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Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
A.  schvaľuje 
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
je základným strednodobým strategickým plánovacím dokumentom mestskej časti, ktorý 
stanovuje základné smery a priority jej rozvoja  Bol vypracovaný v zmysle uznesenia 
miestneho zastupiteľstva z mája 2007. Vypracovanie PHSR je aj povinnosťou, ktorá priamo 
vyplýva všetkým samosprávam zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 
a je tiež dôležitým predpokladom k čerpaniu prostriedkov EÚ. Z pohľadu samosprávy má 
však existencia vlastného strategického rozvojového dokumentu oveľa širší význam.  
 
Strategické plánovanie umožní sústrediť existujúce zdroje na dosahovanie konkrétnych cieľov 
v rozvoji Starého Mesta. Prostredníctvom stanovenej stratégie bude samospráva systematicky 
pôsobiť na potláčanie problematických javov v mestskej časti a napomáhať k čo 
najefektívnejšiemu zhodnoteniu jej cenného potenciálu. PHSR pomôže zvyšovať kvalitu 
poskytovaných služieb a zlepšovať komunikáciu s verejnosťou, koordinovať záujmy rôznych 
skupín, presadzovať a chrániť verejný záujem. 
 
Hoci najviac limitujúcim faktorom pri realizácii stratégie PHSR budú finančné prostriedky 
z verejných zdrojov, veľmi dôležitú úlohu zohrajú i ľudské zdroje z verejného, súkromného 
a mimovládneho sektora, s ktorých angažovanosťou nová stratégia počíta. Nezanedbateľnú 
funkciu pri uplatňovaní novej stratégie budú mať legislatívne nástroje a možnosti intervencií 
mestskej časti. Návrh PHSR obsahuje aktivity, ktoré sú priamo v kompetencii Miestneho 
úradu, ale aj aktivity, ktoré otvárajú priestor ostatným aktérom miestneho rozvoja. Dokument 
PHSR je koncipovaný tak, aby slúžil predovšetkým k zvyšovaniu kvality života 
Staromešťanov, realizácia navrhovanej stratégie však bude prínosom pre podstatne širšie 
spektrum ľudí, ktorých sa priamo či nepriamo dotýka každodenný život v centre Bratislavy. 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obsahuje tri základné časti: analytickú, 
strategickú a implementačnú. 
 
Príprava strategického dokumentu takéhoto formátu je dlhý a zložitý proces, do ktorého 
v zmysle princípu partnerstva vstupuje množstvo odborníkov, organizácií aj občania. Celý 
proces vypracovania PHSR prebiehal pod odborným dohľadom pracovnej skupiny pre 
vypracovanie PHSR, členmi ktorej boli predsedovia relevantných poslaneckých komisií 
a vedúci relevantných oddelení Miestneho úradu. Všetci členovia tejto pracovnej skupiny 
každú časť PHSR obdržali viacnásobne na pripomienkovanie. Pre vypracovanie návrhov 
stratégie boli ešte vytvorené štyri špeciálne tematicky vytvorené pracovné skupiny – Územný 
rozvoj, základná infraštruktúra a životné prostredie, Sociálne služby, zdravotníctvo a bývanie, 
Školstvo, kultúra a šport, Hospodárstvo, bezpečnosť a manažment mestskej časti“,  do práce 
ktorých boli zapojení aj ďalší členovia miestneho zastupiteľstva a zástupcovia organizácií a 
občanov, ktorí prejavili záujem o prácu na tvorbe dokumentu. Občania Starého Mesta boli 
zapojení do procesu prípravy strategického dokumentu prostredníctvom dotazníka, ktorý bol 
distribuovaný do každej domácnosti Starého Mesta. Výstupy z dotazníka pomohli ohodnotiť 
význam navrhnutých opatrení z pohľadu Staromešťanov. Priority občanov boli premietnuté 
v úprave harmonogramu a akčného plánu celého rozvojového dokumentu. Zároveň sa 
11.11.2008 v Zichyho paláci uskutočnila verejná prezentácia návrhu PHSR občanom Starého 
Mesta. Externým spracovateľom PHSR Bratislava – Staré Mesto bola spoločnosť VVMZ, 
s.r.o.  
 



PHSR bude po jeho schválení podkladom pre definovanie a smerovanie rozvojových 
projektov a aktivít Starého Mesta, tak pre samotnú mestskú časť a jej úrad, ako aj pre 
ostatných aktérov miestneho rozvoja. Všetky projekty, ktoré sa uchádzajú o podporu fondov 
EÚ, musia byť v súlade s týmto strategickým dokumentom. Nakoľko sa jedná o strednodobý 
dokument, bude podľa potreby aktualizovaný.  


