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Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ......../2021
zo dňa 11. 06. 2021
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho
kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie
29. 03. 2021 – 11. 06. 2021.

Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj za účelom podpory regionálneho rozvoja podľa zákona
č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov spracoval
strednodobý strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej len PHRSR BSK
2014-2020), ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 21. 06. 2013 Uznesením č. 46/2013
pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2014-2020 bol spracovaný Akčný plán
BSK v podobe prílohy.
Akčný plán BSK predstavuje plánovací a monitorovací nástroj k napĺňaniu cieľov
PHRSR BSK 2014-2020 ako aj priorít BSK. V rámci predkladania Aktualizácie Akčného
plánu pre rok 2021 Zastupiteľstvu BSK došlo k posunu termínu plnenia uznesenia č. 4/2018
zo dňa 26. 01. 2018 v bode C.2 pre rok 2021. Kľúčovým dôvodom posunu termínu plnenia
uznesenia je vírusové ochorenie COVID-19, ktoré za posledné mesiace ovplyvnilo procesy
tvorby PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030), či už v komunikácií
s partnermi v území, ako aj v samotnom procese SEA. V rámci vyhlásenia núdzového stavu
vznikli dodatočné lehoty, ktoré celý proces predĺžili o niekoľko týždňov. Aktualizácia Akčného
plánu pre rok 2021 bude predložená Zastupiteľstvu BSK v termíne schválenia PHRSR BSK
na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030) v termíne do 1.polovice kalendárneho roka
2021.
Uznesením č. 322 zo dňa 18.12.2020 došlo k schváleniu predĺženia platnosti PHRSR BSK
na roky 2014 - 2020 do roku 2021.
Odpočet Akčného plánu BSK 2014-2020 k 11. 06. 2021 sa zameriava na monitorovanie
plnenia jednotlivých kľúčových krokov priradených k jednotlivým projektom Úradu BSK.
Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení
Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu celých projektov. Materiál a jeho
kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom bol Odbor
stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu Bratislavského
samosprávneho kraja bol po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.
V zmysle Uznesenia č.4 zo dňa 26.01.2018 Zastupiteľstvo BSK schválilo povinnosť predkladať
Zastupiteľstvu BSK odpočet projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK
raz za štvrťrok v rámci materiálu Kontrola plnenia uznesení, spracovávaného a predkladaného
v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.
Z dôvodu zvýšenia prehľadnosti a zdôraznenia významu materiálu sa Zastupiteľstvo BSK
dňa 27. apríla 2018 na základe konsenzu rozhodlo na predkladaní odpočtu AP BSK
ako samostatného materiálu. Materiál a všetky jeho kľúčové kroky boli vypracované
jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom bol Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov. Aby bol dosiahnutý vyšší dohľad nad plnením volebného programu, budú jeho
kľúčové kroky a ich aktuálny stav plnenia prerokované vo všetkých relevantných komisiách.
Tento materiál bude raz za štvrťrok prerokovaný komisiami a následne predkladaný
na rokovania Z BSK.
Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho
súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva,
sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.
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Odpočet Akčného plánu BSK k 11.06.2021 (príloha č. 1)
Rozhodujúcim faktorom úspešnosti realizácie projektov nielen z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov, ale aj iných grantových schém a rozpočtu Úradu BSK, je miera
pripravenosti jednotlivých projektov, ktorá vychádza predovšetkým zo schopnosti Úradu BSK
efektívne pracovať na komplexných problémoch a výzvach, ktorým BSK čelí. Vďaka
priebežnému Odpočtu Akčného plánu BSK a každoročnej Aktualizácii Akčného plánu BSK
je Úrad BSK schopný reagovať v prípade zmien pri plnení kľúčových krokov a iniciovať
zlepšenie fungovania.
Odpočet Akčného plánu BSK sa zameriava na plnenie jednotlivých kľúčových krokov
priradených k jednotlivým projektom. Kľúčové kroky predstavujú čiastkové činnosti
jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu
celých projektov. Príloha č. 1 obsahuje nielen názov a číslo projektu, príslušné opatrenie
a aktivitu v rámci PHSR BSK 2014 - 2020 a rozpočet projektu, ale aj termín plnenia so
stručným popisom aktuálneho stavu priebežne plnených kľúčových krokov. Tento systém
trojmesačného odpočtovania vytvára pri priebežne plnených kľúčových krokoch priestor
na doplnenie nového termínu, pričom v prípade všetkých priebežne plnených kľúčových
krokov je uvedený aktuálny vývoj plnenia, prípadne aj vysvetlenie dôvodu zmeny termínu.
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v Akčnom pláne BSK v priebehu roka 2020
a prvej polovici roka 2021 implementoval celkovo 50 projektov zložených zo 173 kľúčových
krokov. V priebehu tohto obdobia bolo splnených 22 kľúčových krokov a 3 projekty.
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK za rok 2020 a prvú
polovicu roka 2021 k 11. 06. 2021
OCRaK OD OSÚRaRP OSV OŠMaŠ OÚPGISaŽP KP OZ Spolu
Projekty
Splnené
Kľúčové kroky
Splnené spolu
z toho k 11.06.2021

14
1
44
121
8

6
0
31
47
1

6
1
20
42
2

3
0
12
16
1

10
0
37
111
5

4
1
16
16
3

1
0
1
0
0

6
0
12
24
2

50
3
p
377
22

Použité skratky: OCRaK – Odbor cestovného ruchu a kultúry, OD – Odbor dopravy, OSÚRaRP – Odbor stratégie,
územného
rozvoja
a riadenia
projektov,
OSV
–
Odbor
sociálnych
vecí,
OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia,
KP – Kancelária predsedu, OZ – Odbor zdravotníctva
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Nový Akčný plán BSK pre programové obdobie 2021-2027
Akčný plán BSK pre programové obdobie 2021-2027
OK
OD OSÚRaRP OSV OŠMaŠ OÚPGISaŽP

OZ

Spolu

Projekty

10

5

12

8

10

15

3

63

Kľúčové kroky

26

39

19

20

17

35

6

162

Použité skratky: OK – Oddelenie kultúry, OD – Odbor dopravy, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja
a riadenia
projektov,
OSV
–
Odbor
sociálnych
vecí,
OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OÚPGISaŽP – Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia,
OZ – Odbor zdravotníctva

Nový Akčný plán BSK pre programové obdobie 2021-2027 kontinuálne nadväzuje na Akčný
plán BSK, ktorý bol spracovaný pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2014-2020.
Nový Akčný plán BSK obsahuje projekty, ktoré svojou realizáciou napĺňajú ciele PHRSR
BSK na roky 2021-2027 (výhľadom do roku 2030), reflektujú štrukturálne problémy
jednotlivých sektorových politík a tým prispievajú k rozvoju regiónu a zlepšeniu
každodenného života obyvateľov kraja v oblastiach dopravy, kultúry, cestovného ruchu,
školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania
a energetiky.
V rámci prípravy predmetného dokumentu boli pridané nové projekty, ktoré sa venujú
presadzovaniu ďalších priorít BSK. Uvedené projekty obsahujú viaceré podprojekty
špecificky zamerané na plnenie programových priorít BSK, ktoré si vyžadujú dlhodobý
a komplexný prístup, ako aj spoluprácu s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej,
neziskovej a súkromnej sféry.
Rovnako však boli niektoré projekty zrušené, a to najmä z dôvodu prehodnotenia
a optimalizácie nastavenia dotknutých projektov, organizačných zmien a presunu kompetencií
medzi odbormi BSK a taktiež externými vplyvmi implementácie projektov. (napr. zrušenie
projektu OŠMaŠ_5 z dôvodu sledovania dotknutých intervencií v rámci Investičného plánu;
zrušenie Odboru cestovného ruchu a kultúry a presunu projektov v oblasti cestovného ruchu
pod Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov).
Finálna forma dokumentu, ako aj jej obsah boli prerokované so všetkými dotknutými odbormi
BSK, ako aj poslaneckými klubmi Zastupiteľstva BSK. Podoba Akčného plánu BSK pre
programové obdobie 2021-2027 je výsledkom dohody všetkých vyššie uvedených účastníkov
rokovaní.
Akčný plán BSK pre programové obdobie 2021-2027 obsahuje spolu 63 projektov
zložených zo 162 kľúčových krokov.

5

