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Zozbierané projektové 
zámery



Zber projektových zámerov

� Projektové zámery zozbierané od 1. 10. do 21. 10. 2015

� Zber projektových zámerov prebieha do 31. 10. 2015

� Hospodárska oblasť: 3 projekty

� Sociálna oblasť:  11 projektov

� Environmentálna oblasť: 1 projekt

� Doteraz zozbieraných 15 projektových zámerov

� 15 z 21 opatrení bez zadefinovaných projektov



Projektové zámery v 
hospodárskej oblasti

1.1.1  Rekonštrukcia komunikácií 3. triedy
1.1.2 Rozvoj nemotorovej dopravy

• Výstavba cyklotrasy
1.2.1 Revitalizácia verejných priestranstiev

• Rekonštrukcia Nobelovho námestia
• Popoluška zo sídliska – námestie pri ZŠ Budatínska

1.2.2 Riešenie majetkovo-právnych vz ťahov a rekonštrukcia terás 
bytových domov
1.3.1 Skvalitnenie poskytovania služieb Miestneho ú radu 
obyvate ľom a podnikate ľským subjektom 
1.3.2 Zefektívnenie interného riadenia a rozvoj zam estnancov 
Miestneho úradu



Projektové zámery v 
sociálnej oblasti (1)

2.1.1  Podpora zotrvania klientov v prirodzenom pro stredí a rozvoj 
terénnych sociálnych služieb 
2.1.2 Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobyt ových sociálnych 
služieb a zariadení

• Externalizácia sociálnej starostlivosti u dependentov a codependentov
• Nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova
• Vybudovanie nového Strediska sociálnych služieb
• Rekonštrukcia SSS Vavilovova ul 18.

2.2.1 Zvýšenie kapacity a skvalitnenie priestorov a  výchovno-
vzdelávacieho procesu v MŠ
2.2.2 Skvalitnenie technického stavu a výchovno-vzd elávacieho procesu 
na ZŠ

• Petržalská super škola
• Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy 

a rozvoj školy
• Tanec v duši 



Projektové zámery v 
sociálnej oblasti (2)

2.2.3 Rekonštrukcia technologického vybavenia jedál ní ZŠ a MŠ 
2.2.4 Rekonštrukcia vonkajších areálov materských a  základných škôl a 
ich sprístupnenie verejnosti

• Začni sa hýbať- budova Znievska 26
• Futbalové ihrisko pre deti z MŠ Turnianska

2.3.1 Revitalizácia existujúcej a budovanie novej š portovej infraštruktúry 
a organizácia  športových podujatí

• Olympijský festival nádejí Petržalka
• Športový park JAMA
• Futbalové ihrisko pri Teenplace Žehrianska

2.3.2 Revitalizácia detských ihrísk 
2.4.1  Rekonštrukcia technického stavu a vybavenia kultúrnych 
zariadení 
2.4.2 Organizácia a zvyšovanie kvality podujatí



Projektové zámery v 
environmentálnej oblasti

3.1.1 Revitalizácia zelených plôch a rozvoj ich fun kčného využitia

• Petržalka bez betónu

3.1.2  Zmierňovanie dopadov klimatických zmien a adaptácia na no vé 
podmienky

3.1.3  Rozvoj infraštruktúry pre chovate ľov psov

• Psie parky a výbehy

• Pláž pre psov

• Psí cintorín

3.2.1  Rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstv a 

3.2.2 Rozvoj infraštruktúry energetického hospodárs tva a obnovite ľných 
zdrojov



Možnosti financovania 
z EŠIF



Možnosti financovania

Operačné programy na SR:
• Integrovaný regionálny operačný program

• OP Ľudské zdroje

• OP Výskum a inovácie

• OP Efektívna verejná správa

• OP Kvalita životného prostredia

Programy cezhrani čnej spolupráce:
• Interreg VA Slovenská republika – Rakúsko

• Interreg VA Slovenská republika – Maďarsko

Žiadate ľ - 5%

SR – 45%

EÚ – 50%



Integrovaný regionálny opera čný 
program (IROP)

PO 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity ne motorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom po čte prepravených 
osôb 

• rekonštrukcia a budovanie nových cyklistických komunikácií; 

• doplnková infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, 
nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne 
bicyklov, hygienické zariadenia); 

• budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z 
ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.); 

• zvyšovanie bezpečnosti - odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, 
odstraňovanie bariér pri prestupovaní; 

• propagácia cyklistickej dopravy



Integrovaný regionálny opera čný 
program (IROP)

PO 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 
službám
2.1.1 Prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy 
na komunitnú a podpori ť rozvoj služieb starostlivosti o die ťa do troch 
rokov veku na komunitnej úrovni 

• rekonštrukcia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie podmienok na 
poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti; 
• rekonštrukcia existujúcich zariadení, kt. už poskytujú služby na komunitnej 
báze;
• výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb; 
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o 
dieťa do troch rokov v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života; 
• materiálno-technické vybavenie zariadení; 
• zvýšenie energetickej hospodárnosti budov



Integrovaný regionálny opera čný 
program (IROP)

PO 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným s lužbám

2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách 
• výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 
• rozširovanie kapacít MŠ; 
• stavebno-technické úpravy existujúcich objektov (napr. nevyužité priestory ZŠ); 
•stavebno-technické úpravy areálu MŠ vrátane detských ihrísk, športových zariadení 
pre deti, záhrad;
• materiálno-technické vybavenie materských škôl; 
• zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ

2.2.2 Zlepšenie k ľúčových kompetencií žiakov základných škôl
• jazykové učebne na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov; 
• školské knižnice;
• prírodovedné, polytechnické, IKT učebne; 
• stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební



Integrovaný regionálny opera čný 
program (IROP)

PO 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
3.1 Stimulovanie podpory udržate ľnej zamestnanosti a tvorby pracovných 
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostrední ctvom vytvorenia 
priaznivého prostredia  pre rozvoj kreatívneho talent u, netechnologických 
inovácií 
• umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a 
kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná 
podpora);
• výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom 
nových technológií, zariadení; 
• podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, 
propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre 
miestne produkty, a pod.);
• prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a 
distribúcie; 
• podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom 
rastu MSP a tvorby pracovných miest



Operačný program Ľudské zdroje 
(OP ĽZ)

PO 1 Vzdelávanie

1.1.1  Zvýši ť inkluzívnos ť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepši ť 
výsledky a kompetencie 

• učebné pomôcky, texty a metodické materiály pre kvalitné inkluzívne vzdelávanie; 

• vzdelávacie programy zamerané na podporu inkluzívneho vzdelávania, napr. 
realizácia celodenného výchovného systému; 

• aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou; 

• inovatívne a alternatívne formy vzdelávania a vyučovacích metód; 

• kariérne a výchovné poradenstvo; 

• spolupráca v oblasti výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese (napr. 
best practice, zdieľanie informácií a sieťovanie medzi školami, relevantnými 
inštitúciami a pod.); 

• vzdelávacie programy zamerané na zvýšenie prírodovedných, matematických, 
environmentálnych, jazykových, IKT zručností, vrátane finančnej gramotnosti



Operačný program Ľudské zdroje 
(OP ĽZ)

PO 1 Vzdelávanie

1.2.1 Zvýši ť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektuj úc 
potreby trhu práce 

• poradenstvo a propagácia odborného vzdelávania a prípravy žiakov ZŠ (aj 
v spolupráci s rodičmi) s prihliadnutím na potreby trhu práce a požiadavky 
zamestnávateľov; 
• zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania 
požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť 
vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia); 
• stáže a praktické prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie 
teoretickej a praktickej výučby a potreby trhu práce



Operačný program Ľudské zdroje 
(OP ĽZ)

PO 3 Zamestnanos ť

3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovnéh o a rodinného 
života zvýši ť zamestnanos ť osôb s rodi čovskými povinnos ťami, najmä 
žien 

• zosúlaďovanie rodinného a pracovného života poskytovaním príspevku na 
starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov; 

• podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a 
pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania 
v oblasti služieb starostlivosti o deti s dôrazom na inovatívne prístupy



Operačný program Ľudské zdroje 
(OP ĽZ)

PO 4 Sociálne za členenie

4.1.1 Zvýšenie ú časti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v 
spolo čnosti na trhu práce 
• zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity 
ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením; 

• profesionalizácia sociálnej práce a iných odborných činností v prirodzenom 
prostredí, otvorenom prostredí, náhradnom prostredí a na komunitnej úrovni;

• podpora výkonu práce v otvorenom prostredí (streetwork) pre vybrané cieľové 
skupiny, napr. ľudia bez prístrešia, osoby drogovo závislé, atď.; 

• posilnenie kapacít subjektov pôsobiacich v oblasti sociálneho začlenenia za účelom 
poskytovania cielených, individuálnych opatrení; 

• programy finančnej gramotnosti, riadenia dlhu a sporenia ako nástroja pre uľahčenie 
vstupu na otvorený trh práce



Operačný program Ľudské zdroje 
(OP ĽZ)

PO 4 Sociálne za členenie

4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú staros tlivos ť 
• deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb (prechod klientov z existujúcich 
zariadení sociálnych služieb do komunitných služieb prostredníctvom realizácie 
podporných aktivít napr. práca s klientom a jeho rodinou, práca a vzdelávanie 
zamestnancov zariadení pri prechode z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné 
služby); 

• deinštitucionalizácia zariadení náhradnej starostlivosti (aktivity na zníženie 
negatívnych vplyvov inštitúcie na vývin dieťaťa v náhradnej starostlivosti napr. 
špecifické programy na sanáciu rodín, na predchádzanie a riešenie konfliktných 
situácií v rodine a pod.); 

• rozvoj vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení 
(napr. služby včasnej intervencie, podpora samostatného bývania, podporované 
bývanie, podpora sociálnej práce s rodinami v ich prirodzenom prostredí, podpora 
opatrovateľskej služby a iné); 

• rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, ktorí poskytujú služby alebo zabezpečujú 
starostlivosť o klientov a kľúčových aktérov v procese 



Operačný program Výskum a 
inovácie
(OP VaI)

PO 4 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom  
kraji

4.1.1 Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji 

• nové a začínajúce MSP – finančné nástroje (úverový program pre podporu 
nových a začínajúcich MSP, fond rizikového kapitálu pre začínajúce podniky 
vo fázach seed a start up), resp. granty zamerané na podporu priemyslu 
a služieb, najmä poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, 
progresívnych odvetví

• činnosti a rozvoj podnikateľského centra v Bratislavskom kraji (Národného 
podnikateľského centra (NPC) v Bratislave) s cieľom etablovania podpornej 
inštitúcie pre MSP, ako aj záujemcov o podnikanie

• kreatívny priemysel v rámci BSK



Operačný program Efektívna verejná 
správa (OP EVS)

PO 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna  VS

1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS 
• zjednodušenie administratívnych procedúr, odstraňovanie byrokracie;  
• skvalitnenie služieb VS; 
• zvýšenie dostupnosti VS; 
• budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít; 
• zavedenie systémov riadenia kvality; 
• vzdelávanie zamestnancov; 
• elektronizácia verejných služieb; 
• zefektívnenie a zjednotenie výberu daní; 

• opatrenia smerujúce k vytvoreniu predpokladov pre elektronizáciu verejných služieb

1.2 Modernizované R ĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
• výberové konania – získavanie zamestnancov, motivácie a ich kariérneho rastu vo VS; 
zvyšovanie transparentnosti; špecifické vzdelávacie opatrenia; posilňovanie kapacít a 
kompetentnosti pracovníkov VS



Operačný program Kvalita životného 
prostredia (OP KŽP)

PO 1 Udržate ľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštrukt úry

1.4.1 Zníženie zne čisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 
• technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok 
do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia; 
• informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania
1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych zá ťaží v mestskom 
prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokali tách (vrátane 
oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) 
• prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom 
prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, 
ktoré prechádzajú zmenou); 
• zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží



Operačný program Kvalita životného 
prostredia (OP KŽP)

PO 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so  
zameraním na ochranu pred povod ňami

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledk ov zmeny klímy 
• preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok; 

• preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo 
vodných tokov;

• vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine ;

• aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a 
aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík;

• rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými 
dôsledkami zmeny klímy;

• informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a 
možnostiach proaktívnej adaptácie



Operačný program Kvalita životného 
prostredia (OP KŽP)

PO 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych 
udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam 
ovplyvneným zmenou klímy

3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mi moriadnych 
udalostí ovplyvnených zmenou klímy

• monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej 
dôsledkov
• budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania
3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych  udalostí 
ovplyvnených zmenou klímy

• optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre 
manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni
• vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných 
záchranných
modulov



Interreg VA Slovenská republika –
Rakúsko

PO 1 Príspevok k budovaniu znalostného cezhrani čného 
regiónu
1.1 Posilnenie spolupráce k ľúčových aktérov v regionálnych 
inova čných systémových zariadeniach, a to pomocou prenosu  
poznatkov, budovania kapacít a zakladania spolo čných rámcov, 
spolo čných výskumných a inova čných aktivít a spolo čných 
výskumných zariadení

• rozvoj a rozšírenie klastrových iniciatív
• spoločný rozvoj služieb súvisiacich s inováciou
• podpora spolupráce v oblasti výskumu a inovačných činností v oblasti 
biotechnológie, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentnej mobility
• podpora inovatívnych environmentálnych technológií a spoločných noriem 
zdrojov účinnosti a smerných hodnôt k zlepšeniu ochrany životného 
prostredia a efektívneho využívania zdrojov; rozvoj spoločných inteligentných 
regiónov (napr. eko-sídlisko Viedeň)
• investície do výskumných zariadení



Interreg VA Slovenská republika –
Rakúsko

PO 2 Podpora prírodného a kultúrneho dedi čstva a biodiverzity
2.1 Posilni ť spolo čné prístupy k zhodnoteniu prírodného a kultúrneho de dičstva 
udržate ľným spôsobom s cie ľom ďalej rozvíja ť oblasti ako destinácie 
cestovného ruchu
• konzervovania, rekonštrukcie, rozvoja a využitia kultúrneho a  prírodného hmotného 
/ nehmotného dedičstva napr. prostredníctvom ekologického turizmu
• spoločná propagácia cykloturistiky a zlepšenie cyklotrás v cezhraničnom priestore s 
prihliadnutím na životné prostredie
PO 3 Podpora trvalo udržate ľných riešení v doprave
3.1 Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekolo gických riešení dopravy. 
Zlepši ť spolo čné plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre  
environmentálnu, nízkouhlíkovú a bezpe čnejšiu sie ť dopravy a služieb v 
programovej oblasti.
• odstránenie konkrétnych prekážok v cezhraničnom priestore dopravnej infraštruktúry 
(najmä plánovanie prístupov, ale i pilotné investície)
• vypracovanie spoločných stratégií, koncepcií a akčných plánov pre lepšiu 
organizáciu verejnej dopravy (napr. dopravnými asociáciami), riadenie mobility 
verejnej dopravy, podpora cyklistickej alebo pešej premávky, e-mobility, cestnej 
bezpečnosti vrátane pilotných investícií
• podpora ekologicky šetrnej dopravy v oblasti cestovného ruchu 



Interreg VA Slovenská republika –
Rakúsko

PO 4 Prispie ť k inteligentnému a inkluzívnemu cezhrani čnému regiónu
4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhra ničnom programovom 
území pomocou mobilizácie a budovania kapacít v oblas tiach plánovania a 
realizácie Good Governance na všetkých úrovniach verej nej správy. 
• projekty menšieho rozsahu na mobilizáciu širšej verejnosti  na budovanie cezhraničných 
partnerstiev
• rozvoj súdržného a integrovaného rámca v oblasti územného plánovania, najmä v regióne 
Dunaj-March-Thaya, v Bratislave cezhraničnej aglomerácie a v súvislosti s Twin City (Viedeň a 
Bratislava).
•zlepšenie kvality a efektivity strategického plánovania (napr. vhodnejšie zloženie partnerstva, 
lepšiu mobilizáciu finančných zdrojov, zlepšenie participatívneho procesu, vývoj spoločných 
plánovacích nástrojov a databáz, podporu vyhodnotenia intervencií)
4.2 Posilni ť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. Posilni ť spoluprácu 
medzi inštitúciami poskytujúcimi predškolské a základ né vzdelanie (škôlky a 
základné školy) za ú čelom spolo čného vývoja a implementácie vzdelávacích 
programov. 
• projekty spolupráce podporujúce aktívne zapojenie učiteľov, poskytovateľov vzdelávania, 
vedenie školy, rodičov a širšej komunity zapojenej do vzdelávacieho procesu v materských a 
základných školách
• spolupráca na vývoji, inovácii a realizácii spoločných vzdelávacích programov (osnov) a 
zavedenie nových foriem výučby s dôrazom na individuálny prístup k žiakom materských a 
základných škôl, doplnený vzdelávaním učiteľov
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Maďarsko

PO 1 Príroda a kultúra

1.1 Zvýšenie atraktivity pohrani čnej oblasti
• spolupráca a rozvoj kultúrneho dedičstva (stratégia rozvoja kultúrneho dedičstva, 
štúdie, rekonštrukcie, stavba príslušných infraštruktúr ako parkoviská, značenia, 
návštevnícke centrá, prístupové cesty, malé mosty a pod.)
• zachovanie a podpora prírodného dedičstva v prihraničnej oblasti (napr. ako je  
revitalizácia nív, mokradí, integrované cezhraničné strategické plány pre obnovenie a 
zachovania zelenej infraštruktúry, aktivity osvety v oblasti životného prostredia)
• projektovanie a výstavba lokálnych prístupových ciest v spojení s miestami 
kultúrneho a prírodného dedičstva, príprava a výstavba cezhraničnej cestnej 
infraštruktúry
• spoločný vývoj ekologicky šetrných produktov cestovného ruchu (budovanie 
bezpečných malých plavidiel, cezhraničných vodných ciest a súvisiacej infraštruktúry,  
nástupných a výstupných zariadení, parkovaních plôch , plavidiel pre nakládku a 
vykládku a pod.)
• fond malých projektov na podporu investícií malého rozsahu a súvisiacej 
infraštruktúry, vrátane štúdie uskutočniteľnosti, urbanistickej štúdie, chodníkov, 
dopravných zariadení, informačných centier a pod.
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PO 4 Posilnenie cezhrani čnej spolupráce  orgánov verejnej správy a 
osôb žijúcich v pohrani čnej oblasti

4.1. Zvyšovanie úrovne cezhrani čnej spolupráce medzi inštitúciami

• zlepšenie cezhraničných služieb: spoločné plánovanie a rozvoj cezhraničných 
služieb; vývoj právnych nástrojov a riešení informačných a komunikačných technológií 
na zlepšenie cezhraničného poskytovania služieb

• spoločná prezentácia a propagácia pohraničia: spracovanie štúdií a plánov 
uľahčujúcich lepšiu dostupnosť regiónu; činnosti súvisiace so spoločnou propagáciou 
pohraničia



Ďakujeme za pozornos ť


