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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ......../2021
zo dňa 29. 03. 2021

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A berie na vedomie
Odpočet možností získania externých zdrojov financií
samosprávneho kraja 2020/2021.

pre priority Bratislavského

B ukladá
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. 2022

Dôvodová správa
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 2014-2020 (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 2020/2021 je
súčasťou Prílohy č. 2 predkladaného materiálu.
BSK v programovom období 2021-2027 presadzuje smerovanie financií do oblastí:
• doprava,
• sociálna inklúzia,
• životné prostredie,
• školstvo, veda, výskum a inovácie,
• cestovný ruch a kultúra.
V rámci OSÚRaRP v súčasnosti pôsobia dve oddelenia:
1. Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja vrátane Kancelárie BSK v Bruseli,
2. Oddelenie riadenia projektov.
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“ alebo „Inštitút“). Vznik
a fungovanie Inštitútu 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 Inštitútu 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
inštitútu 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 Inštitútu 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.
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Cieľom IRP BK je implementácia PHRSR 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 Inštitútu 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 IRP BK, v ktorých boli na prelome rokov
2020/2021 ukončené procesy VO a v roku 2021 začal proces ich tvorby v spolupráci
s externými dodávateľmi:
• Smart stratégia
• 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
• Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK
• Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
• Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021-2025
• Social Progress Index
Presadzovanie záujmov BSK na pôde EÚ je najvýznamnejšou úlohou Kancelárie BSK
v Bruseli, ktorá je súčasťou IRP BK.
Inštitút počas roka 2020 aktívne spolupracoval s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (Neskôr novovzniknutým Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR) pri príprave začleňovania Národnej stratégie regionálneho rozvoja do Vízie
a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Analytici a analytičky Inštitútu sa pravidelne
zúčastňovali na súvisiacich pracovných skupinách a aktívne obhajovali priority Bratislavského
samosprávneho kraja vychádzajúce z Programového vyhlásenia BSK.
Inštitút pripravil nové znenie výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na
podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021. Hlavnou zmenou
oproti minulým rokom bolo začlenenie Schémy na podporu turizmu do Schémy na podporu
ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Zlúčením schém bude BSK k ochrane
životného prostredia a rozvoju vidieka lepšie prispievať 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
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adaptačné a mitigačné opatrenia ako reakcia na klimatické zmeny 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 20.12.2020 a bola otvorená do 15.2.2021.15.2.2021.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021-2027
(s výhľadom do roku 2030) (ďalej len PHRSR BSK)
Zamestnanci Inštitútu pokračovali aj v tvorbe kľúčového strategického dokumentu kraja –
PHRSR BSK 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 aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľstva (ďalej len „SEA“). Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu
v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 došlo v predchádzajúcom roku k predĺženiu platnosti
PHRSR BSK na roky 2014-2020 do roku 2021 a posunu termínu schválenia PHRSR BSK na
roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030). Inštitút aktuálne čaká na povolenie hygienika k
zorganizovaniu verejného prerokovania, ktorý je v rámci procesu SEA povinné uskutočniť.
Predpokladaný termín schválenia tohto dokumentu je v júni 2021.
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). Súčasťou IÚS bude zásobník projektových zámerov,
ktoré budú na území samosprávneho kraja podporené. 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 Inštitútu, SAV
a Magistrátu HLMSR BA. V rámci tvorby IÚS aktuálne prebieha v rámci spomínaných
tematických skupín komunikácia jednak na úrovni samosprávy, ako aj na úrovni sociálnoekonomických partnerov s cieľom aktualizácie projektových zásobníkov z hľadiska finančnej
náročnosti a stavu pripravenosti. Od vzniku Rady partnerstva sa uskutočnili jej 2 zasadnutia
a rovnako aj 2 zasadnutia všetkých tematických komisií. Všetky dáta a zistenia zozbierané
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počas uvedených aktivít boli počas roka 2020 využívané pri vstupoch BSK do prípravy nového
programového obdobia a tiež Plánu obnovy a odolnosti.
Viac informácií o Rade partnerstva nájdete na stránke:
https://bratislavskykraj.sk/radapartnerstva/.
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Aktivity BSK v rámci jednotlivých sektorových politík
1. SOCIÁLNA OBLASŤ
Spracovanie Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030 spracovaná
v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave. Vychádza z programových
dokumentov európskej, národnej a regionálnej úrovne a platnej legislatívy v sociálnej oblasti.
Na základe analýzy vybraných problémov sociálnej inklúzie a diskusií s viac ako 130
relevantnými predstaviteľmi samosprávy, štátnych orgánov, mimovládnych a neziskových
organizácií identifikuje najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva:
• seniori,
• ľudia bez domova,
• deti a mládež,
• osoby s nízkymi príjmami,
• cudzinci,
• Rómovia z marginalizovaných rómskych komunít.
Prostredníctvom návrhu priorít, opatrení a aktivít stanovuje možnosti riešenia ako zabezpečiť
prijateľnejšie životné podmienky jednotlivých ohrozených skupín obyvateľstva.
Presadzovanie priorít BSK v cieli 4 Sociálnejšia Európa na zasadnutiach pracovnej
skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“:
• Je potrebné klásť väčší dôraz na vzdelávanie detí cudzincov, a to aj umožnením
vzdelávania v inom ako slovenskom jazyku, resp. zabezpečením ich jazykové
vzdelávania tak, aby mohli pokračovať v štúdiu s rovesníkmi.
• V BSK je tiež množstvo rôznych sociálnych komunít (vrátane marginalizovaných
rómskych), a teda otázky spojené s ich bývaním, vzdelávaním sa týkajú aj
rozvinutejšieho regiónu, nielen menej rozvinutých regiónov.
• Chýba problematika starnutia obyvateľstva, jeho dopady a je potrebné zvážiť podporu
aktívneho starnutia.
• Dôležité je pomenovať potrebu systémovej zmeny - nielen absencia dlhodobej
zdravotno-sociálnej starostlivosti.
• Používať jasnejšia terminológiu s potrebou legislatívnej úpravy v zákone o
dlhodobej starostlivosti a legislatívneho zadefinovania „človeka bez domova“
a vyváženosť textu (sociálne služby definované všeobecne, zdravotné
zariadenia menované podľa druhov).
Aktivity BSK v oblasti cudzincov – prezentácia na konferencii Fórum o integrácii 2020 +
poskytnutie informácii do spracovanej štúdie Cudzinci ako obyvatelia miest – zistenia
z výskumu (CVEK, 2020).
2. ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM A INOVÁCIE
V oblasti školstva, vedy, výskumu, inovácii, športu a mládeže sa práca IRP v roku 2020
sústredila najmä na kontinuálnu identifikáciu potrieb územia. Dialo sa tak v rámci prípravy
PHRSR 2021-2027, cez stretnutia a komunikáciu so širokým záberom stakeholderov v území
(obce, mestá, m.č., súkromní a cirkevní zriaďovatelia škôl a školských zariadení, občianske
združenia a neziskové organizácie, ministerstvá a štátne organizácie, verejné, súkromné a
štátne vysoké školy, SAV, súkromný sektor a zástupcovia zamestnávateľov a ďalší). Celkovo
sa podarilo zozbierať 544 projektových zámerov v regionálnom školstve, starostlivosti
o mládež a športe a 99 zámerov v oblasti vysokých škôl, vedy, výskumu a inovácii v
celkovej hodnote takmer 1,2 miliardy eur.
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Pozornosť sa počas celého roka 2020 sústredila aj na možnosti vytvorené v rámci iniciatívy
REACT-EU pri vyrokovaní podpory rozširovania kapacít ZŠ v BSK pri revízii programu IROP
v celkovej výške viac ako 40 mil. € (COV). Vo vzťahu k EK a RO sme preukázali vysokú
potrebu a pripravenosť územia v tejto oblasti.
V 3Q 2020 sa tiež začal projekt podpory strategického rozvoja škôl a školských zariadení
zriaďovaných BSK založeného na dátach a dôkazoch („evidence-based policy“). Naštartovala
sa spolupráca s kľúčovými odbormi (OŠMaŠ, OF, OIČaVO) pri kontinuálnom zbere a
vyhodnocovaní dostupných dát o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Pri
práci s partnermi v území boli spracované aj demografické údaje, vrátane prognózy ich vývoja,
dôležité pre rozvoj regionálneho školstva (MŠ, ZŠ) v jednotlivých mikroregiónoch BSK.
Spracovaný bol taktiež strešný koncept „SMART“ škôl, ktorý predstavuje víziu, ako má
vyzerať moderné školstvo a vzdelávanie v kraji. Koncept pracuje s opisom 10 funkcií, ktoré
sú pre „SMART“ školu kľúčové, najmä princípy zelenej, digitálnej, inkluzívnej a verejnosti
otvorenej školy. V nadväznosti na koncept „SMART“ škôl sa taktiež začala príprava prípadovej
štúdie možností vybudovania vzdelávacieho kampusu, ktorý by integroval viacero škôl s
rovnakým zameraním v jednom areáli, ktorý zároveň slúži širšej verejnosti.
IRP koordinuje aj prípravu ďalších 2 koncepčných materiálov, konkrétne Koncepciu rozvoja
športu a mládeže a Zavedenie systému riadenia kvality (CAF) v organizácii (Stredná škola
dopravná, Kvačalova).
Po vzniku Rady Partnerstva BSK v závere roka 2020 sa spolupráca so stakeholdermi v území
pri definovaní a priorizovaní potrieb formalizovala v tematickej komisii, ktorá sa delí na dve
skupiny: pre regionálne školstvo a vzdelávanie a pre vedu, výskum a inovácie.

3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGETIKA
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia v spolupráci s Oddelením stratégie
a územného rozvoja spustilo v roku 2020 spracovanie pasportizácie zelene v areáloch vo
vlastníctve BSK a jej systematickú starostlivosť. V rámci projektu Smart Region BSK bol prijatý
nový zamestnanec – dendrológ. V rámci pasportizácie prebieha inventarizácia stromov a krov
rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve BSK.
V rámci tohto projektu bol v roku 2020 prijatý aj ďalší nový zamestnanec – energetik, ktorého
cieľom je vytvoriť systematický prístup k sledovaniu spotreby energií a navrhovaniu
opatrení na úsporu energií. Hlavným spôsobom znižovania spotreby energií je zvyšovanie
energetickej efektívnosti v budovách, pričom efekt vyššej efektívnosti je nižšia tvorba emisií
a zníženie nákladov na energie.
Úrad BSK sa do projektu technickej pomoci Slovak Investment Holding na podporu využívania
nástroja garantovaných energetických služieb vo verejnej správe. Na základe technickej
pomoci prebieha detailná analýza vybraných 7 budov vo vlastníctve BSK s cieľom nastaviť
podmienky pre využitie nástroja garantovaných energetických služieb.
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov pripravuje v rámci projektu
EVS aj spracovanie „Adaptačného plánu BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“,
ktorý sa bude venovať hodnoteniu zraniteľnosti miest a obcí bratislavského kraja na negatívne
dopady zmeny klímy primárne so zameraním na intravilán.
Ďalšou z oblastí spadajúcich pod životné prostredie BSK je aj environmentálne vzdelávanie.
V zmysle akčného plánu koncepcie bola zriadená na Oddelení životného prostredia Úradu
BSK pozícia koordinátora environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety a poradnej
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skupiny regionálneho koordinátora pre EVVO v BSK zložená zo zástupcov BSK, miest
a obcí, MŽP SR ako aj neziskových organizácií. Nová platforma - enviroHUB. Platforma
enviroHUB slúži pre rozvoj vedomostí a zručností obyvateľov a návštevníkov regiónu BSK v
oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety ale čiastočne aj na propagáciu
cestovného ruchu v BSK.
Jedným z dôležitých úspechov v oblasti environmentálnej výchovy možno považovať
schválenie druhej etapy projektu Ekocentra v Čunove v rámci programu cezhraničnej
spolupráce Interreg SK-HU. Druhá fáza projektu sa zameriava na revitalizáciu záhrady za
kaštieľom a dofinancovanie 2 expozičných miestností v kaštieli (v Ekocentre).
Zástupcovia IRP BK sa podieľajú na práci Tematickej komisie Rady partnerstva. BSK spolu
s partnermi z územia spolupracuje pri príprave Plánu spravodlivej transformácie – analýze
územia a identifikovania vhodných projektov na dosiahnutie cieľov FST. Cieľom FST je
poskytovať podporu územiam, ktoré čelia vážnym sociálno-ekonomickým výzvam
vyplývajúcim z prechodu ku klimatickej neutralite.
4. CESTOVNÝ RUCH, KULTÚRA A MSP
Kľúčovou úlohou, na ktorú sa IRP zameral po príchode nového zamestnanca v júli 2020, bol
zber a následná analýza dát získaných pri práci v území. V rámci prípravy PHRSR 2021-27
bolo na základe komunikácie s partnermi v území identifikovaných dovedna 367
projektových zámerov v celkovej hodnote vyše 568 mil. EUR.
Špecifický dôraz bol vzhľadom na obmedzenia súvisiace s predprojektovou prípravou
a komunikáciou s KPÚ kladený na oblasť NKP, kde sa podarilo vytvoriť podrobnú databázu
68 aktívnych projektových zámerov rekonštrukcie a nového využitia NKP v celkovej
hodnote vyše 186 mil. Eur.
Z poznania potrieb územia vychádzalo formulovanie priorít BSK pre nové programové
obdobie 2021+, ktoré IRP komunikoval pri konzultáciách k návrhu Partnerskej dohody
a pri jednaniach s kľúčovými aktérmi.
V závere roka sa táto práca pretavila aj do vytvorenia tematickej komisie pre cestovný ruch
a kultúru v rámci Rady partnerstva BSK, ktorá sa prvý krát zišla 9.12. 2020. Po stretnutí
pokračovala intenzívna komunikácia s jednotlivými členmi.
V súvislosti s prípravou Výzvy BRDS na podporu turizmu vytvoril IRP Koncept tematických
ciest ako jedného z nástrojov rozvoja turizmu na území BSK, ktorý sa stal súčasťou výzvy.
Koncept bol v decembri 2020 predstavený aj na stretnutí pracovnej skupiny pre kultúru a
kultúrne dedičstvo v rámci Intgerreg 2021+, kde vyvolal záujem partnerov o spoluprácu.
K 1.1. 2021 prebehla štrukturálna zmena na Úrade BSK, kde zaniklo oddelenie
Cestovného ruchu. Agenda, kompetencie a aktivity následne prešli do gescie IRP, ktorý
prijal nového zamestnanca pre oblasť cestovného ruchu. Zároveň sa začala príprava tvorby
nového strategického dokumentu pre rozvoj cestovného ruchu v kraji.
V oblasti MSP prebiehal kontinuálny kontakt so stakeholdermi v území, pričom IRP sa
okrem iného zasadzoval aj o uľahčenie komunikácie medzi cudzincami a Slovak Business
Agency pri prihlasovaní sa na kurzy organizované SBA.
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5. UDRŽATEĽNÁ MOBILITA
V priebehu roka 2020 sa IRP aktívne podieľal na tvorbe kľúčového strategického dokumentu
Plán udržateľnej dopravy Bratislavského kraja. Tento dokument je kľúčovým strategickým
rozvojovým dokumentom pre oblasť dopravy do roku 2030, výhľadovo do roku 2050. Samotný
dokument bude schválený Zastupiteľstvom BSK v priebehu roka 2021.
Kľúčovou úlohou bolo taktiež spracovanie analýzy nákladov a prínosov pre projekt Prepojenie
diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Cierna Voda. Projekt
predstavuje dôležité prepojenie diaľnice D1 a obcí Chorvátsky Grob a Slovenský Grob, pričom
v nasledujúcom programovom období sa plánuje ďalší nadväzujúci úsek v smere na mesto
Pezinok.
V rámci projektu Smart BSK priravuje IRP BK 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 zastávok na území Bratislavského kraja a vytvorenie akčného plánu
rekonštrukcie a modernizácie nevyhovujúcich zastávok.
IRP BK v prebehu celého roka aktívne komunikovalo s dôležitými partnermi v oblasti
udržateľnej mobility, pričom v súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2021 –
2027 vytvára 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
6. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
Inštitút aktívne spolupracuje s Odborom zdravotníctva pri príprave Stratégie rozvoja
zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026. Uvedený dokument bude analytickým
podkladom pre zdôvodnenie finančných potrieb z európskych, štátnych a iných rozpočtových
zdrojov a zacielení najvhodnejších opatrení relevantných aktérov. Cieľom Stratégie 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.
V rámci prípravy dokumentu prebehlo v januári 2021 úvodné stretnutie so zhotoviteľom a
členmi tímu BSK. Analytická časť dokumentu bude spracovaná k júnu 2021.
V priebehu roka 2020 sa Inštitút regionálnej politiky v rámci zdravotnej oblasti venoval aj zberu
potrieb za jednotlivé okresy. V rámci tohto zberu vznikli potreby, ktoré sa týkajú najmä
rekonštrukcie zdravotných zariadení, modernizácie, digitalizácie, či zabezpečenie lekárov v
obciach a mestských častiach. Potreby slúžia ako základný podklad pre ďalší rozvoj a
skvalitnenie dostupnej zdravotnej starostlivosti na našom území.
Dôležitým krokom v minulom roku bolo začatie aktualizácie ulíc v internom registri
zdravotníctva na Odbore zdravotníctva. Mestá, mestské časti a obce sa menia každým rokom
a s tým sa menia aj názvy ulíc. Potreba aktualizácie názvov ulíc vznikla z dôvodu rajonizácie.
Odbor zdravotníctva má v kompetenciách určiť lekára podľa trvalej adresy občana. Problém
pri výkone priraďovania lekárov bol ten, že ulice v registri neboli dlhodobo aktualizované.
Inštitút regionálnej politiky na Odbore zdravotníctva vykonal zber všetkých aktuálne
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platných zoznamov ulíc na úrovni okresov BSK - Bratislava, Pezinok, Senec a Malacky.
Zber týchto ulíc je momentálne skompletizovaný, avšak pri aktualizovaní týchto ulíc v internom
registri zdravotníctva sa zistilo, že ulice, ktoré poskytli mestá a mestské časti sa nezhodujú s
Registrom adries, ktorý je na Slovensku od 1.5.2020 referenčný. Na základe toho vznikla
potreba ďalšieho odkomunikovania všetkých zoznamov ulíc s mestami, mestskými časťami a
obcami. Finálne skompletizovanie a aktualizovanie ulíc Inštitútom regionálnej politiky v
internom registri zdravotníctva sa odhaduje na jar 2021.
7. REGIONÁLNA POLITIKA
V oblasti rozvoja vidieckeho územia Bratislavského kraja oddelenie v priebehu prvého polroka
2020 pripravilo odpočet Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja
na roky 2016 – 2020 za rok 2019, ktorá je základným rozvojovým dokumentom kraja v oblasti
rozvoja vidieka. Ďalej bola vypracovaná Správa o napĺňaní priorít a cieľov Národnej
stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2019 na úrovni vyšších
územných celkov, ktorá je súčasťou pre vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie regionálneho
rozvoja SR.
V druhej polovici roka sa Inštitút venoval zisťovaniu aktuálnemu stavu a potrebám miestnych
akčných skupín na území kraja s cieľom pripraviť vyjednávaciu poziciu v oblasti LEADER
pre nové programové obdobie 2023 – 2027. Ďalej sa zapojil do trojročného medzinárodného
projektu PoliRural hradeného z programu EÚ Horizont 2020, ktorý je pod gesciou Slovenskej
poľnohospdoráskej univerzity v Nitre. Predstavuje platformu zberu informácií o problémoch a
možnostiach zatraktívnenia vidieckeho prostredia. PoliRural bol vyvinutý ako reakcia na
potrebu strategického prístupu k rozvoju vidieka.
V roku 2020 sa pripravili podklady pre verejné obstarávnie Návrhu metodiky merania a
priebežného vyhodnocovania sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja
na úrovní okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index“ (SPI), pomocou
ktorej je možné merať rozvoj regiónov, okresov, miest a obcí aj pomocou iných ukazovateľov
ako ekonomických.
Regionálna politika úzko súvisí aj s potrebou lokálneho rozvoja územia regiónu. S cieľom
pripraviť Koncept lokálnej ekonomiky v podmienkach Bratislavského samosprávneho
kraja bola v koncom roka 2020 vypracovaná prípadová štúdia vybraných obcí v obalsti
fungovania lokálnej ekonomiky, ktorá je podkladom pre identifikovanie hlavných možných
problémov a riešení v území v oblasti podpory lokálneho rozvoja. v oblasti podpory lokálneho
rozvoja.
BSK už od roku 2019 viedol intenzívne rokovania ohľadom nového mechanizmu podpory
regionálnej a miestnej úrovne prostredníctvom implementácie projektov financovaných z
fondov EÚ. Cieľom nového nastavenia je zjednodušiť proces čerpania, odbremeniť
žiadateľov od zbytočnej byrokratickej záťaže a adresnejšie zacieliť podporu na hlavné
výzvy v regióne. Jednou z kľúčových zmien v novom koncepte implementácie, o ktorú sa
BSK dlhodobo usiloval, je odklon od dopytového systému pri výbere projektov smerom k
financovaniu hlavných výziev v regióne definovaných v strategických dokumentoch. BSK
dlhodobo kritizuje dopytový systém výberu projektov v oblasti regionálneho rozvoja, ktorý
nedokáže efektívne zacieliť zdroje na hlavné výzvy v území a zároveň predstavuje zbytočnú
byrokratickú prekážku pre žiadateľov. BSK sa tak po dlhých rokovaniach podarilo presvedčiť
zástupcov EK, ako aj CKO, aby sa od tohto systému pri projektoch na regionálnej a miestnej
úrovni upustilo. Takto nastavený mechanizmus má za cieľ v čo najväčšej miere znížiť
administratívnu záťaž pre žiadateľov, eliminovať náklady žiadateľov na prípravu neúspešných
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žiadostí, odstrániť chybovosť v procese prípravy a implementácie projektov a urýchliť proces
implementácie.
Základom konceptu budú integrované územné stratégie (IÚS) vypracované na úrovni
samosprávnych krajov. IÚS predstavuje multisektorový plánovací a vykonávací dokument,
ktorého úlohou je komplexné riešenie potrieb rozvoja kraja, prostredníctvom opatrení
financovaných z fondov EÚ. Gestorom prípravy IÚS je VÚC v širokom partnerstve so
zástupcami miestnej územnej samosprávy a kľúčovými sociálno-ekonomickými partnermi. IÚS
bude zohľadňovať rozvojové vnútroregionálne rozdiely, ktoré existujú medzi subregiónmi v
rámci VÚC. Základom IÚS budú rozvojové priority identifikované v Programe
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja VÚC (PHRSR). Súčasťou IÚS bude
zásobník projektových zámerov, ktoré budú na území samosprávneho kraja podporené.
Dôležitú úlohu v celom proces budú zohrávať tzv. kompetenčné centrá, ktoré budú
poskytovať metodickú výpomoc a proklientský servis pre žiadateľov.
V máji 2020 EK v reakcii na krízu súvisiacu s pandémiou zverejnila revidovaný návrh
viacročného finančného rámca spolu s novým nástrojom obnovy s názvom „Next Generation
EU“. Súčasťou revidovaného rozpočtu boli aj nové nástroje, ktorých cieľom je zmierniť
negatívne dopady pandémie a rýchla obnova hospodárstva. Najdôležitejším komponentom v
rámci Plánu obnovy je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti s celkovým rozpočtom
672,5 mld. EUR. V rámci tohto mechanizmu je pre SR alokovaných 5,84 mld. EUR vo forme
grantov. BSK viedol intenzívne debaty s MF SR s cieľom zahrnúť dôležité priority BSK do
národného plánu obnovy a odolnosti. V rámci Next Generation EU sú zdroje vyčlenené aj na
nástroj REACT-EU. Počas roka 2020 BSK viedol dôležité rokovania s MIRRI SR a Európskou
komisiou s cieľom zahrnúť financovanie rozširovania kapacít ZŠ na území kraja do národných
priorít SR.

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 111 študentom, pričom 40 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.
Kancelária Bratislavského samosprávneho kraja 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 je najdlhšie pôsobiacou
slovenskou regionálnou kanceláriou v Bruseli.
Kancelária sídli na Rue d’Arlon 63, v európskej štvrti v blízkosti európskych inštitúcií. Agenda
Kancelárie BSK v Bruseli spadá do kompetencie Odboru stratégie, územného rozvoja a
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riadenia projektov. Vedúcim kancelárie BSK v Bruseli je Mgr. Tomáš Teleky a od 1.2.2021 je
druhým zástupcom BSK v Bruseli Martin Krížik, M.A.
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
2020 absolvovalo 3-6 mesačnú stáž v Kancelárii BSK v Bruseli 41 študentov.
Kancelária BSK v Bruseli 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.
V roku 2020 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 partnermi sa presunuli do online priestoru.
Priority kancelárie 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.
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). V roku 2020 sa začalo nové
päťročné funkčné obdobie pre členov a náhradníkov EVR. Nový 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.
V rámci EVR predseda BSK pôsobí v komisii pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ
(COTER) a komisii pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru
(SEDEC). Zároveň pôsobí aj ako vicekoordinátor ECR pre komisiu COTER.
Kohézna politika EÚ (KP) predstavuje jednu z najdôležitejších priorít Kancelárie BSK v
Bruseli. Preto sa usiluje aktívne vstupovať do dôležitých rokovaní o budúcej podobe KP po
roku 2020. 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).
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BSK sa už od roku 2016 aktívne zúčastňuje aj k rokovaní o príprave budúceho programového
obdobia 2021-2027 a v spolupráci s partnermi ovplyvňuje diskusiu na úrovni EÚ zohľadňujúc
priority BSK.
Cieľom BSK bolo v roku 2020 presadiť oprávnenosť čerpať EŠIF po roku 2020 v nasledujúcich
oblastiach:
Najdôležitejšie štrukturálne problémy metropolitnej oblasti:
1. doprava
2. sociálna inklúzia
3. životné prostredie
Oblasti s vysokým potenciálom a pridanou hodnotou pre BSK:
1. veda a výskum
2. ľudský kapitál
EK v máji 2020 v reakcii na prebiehajúcu pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19
predstavila revidovaný návrh viacročného finančného rámca (VFR). V danej súvislosti
počas roka 2020 prebiehala intenzívna a inkluzívna diskusia týkajúca sa sektorových
legislatívnych návrhov v rámci KP po 2020. Na decembrových trialógoch (EK, EP a ER)
sa podarilo dosiahnuť dohodu na kľúčových bodoch nariadení. V priebehu februára
2021 na úrovni EÚ prebiehali posledné technické trialógy pričom sa očakáva, že
nariadenia budú definitívne schválené Európskym parlamentom a Radou EÚ v priebehu
apríla 2021.
Kľúčové body nariadení z pohľadu BSK:
•
•
•

•
•

•
•

Financovanie pre všetky regióny EÚ (bez ohľadu na ekonomickú klasifikáciu)
Alokačné kritériá: HDP zostáva dominantným indikátorom (doplnenie nových kritérií
týkajúcich sa nezamestnanosti mladých, integrácie migrantov či životného prostredia)
Navýšenie max. miery presunu alokácie medzi kategóriami regiónov na 5+10%:
povinná viazanosť dodatočných 10% na ciele politiky 1 a 2 (v programovom období 20142020 bola táto miera na úrovni 3%). O finálnej hodnote transfer do BSK v súčasnosti
prebiehajú rokovania.
Tematická koncentrácia pre viac rozvinuté regióny: min. 85% na ciele politiky 1 a 2 a min
30% na cieľ 2.
BSK sa počas decembrových vyjednávaní v spolupráci s EP a SZ SR pri EÚ podarilo
presadiť, aby pre viac rozvinuté regióny nebola zakotvená minimálna povinná koncentrácia
zdrojov na cieľ politiky 1. Za úspech možno považovať aj presun udržateľnej mestskej
mobility do cieľa politiky 2, i keď s viacerými obmedzeniami (len 50% výdavkov sa bude
započítavať do tematickej koncentrácie).
Posilnenie mestskej dimenzie: 8% EFRR vyčlenených na udržateľný mestský rozvoj
Zavedenie 80 opatrení pre zjednodušenie procesov čerpania

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.
Kancelária BSK v Bruseli kontinuálne koordinuje svoje pozície k stanoviskám so slovenskou
a českou národnou delegáciou v EVR. Zapája do etablovaných podujatí na výmenu
skúseností ako Európsky týždeň regiónov a miest. BSK využíva príležitosti cielene
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s ohľadom na podporu svojich záujmov, či už spoluprácou so širokým spektrom regiónov
iniciovanú Dolným Rakúskom za podporu kohéznej politiky po roku 2020, pôsobením v sieti
hlavných miest a regiónov, s ktorými spoločne presadzuje zohľadnenie potrieb viac
rozvinutých regiónov.
BSK patrí medzi lídrov v rámci tzv. Siete hlavných miest a regiónov (CCRN), ktorá v Bruseli
združuje hlavné mestá a regióny EÚ. V rámci tejto platformy BSK v roku 2020 participoval na
konzultáciách týkajúcich sa prípravy nového programového obdobia. V rámci CCRN sa BSK
zapojil aj do prípravy workshopu počas Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý bol
zameraný na zelenú tranzíciu v regiónoch.
BSK aj v roku 2020 pokračoval v spolupráci s regiónmi v rámci Európskeho fóra
metropolitných autorít (EMA). V rámci EMA sa vo februári 2020 konal politický dialóg s
Elisou Ferreira, komisárkou pre regionálnu politiku a reformy, ohľadom budúceho nastavenia
kohéznej politiky. V októbri 2020 sa predseda BSK zúčastnil politickej konferencie EMA
zameranej na výmenu informácií o zapojení metropolitných regiónov do obnovy plánu obnovy.
BSK patrí medzi najaktívnejších kritikov spôsobu merania vyspelosti regiónov EÚ výlučne na
základe jediného indikátora, ktorým je v súčasnosti HDP na obyv./parita kúpnej sily (PKS).
Podľa výsledkov Eurostatu zverejnených v marci 2020 bol BSK klasifikovaný ako 10.
najrozvinutejší región EÚ (HDP na úrovni 173 % priemeru EÚ). Systém merania vyspelosti
regiónov založený výhradne na HDP nedokáže reflektovať reálnu úroveň sociálneho
rozvoja a kvality života v regiónoch. BSK sa preto dlhodobo usiluje o hľadanie
alternatívnych prístupov. Počas 7. Európskeho samitu regiónov a miest, ktorý sa konal v
Bratislave v roku 2016, BSK zahájil spoluprácu so „Social Progresss Imperative“ a stal sa
jedným z pilotných regiónov skúmajúcich využitie tzv. „Social Progrex Index“ (SPI) na
svojom území. SPI je založený na komplexnej metodike a výbere indikátorov merajúcich
sociálny rozvoj v regiónoch EÚ.
3. Prezentácia a propagácia BSK v Bruseli
V roku 2020 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 partnermi sa presunuli do online
priestoru.
BSK sa každoročne zúčastňuje dňa otvorených dverí EÚ inštitúcií organizovaného v rámci
osláv Dňa Európy v máji, ktorý symbolizuje začiatok integračného procesu v Európe. Počas
dňa otvorených dverí sú priestory EÚ inštitúcií voľne prístupné verejnosti. V priestoroch EVR
prezentujú svoj turistický potenciál a atrakcie mestá a regióny EÚ. V roku 2020 sa podujatie
uskutočnilo formou živo vysielaných online konferencií a seminárov z dôvodu prebiehajúcej
pandémie.
4. Pravidelný monitoring, poskytovanie informácií o aktualitách v Bruseli
Získavané informácie kancelária 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
kancelárie BSK v Bruseli: www.bratislavaregion.eu alebo prostredníctvom svojich sociálnych
sietí.
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5. Vytvorenie zázemia pre BSK v Bruseli
Kancelária 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:
ORP v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi Úradu BSK v roku 2020 pracoval na príprave
nových a implementácii schválených projektov v rámci programového obdobia 2014 – 2020,
ktoré sú zaradené do Akčného Plánu BSK na najbližšie roky. Ide o projekty, ktoré boli podané
alebo ešte budú podané najmä v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu,
Programov spolupráce Interreg V-A medzi Slovenskou republikou, Rakúskom, Maďarskom.
V súčasnosti ORP implementuje projekty v celkovej výške 34 miliónov EUR, predložil
projekty v sume 11,2 miliónov EUR a aktuálne pripravuje projekty v sume 5 miliónov EUR.
Okrem týchto konkrétnych projektov ORP rozpracovával aj ďalšie projektové zámery
a projekty, medzi ktoré patrí napr. Autistické centrum, Cyklotrasa Rohožník – Malacky, Obnova
Malinovského parku, Obnova Stupavského parku.
V roku 2020 sa úspešne ukončil medzinárodný projekt DANUBE BIKE & BOAT - Objavte
Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne financované z Programu spolupráce INTERREG
V-A SK-HU. Projekt položil základy ďalšieho rozvoja územia destinácie Dunajských ostrovov.
Pre lepšiu prehľadnosť prebiehajúcich, predložených a pripravovaných projektov OSÚRaRP
sú všetky uvedené v tabuľke (viď nižšie), pričom opisný prehľad jednotlivých projektov nájdete
v samostatnej Prílohe č. 4 – „Prehľad aktivít OSÚRaRP 2020/2021“.
Tabuľka prebiehajúcich, predložených a pripravovaných projektov OSÚRaRP:
Číslo projektu
v zmysle AP

Projekt č.
OSÚRaRP_30

Projekt č.
OCRaK_5

Operačný program

Projekty
prebiehajúce

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

SACRA VELO sieť
cezhraničných
cyklistických
pútnických cyklotrás
v Podunajsku

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

Projekt č.
OD_10

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 2014
-2020)

Projekt č.
OŠMaŠ_1

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

HERITAGE SK-AT
Plán udržateľnej
mobility
Bratislavského
samosprávneho
kraja
Rekonštrukcia a
investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a
prípravy pre oblasť
elektrotechniky a
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Predložené
projekty

Pripravované
projekty

informačných
technológií, Hlinícka
1, Bratislava

Projekt č.
OŠMaŠ_2

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

Projekt č.
OŠMaŠ_3

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

Projekt č.
OŠMaŠ_4

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

Projekt č.
OSV_11

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

Projekt č.
OŠMaŠ_9

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

Projekt č.
OSV_5

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

Projekt č.
OCRaK_14

Projekt č.
OCRaK_14

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

Rekonštrukcia a
investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a
prípravy v pekárstve
a cukrárstve a v
mäsiarstve a
lahôdkárstve,
Farského 9,
Bratislava
Rekonštrukcia a
investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a
prípravy v
agropodnikaní –
farárstve, v chove
koní a jazdectve, v
kynológii a v
rybárstve, SNP 30,
Ivanka pri Dunaji
Vytvorenie a
rekonštrukcia
Strednej odbornej
školy Ivanská cesta
21 na Centrum
odborného
vzdelávania a
prípravy v
stavebníctve
DSS a ZPS Rača –
Podpora
deinštitucionalizácie
zariadení
sociálnych služieb v
Bratislave
Rekonštrukcia a
investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a
prípravy pre oblasť
polygrafie a médií
SOŠ polygrafická,
Račianska 190,
Bratislava
DSS a ZPB
Merema - Podpora
deinštitucionalizácie
sociálnych služieb v
okrese Pezinok

Ecoregion SKAT

Ecoregion SKHU
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Projekt č.
OSÚRaRP_24

Projekt č.
OSÚRaRP_33

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

Program spolupráce
Interreg V-A SK-AT

Cyklolávky Cezhraničné
prepojenia územia
BSK a susediacich
rakúskych obcí
formou cyklolávok
cez rieku Morava

Regional
Cooperation SKAT

Projekt č.
OSÚRaRP_34

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Zelené opatrenia na
budove Úradu
Bratislavského
samosprávneho
kraja

Projekt č.
OSÚRaRP_34

Operačný program
Kvalita životného
prostredia

Zelené opatrenia na
budove SOŠ
Ivanská cesta 21

Integrovaný
regionálny operačný
program

Cyklotrasa
Rohožník – Malacky

Projekt č.
OSV_16

Integrovaný
regionálny operačný
program

Autistické centrum

Projekt č.
OSÚRaRP_22

Operačný program
efektívna verejná
správa

Projekt č.
OD_12

OSÚRaRP_33

Projekt č.
OCRaK_15

Projekt č.
OD_1

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

Program spolupráce
Interreg V-A SK-HU

Smart región BSK

Zriadenie a činnosť
Regionálneho
informačného bodu
Bratislava
DANUBE BIKE &
BOAT - Objavte
Malý a Mošonský
Dunaj na bicykli a
na člne
Prepojenie
diaľničnej križovatky
Triblavina s cestou
III/1059 (50212)
Chorvátsky Grob Čierna Voda

Integrovaný
regionálny operačný
program (IROP 20142020)

Vlastné zdroje Úrad
BSK

Obnova
Malinovského parku
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Vlastné zdroje Úrad
BSK

Obnova
Stupavského parku

Prílohy:
1. Prehľad možností čerpania finančných prostriedkov pre mestá a obce Bratislavského kraja;
2. Prehľad aktivít OSÚRaRP v rokoch 2020/2021;
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