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1. BOD PROGRAMU

Schválenie programu zasadnutia



PROGRAM ZASADNUTIA RADY PARTNERSTVA

1. Schválenie programu zasadnutia

2. Schválenie upraveného Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady partnerstva

3. Predstavenie Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 a Programu Slovensko

4. Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií a

integrovaných územných investícií v Slovenskej republike v programovom období

2021 – 2027

5. Integrovaná územná stratégia BSK na roky 2021 – 2027

6. Projektový zámer - Obchvat Malokarpatského regiónu

7. Informácia o činnosti Kooperačnej rady UMR

8. Harmonogram ďalších prác

9. Rôzne



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja

na roky 2021 - 2027 schvaľujú Program zasadnutia.

• Za 

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č. 1



2. BOD PROGRAMU

Schválenie upraveného Štatútu a  

Rokovacieho poriadku Rady partnerstva



ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK RADY PARTNERSTVA 

- Úpravy, týkajúce sa rokovacieho poriadku a štatútu vychádzali z metodických pokynov

a konzultácií s MIRRI SR a predovšetkým Jednotného metodického rámca pre IÚS a IÚI v

Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027

- Nové verzie dokumentov boli zaslané na MIRRI SR v auguste 2022 a neskôr zo strany

Ministerstva odsúhlasené formou listu dňa 18. 10. 2022

- Najvýznamnejšie zmeny sa v prípade štatútu týkajú:

• Zapracovania názvoslovia a legislatívy

• Úpravy procesov na základe Jednotného metodického rámca

• Nového zloženia komory štátnej správy (doplnenie Ministerstva financií SR, Úradu

vlády SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)

• Úprava vzťahov Rady partnerstva a Kooperačnej rady UMR



AKTUÁLNE ZLOŽENIE RADY PARTNERSTVA
1. komora -
regionálna

Juraj Droba Bratislavský samosprávny kraj

3. komora –
socioekonomickí 

partneri

Tomáš Zajac Bratislava Region Tourism

2. komora - miestna 
samospráva

Matúš Vallo Hlavné mesto SR Bratislava Alexander Mayer Univerzitná nemocnica Bratislava

Jozef Uhler Regionálne združenie M.Č. Hl. mesta SR Bratislavy Denisa Vlková Asociácia nemocníc Slovenska

zástupca ZMO Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Peter Sobota Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky

Peter Šváral Združenie miest a obcí Záhoria Anna Ghannamová Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Istvan Pomichal Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti Martina Ondrejková Slovenská komora soc. pracovníkov a asistentov SP                                                           

Juraj Říha Malacky Daniela Gáliková OZ Brána do života

Roman Mács Pezinok Boglárka Kurka Ivanegová Špirála

Pavol Kvál Senec Dušan Magula Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve  

Pozorovatelia Ladislav Kizak Asociácia vodárenských spoločností         

Matej Vagač I - MČ Bratislava Staré Mesto Ľudovít Ružička MAS Malokarpatský región

Martin Chren II.- MČ Bratislava Ružinov Marek Rendek MAS Malodunajsko

Michal Drotován III. - MČ Bratislava Rača Ondrej Uhliarik MAS Podhoran

Martin Zaťovič IV. - MČ Bratislava Dúbravka Adrian Pernecký MAS Dolné Záhorie

Radovan Jenčík V. - MČ Bratislava Rusovce

4. komora - štátna 
správa

Zuzana Kochánková Ministerstvo kultúry SR

3. komora –
socioekonomickí 

partneri

Zuzana Horčíková Bratislavská integrovaná doprava Viliam Michalovič Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Martin Rybanský Dopravný podnik Bratislava Dagmar Augustinská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miloslav Havrila Železnice Slovenskej republiky Dušan Velič MIRRI SR

Dan Kollár Cyklokoalícia Bžán Pavol Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Martin Samek Správa ciest BSK Juraj Smatana Ministerstvo ŽP SR

Pavol Šajgalík Slovenská akaadémia vied Mário Gogora Ministerstvo zdravotníctva SR

Rastislav Igliar Slovenská tehcniká univerzita Branislav Borovský Ministerstvo vnútra SR - OÚ Bratislava

Paula Puškárová Ekonomická univerzita v Bratislave Monika Csonková Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mária Smreková Asociácia súkromných škôl a školských zariedení Zuzana Fáberová Ministertvo hospodárstva SR

Martin Kováč Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike Marek Chomanič Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Mário Lelovský Republiková únia zamestnávateľov Úrad vlády SR

Matej Puzder Asociácia zamestnávateľských zväzov Ministerstvo financií SR

Petra Fornayová KU.BA - Kultúrna Bratislava



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky

2021-2027 schvaľujú nové verzie dokumentov Štatút a Rokovací poriadok Rady

partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021-2027

• Za 

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č. 2



3. BOD PROGRAMU

Predstavenie Partnerskej dohody SR na roky 

2021-2027 a Programu Slovensko 



PARTNERSKÁ DOHODA SR NA ROKY 2021-2027

- Strategický investičný plán pre programové obdobie 2021-2027, z ktorého vychádza aj Program

Slovensko

- Partnerská dohoda bola schválená Hospodárskou a sociálnou radou SR 22. marca, Radou vlády 24.

marca 2022 a vláda SR dokument schválila 6. apríla 2022.

- Európska komisia schválila Partnerskú dohodu v júli – slávnostne podpísaná bola 18. júla 2022

- Prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ môže v programovom období 21-27 Slovensko čerpať 12,8

miliardy eur a v tomto programovom období bude využívaný pre EŠIF len jeden operačný program –

Program Slovensko

Cieľ politiky súdržnosti Alokácia Poznámky

Inteligentnejšia a konkurencieschopnejšia Európa 1,89 miliardy €

Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa 4,23 miliardy €

Prepojenejšia Európa 2 miliardy €

Sociálnejšia Európa 3,25 miliardy €

Európa bližšie k občanom 404 miliónov €

Špecifický cieľ Fond na spravodlivú transformáciu 441 miliónov € Nie je relevantný pre BSK



PARTNERSKÁ DOHODA SR NA ROKY 2021-2027 
SÚVISIACE DOKUMENTY A LEGISLATÍVA

- Hoci Bratislavský región spadá ako jediný zo Slovenska k viac rozvinutým regiónom, BSK v

spolupráci s partnermi pracovali na dostatočne odôvodnenom zadefinovaní problémov a výziev -

argumentácia viedla k navýšeniu pôvodne alokácie formou presunu 5% medzi kategóriami

regiónov a úspešnému transferu finančných prostriedkov na úrovni 5% alokácie EFRR

a ESF+ na úroveň 543 miliónov eur a transferu z EFRR v prospech Kohézneho fondu (KF) na

úrovni 10% alokácie (opatrenie 2.8.3. Udržateľná mobilita BSK)

- s prípravou PD SR a Programu Slovensko súvisia aj legislatívne zmeny – nový Zákon

o príspevkoch z fondov EÚ je ako celok účinný od 1. júla 2022

- Stratégia financovania (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu

plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného,

rybolovného a akvakultúrneho fondu) na programové obdobie 2021 – 2027 bola schválená

uznesením vlády SR č. 267 z 12. apríla 2022

• Na základe stratégie financovania je určené spolufinancovanie zo strany prijímateľa na 15%

pre územie Hlavného mesta SR Bratislavy a 8% pre zvyšok územia



PROGRAM SLOVENSKO

- Program Slovensko bol predložený Európskej komisii 10. decembra 2021, pričom oficiálne

pripomienky od EK boli doručené 4. marca 2022. Nová verzia P SK bola predložená do MPK

a partnerského dialógu 11. apríla 2022, k ukončeniu týchto procesov došlo 27. apríla.

Program Slovensko bol schválený uznesením vlády SR č. 426 z 28. 6. 2022.

- P SK bol zaslaný na schválenie Európskej komisii 18. 7., Európska komisia svoje pripomienky

zaslala 15. 9. 2022. Následne po sérii konzultácií s dotknutými subjektmi bola 28. 10. EK

zaslaná posledná formálna verzia programu.

- Neskôr bol program súčasťou interservice consultations a k formálnemu schváleniu

dokumentu došlo 24. novembra, kedy sa v Múzeu Solivar Prešov konala slávnostná

otváracia konferencia k Programu Slovensko.

- Počas októbra 2022 boli realizované tiež diskusie k Monitorovaciemu výberu a 8

komisiám, týkajúce sa ich Rokovacieho poriadku a Štatútu. Tieto dokumenty by mali byť

schválené na prelome novembra a decembra. Okrem iného by sa Monitorovací výbor a

komisie mali zaoberať aj metodikami a kritériami pre výber projektov.



PROGRAM SLOVENSKO 

- Momentálne je realizovaná diskusia a vyjednávanie zmlúv so sprostredkovateľskými orgánmi a prvé

výzvy v gescii MIRRI SR budú zverejnené začiatkom roku 2023

- Oprávnené obdobie je definované v rozmedzí od januára 2021 do decembra 2029 (pravidlo n+2)

- Program Slovensko má 5 politických cieľov (zhodných s Partnerskou dohodou), ktoré sú ďalej členené

na špecifické ciele a opatrenia

- Čo sa implementácie týka, Program Slovensko má len jeden riadiaci orgán (MIRRI SR) a

sprostredkovateľskými orgánmi budú vybrané rezorty, Slovenská inovačná a energetická agentúra

(spadajúca pod MH SR) a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity

- Nový prístup k implementácii – Mechanizmus integrovaných územných investícií (IÚI)

predstavujúci odklon od dopytového systému výziev smerom k rozhodovacej právomoci

regionálnych aktérov

- Celková alokácia Programu Slovensko pre BSK (VRR) je na úrovni 534 476 516 € (zdroj ERDF a ESF+)

vyjadrená v COV 1 358 691 290 €, ďalších 300 mil. € je k dispozícii z KF, celkovo sa teda objem

prostriedkov preinvestovaných v BSK bude pohybovať na úrovni 1,711 miliardy eur

- výsledná alokácia pre BSK na IÚI zo zdrojov EÚ je vo výške 139 074 261 € (253 438 446 € COV)

• všetky alokácie MIRRI SR v opatreniach pre samosprávu budú realizované prostredníctvom IÚI



OPATRENIA, URČENÉ NA REALIZÁCIU PROSTREDNÍCTVOM IÚI A SCHVÁLENÁ VÝŠKA ALOKÁCIE

Cieľ politiky Opatrenie/špecifický cieľ Alokácia IÚI (zdroje EÚ)
Celkové oprávnené 

výdavky na IÚI
Gestor

Zdroj 
financovania

CP 1 
Konkurencieschopnejšia a 

inteligentnejšia Európa 

1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov 1 500 000,00 € 3 750 000,00 € MIRRI SR EFRR

1.4.1 Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu a budovanie kapacít pre SK 
RIS 3 2021+

10 000 000,00 € 25 000 000,00 € MIRRI SR EFRR

CP 2 Ekologickejšia, 
nízkouhlíková Európa

2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov 16 569 633,00 € 41 424 082,50 € SIEA EFRR

2.2.2 Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou 7 777 955,00 € 19 444 887,50 € SIEA EFRR

2.6.1 Podpora vybraných aktivít v oblasti predchádzania vzniku odpadov 153 985,00 € 384 962,50 € MŽP SR EFRR

2.6.2 Podpora zberu komunálnych odpadov a dobudovania, intenzifikácie a rozšírenia systémov 
triedeného zberu komunálnych odpadov

2 407 909,00 € 6 019 772,50 € MŽP SR EFRR

2.6.3 Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie, recyklácie odpadov vrátane anaeróbneho a 
aeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných odpadov

3 547 297,00 € 8 868 242,50 € MŽP SR EFRR

2.7.4 Adaptácia na zmenu klímy v obciach a mestách/ PODPORA BUDOVANIA PRVKOV ZELENEJ A 
MODREJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCIACH A MESTÁCH

3 500 000,00 € 8 750 000,00 € MŽP SR EFRR

2.8.2 Podpora cyklodopravy 6 000 000,00 € 15 000 000,00 € MIRRI SR EFRR

2.8.3 Udržateľná mobilita BSK 71 209 000,00 € 83 775 294,00 € MDV SR KF

CP 3 Prepojenejšia Európa
3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility 
prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a III. triedy

5 208 482,00 € 13 021 205,00 € MIRRI SR EFRR

CP 4 Sociálnejšia a 
inkluzívnejšia Európa 

RSO4.1 Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu 
rozvíjaním sociálnej infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva (4P1)

1 200 000,00 € 3 000 000,00 € MPSVR SR EFRR

RSO4.3 Podpora sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komunít, domácností s nízkym 
príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných 
akcií vrátane bývania a sociálnych služieb (4P5)

5 000 000,00 € 12 500 000,00 € MIRRI SR EFRR

RSO4.5 Zabezpečenia rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšením odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti, a podpory prechodu z inštitucionálnej 
starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť

4 000 000,00 € 10 000 000,00 € MZ SR EFRR

CP 5 Európa bližšie k 
občanom

5.2.1 Investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych 
samospráv a mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich 
v komunite, na základe skúseností s podporou analytických kapacít na úrovni ústrednej štátnej správy

500 000,00 € 1 250 000,00 € MIRRI SR EFRR

5.2.2 Investície zvyšujúce kvalitu verejných politík a odolnosť demokracie prostredníctvom projektov 
spolupráce v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy, prípadne intervenčné 
projekty v komunite občianskej spoločnosti a komunity partnerov a samosprávy na zvýšenie kvality 
verejných politík a odolnosť demokracie

500 000,00 € 1 250 000,00 € MIRRI SR EFRR



PROGRAM SLOVENSKO – PRÍPRAVA RIADIACEJ DOKUMENTÁCIE

- V súvislosti s Programom Slovensko bola realizovaná aj príprava riadiacej dokumentácie:

→ Príručka pre žiadateľa - pripomienkové konanie - návrh časti Podmienky poskytnutia príspevku (k 

dokumentu s názvom “Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP“)

→ Príručka k oprávnenosti výdavkov + prílohy – konzultácie boli realizované v októbri; neskôr boli 

doplnenia a kapitola č. 3 odoslané na pripomienkovanie VÚC (termín na pripomienky - 27. 10.)

→ Rámec implementácie fondov – strešný dokument, ktorého cieľom je definícia základných rámcov

a spoločných postupov pri implementácii, riadení a koordinácii fondov EÚ na území SR

− vypracovaný CKO v spolupráci s MF SR (platobný orgán a zároveň koordinačný orgán pre finančné

nástroje)

− posledná verzia bola zaslaná na pripomienkovanie subjektom zapojeným do riadenia a kontroly

fondov EÚ; po ukončení tohto procesu bude RIF predložený na schválenie podpredsedníčke vlády

a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ministrovi financií SR

→ V novembri bol poskytnutý na pripomienkovanie Návrh Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku (s termínom do 8. novembra)

→ Súčasťou riadiacej dokumentácie budú do budúcna konkrétne metodické príručky, manuály procedúr a

tiež užívateľské príručky



4. BOD PROGRAMU

Jednotný metodický rámec pre prípravu 

integrovaných územných stratégií a 

integrovaných územných investícií v 

Slovenskej republike v programovom období 
2021 – 2027



JEDNOTNÝ METODICKÝ RÁMEC PRE PRÍPRAVU INTEGROVANÝCH 

ÚZEMNÝCH STRATÉGIÍ A INTEGROVANÝCH ÚZEMNÝCH INVESTÍCIÍ V 

SLOVENSKEJ REPUBLIKE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2021 – 2027 

- Jedná sa o základný metodický rámec pripravený MIRRI SR ako gestorom

Programu Slovensko a mechanizmu IÚI.

- rámec pre tvorbu programových dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni

- Integrovaná územná stratégia - jedná sa o „podmnožinu“ PHRSR, pričom IÚS

predstavuje kľúčový nástroj pre realizáciu vybraných opatrení a aktivít PHRSR,

ktoré:

o vychádzajú z Programovej časti PHRSR a nadväzujú aj na realizačno-finančnú časť

dokumentu

o sú v súlade s Programom Slovensko s budú podporené z jeho zdrojov

o sú určené na podporu prostredníctvom územných nástrojov, najmä IÚI



JEDNOTNÝ METODICKÝ RÁMEC - ZHRNUTIE KĽÚČOVÝCH INFORMÁCIÍ O IÚI 

A MECHANIZME IMPLEMENTÁCIE TÝCHTO INVESTÍCIÍ

IÚI projektové zámery:

o O IÚI môže ísť, pokiaľ sú investície realizované:

• z jedného alebo viacerých fondov

• jedného alebo viacerých programov

• z viac ako jednej priority konkrétneho programu

o integrácia môže byť dosahovaná na 4 úrovniach:

• Tematická – 1+ špecifických cieľov (politiky súdržnosti EÚ)

• Územná – aktivity sú realizované na spojitom území

• Organizačná – aktivity, realizované rôznymi zainteresovanými stranami a partnermi

• Finančná – aktivity zo zdrojov Programu Slovensko, prípadne kombinácia zdrojov P 

SK s inými zdrojmi podpory (vtedy sa jedná o integrovaný investičný balík)

o v prípade P SK sa jedná o realizáciu opatrení z EFRR (s výnimkou opatr. 2.8.3 – KF)



JEDNOTNÝ METODICKÝ RÁMEC - ZHRNUTIE KĽÚČOVÝCH INFORMÁCIÍ O IÚI 

A MECHANIZME IMPLEMENTÁCIE TÝCHTO INVESTÍCIÍ

o projektový zámer musí obsahovať min. jednu kľúčovú a jednu doplnkovú aktivitu (projekt) 

z projektového zásobníka

▪ kľúčová aktivita je taká, ktorá rozhodujúcim spôsobom napĺňa ciele IÚS – najväčšia, 

najnákladnejšia, podmieňuje doplnkové aktivity

▪ doplnková aktivita priamo súvisí s realizáciou kľúčovej aktivity = len spolu prinášajú želaný efekt

o Súbor aktivít jedného žiadateľa (projekt) v gescii jedného SO = jedna žiadosť o NFP (napr. 

modernizácia cesty)

o PZ IÚI sa po schválení Radou partnerstva rozpracuje do žiadosti o NFP

o IÚI môže byť realizovaná rôznou formou – ako individuálny, komplexný alebo kombinovaný projekt:

o dokumentácia v súvislosti s realizáciou IÚI bude súčasťou nového IMS

Typ projektu Počet žiadateľov Napĺňané špecifické 

ciele IÚS

Priority politiky 

súdržnosti EÚ

Typ aktivity/aktivít

Individuálny jeden 1 Pokrýva 1+ Kľúčový projekt

Komplexný 1 alebo viac rôzne Pokrýva 1+ Komplementárne aktivity 

Kombinovaný 

(schválenie 

rezortom)

viac + jeden určený ústredným 

orgánom štátnej správy

rôzne Pokrýva 1+ Komplementárne aktivity + 

aktivity štátnej správy



JEDNOTNÝ METODICKÝ RÁMEC - PROCES TVORBY A SCHVAĽOVANIA IÚI

Vypracovanie IÚS Schválenie IÚS

Definovanie pravidiel 
oprávnenosti pre 

alokáciu Rady 
partnerstva

Tvorba projektového 
zásobníka

Tvorba projektového 
zámeru IÚI

Prediskutovanie 
integrovaného 

charakteru PZ IÚI 
(dobrovoľné)

Predbežná konzultácia 
PZ IÚI (dobrovoľné)

Predloženie PZ IÚI 
Rade partnerstva

Rozhodovanie o PZ 
IÚI (ich schválení)

Notifikovanie RO 
o pripravených PZ IÚI 
pre vyhlásenie výzvy 

Príprava a vyhlásenie 
integrovanej výzvy

Vypracovanie ŽoNFP 
pre IÚI 

Overenie súladu 
žiadosti o NFP s PZ 

IÚI 

Administratívne 
overenie a hodnotenie 

ŽoNFP 

Vydanie rozhodnutia o 
ŽoNFP



5. BOD PROGRAMU

Integrovaná územná stratégia BSK na roky 

2021 – 2027



INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA BSK NA ROKY 2021 – 2027 

HLAVNÝ CIEĽ A PRÍPRAVA STRATÉGIE

• IÚS = komplexná strednodobá stratégia územia pre programové obdobie 2021-

2027, ktorej cieľom je integrovaný územný rozvoj pomocou využitia externých

finančných zdrojov (predovšetkým EŠIF, štátneho rozpočtu a prijímateľov)

• Tvorí ho analyticko-strategická a vykonávacia časť

• Kľúčový územný nástroj = IÚI, v rámci ktorých sú spoločne realizované projekty cez

rôzne finančné zdroje a v rámci rôznych politických cieľov

• IÚS priamo nadväzuje na PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030)

• Výstupy PHRSR BSK slúžili podklad pre IÚS a boli priebežne diskutované

s relevantnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí tvoria tematické komisie Rady

partnerstva

• IÚS spracovaná na základe metodiky MIRRI SR a dokument priebežne konzultovaný s

relevantnými partnermi



INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA BSK NA ROKY 2021 – 2027 

VÍZIA A PRIORITY

Vízia rozvoja samosprávneho kraja v programovom období 2021 – 2027:

„Bratislavský samosprávny kraj ako moderný región s vysokou kvalitou života a životného

prostredia, atraktívnou a ekologickou verejnou dopravou, kvalitnou zdravotnou starostlivosťou,

dostupnými sociálnymi službami, moderným školstvom, špičkovým výskumom aj v

medzinárodnom porovnaní, ktorý pri rozvojových aktivitách využíva najmodernejšie technológie a

riešenia šetrné voči životnému prostrediu.“

7 priorít rozvoja:

1. Udržateľná mobilita

2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie

3. Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie

4. Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra

5. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť

6. Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť

7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky

2021-2027 schvaľujú Integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja na roky 2021-

2027

• Za 

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č. 3



6. BOD PROGRAMU

Projektový zámer – Obchvat 

Malokarpatského regiónu



PROJEKTOVÝ ZÁMER – VYSVETLENIE SÚVISLOSTÍ

• Schvaľovanie projektového zámeru v nadväznosti na možnosti financovania predprojektovej

prípravy prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu – Výzva na

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy:

IROP-PO7-SC76-2022-98

• Získanie externých zdrojov umožní akceleráciu procesu prípravy projektu obchvatu Malokarpatského

regiónu, jedná sa o mimoriadne náročný a finančne nákladný prípravný proces

• V rámci alokácie Programu Slovensko (špecifický cieľ 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest na

cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a výstavby ciest II. a

III. triedy) je obchvat Malokarpatska jediným projektom ktorý chce BSK z tohto opatrenia realizovať –

dlhodobo deklarované ako priorita územia

• Podmienky výzvy umožňujú získať približne 500 tis. € pri 5% spolufinancovaní zo strany žiadateľa (BSK),

ktoré budú využité na spracovanie projektovej dokumentácie. Časová oprávnenosť výdavkov do 12/2023.

• Podmienkou je schválenie projektového zámeru na úrovni Rady partnerstva (uznesenie je povinnou

prílohou žiadosti o poskytnutie NFP)



PROJEKTOVÝ ZÁMER – PREDSTAVENIE

• Obchvat Malokarpatského regiónu – projekt zameraný na nové riešenie dopravnej situácie sídiel Svätý
Jur, Pezinok, Viničné, Šenkvice, Modra, Vištuk, Dubová, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob

• Toto územie je v súčasnosti obsluhované cestou II/502, ktorá tvorí hlavnú dopravnú tepnu Malokarpatska
s nadregionálnym významom – podľa prieskumu realizovaného 05/2022 dosahovala intenzita dopravy na
ceste II/502 v niektorých úsekov viac ako 24 000 voz/24h

• V zmysle záverov Plánu udržateľnej mobility BSK je riešením vybudovanie cestného obchvatu

• V rámci spracovanej technickej štúdie bolo variantne navrhnutých šesť samostatne fungujúcich úsekov
Malokarpatského obchvatu

• Súčasťou pripravovanej žiadostí o poskytnutie NFP budú výdavky:

▪ Preložka cesty II/502 - Obchvat Modry (Dokumentácia pre ÚR / dokumentácia stavebného zámeru)

▪ Technická štúdia a zámer EIA – Obchvat Malokarpatska - dokumentácia bola spracovaná (refund.)

▪ Prepojenie ciest III/1059 – 1082 – II. etapa obchvatu (Dokumentácia pre stavebné povolenie)



Členovia Rady Partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja na roky

2021-2027 schvaľujú Projektový zámer Obchvat Malokarpatského regiónu

• Za 

• Proti

• Zdržal sa

HLASOVANIE O UZNESENÍ č.4 



7. BOD PROGRAMU

Informácia o činnosti Kooperačnej rady UMR



INFORMÁCIA O ČINNOSTI KOOPERAČNEJ RADY UMR

• Preustanovenie Komory UMR na Kooperačnú radu UMR Bratislava v zmysle požiadavky

MIRRI SR.

• Schválenie Štatútu a rokovacieho poriadku KR UMR BA zo strany MIRRI SR 28.9.2022.

• Technické rokovania 18 území UMR a MIRRI SR k nastaveniu regionálneho rozvoja v

mestských oblastiach a využitiu mechanizmu UMR.

• Aktívna spolupráca s BSK pri presadzovaní záujmov samosprávy.

• Technické rokovania k nastaveniu Programu Slovensko so sektorovými ministerstvami

(MIRRI SR, MDaV SR, MIRRI SR).

• Príprava integrovanej územnej stratégie (IÚS) vychádzajúcej z rozvojových priorít a

potrieb zadefinovaných v strategickom dokumente Bratislava 2030: Program rozvoja

mesta 2022 – 2030.

• Zasadnutie Kooperačnej rady UMR BA 13.12.2022.



8. BOD PROGRAMU

Harmonogram ďalších prác



HARMONOGRAM ĎALŠÍCH PRÁC

• Schválením Integrovanej územnej stratégie sa pre Bratislavský kraj otvára možnosť financovať

rozvojové aktivity prostredníctvom mechanizmu Integrovaných územných investícií

• Ďalším krokom bude prioritizácia projektových zámerov v jednotlivých témach – na základe

multikriteriálnej analýzy a územnej dohody

• V priebehu mesiacov január a február diskusie na zasadnutiach jednotlivých Združeniach

miest a obcí a diskusie so socioekonomickými partnermi

• Príprava projektových zámerov

• Ďalšie zasadnutie Rady partnerstva v druhej polovici 02/2023

• Predpokladané pravidelné zasadnutia Rady partnerstva raz za dva mesiace



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



ĎAKUJEME ZA

POZORNOSŤ

6. zasadnutie Rady partnerstva pre integrovaný 

územný rozvoj Bratislavského kraja na roky 2021- 2027

15. 12. 2022
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