min. 20% zdrojov na oblasť „smart Europe“. 
  
Vo februári 2021 na úrovni EÚ prebiehali posledné technické trialógy k nariadeniam ku 
kohéznej politike, ktoré vstúpili do platnosti v júni 2021.  
  
MIRRI SR v priebehu roka 2021 pokračovalo v prípravách dvoch najvýznamnejších 
strategické dokumentov z pohľadu SR v rámci kohéznej politiky – Partnerskej dohody 
SR a Operačného programu Slovensko. 28. apríla 2021 vláda SR udelila mandát 
vicepremiérke V. Remišovej umožňujúci rokovať s EK o Partnerskej dohode SR. V  máji 2021 
MIRRI začalo neformálne rokovania s EK k obsahu Partnerskej dohody.    
  
BSK aktívne presadzuje svoje záujmy týkajúce sa politiky súdržnosti po roku 2020 v 
Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými 
inštitúciami. BSK v priebehu roka 2021 intenzívne spolupracoval predovšetkým s MIRRI, 
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ktorému priebežne poskytuje podkladové materiály pre investičné priority na území BSK  
a potrebnú argumentáciu pri príprave Partnerskej dohody v prospech využitia tzv. transferu 
alokácie medzi kategóriami regiónov v prospech územia BSK. Na úrovni EÚ BSK aktívne 
vstupoval do vyjednávaní o konečnej podobe nariadení pre kohéznu politiku, aby tie v čo 
najväčšej miere reflektovali priority BSK.  
  
V júni 2021 predseda rokoval s eurokomisárkou pre súdržnosť a reformy E. Ferreirou  
a v spoločnom dialógu v Bratislave sa zasadzoval o najväčší možný transfer EFRR  
a ESF+ do územia Bratislavského kraja, ktorý umožňujú nariadenia EP a Rady EÚ ku 
kohéznej politike.  
  
5. októbra 2021 bol eurokomisárke E. Ferreire adresovaný spoločný pozičný dokument 
BSK a mesta Bratislavy, ktorý argumentuje v prospech využitia transferu do územia 
kraja ako aj politický list predsedu BSK a primátora hl. mesta SR. Účelom pozičného 
dokumentu bolo poskytnúť komplexné zdôvodnenie potreby transferu Európskej komisii.  
  
Počas zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu v októbri 2021, predseda BSK rokoval s 
podpredsedom Európskej komisie, Marošom Šefčovičom. Predmetom rokovania bola 
diskusia k štrukturálnym výzvam Bratislavského kraja a možnosti ich financovania 
prostredníctvom EŠIF. V Bruseli predseda BSK taktiež absolvoval stretnutie so stálou 
predstaviteľkou SR pri EÚ, veľvyslankyňou Petrou Vargovou. Počas rokovania boli 
predstavené priority BSK pre nové programové obdobie  
v rámci relevantných politických cieľov kohéznej politiky. Predmetom diskusie bolo aj 
prerozdelenie národnej alokácie EŠIF a nastavenie užšej koordinácie vo veci ďalšieho postupu 
pri rokovaniach s Európskou komisiou o možnostiach čerpania EŠIF pre BSK.     
  
V decembri 2021 predseda BSK požiadal europoslanca V. Bilčíka počas bilaterálneho 
rokovania aby inicioval spoločný list poslankýň a poslancov EP adresovaný 
eurokomisárke pre súdržnosť a reformy E. Ferreire so žiadosťou o adekvátny transfer EŠIF 
do územia BSK. Pod spoločnú výzvu adresovanú eurokomisárke sa podpísalo 10 slovenských 
europoslankýň a europoslancov.  
 
V decembri 2021 BSK spustil mediálnu kampaň „Sme chudobný „bohatý“ región“, 
prostredníctvom ktorej BSK, Hl. mesto SR Bratislava a 89 zástupcov miest a obcí deklarovali 
spoločný postoj k navýšeniu pôvodnej alokácie EŠIF určenej pre územie kraja. Spoločne 
apelovali na európske inštitúcie, predovšetkým na EK, aby schválili transfer alokácie do 
Bratislavského kraja. Mediálna kampaň bola zahájená počas tlačovej konferencie za účasti 
predstaviteľov 89 obcí a miest BSK dňa 7.12.2021. BSK počas decembra 2021 kontinuálne 
komunikoval  prostredníctvom tlačových výstupov, sociálnych sietí a svojej webovej stránke 
jednotlivé štrukturálne problémy, ktorým čelí, ako aj kľúčové projekty a riešenia, ktoré nie je 
možné realizovať bez dostatočnej alokácie EŠIF. Jedná sa o projekty v oblastiach ako 
doprava, životné prostredie, školstvo, sociálna inklúzia a zdravotná starostlivosť.   
  
Nový územný koncept v regiónoch  
  
V priebehu roka 2021 sa zintenzívnila príprava nového územného konceptu pre budúce 
programové obdobie. BSK vedie intenzívne rokovania s MIRRI ako aj zástupcami 
samosprávy (SK8, ZMOS, ÚMS) ohľadom systému implementácie budúceho regionálneho 
operačného programu. Jednou z priorít BSK v tejto oblasti je odklon od dopytového 
systému a posilnenie postavenia Rady partnerstva, ktorá bude rozhodovať o definovaní 
strategických projektov na území BSK. BSK sa na národnej úrovni podieľal na príprave 
metodiky implementácie integrovaných územných investícií (IÚI) prostredníctvom 
integrovaných územných stratégií (IÚS) a na príprave štatútu Rady partnerstva. Rada 
partnerstva bude v budúcom programovom období 2021-2027 zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri implementácii integrovaných územných investícií na území BSK.  V rámci 
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tvorby IÚS prebiehala počas roka 2021 komunikácia jednak na úrovni samosprávy, ako 
aj na úrovni sociálno-ekonomických partnerov s cieľom aktualizácie projektových 
zásobníkov z hľadiska finančnej náročnosti a stavu pripravenosti. Projektové zásobníky boli 
5. októbra 2021 zaslané Európskej komisii za účelom preukázania absorpčnej schopnosti 
Bratislavského kraja pri čerpaní EŠIF.   
   
2. Zapojenie BSK a jeho subjektov do sietí partnerstiev a iniciatív   
  
V Bruseli sa nachádza viac ako 300 kancelárií regiónov a miest. Sú tu zastúpené asociácie, 
združenia a záujmové skupiny. Prítomnosť v Bruseli ponúka širokú sieť kontaktov 
potenciálnych  partnerov  a  zároveň  je  zdrojom   informácií   o  európskych   programoch   a 
iniciatívach. Brusel prináša príležitosti pre získanie podporných zdrojov na projekty, 
nadviazanie spolupráce, hľadanie partnerov pre európske projekty, či nadviazanie kontaktov 
s rôznymi inštitúciami, záujmovými skupinami a asociáciami. 
 
V apríli 2021 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za jedného z ambasádorov, ktorí 
budú zastupovať Európsky výbor regiónov v novovytvorenej 2. komore dohovoru starostov 
a primátorov v oblasti klímy a energetiky, ktorý združuje viac ako 10 000 miestnych 
samospráv v 61 krajinách. Iniciatíva má za úlohu dohliadať na dosahovanie klimatických a 
energetických cieľov na miestnej a regionálnej úrovni, aby sa z Európy do roku 2050 stal prvý 
klimaticky neutrálny kontinent. 
  
BSK aj v roku 2021 spolupracoval s partnerskými regiónmi v rámci Európskeho fóra 
metropolitných autorít (EMA). 14. júla 2021 sa uskutočnilo politické online stretnutie 
predstaviteľov EMA a 11. až 12. novembra 2021 sa konala výročná konferencia EMA v 
portugalskom Porte. Výročnej konferencie sa zúčastnil aj predseda BSK. Cieľom konferencie, 
ktorej sa zúčastnilo viac ako 30 metropolitných regiónov z EÚ, bolo poskytnúť priestor 
predstaviteľom samospráv pre výmenu skúseností v oblasti metropolitnej agendy.  
  
BSK je zapojený do iniciatívy „Regions for Recovery“ pod vedením Katalánska. Cieľom 
iniciatívy je upozorniť na úlohu regiónov v rámci prípravy národných plánov obnovy a odolnosti. 
V roku 2021 sa v rámci tejto uskutočnili rokovania na expertnej úrovni k zapojeniu regiónov do 
prípravy a implementácie národných plánov obnovy. 
  
V novembri 2021 sa poslanci BSK, Peter Švaral a Marek Machata, zúčastnili summitu 
regionálnych a lokálnych samospráv organizovanom Európskym výborom regiónov 
holandskom meste Drenthe. Hlavnou témou summitu bola implementácia zelených politík 
obcami, mestami a regiónmi. Predstavitelia európskych samospráv využili rokovania na 
výmenu overených postupov pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Európskej zelenej dohody, 
informovanie o projektoch, ktoré prispievajú k zníženiu produkcie emisií o a k dosiahnutiu 
uhlíkovej neutrality do roku 2050. 
  
3. Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli  
  
V roku 2021 boli aktivity Zastúpenia BSK v Bruseli ovplyvnené pandémiou. Epidemiologická 
situácia ovplyvnila aj organizáciu plánovaných odborných, kultúrnych a propagačných 
podujatí. Stretnutia, zasadnutia, konferencie, semináre a rôzne podujatia organizované 
inštitúciami EÚ, zastúpeniami regiónov a ďalšími par-tnermi sa presunuli do online priestoru.  
  
BSK v roku 2021 spoluorganizoval webinár v rámci Európskeho týždni regiónov a miest, 
ktorý bol zameraný na úlohu európskych metropolitných regiónov v rámci prípravy 
kohéznej politiky. Počas týždňa venovaného európskym mestám a regiónom rezonovali 
predovšetkým témy zamerané na zelenú a digitálnu tranzíciu, kohéznu politiku a 
angažovanosť občanov v iniciatívach EÚ. V rámci slávnostného otvorenia podujatia predseda 
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BSK Juraja Droba prostredníctvom video odkazu upozornil na výzvy, ktorým BSK čelí aj 
napriek tomu, že sa javí ako bohatý región.  
  
4. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli    
  
Získavané informácie Zastúpenie sprostredkováva Úradu BSK, mestám a obciam BSK a 
odborným organizáciám podľa zamerania. O dôležitých podujatiach, akciách, európskych 
iniciatívach, programoch a aktuálnych výzvach pravidelne informuje webová stránka 
Zastúpenia BSK v Bruseli alebo sociálne média Zastúpenia a Úradu BSK.  
  
5. Vytvorenie zázemia pre BSK v Bruseli   
  
Zastúpenie sprostredkováva dôležité kontakty a relevantné stretnutia, podporuje 
presadzovanie záujmov a vytvára podmienky pre pracovné potreby zástupcov BSK v Bruseli, 
ktorí majú k dispozícii rokovaciu miestnosť a potrebné technické zabezpečenie. Kancelária 
BSK v Bruseli pripravuje pracovné cesty poslancov Z BSK do Bruselu a organizuje stretnutia 
poslancov v EÚ inštitúciách a slovenských inštitúciách pôsobiacich v Bruseli.   
 
ODDELENIE RIADENIA PROJEKTOV - ORP:  
 
Oddelenie riadenia projektov v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi Úradu BSK v roku 
2021 pracoval  na príprave nových a implementácii schválených projektov v rámci 
programového obdobia 2014 – 2020, ktoré sú zaradené do Akčného Plánu BSK.  Jedná sa o 
projekty, ktoré boli podané alebo sú plánované na podanie do výziev v rámci Operačných 
programov financovaných z Európskych štrukturálnych fondov a to najmä Integrovaný 
regionálny operačný program, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - 
Rakúsko, Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Operačný 
program Efektívna verejná správa.  
 
V súčasnosti Oddelenie riadenia projektov implementuje projekty v celkovej výške 31 
miliónov EUR, predložil projekty v sume 2 milióny EUR a aktuálne pripravuje projekty v 
sume 25,1 milióna EUR. 
 
V  roku 2021 bol ukončený projekt Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho 
kraja  a projekt SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v 
Podunajsku.   
 
Zoznam projektov realizovaných OSÚRaRP uvádzame v tabuľke nižšie, pričom detailný opis 
jednotlivých projektov nájdete v samostatnej Prílohe č. 1 – „Prehľad aktivít OSÚRaRP 
2021/2022“. 
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Prehľad projektov realizovaných OSÚRaRP: 
 

p.č. 
Akčný plán 

BSK 
Názov projektu 

Zdroj 

financovania 

Rozpočet 

projektu 

Realizované projekty 

1 OŠMaŠ_1 
Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, 

Bratislava 
IROP 2014-2020 1 359 852,62 

2 OŠMaŠ_2 
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP 

Farského 9  
IROP 2014-2020 3 452 488,05 

3 OŠMaŠ_3 
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP 

Ivanka pri Dunaji  
IROP 2014-2020 3 570 643,10 

4 OŠMaŠ_4 
Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská 

cesta 21  
IROP 2014-2020 2 762 614,64 

5 OSV_2 Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača IROP 2014-2020 2 041 810,91 

6 OSV_1 Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema IROP 2014-2020 3 913 708,04 

7 OCRaK_6 
Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - 

HERITAGE - Kaštieľ Modra 

INTERREG V-A  

SK-AT  
2 125 313,46 

8 OSÚRaRP_9 

Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami 

Vysoká pri Morave a Marchegg formou 

cyklolávky cez rieku Morava  

INTERREG V-A  

SK-AT  
2 170 800,00 

9 OSÚRaRP_1 Smart región BSK OP EVS 2 405 326,88 

10 OSÚRaRP_10 Ecoregion SKAT - Kaštieľ Čunovo 
INTERREG V-A  

SK-AT  
3 183 241,05 

11 OSÚRaRP_10 Ecoregion SKHU - Záhrada Čunovo 
INTERREG V-A  

SK-HU 
1 100 000,00 

12 OSÚRaRP_3 
Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská 

cesta 21 
OP KŽP  167 831,60 

13 OD_1 
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s 

cestou III/1059 - I.etapa 
IROP 2014-2020 4 222 505,24 

14 OÚPGISaŽP_4  
Biologická regulácia komárov - MOSQUITOS 

BIOREGULATION 

INTERREG V-A  

SK-AT  
279 856,11 

15  Zriadenie a činnosť Regionálneho 

informačného bodu Bratislava  

INTERREG V-A  

SK-HU 
93 000,00 

16 OSÚRaRP_7 Regional Cooperation SK-AT - REGIOCOOP 
INTERREG V-A  

SK-AT  
244 544,00 

Ukončené projekty 

1 OD_5 
Plán udržateľnej mobility Bratislavského 

samosprávneho kraja  
IROP 2014-2020 306 000,00 

2   
SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických 

pútnických cyklotrás v Podunajsku  

INTERREG V-A  

SK-HU 
756 021,00 

Pripravované projekty 

1 OŠMaŠ_5 
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP 

Polygrafická 
IROP 2014-2020 3 794 452,89 

2 OCRaK_7 Revitalizácia Parku v Malinove   2 500 000,00 
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3 OCRaK_8 Revitalizácia Parku v Stupave    850 000,00 

4 OSÚRaRP_3 
Zelené opatrenia na budove Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  
OP KŽP 150 000,00 

5 OSV_3 
Špecializované zariadenie pre dospelé osoby 

s poruchami autistického spektra - Znievska  
  3 200 000,00 

6 OSURaRP_5  Zlepšenie kvality ovzdušia - LIFE IP LIFE IP 322 348,20 

7  OŠMaŠ_10 Kampus športu a zdravia      

8 OD_1 
Malokarpatský obchvat II.etapa - prepojenie 

ciest III/1059 - III/1083 - Chorv.grob - Grinava  
  5 000 000,00 

Podané projekty 

1 OSÚRaRP_10 
Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka 

Čunovo na envirovzdelávacie centrum  
OP KŽP 1 995 784,22 

2   

Ochrana verejného zdravia a zníženie 

dopadov koronavírusovej pandémie v 

Bratislavskom samosprávnom kraji 

IROP 2014-2020 554 638,36 

 
 
Prílohy: 

 
1. Prehľad aktivít OSÚRaRP v rokoch 2021/2022 
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK 
 

Odpočet 

 

možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja 2021/2022 
 

Názov 
komisie 

Stanovisko komisie k návrhu materiálu Hlasovanie 
Akceptované / 

Neakceptované 
Zapracované / 

Nezapracované 

Finančná 
komisia 

Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať 
predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. 

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

- - 

Komisia 
európskych 
záležitostí, 
regionálnej 
spolupráce 
a cestovnéh
o ruchu 

KEZRSaCR berie materiál na vedomie a odporúča Zastupiteľstvu 
BSK prerokovať materiál v predloženej podobe. 

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

- - 

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

 
 
 
 
 

 


