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Prioritná oblasť 1: Udržateľný cestovný ruch 

1.1. Rozvoj poznávacieho turizmu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Vytváranie podmienok pre rozvoj kultúrno-historického turizmu 

a. obnova kultúrnej pamiatky 

Hrad Červený Kameň   

2030 MK SR zrealizovaný projekt 

 

1 štátny rozpočet 

b. obnova budovy na Žižkovej 

ulici 

2030 MK SR zrealizovaný projekt 

 

1 štátny rozpočet 

c. obnova historická budova 

SND 

2030 MK SR zrealizovaný projekt 

 

1 štátny rozpočet 

d. obnova sídelnej budovy 

SNM 

2030 MK SR zrealizovaný projekt 

 

1 štátny rozpočet 

e. zriadenie Kreatívneho 

domu Ferdiša Kostku 

v Stupave 

2024 OK 

 

zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje 

f. zriadenie kultúrneho-

kreatívneho centra 

v kaštieli v Modre 

2022 OK, OSÚRaRP zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF 

g. zriadenie kultúrno 

spoločenského centra 

v synagóge Senec 

2022 OK zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje 

h. obnova synagógy v Sv. Juri 

s kultúrnym využitím 

2024 OK zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF  

i. revitalizácia parku 

a obnova kaštieľa 

v Malinove  

2023 OK, OSÚRaRP, 

obec Malinovo 

zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF 

j. revitalizácia parku 

a obnova kaštieľa 

v Stupave 

2024 OK, OSÚRaRP zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF 

k. obnova bývalých kúpeľov 

Grössling s novým 

funkčným využitím 

2025 Hl. m. SR 

Bratislava 

zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, štátny 

rozpočet 

l. rozvoj hradného areálu 

Devín a modernizácia 

návštevníckej 

infraštruktúry 

2030 Hl. m. SR 

Bratislava 

zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, štátny 

rozpočet 

m. rozvoj areálu múzea 

Antickej Gerulaty 

a modernizácia 

návštevníckej 

infraštruktúry 

2030 Hl. m. SR 

Bratislava 

zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, štátny 

rozpočet 

n. obnova Georgievičovho 

paláca s novým funkčným 

využitím 

2030 Hl. m. SR 

Bratislava 

zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, štátny 

rozpočet 

o. obnova Koloničovej kúrie 

s novým funkčným 

využitím 

2030 Bratislava-Rača zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, štátny 

rozpočet 

p. obnova Katedrály sv. 

Martina v Bratislave 

2030 Rímskokatolícka 

cirkev-Bratislavská 

arcidiecéza 

zrealizovaný projekt 1 štátny rozpočet, iné 

externé zdroje 

q. nové funkčné využitie 

historického objektu 

Holubyho dom 

2030 mesto Pezinok zrealizovaný projekt 1 štátny rozpočet 

r. obnova budovy bábkového 

divadla s novým funkčným 

využitím 

2024 mesto Svätý Jur zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, EŠIF 

s. obnova rod. domu Juraja 

Palkoviča a zriadenie 

2030 obec Doľany zrealizovaný projekt 1 štátny rozpočet 
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pamätnej izby Juraja 

Palkoviča  

t. obnova Pálffyovského 

kaštieľa v Malackách 

s novým funkčným 

využitím 

2030 mesto Malacky zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, EŠIF 

u. obnova historického 

objektu Horná brána v 

Modre  

2030 mesto Modra zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, EŠIF 

v. obnova historickej radnice 

v Modre 

2030 mesto Modra zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, EŠIF 

Vytváranie podmienok pre rozvoj ekoturizmu a geoturizmu 

v. zriadenie ekocentra 

v Čunove 

2023 OSÚRaRP zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, EŠIF 

w. zriadenie ekocentra 

v Pálffyovskom kaštieli 

v Malackách 

2030 mesto Malacky zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF 

x. zriadenie ekocentra 

v Modre časť Piesok ako 

vstupná brána do 

Geoparku Malé Karpaty 

2028 mesto Modra, NO 

Barbora 

zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF 

y. zriadenie vstupnej brány 

geoparku Malé Karpaty 

v Pezinku  

2030 mesto Pezinok, NO 

Barbora 

zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF 

z. zriadenie open-air múzea 

so zameraním na 

geoturizmus v Pezinku 

2030 mesto Pezinok, NO 

Barbora 

zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, EŠIF 

Vytváranie podmienok pre rozvoj (vinárskeho, vinohradníckeho a gastronomického) kulinárskeho turizmu 

aa. vytvorenie produktu 

kyvadlovej dopravy so 

zameraním na 

gastronomický a vinársky 

turizmus (napr. HusBus, 

Račánska lokálka a pod.) 

každoročne KOCR BRT, BID počet vytvorených 

produktov  

 

min. 2 

za rok 

vlastné zdroje 

bb. vytvorenie kódexu 

spolupráce vinárov a 

vinohradníkov s inými 

aktérmi a odberateľmi ich 

produktov kraji 

2023 OSÚRaRP, KOCR 

BRT, OOCR, Zväz 

vinohradníkov a 

vinárov Slovenska,  

Cech 

vinohradníkov a 

vinárov Slovenska 

vytvorený kódex  1 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

1.2. Rozvoj odpočinkového turizmu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Vytváranie podmienok pre rozvoj prírodného, vidieckeho turizmu a agroturizmu 

a. vytváranie nových 

produktov a služieb vo 

vidieckych oblastiach 

(napr. domčeky na strome, 

podpora včelárstva a pod.) 

2030 KOCR BRT, 

OOCR, MAS, 

súkromný sektor a 

neziskový sektor 

počet vytvorených 

produktov a služieb 

10 vlastné zdroje, EŠIF, 

iné externé zdroje 

Vytváranie podmienok pre rozvoj ponuky zameranej na oddych a zábavu v mestskom prostredí 

b. mapovanie a analýza 

verejných priestranstiev 

priebežne MIB spracovaná analýza 1 vlastné zdroje 

Vytváranie podmienok pre lepšie využitie vodných plôch na rekreáciu 

c. revitalizácia prírodných 

a umelých kúpalísk, 

skvalitňovanie a 

modernizácia doplnkovej 

infraštruktúry, vytvorenie 

miest pre odstavenie 

karavanov  

(napr. Areál zdravia Zlaté 

Piesky, Nové Košariská, 

Rudava, Draždiak, Slnečné 

2030 STaRZ, OOCR, 

obce a mestá 

počet podporených 

projektov 

30-40 vlastné zdroje, EŠIF, 

iné externé zdroje 



jazerá a umelé kúpaliská v 

správe STaRZ a pod.) 

1.3. Rozvoj aktívneho turizmu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Vytváranie podmienok pre rozvoj cykloturizmu 

a. vybudovanie cyklomostu 

Dürnkrut-Gajary 

2030 OSÚRaRP, 

OÚPGISaŽP 

 

zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje, EŠIF 

b. budovanie cyklotrás 

v súlade s Koncepciou 

územného rozvoja cyklotrás 

(cyklotrasa Rohožník-

Malacky, cyklolávka 

Lamač-Dúbravka- 

Devínska Nová Ves, 

cyklodopravná trasa Senec-

Pezinok, Vinohradnícka 

cyklotrasa Svätý Jur-

Pezinok-Modra-Doľany) 

2030 OÚPGISaŽP počet km 

novovybudovaných 

cyklotrás 

 

50 km vlastné zdroje, EŠIF, 

iné externé zdroje 

c. pravidelná údržba značenia 

a doplnkovej infraštruktúry 

cykloturistických trás  

každoročne KOCR BRT počet km 

obnoveného značenia 

min.160 

km za 

rok 

vlastné zdroje 

d. úprava cykloturistických 

trás (napr. čistenia 

vybraných povrchov, 

rezanie náletových drevín 

a pod.) 

každoročne Správa ciest BSK  počet pravidelnej 

údržby 

1 za rok vlastné zdroje 

e. zavedenie výpožičného 

systému bicyklov na úrovni 

kraja, mimo mesta 

Bratislava a ich prepojenie 

s IDS BK 

2026 KOCR BRT, 

OOCR, BID 

zavedený výpožičný 

systém bicyklov 

 

1 vlastné zdroje, štátny 

rozpočet, iné externé 

zdroje 

f. realizácia projektu Vlak 

Záhoráčik alebo cyklobusu 

na Záhorí 

každoročne KOCR BRT zrealizovaný projekt 

 

1 vlastné zdroje, štátny 

rozpočet 

g. osadenie cyklonabíjačiek 

v celom kraji  

2026 KOCR BRT počet osadených 

cyklonabíjačiek 

 

20 za 

okres 

vlastné zdroje 

h. osadenie cyklosčítačov v 

celom kraji 

2026 KOCR BRT počet osadených 

cyklosčítačov 

 

10 vlastné zdroje 

i. osadenie cyklostojanov 

a servisných cyklostojanov 

v celom kraji 

2030 KOCR BRT počet osadených 

cyklostojanov 

27 (2-3 

ročne) 

vlastné zdroje 

Vytváranie podmienok pre rozvoj vodného turizmu 

j. budovanie nástupných 

miest s doplnkovou 

infraštruktúrou 

2030 SDC, Hl. m. SR 

Bratislava, obce 

a mestá, SVP, 

súkromný 

a neziskový sektor 

počet vybudovaných 

nástupných miest 

6 vlastné zdroje, EŠIF, 

iné externé zdroje 

k. úprava a revitalizácia 

brehov vodných tokov pre 

účely vodného turizmu 

2030 

 

SDC, SVP, obce 

a mestá, súkromný 

a neziskový sektor 

počet upravených 

a zrevitalizovaných 

brehov vodných 

tokov 

15 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

l. budovanie a modernizácia 

doplnkovej infraštruktúry 

na vodných tokoch Malého 

Dunaja, Dunaja a Moravy 

(napr. mobiliár, táboriská, 

kempy, ohniská, altánky, 

oddychové zóny a pod.) 

2030 OSÚRaRP, obce 

a mestá, súkromný 

a neziskový sektor 

počet podporených 

projektov 

30-40 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

m. vytvorenie produktu 

kyvadlovej dopravy so 

2022 KOCR BRT, SDC vytvorený produkt 

kyvadlovej dopravy 

1 vlastné zdroje 



zameraním na vodný 

turizmus 

Vytváranie podmienok pre rozvoj pešieho turizmu 

n. pravidelná údržba značenia 

turistických chodníkov 

každoročne KOCR BRT počet km obnoveného 

značenia turistických 

chodníkov  

min 

150 km 

za rok 

vlastné zdroje 

o. osadenie sčítačov pešieho 

turizmu v celom kraji 

2026 KOCR BRT počet osadených 

sčítačov 

5 vlastné zdroje 

p. obnova značenia náučného 

chodníka Nivou Moravy 

2022 KOCR BRT obnovené značenie 

náučného chodníka 

1 vlastné zdroje 

q. vybudovanie náučného 

chodníka v Svätom Juri na 

tému Slovanov 

2022 SDC, mesto Svätý 

Jur 

vybudovaný náučný 

chodník 

1 vlastné zdroje 

r. budovanie unikátnej 

turistickej infraštruktúry 

každoročne OSÚRaRP vybudovaná unikátna 

infraštruktúra 

1 za rok vlastné zdroje 

Iné športy 

q. vybudovanie Skill parku 

v Modre 

2022 OSÚRaRP, mesto 

Modra 

zrealizovaný projekt 1 vlastné zdroje 

1.4. Rozvoj MICE turizmu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Rozvoj infraštruktúry a podpora služieb v oblasti MICE turizmu 

a. vybudovanie 

veľkokapacitného 

kongresového centra 

v Bratislave 

2030 súkromný 

sektor, štát 

vybudované 

veľkokapacitné 

kongresové centrum 

1 štátny rozpočet, iné 

externé zdroje  

Podujatia predlžujúce pobyt návštevníkov 

b. vytvorenie série podujatí 

vo Viedni ako pozvánka do 

Bratislavského kraja 

každoročné KOCR BRT počet zrealizovaných 

podujatí 

3 za rok vlastné zdroje 

Podujatia posilňujúce kľúčové značky destinácie 

c. podpora lokálnych 

producentov za účelom 

zvýšenie ich účasti  a 

atraktivity na relevantných 

podujatiach 

každoročne KOCR BRT, 

OOCR 

 

počet lokálnych 

producentov na 

území BSK 

zapojených do 

relevantných podujatí 

30-40 

za rok 

vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

d. organizácia a podpora 

podujatí s cieľom 

propagovať tematické cesty 

každoročne KOCR BRT, SDC, 

OOCR 

počet 

zorganizovaných a 

podporených 

podujatí 

8 za rok vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

Prioritná oblasť 2: Destinačný manažment 

2.1. Posilnenie systému destinačného manažmentu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Predvídateľný a efektívny spôsob viaczdrojového financovania 

a. tematicky zameraná výzva 

BRDS reagujúca na potreby 

turizmu v kraji 

každoročne OSÚRaRP vyhotovená výzva  1 za rok vlastné zdroje 

b. vyčlenenie finančných 

prostriedkov na budovanie 

unikátnej turistickej 

infraštruktúry 

každoročne OSÚRaRP vyčlenené finančné 

prostriedky 

z rozpočtu BSK 

100 

000€ za 

rok 

vlastné zdroje 

2.2. Efektívna a koordinovaná spolupráca organizácií rozvíjajúcich destináciu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Vymedzenie pôsobnosti jednotlivých organizácií rozvíjajúcich destináciu, spoločné plánovanie a realizácia vybraných aktivít 

a. zavedenie systému 

pravidelných stretnutí 

SDC, KOCR a BSK 

každoročne OSÚRaRP, SDC, 

KOCR BRT 

počet stretnutí  4 za rok  

b. zavedenie systému 

pravidelných stretnutí 

KOCR a OOCR 

každoročne KOCR BRT, 

OOCR 

počet stretnutí 4 za rok  

c. vytvorenie akčných plánov 

SDC a KOCR 

2022 OSÚRaRP, SDC, 

KOCR BRT 

vytvorený akčný plán 1   



v nadväznosti na rozpočet 

BSK s následným 

odpočtovaním 

(odpočtovanie 

každoročne) 

Skvalitnenie zberu a vyhodnocovania dát s dopadom na lokálnu ekonomiku 

d. zavedenie systému analýzy 

dát s určovaním dopadu 

verejných investícií do 

infraštruktúry na lokálnu 

ekonomiku 

2023 OSÚRaRP zavedený systém  1 vlastné zdroje 

e. zrealizovaná pasportizácia 

turistickej infraštruktúry na 

území BSK 

2022 KOCR BRT zrealizovaná 

pasportizácia 

 

1 vlastné zdroje 

f. zber a vyhodnocovanie 

štatistických dát 

inovatívnymi metódami 

2022 KOCR BRT počet vyhodnotených 

štatistík 

 vlastné zdroje 

2.3. Rozvoj tematických ciest a turistických destinácií ako nástroj rozvoja cestovného ruchu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

a. vytvorenie koncepčných 

materiálov pre rozvoj:  

o Kultúrnej cesty sv. 

Cyrila a Metoda 

o Kultúrnej cesty 

Železnej opony 

o tematickej cesty 

šľachtických rodov 

o tematickej cesty 

židovskej kultúry 

o  cesty Limes Romanus 

o destinácie Dunajské 

ostrovy 

2023 SDC, KOCR BRT, 

OK, OSÚRaRP 

vytvorený koncepčný 

materiál  

 

 

6 vlastné zdroje 

b. vytvorenie konceptu 

nových tematických ciest 

po roku 2030 

2030 OSÚRaRP, SDC, 

OK, KOCR BRT 

vytvorený koncept  1 vlastné zdroje 

Prioritná oblasť 3: Destinačný marketing 

3.1. Podpora a rozvoj inovatívnej ponuky produktov cestovného ruchu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Modernizácia aktuálnej ponuky cestovného ruchu 

a. modernizácia, zavádzanie 

moderných technológií 

2030 KOCR BRT, 

OOCR,SDC 

počet zavedených 

moderných 

technológií 

10 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

b. zavedenie virtuálnych 

prehliadok v atraktivitách 

cestovného ruchu a TIK 

2030 KOCR BRT, 

OOCR, SDC, obce 

a mestá, 

prevádzkovatelia 

atrakcií cestovného 

ruchu 

počet atraktivít a TIK 

využívajúcich 

virtuálne prehliadky 

14 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

c. vytvorenie konceptu 

tvorby udržateľných 

produktov cestovného 

ruchu 

2023 OSÚRaRP 

 

vytvorený koncept  1 vlastné zdroje 

3.2. Podpora kvality služieb   

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Zvyšovanie kvality služieb u poskytovateľov služieb v oblasti cestovného ruchu 

a. aktualizácia a rozšírenie 

siete hnedých tabúľ 

2026 KOCR BRT počet obnovených 

a nových hnedých 

tabúľ 

10 vlastné zdroje 

b. vytvorenie metodiky 

hodnotenia kvality 

poskytovaných služieb v 

oblasti cestovného ruchu 

2024 OSÚRaRP, KOCR 

BRT 

vytvorená metodika 1 vlastné zdroje 

Skvalitňovanie služieb TIK 



c. zriadenie sezónneho TIK 

na Slnečných jazerách 

každoročne KOCR BRT,OOCR 

Senec 

zriadený TIK 

 

1 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

d. rozšírenie služieb TIK 

o poskytovanie informácií 

o udržateľnej mobilite  

2024 KOCR 

BRT,OOCR, mestá 

počet TIK 

poskytujúcich 

informácie o 

udržateľnej mobilite 

12 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

e. zriadenie TIK 

v Ekocentrum Čunovo 

2023 KOCR BRT zriadený TIK 1 vlastné zdroje 

f. vytvorenie metodiky 

hodnotenia kvality 

poskytnutých služieb v 

TIK 

2023 KOCR BRT, 

OSÚRaRP 

vytvorená metodika 1 vlastné zdroje 

3.3. Marketingová podpora 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Podpora rozvoja nástrojov online marketingu 

a. vytvorenie komunikačného 

a marketingového plánu 

destinácie vrátane jeho 

implementácie 

každoročne KOCR BRT, 

OOCR 

vytvorený 

komunikačný a 

marketingový plán 

1 vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

Podpora rozvoja lokálnych produktov 

b. zavedenie systému 

podpory regionálnych 

značiek  

2023 KOCR BRT zavedený systém 1 vlastné zdroje 

c. vytvorenie Katalógu 

drobnej turistickej 

infraštruktúry v 

Bratislavskom kraj na 

zjednotenie vizuálnej 

identity 

2022 OSÚRaRP vytvorený katalóg 1 vlastné zdroje 

 Efektívny systém distribúcie propagačných materiálov 

d. zavedenie systému 

distribúcie propagačných 

materiálov vrátane 

prihraničných území HU, 

AT a CZ 

2022 KOCR BRT zavedený systém 1 vlastné zdroje 

3.4. Propagácia regiónu ako turistickej destinácie na domácom a zahraničnom trhu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

Domáci a zahraničný turizmus 

a. vytvorenie a distribúcia 

Magazínu Bratislava 

region 

2022 SDC vytvorený 

a distribuovaný 

magazín 

1 vlastné zdroje 

b. účasť na veľtrhoch a 

prezentačných 

podujatiach 

každoročne KOCR BRT,OOCR účasť na podujatiach 3 za rok vlastné zdroje, iné 

externé zdroje 

Zdravotný turizmus 

c. zmapovanie potenciálu 

zdravotného turizmu  

2024 OZ, KOCR BRT vyhotovený 

koncepčný dokument  

1 vlastné zdroje 

Filmový turizmus 

d. zmapovanie potenciálu 

filmového turizmu a 

vytvorenie trhovej 

ponuky 

2023 

 

OK, KOCR BRT vyhotovený 

koncepčný dokument 

1 vlastné zdroje 

e. zavedenie pozície 

regionálneho 

koordinátora pre filmový 

turizmus na území BSK 

2024 KOCR BRT, OK zavedená pozícia 1 vlastné zdroje 

Prioritná oblasť 4: Synergia politík regionálneho rozvoja 

4.1. Zvyšovanie kvality vzdelávania v cestovnom ruchu 



Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

a. vybudovanie centier 

excelentnosti a 

celoživotného vzdelávania 

pre prípravu kvalitného 

ľudského kapitálu v 

cestovnom ruchu v 

segmentoch: 

- vinárstva 

a someliérstva 

- gastronómie 

a hotelierstva 

- sprievodcovských a 

animátorských služieb 

2028 OŠMaŠ, OSÚRaRP počet vybudovaných 

centier 

 

3 vlastné zdroje, EŠIF, 

iné externé zdroje 

b. monitorovanie spokojnosti 

zamestnávateľov so 

študentami/ absolventami 

stredných škôl v odboroch 

zameraných na cestovný 

ruch 

od 2023 
každoročne 

OŠMaŠ, OSÚRaRP zrealizovaný 

monitoring 

 

1 za rok 

- 

c. osveta a vzdelávanie v 

oblasti udržateľného 

turizmu pre aktérov 

pôsobiacich v cestovnom 

ruchu 

od 2022 
každoročne 

KOCR BRT počet plánovaných 

vzdelávacích aktivít 

4 za rok vlastné zdroje 

4.2. Rozvoj udržateľnej mobility pre účely cestovného ruchu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 

a. propagácia podujatí s 

dôrazom na dostupnosť 

liniek verejnej dopravy 

priebežne mestá a obce, 

súkromný 

a neziskový sektor, 

KOCR BRT, BID 

informačný materiál 

s dostupnými 

možnosťami verejnej 

dopravy k danej akcii 

- 

vlastné zdroje 

b. zosúladenie grafikonov 

MHD a prímestskej 

dopravy s prihliadnutím na 

potreby turizmu 

priebežne BID, KOCR BRT zosúladenie 

grafikonov 
- - 

c. Zavedenie rozšírenej 

prepravy bicyklov v 

regionálnej doprave 

prostredníctvom 

cyklonosičov 

2030 BID, OD  počet autobusov v 

prevádzke počas 

voľných dní 

min. 25 vlastné zdroje 

d. vyhotovenie analýzy 

bielych miest verejnej 

dopravy na území kraja pre 

účely riešenia problému 

poslednej míle  

2024 OSÚRaRP, KOCR 

BRT, BID 

vyhotovená analýza 1 vlastné zdroje 

e. zavedenie mechanizmu 

vyhľadávania cestovných 

spojení v rámci IDS BK 

a pohraničím regiónov 

Rakúska 

 

2026 BID zavedený 

mechanizmus 

1 vlastné zdroje 

4.3. Zosúladenie ochrany životného prostredia s rozvojom cestovného ruchu 

Aktivity Termín Zodpovedný* Ukazovateľ Cieľová 

hodnota 

Predpokladaný zdroj 

financovania 



a. vyhotovenie manuálu 

osádzania doplnkovej 

infraštruktúry na územiach 

so zvýšeným stupňom 

ochrany 

2024 OSÚRaRP  vyhotovený manuál 1 vlastné zdroje 

b. podpora aktivít zameraných 

na znižovanie znečistenia 

prostredia, ochranu a 

zveľaďovanie prírodného 

prostredia a podporu 

biodiverzity 

od 2023 
každoročne 

SDC, OSÚRaRP, 

mestá a obce, 

súkromný 

a neziskový sektor 

počet zrealizovaných 

aktivít 

5 za rok vlastné zdroje, štátny 

rozpočet, EŠIF, iné 

externé zdroje 

*prvý v poradí je koordinátorom opatrenia 

 

 

 

 
Použité skratky 

BID Bratislavská integrovaná doprava 

Hl. m. SR 

Bratislava 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 

KOCR BRT Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism 

MAS Miestna akčná skupina 

MIB Metropolitný inštitút Bratislavy 

MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

OD Odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja 

OK Oddelenie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja 

OOCR Oblastná organizácia cestovného ruchu 

OSÚRaRP Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského 

samosprávneho kraja 

OŠMaŠ Odbor školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja 

OÚPGISaŽP Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia  Bratislavského 

samosprávneho kraja 

OZ Odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja 

SDC Slovenský dom Centrope 

STaRZ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislava 

SVP Slovenský vodohospodársky podnik 


