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1. Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
berie na vedomie
návrh strategického rámca Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej
časti Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023.

2. Dôvodová správa
Strategický rámec predstavuje schému rozvoja MČ Bratislava-Petržalka na obdobie
rokov 2016-2023. Strategický rámec nemá ambíciu definovať projektové zámery, ktoré bude
MČ realizovať, ale vytýčiť oblasti, na ktoré by sa malo koncentrovať rozvojové úsilie.
K jednotlivým opatreniam majú možnosť obyvatelia a aktéri pôsobiaci v MČ BratislavaPetržalka navrhovať konkrétne projektové zámery.
Strategická vízia je hlavná zastrešujúca myšlienka, ktorá deklaruje, aký cieľový stav by
malo územie dosiahnuť na konci obdobia platnosti dokumentu PHSR. Pre naplnenie vízie boli
zadefinované globálne strategické ciele v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti,
podľa štruktúry definovanej v metodike tvorby PHSR.
Návrh strategickej vízie pre roky 2016-2023 je rovnaký ako v PHSR MČ BratislavaPetržalka 2007-2013. „Mestská časť Bratislava-Petržalka bude moderná mestská časť
s kvalitnou infraštruktúrou pre všetkých obyvateľov a dynamickým rozvoj s ohľadom na
zachovanie a skvalitňovanie životného prostredia a zelených plôch“. Zachovanie
predchádzajúcej vízie navrhujeme z dôvodu zachovania kontinuity strategických priorít ako aj
dosiaľ nenaplneného potenciálu v rozvoji infraštruktúry ako aj dôležitosti ochrany a rozvoja
životného prostredia.
Globálny cieľ pre hospodársku oblasť znie: „Komplexná rekonštrukcia dopravnej
infraštruktúry, vrátane budovania komunikácií pre nemotorovú dopravu a verejných
priestranstiev s ohľadom na bezbariérovosť“. Pre naplnenie cieľa boli definované špecifické
ciele 1.1. Rozvoj dopravnej infraštruktúry a 1.2. Revitalizácia verejných priestranstiev
a 1.3. Rozvoj modernej samosprávy. Špecifické ciele boli zadefinované tak, aby
korešpondovali s kompetenciami MČ Bratislava-Petržalka. K špecifickým cieľom boli
priradené opatrenia, ktoré určujú detailne oblasť, ktorá bude napĺňaná konkrétnymi projektmi.
K jednotlivým opatreniam budú môcť priraďovať projektové zámery pracovníci oddelení
Miestneho úradu MČ Bratislava-Petržalka, socio-ekonomickí partneri a aktéri pôsobiaci na
území ako aj široká verejnosť. Opatrenia sú zamerané na rozvoj ciest III. (pre motorovú
dopravu) a IV. triedy (pre nemotorovú dopravu – chodníky a cyklochodníky), revitalizáciu
verejných priestranstiev vrátane priestoru trhoviska na Mlynarovičovej ulici a terás bytových
domov, ktoré sú v správe MČ. Okrem investičných projektov opatrenia dávajú priestor aj
definovaniu návrhov neinvestičných projektov a tvorbe koncepčných dokumentov a stratégií
v jednotlivých oblastiach. Opatrenia v špecifickom cieli 1.3. Rozvoj modernej samosprávy
pokrýva možnosti definovania projektov zameraných na skvalitňovanie služieb všetkým
obyvateľom a aktérom v MČ a zároveň projekty zamerané na rozvoj interného chodu
miestneho úradu a jeho zamestnancov.
Globálny cieľ pre sociálnu oblasť znie: „Rozvoj infraštruktúry sociálnych služieb,
školskej infraštruktúry a kultúrnej infraštruktúry za účelom zvyšovania kvality života všetkých
obyvateľov a podpora budovania lokálnej identity MČ Bratislava-Petržalka“. Pre naplnenie
cieľa boli definované špecifické ciele 2.1. Rozvoj infraštruktúry sociálnych služieb, 2.2.
Rozvoj školskej infraštruktúry, 2.3. Rozvoj infraštruktúry pre športové a voľnočasové

vyžitie a 2.4. Rozvoj kultúrnej infraštruktúry. Špecifické ciele zohľadňujú kompetencie
miestneho úradu, ktoré zastrešujú odborné oddelenia. K špecifickým cieľom boli priradené
opatrenia, pričom návrhy projektových zámerov v jednotlivých opatreniach nemusia byť
realizované iba činnosťou MČ Bratislava-Petržalka, ale predstavujú aj priestor pre spoluprácu
a realizáciu spoločných projektov verejného, súkromného a občianskeho sektora. Finančné
prostriedky MČ Bratislava-Petržalka sú obmedzené a pre zabezpečenie kvalitných služieb
s dostatočnou kapacitou bude potrebná realizácia spoločných projektov. Opatrenia sú
zamerané na rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb a zariadení, rekonštrukciu
a zlepšenie vybavenia materských a základných škôl, rekonštrukciu existujúcej a budovanie
novej športovej infraštruktúry, revitalizáciu kultúrnych zariadení a organizovanie
spoločenských podujatí pre všetkých obyvateľov MČ Bratislava-Petržalka.
Globálny cieľ pre environmentálnu oblasť znie: „Skvalitňovanie životného prostredia
podporou revitalizácie sídliskovej zelene, údržbou parkov, ochranou lužných lesov,
zefektívnením odpadového hospodárstva a čistenia MČ Bratislava-Petržalka“ . Pre naplnenie
cieľa boli zadefinované 2 špecifické ciele: 3.1. Revitalizácia zelených plôch a rozvoj ich
funkčného využitia a 3.2. Rozvoj technickej infraštruktúry. Rovnako ako pri hospodárskej
a sociálnej oblasti aj pre špecifické ciele v environmentálnej oblasti boli zadefinované
opatrenia s ohľadom na kompetencie mestskej časti. Opatrenia predstavujú priestor na
definovanie projektov zameraných na rozvoj sídliskovej zelene, ako aj lesných porastov
a parkov a špecificky infraštruktúry pre chovateľov psov. Ku skvalitneniu a uchovaniu
životného prostredia napomôžu aj projekty cielené na rozvoj technickej infraštruktúry,
konkrétne odpadového hospodárstva.

3.2.1. Rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva

3.1.3. Rozvoj infraštruktúry pre chovateľov psov

3.1.2. Revitalizácia Sadu Janka Kráľa

3.1.1. Údržba a skvalitňovanie sídliskovej zelene a lužných lesov

2.4.2. Organizácia a zvyšovanie kvality podujatí

2.4.1. Rekonštrukcia technického stavu a vybavenia kultúrnych
zariadení

2.3.2. Revitalizácia detských ihrísk

2.3.1. Revitalizácia existujúcej a budovanie novej športovej
infraštruktúry a organizácia športových podujatí

2.2.4. Rekonštrukcia vonkajších areálov materských a základných škôl
a ich sprístupnenie verejnosti

2.2.3. Rekonštrukcia technologického vybavenia jedální ZŠ a MŠ

2.2.2. Skvalitnenie technického stavu a výchovno-vzdelávacieho
procesu na základných školách

2.2.1. Zvýšenie kapacity a skvalitnenie priestorov a výchovnovzdelávacieho procesu v materských školách

2.1.2. Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových
sociálnych služieb a zariadení

2.1.1. Podpora zotrvania klientov v prirodzenom prostredí a rozvoj
terénnych sociálnych služieb

1.3.2. Zefektívnenie interného riadenia a rozvoj zamestnancov
Miestneho úradu

1.3.1. Skvalitnenie poskytovania služieb Miestneho úradu obyvateľom
a podnikateľským subjektom

1.2.2. Riešenie majetkovo-právnych vzťahov a rekonštrukcia terás
bytových domov
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1.1.2. Rozvoj nemotorovej dopravy
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1.1.1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií 3. triedy
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Strategický rámec pre rozvoj MČ. Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023

MČ Bratislava – Petržalka bude moderná mestská časť s kvalitnou infraštruktúrou pre všetkých obyvateľov a dynamickým rozvojom s ohľadom na zachovanie a skvalitňovanie
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4. Postup doterajších prác na tvorbe PHSR MČ Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023
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Dňa 16.07.2015 bolo organizované 1. stretnutie členov riadiaceho tímu miestneho
úradu a pracovníkov spoločnosti CENTIRE, s.r.o., ktorá je zodpovedná za spracovanie
PHSR MČ Bratislava-Petržalka na roky 2016-2023. Následne bol kompletizovaný
zoznam socio-ekonomických partnerov ako aj zoznam respondentov na hĺbkové
rozhovory s cieľom definovať okruhy otázok do prieskumu verejnej mienky
Dňa 27.09.2015 bolo organizované 1. verejné stretnutie s obyvateľmi MČ BratislavaPetržalka v kultúrnom zariadení CC Centrum, za účelom predstavenia spoločnosti
CENTIRE, s.r.o. a predstavenie celého procesu tvorby a budúceho obsahu dokumentu;
V mesiaci august (01-31.08.2015) prebiehal prieskum verejnej mienky, vytvorený na
základe hĺbkových rozhovorov s vybranými miestnymi aktérmi. Prieskumu bol
realizovaný v elektronickej a papierovej forme, pričom sa ho zúčastnilo 389
respondentov (0,37% populácie MČ);
Dňa 26.08.2015 bolo organizovaný 1. workshop s pracovnými skupinami
socioekonomických partnerov MČ Bratislava-Petržalka za účelom prezentácie
Analytickej časti PHSR a SWOT analýzy;
V mesiaci september (02.-23.09.2015) prebiehali konzultácie s vedúcimi
a zamestnancami jednotlivých oddelení na Miestnom úrade s cieľom definovania
stratégie budúceho rozvoja MČ Bratislava-Petržalka;
Návrh strategického rámca vychádzal z analýz územia MČ Bratislava-Petržalka,
výsledkov prieskumu verejnej mienky a interných konzultácií na miestnom úrade;
Dňa 28.09.2015 bolo organizované 2. verejné stretnutie s obyvateľmi MČ BratislavaPetržalka s cieľom prezentácie návrhu strategického rámca a zberu pripomienok, ktoré
boli následne zapracované;
Návrh strategického rámca bude predmetom prerokovania na Miestnom zastupiteľstve
MČ Bratislava-Petržalka. Prípadné pripomienky k strategickému rámcu budú
zapracované a zohľadnené pri zbere projektových zámerov;
Od 01. do 31.10.2015 bude prebiehať zber projektových zámerov prostredníctvom
internetového dotazníka, zverejneného na stránke MČ Bratislava-Petržalka. Do zberu
projektov sa môžu zapojiť socio-ekonomickí partneri, zamestnanci Miestneho úradu,
ako aj široká verejnosť;

Kompletný zoznam projektových zámerov bude predmetom 2. workshopu so socioekonomickými partnermi, za účelom prioritizácie a tvorby akčných plánov.

