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1.  PRIORITY STAROMESTSKÉHO PROGRAMU

Priority mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na obdobie 2019–2022 vychádzajú z volebných 
programov jednotlivých politických strán a zoskupení, nezávislých poslancov a starostky zvole-
ných v komunálnych voľbách v roku 2018 v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto. 

Súčasne vychádzajú a do veľkej miery rešpektujú Program hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na obdobie rokov 2017 – 2023 s výhľadom do roku 
2040. 

Priority	sú	zoskupené	do	piatich	oblastí:

	 A.		 ZVÝŠIŤ	BEZPEČNOSŤ	V	STAROM	MESTE

	 	 	 A.1			 INTENZÍVNEJŠIA	A	EFEKTÍVNEJŠIA	SPOLUPRÁCA	S	POLÍCIOU	

	 	 	 A.�		 POSILNIŤ URBÁNNE NÁVRHY PRIESTOROV 
     A PRVKOV BEZPEČNEJ CESTNEJ PREMÁVKY 

	 	 	 A.3		 ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI BEZBRANNÝCH 
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	 B.		 VYTVÁRAŤ	KVALITNÝ	VEREJNÝ	PRIESTOR	PRE	VŠETKÝCH

	 	 	 B.1   ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A EFEKTIVITY VEREJNÝCH PRIESTOROV	
     (PORIADOK, REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTOROV, 
     PARKOV A PAMIATOK)

   B.2   STAROSTLIVOSŤ O DETSKÉ IHRISKÁ, ŠPORTOVISKÁ A VNÚTROBLOKY 

	 	 	 B.3   UDRŽIAVANIE ZELENE S DÔRAZOM NA VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
     A MANAŽMENT VODY V MESTE	

	 	 	 B.4   ZAPEZPEČIŤ ČISTÉ A ZDRAVÉ PROSTREDIE

	 C.		 SKVALITNENIE	DOSTUPNOSTI	VEREJNEJ	INFRAŠTRUKTÚRY	

   C.1			 ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VZDELÁVANIE 

	 	 	 C.�		 SKVALITNENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A AKTIVÍT PRE SENIOROV

	 	 	 C.3		 SKVALITNENIE KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

	 	 	 C.�  PODPOROVANIE KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE VŠETKÝCH 

	 	 	 C.5  ZLEPŠOVANIE STAVU DOPRAVNEJ INFARŠTRUKTÚRY 

	 	 	 C.6  UPOKOJOVANIE DOPRAVY A NEMOTOROVÁ DOPRAVA

	 	 	 C.7		 EFEKTÍVNA	REGULÁCIA	PARKOVANIA
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	 D.			 PARTICIPÁCIA	A	EFEKTÍVNE	VYUŽITIE	ZDROJOV	ÚZEMIA

	 	 	 D.1   SPOLUPRÁCA S INICIATÍVAMI KOMUNÍT 
     A DOPRACOVANIE MANUÁLU VEREJNÝCH PRIESTOROV 

	 	  D.2   SKVALITNENIE MANAŽMENTU ÚZEMIA

	 	  D.3   ZLEPŠENIE URBÁNNEJ ŽIVEJ KULTÚRY 

   D.4   ZAVEDENIE STAROMESTSKEJ DOTAČNEJ SCHÉMY 

	 	 	 D.5   ROZVÍJANIE „SMART“ TURIZMU

	 E.			 ZLEPŠIŤ	FUNGOVANIE	MIESTNEHO	ÚRADU

	 	 	 E.1		 	 ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE TRANSPARENTNÉHO KONANIA 

	 	 	 E.�			 SLUŽBY OTVORENÉHO ÚRADU 

	 	 	 E.3		 POSKYTOVANIE DÁTOVÝCH SLUŽIEB 
     V GEOGRAFICKOM INFORMAČNOM SYSTÉME 

	 	 	 E.�			 ZAVÁDZANIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY V RIADENÍ ÚRADU 

	 	 	 E.5  ROZVÍJANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
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2.  SUMARIZÁCIA STAROMESTSKEJ STRATÉGIE

Žijeme v meste, ktoré do veľkej miery stratilo pocit radosti. Súčasný rozvoj Bratislavy možno 
charakterizovať ako priestorovú nesúrodosť. Akoby sme prestali snívať o lepšom a krajšom 
meste a stratili potrebu komunikovať súvislosti rozvoja a tvorby mesta. Bratislava musí prejsť 
mentálnou zmenou, ktorá vychádza z pochopenia a porozumenia základnej konštrukcie príjem-
ného a atraktívneho mesta na Dunaji.	

Chceme spolu spraviť z Bratislavy mesto, ktoré je dynamické, 
otvorené, prijemné a bezpečné.

Bratislavu budúcnosti treba začať tvoriť dnes a nie zajtra.	

Základný kameň mesta tvoria jeho obyvatelia a ich pozitívny, aktívny a zodpovedný vzťah k 
sebe samým a prostrediu, ktoré ich obklopuje. V Bratislave je tento vzťah zanedbaný a čas-
to deformovaný, potrebujeme ho nanovo vytvárať a stimulovať. Autentická kvalita budúceho 
mesta je postavená práve na kreatívnej synergii, zodpovednej spoluúčasti a partnerstvách v 
tomto procese. Témou rozvoja mesta sa tiež nesie otázka jeho odolnosti, ktorá má ekologickú, 
ekonomickú a sociálnu rovinu. 
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 Rozvoj mesta je usmerňovaný dynamický proces mentálnej a fyzickej transformácie. Je to komplexný 
proces	plánovania	a	vytvárania miesta a mesta, ktorý je: 

	 	 postavený na holistickom (komplexnom pohľade na celok a všetky jeho zložky súčasne) 
  princípe tvorby a chápania miesta a mesta, 

	 	 transformáciou, ktorá vedie k všeobecnému zlepšeniu kvality mesta a života v ňom, 

	 	 postavený na rovnováhe a synergii obojsmerného plánovania, 

	 	 procesom, ktorého kvalitatívne kritériá sú definované strategickými dokumentmi a následne 
  regulované cez územnoplánovaciu dokumentáciu (kde regulácia / deregulácia nie je rozvojový, 
  ale kontrolný mechanizmus), 

	 	 zodpovedné, systémové a dôsledné napĺňanie dlhodobej vízie,

	 	 proces, ktorého scenáre sú napriek definovanej strategickej vízii adaptabilné
  a otvárajú viaceré možnosti jej napĺňania.
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Bratislava je metropola Slovenska aj stredoeurópskeho regiónu, a pre zabezpečenie vysokej kvality ži-
vota ju musíme rozvíjať. Tento rozvoj má svoju kvantitatívnu i kvalitatívnu stránku. Prioritou je vytvoriť 
predpoklady pre ekonomický aj populačný rast pri zabezpečení najvyšších kritérií a využití najmoder-
nejších poznatkov a inovácií v mestskom plánovaní. Tento rast musí byť zodpovedne sociálne vyvážený 
a ekologicky udržateľný. Aby sme zvolili správnu rýchlosť a smer rozvoja mesta, musíme poznať a re-
špektovať jeho reálny stav a výkonnosť. Vedieť je viac, ako si myslieť.	

	

Exteriér mesta je priestorom, ktorý urgentne potrebuje integrovanú paletu koordinovaných 
elementov. Bratislava má fragmentové a často neprehľadné verejné priestranstvá, ktoré ob-
sahujú vrstvy nefunkčného a neatraktívneho mobiliáru. Priestor je tak prehustený nepotreb-
nou komerčnou informáciou, jednotlivé prvky mobiliára sú často mimo svojej životnosti, staré 
elementy sú nahrádzané nekoncepčnými lacnými riešeniami. Neexistuje jednotná koordinácia 
a mesto nemá dohodnutú paletu používaných prvkov. Dohoda neexistuje ani na úrovni mest-
ských častí. Bratislavský verejný priestor je zamorený rôznymi typmi bariér. Napríklad prvky 
zamedzujúce ilegálne parkovanie nielenže limitujú autám vstup na chodníky a priestranstvá, 
ale sú zároveň nepríjemnými vizuálnymi a fyzickými bariérami pre chodcov. 
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Bratislava vo svojom dlhodobom nekoncepčnom riešení verejných priestorov úplne znehodnotila a 
znefunkčnila kľúčové námestia a parky. Ulice sú tiež len podpriemerným a rovnako zanedbaným me-
dzipriestorom. Osobitým problémom kumulujúceho sa vizuálneho smogu je chaotické umiestňovanie 
a aplikovanie reklamy, ktorá agresívne ovládla celú Bratislavu. V tomto prípade je potrebné urobiť radi-
kálnu nápravu vo forme hĺbkového auditu a následnej striktnej a účinnej regulácie. 

Podobným spôsobom je potrebné realizovať ozdravenie existujúceho mobiliára vrátane osvetlenia. V 
prvej fáze by sa malo z priestorov vylúčiť a odstrániť všetko, čo tam nepatrí a nemá logickú funkciu 
primárne slúžiacu chodcom. V druhej fáze by sa postupne implementoval nový uličný nábytok podľa 
predpísaných pravidiel definovaných v „Manuáli verejných priestorov“. Nový nábytok by ideálne ne-
mal byť katalógovým riešením, ale mal by byť navrhnutý a realizovaný nový identifikačný mobiliár pre 
Staré Mesto. Dlhodobo sa nesnažíme len o jednu paletu univerzálnu prvkov, ale o príbuzné charaktero-
vú mutácie, ktoré by odrážali charakterové rozdielnosti mestských štvrtí a častí. 

Dôležitými elementmi mesta sú aj všetky vertikálne stĺpy trakčného vedenia a osvetlenia, ktoré po-
trebujú generačnú revíziu. Základ tejto dlhodobej výmeny a zmeny by mal určiť „Manuál verejných 
priestorov“, ktorý má priniesť nové pravidlá umiestňovania elementov, definovanie kvality a ukážkové 
priestorové a typologické kombinácie. 
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Charakter mestskej časti Staré Mesto vychádza z jej jedinečnosti a nezameniteľnosti v rámci Bratislavy. 
Úlohou rozvoja hlavného mesta vo vzťahu k charakteru jeho štvrtí je v prvom rade identifikácia charak-
terových vlastností, v druhom rade analýza vzťahu medzi charakterovými vlastnosťami a parametrami 
kvality života v mestskej časti a následné vyhodnotenie analýzy, ktoré určí smer rozvoja pre každého, kto 
chce byť v mestskej časti aktívny. Analýza charakterových kvalít mestských štvrtí môže: 

	 	 zistiť, ktoré prvky, objekty alebo vzťahy sú hodné zvýšenej pozornosti a ochrany, 

	 	 zistiť, ako pomôcť ekonomickému rozvoju štvrte, 

	 	 identifikovať, kedy ekonomický rozvoj štvrte nie je vhodným cieľom, 

	 	 identifikovať ideálne miesto pre pokojný život, 

	 	 potenciálneho obyvateľa varovať pred zlou investíciu na nesprávnom mieste, 

	 	 dobrá identifikácia môže výrazne zvýšiť návštevnosť lokality 
  (pokiaľ ide o štvrť, ktorej obyvatelia a užívatelia túžia po návštevnosti), 

	 	 identifikácia s charakterovými vlastnosťami štvrte môže prispieť k silnejšiemu pocitu  spolu-
  patričnosti jej obyvateľov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na zvýšenej kvalite ich života. 
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Hľadanie charakterových vlastností a identity jednotlivých mestských štvrtí musí prebiehať odborne, 
otvorene a v úzkej spolupráci medzi Metropolitným Inštitútom Bratislavy, mestskými časťami, obyva-
teľmi a potenciálnymi zúčastnenými stranami.

Našou úlohou je zabezpečiť kvalitu bývania pre obyvateľov, kvalitu prostredia kde žijeme. Záväzný 
legislatívny nástroj na zabezpečenie regulácie výstavby v území predstavuje územný plán. V podrobnosti 
územných plánov zón s využitím súčasných metód plánovania je vhodný a efektívny nástroj na defi novanie 
podmienok pre dobré žitie. 

Územný plán zahŕňa verejné priestory pre realizáciu rôznych aktivít, kde sa ľudia stretávajú a žijú. Nové 
prístupy v územnom plánovaní stavajú na iných princípoch ako klasické metódy, ktoré sa ukazujú v 
rýchlo meniacich podmienkach ako neefektívne, ťažkopádne. Odolnosť a kvalita urbanného prostre-
dia je základná priorita nového prístupu k plánovaniu. Odolnosť v zmysle odolania rôznym negatívnym 
vplyvom a zabezpečenia bezpečnosti.

Ak sa mestská časť Staré Mesto bude správať transparentne a predvídateľne, budú 
obyvatelia viac dôverovať jeho plánom.	

Ak bude mestská časť podporovať aktívne a viditeľne šport a zdravý životný štýl, aj ľudia budú 
chcieť viac športovať. Ak bude stáť auto mestskej polície na chodníku a nebude rešpektovať pra-
vidlá, nebudú ich rešpektovať ani obyvatelia. Ak budú verejné priestory dôsledne udržiavané, bez-
pečné a čisté, obyvatelia tento príklad budú nasledovať a sami budú čistotu udržiavať nielen vo 
verejných, ale aj vo vlastných priestoroch. To isté platí pre starostlivosť o zeleň, či preukazovanie 
rešpektu, či súcitu k slabším.
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3.	PRIORITNé	CIELE	A	OPATRENIA

 Priority stratégie zodpovedajú súčasným a budúcim potrebám obyvateľov, návštevníkov, pod-
nikateľov, organizácií a inštitúcií na území Starého Mesta Bratislavy. Súpis priorít predstavuje ot-
vorený dokument do ktorého je možné dynamicky zasahovať a reagovať tak na aktuálny vývoj. 

Starostka a poslanci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa budú pri svojom rozho-
dovaní a konaní riadiť nasledujúcimi spoločnými prioritnými cieľmi:

A.		 ZVÝŠIŤ	BEZPEČNOSŤ	V	MESTE

	 	 A.1		INTENZÍVNEJŠIA	A	EFEKTÍVNEJŠIA	SPOLUPRÁCA	S	POLÍCIOU	

Našou snahou je, aby obyvatelia žili a podnikali v bezpečnom prostredí so zaručením do-
držiavania verejného poriadku a bezpečnostných prvkov cestnej premávky,	 čo dokážeme 
v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a poriadkovou mestskou políciou. 
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OPATRENIA	/	AKTIVITY:	

A.1.1		 Participovať	na	zriadení	Front	office	Mestskej	polície	na	Obchodnej	ulici	s	mestom
	 	 	a	v	súlade	s	inštitútom	nočného	primátora.

A.1.�		 Prispieť	k	rozšíreniu	a	modernizácii	kamerového	systému,	a	zvýšiť	tak	verejnú	
	 	 bezpečnosť	a	prevenciu	proti	pouličnej	kriminalite	a	vandalizmu	
	 	 na	verejných	priestoroch	Starého	mesta	

A.1.3		 Vypracovať	mapu	kriminality.	Informovať	o	nebezpečných	lokalitách	v	meste. 
Vytipovať	nebezpečné	miesta	v	meste	a	následne	navrhnúť	opatrenia,	na	základe								

	 	 princípov	„Spravodlivého	podielu	mesta“,	aby	sa	vo	verejných	priestoroch	cítili	bez-
pečne	aj	ženy,	deti,	starí	ľudia	a	iní.	Napríklad	športoviská	s	viacerými	cestami	úniku,								
zeleň	cez	ktorú	vidieť,	chodníky	s	únikovými	cestami	po	stranách,	dobre	osvetlené	

	 	 zákutia	mesta	s	nižším	výskytom	ľudí,	a	pod.	Toto	bude	potrebné	zapracovať	do	
	 	 projektov	rekonštrukcií	ulíc,	námestí,	športovísk,	revitalizácie	parkov	a	uličnej	zelene.	

A.1.�		 Zaviesť	inovatívne	monitorovacie	nástroje	verejného	poriadku	a	bezpečnosti	–	smart	
aplikácia	pre	zber	podnetov	a	informácii	o	incidentoch	proti	verejnému	poriadku.	
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A.2  POSILNIŤ URBÁNNE NÁVRHY PRIESTOROV 
  A PRVKOV BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY	

Aby bolo Staré Mesto prijemné a architektúrne prvky kvalitné a odolné , je potrebné realizovať 
udržateľné riešenia. Osadzovať mestský mobiliár (lampy, koše, lavičky) schopný odolávať negatív-
nym vplyvom. 

Chceme prispieť k zlepšeniu spolužitia peších, nemotorovej a motorovej dopravy, pričom priori-
ta dôležitosti je daná poradím. 

OPATRENIA:	

A.�.1		 Osadzovať	taký	mestský	mobiliár,	ktorý	minimalizuje	negatívne	vplyvy	
	 	 	 	 vo	verejnom	priestore	a	je	schopný	odolávať	poškodeniu	a	vandalizmu
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A.3  ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI BEZBRANNÝCH 

  Bezpečnosť pre všetkých. 

  Dopravná bezpečnosť, ochrana pred negatívnymi vplyvmi spoločnosti. 

OPATRENIA:	

A.3.1	 Navrhnúť	a	zaviesť	opatrenia	pre	zvýšenie	bezpečnosti	zraniteľných	skupín	na	verejných	
priestoroch	 a	v	blízkosti	 školských	 areálov,	 športovísk	 a	iných	exponovaných	priestorov.	
Opatrenia	by	mali	smerovať	k	riešeniu	fyzického	priestoru	urbánnej	architektúry	a	cestnej	
premávky.	Taktiež	je	potrebné	aplikovať	prierezové	opatrenia	ochrany	zraniteľných	skupín	
do	politík	školstva,	kultúry,	dopravy	a	komunitného	života.	

A.3.�	 Organizovať	komunitné	stretnutia	na	tému	odolávania	negatívnym	vplyvom	v	spoločnosti	
(kyberšikana	a	počítačová	kriminalita,	podvody	zamerané	na	zraniteľné	skupiny	detí,	mlá-
deže	a	starších	ľudí,	nekvalitné	a	nezdravé	potraviny	a	tovary,	dopravná	bezpečnosť	a	iné).	

fotografia: shutterstock.com



16

B.  VYTVÁRAŤ KVALITNÝ VEREJNÝ PRIESTOR PRE VŠETKÝCH

Staré Mesto je mestom chodcov. Dostatočne široké chodníky bez áut, ktoré umožnia 
bezbariérový pohyb, sú základnou výbavou dobre fungujúceho mesta. Svedčí o tom niekoľ-
ko faktov. Pravidelný peší pohyb prispieva k zníženiu rizík mnohých ochorení. 65 % všetkých 
tržieb pre lokálne prevádzky pochádza od chodcov. Idea: Ak dosiahneme, že mestské časti 
poskytnú kompletný servis pre svojich obyvateľov - okrem bývania, možnosť nakúpiť čer-
stvé potraviny a drogériu, najesť sa v reštaurácii, zájsť na kávu alebo na víno, ísť si zašporto-
vať, zájsť do kina, ak rodičia budú môcť dať deti do škôlky vo svojom okolí, ak budú mať vo 
svojej mestskej časti základnú školu a krúžky. 

A ak všetky tieto aktivity bude možné príjemne obehnúť v pešej dostupnosti, po dostatoč-
ne širokých bezbariérových chodníkoch v blízkostí parkov a detských ihrísk, v príjemnom, 
bezpečnom ale aj atraktívnom a zaujímavom prostredí, bohatom na impulzy a možnosti 
pre vzájomnú interakciu, ľudia nebudú potrebovať auto na pohyb po centre Starého Mesta. 
Kvalita ovzdušia sa zlepší a na cestu do roboty alebo večer za kultúrou bez problémov po-
stačí MHD. Najlepšou cestou ako vyriešiť problém dopravy je kvalitný rozvoj mestských 
častí. Môžeme sa na to pozerať ako na problém migrácie v menšom merítku. 
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B.1  ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A EFEKTIVITY VEREJNÝCH PRIESTOROV
	 	 PORIADOK,	REKONŠTRUKCIA	A	ÚDRŽBA	VEREJNÝCH	PRIESTOROV,	
  ParKov a PamiatoK
	

Verejné priestory predstavujú významný prvok atraktivity územia, preto sa opatrenia zameriavajú 
na zvýšenie atraktivity a efektivity verejných priestorov na území mestskej časti, a to najmä pros-
tredníctvom zvyšovania ich kvality (i prostredníctvom revitalizácií), polyfunkčnosti a atraktivity pre 
obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Staré mesto je najstaršia mestská časť Bratislavy s naj-
kompaktnejšou urbanistickou zástavbou, ktorá okrem zabezpečenia bývania pre Staromešťanov 
poskytuje aj priestor pre administratívne a kultúrno spoločenské funkcie vyplývajúce z potreby 
Bratislavy ako hlavného mesta. Historické centrum je zároveň miestom s množstvom obchodov, 
služieb, kaviarní a reštaurácií, ktoré obľubujú obyvatelia, ale aj návštevníci Starého Mesta. Vysoká 
koncentrácia bývania a občianskej vybavenosti na relatívne malej ploche centrálnej časti Starého 
mesta často vytvára negatívny tlak na kvalitu života jej obyvateľov. Preto je dôležité, aby z košov 
nevypadávali odpadky, aby ulica, či námestie boli našou verejnou obývačkou. Riadna údržba verej-
ných plôch, systematická, kontrolovaná a sankcionovaná za porušenie a neodvedenie práce. Letná 
aj zimná údržba všetkých verejných plôch v Starom Meste. Špeciálna údržba verejných parkov a 
pamiatok, obnova sôch. Podpora umenia v ulici.

fotografia: odkazprestarostu
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OPATRENIA:	

B.1.1	 Zadefinovať	významné	priestory	a	ikonické	stavby	s	výnimočným	významom	pre	Staré	
mesto,	ktoré	musia	byť	chránené	pred	negatívnymi	zásahmi	(Dunajské	nábrežie,	Kúpele	
Grossling,	Propeler,	Osobný	prístav,	Hviezdoslavovo	námestie,	Parky,	Záhrady	a	pod.).

B.1.2		 Spracovať	participáciu	pre	Palisády	a	spolupracovať	s	tými,	ktoré	vyhlási	Hlavné	mesto	
Bratislava.

B.1.3		 Vyhlásiť	architektonické	súťaže	na	kontaktné	územia	centra	Starého	Mesta	
	 	 	(Palisády,	Južné	predmestie)

B.1.4		 Zadať	vypracovanie	územnoplánovacej	dokumentácie	na	stupni	územného	plánu	zóny	
pre	Južné	predmestie.	

B.1.5		 Pripraviť	obnovu	umeleckých	prvkov	v	meste,	reštaurovanie	historických	prvkov	a	osa-
denie	nových	prvkov	súčasného	umenia.	

B.1.6		 Znížiť	intenzitu	reklamného	smogu	najmä	v	historickom	centre	a	jeho	kontaktných	úze-
miach.	Vykonať	audit	reklamných	stavieb	na	území	Starého	Mesta	v	súčinnosti	s	hlav-
ným	mestom.	Ide	o	bilboardy,	mobilné	reklamné	zariadenia	umiestnené	na	chodníkoch,	
reklamné	plochy	umiestnené	na	budovách,	reklamné	bannery	umiestnené	na	plotoch	a	
zábradliach.	Následne	pripraviť	súbor	legislatívnych	a	iných	opatrení,	za	pomoci	ktorých	
dosiahneme	výraznú	elimináciu	množstva	neželanej	reklamy	v	uliciach	Starého	Mesta.	
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B.2  STAROSTLIVOSŤ O DETSKÉ IHRISKÁ, ŠPORTOVISKÁ A VNÚTROBLOKY 

V poslednom čase sme svedkami revitalizácií parkov, ktorých súčasťou je aj osádzanie detských 
hracích prvkov a preliezok. Na základe mnohých podnetov rodičov chceme iniciovať realizáciu 
pilotných projektov detských ihrísk, ktoré by kládli na deti vyššie nároky, poskytovali by pes-
trejšiu paletu aktivít a lepšie by rozvíjali mentálne aj motorické schopnosti detí. Realizované 
detské prvky a ihriská by boli výsledkom architektonicko - dizajnérskych súťaží návrhov. Je tiež 
potrebné otvoriť diskusiu s pamiatkarmi, ktorí v niektorých prípadoch realizácii lepších detských 
ihrísk bránia. Treba si uvedomiť, že parky a záhrady neslúžia len estetickému potešeniu ale aj 
najrôznejším aktivitám, ktoré iným ako historizujúcim či minimalistickým vzhľadom nemusia byť 
v rozpore s ideou historickej záhrady. 

Príklad: Prezidentská záhrada, Medická záhrada, parčíky vo vnútroblokoch a iné. 

Zabezpečíme riadnu údržbu existujúcich detských ihrísk a športovísk v Starom Meste. 
Doplníme prvky v detských ihriskách, vymeníme opotrebovaný mobiliár. Všetky novo osadené 
prvky musia spĺňať schopnosť reziliencie, t.j. musia mať zvýšenú odolnosť voči poškodeniu. Pri 
revitalizácii vnútroblokov ako poloverejných, či súkromných priestorov poskytnúť reálnu súčinnosť 
úradu so zástupcami združení, správcov bytových družstiev a pod. 

OPATRENIA:	

B.2.1	 Iniciovať	 realizáciu	pilotných	projektov	 ihrísk,	ktoré	by	kládli	na	deti	vyššie	nároky,	po-
skytovali	by	pestrejšiu	paletu	aktivít	a	lepšie	by	rozvíjali	mentálne	aj	motorické	schopnosti	
detí.	Realizované	detské	prvky	a	ihriská	by	boli	výsledkom	architektonicko	-	dizajnérskych	
súťaží	návrhov.	Je	tiež	potrebné	otvoriť	diskusiu	s	pamiatkarmi,	ktorí	v	niektorých	prípa-
doch	realizácii	lepších	detských	ihrísk	bránia.
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B.3  UDRŽIAVANIE ZELENE S DÔRAZOM NA VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA 
  A MANAŽMENT VODY 

Staré Mesto má byť reprezentačný priestor. Krásu a pohodu urbánneho prostredia významne 
dotvára zeleň, udržiavaná zeleň. Staré Mesto vytvorí systém a kontrolný mechanizmus na riad-
nu údržbu verejnej zelene. Systematickú, kontrolovanú a sankcionovanú za porušenie a neod-
vedenie práce. Špeciálna pozornosť sa bude venovať vodozádržným opatreniam v území. Klíma 
a reakcia na klimatické zmeny sú najväčšou výzvou v oblasti životného prostredia. Staré Mesto 
bude participovať na všetkých celomestských projektoch. 

OPATRENIA:	

B.3.1		 Dopracovať	„Manuál verejných priestorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“	

B.3.2		 Zabezpečiť	paspartizáciu	zelene.	V	súčinnosti	s	dendrológmi,	botanikmi,	krajinnými	ar-
chitektami	a	hlavným	mestom	vytvoriť	mapu	staromestskej	zelene,	s	plánom	starostli-
vosti	pre	jednotlivé	druhy	drevín.	

B.3.3		 Vytvoriť	stratégiu	riadenia	vodných	zdrojov	s	ohľadom	na	miléniové	rozvojové	ciele	a	boj	pro-
ti	klimatickým	zmenám,	zber	dažďovej	vody	a	jej	využitie	na	závlahu	verejných	priestorov	

B.3.4 	 Podpora	projektov	Environmentálnej	výchovy	

B.3.5	 Revitalizovať	jestvujúce	a	navrhnúť	nové	plochy	zelene	a	vodné	plochy	na	celom	území	
Starého	Mesta.
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fotografi a: ientegral.net

Kvalitný verejný priestor a vysoká kvalita života ide ruka v ruke s vysokou kvalitou zelene, preto 
jedným z opatrení je i zabezpečenie systematickej a odbornej starostlivosti o zeleň. V rámci aktivít 
je potrebné vytvorenie strategického dokumentu starostlivosti o zeleň, s dôrazom na podporu 
participácie komunít na starostlivosti o zeleň, podporné aktivity pre využívanie voľných plôch a 
prelúk, ako plôch kultivovanej zelene s väzbou na komunitné aktivity. V neposlednom rade chce-
me iniciovať vznik štandardov zelene pri nových projektoch na úrovni hlavného mesta, pre zabez-
pečenie vysokej kvality zelene pri nových developerských projektoch na území Starého Mesta. 

Prírodné plochy na území Starého Mesta boli väčšinou umelo vytvorené formou mestských par-
kov resp. záhrad, ktoré sú najdostupnejším miestom pre relaxáciu a oddych Staromešťanov. Tieto 
parky a zelené plochy tvoria jedinečný prírodný fenomén, ktorý vyvažuje hustú urbanistickú zá-
stavbu Starého Mesta.
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B.4  ZAPEZPEČIŤ ČISTÉ A ZDRAVÉ PROSTREDIE 

B.4.1 	 Rozvoj	 Technických	 služieb	 Starého	 Mesta	 v	rámci	 tvorby	 zdravého	 prostredia	 pre	
obyvateľov.	 Vytvoriť	 akčný	 plán	 odstraňovania	 havarijných	 stavov	 vrátane	 zriadenia	
Havarijnej jednotky

B.4.2  Zmapovať	miesta	čierneho	výlepu	a	graffiti.	Graffiti	odstrániť	a	eliminovať,	v	spolupráci	
so	školami	a	umelcami	nájsť	spôsob,	ako	graffiti	dostať	na	vyššiu	úroveň	a	nájsť	pre	neho	
správny	priestor	v	meste.	Čierny	výlep	odstrániť	a	vybudovať	inú	prijateľnú	alternatívu	
na	výlep	plagátov	na	kultúrne	a	spoločenské	podujatia.	

fotografia: SkyscraperCity
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C.		 SKVALITNENIE	DOSTUPNOSTI	VEREJNEJ	
	 	 INFRAŠTRUKTÚRY	ÚZEMIA	

 Zameriavame pozornosť najmä na riešenie technického stavu a vybavenosti pre služby, adek-
vátnu kapacitu a šírku ponuky služieb, podporu vzájomnej synergie a doplnkovosti služieb, vy-
tváranie nových možností (vrátane priestorových) pre zmysluplné trávenie času pre všetky sku-
piny obyvateľov, podporu jedinečnosti a talentov a v neposlednom rade na rozvoj partnerstva 
a spolupráce s ostatnými subjektmi vedúcej k nárastu kvality služieb na území mestskej časti 
Staré Mesto.

C.1  ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VZDELÁVANIE

Centrálna poloha mestskej časti v meste Bratislava a prítomnosť historického centra predur-
čuje mestskú časť ako priestor na konanie viacerých významných športových a voľnočasových 
aktivít s celomestským, resp. regionálnym významom. Spolupráca s usporiadateľmi a získanie 
výhod pre Staromešťanov. 

Údržba detských ihrísk pre voľnočasové chvíle detí, dopĺňanie nových prvkov v areáloch. 
Udržiavať plochy pre voľný pohyb psov.

Zabezpečiť riadny výkon kompetencií mestskej časti v oblasti materských škôl a základných 
škôl. Štandardné výchovnovzdelávacie postupy rozšíriť o zážitkové aktivity a reagovať na aktu-
álne trendy v oblasti školstva. Podpora spolupráce mestskej časti s Bratislavským Bábkovým 
divadlom, Divadlom Ludus (BSK). Zavedenie „imatrikulácie“ a „promovania“ školákov a pod. 
Rozšírenie kapacít vzdelávacích zariadení a podpora celoživotné vzdelávania. 

C.1  ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE VZDELÁVANIE
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OPATRENIA:

C.1.1		 Vytvoriť	priestor	pre	pôsobenie	základných	umeleckých	škôl	na	prvom	stupni	základ-
ných	škôl	a	zamedziť	tak	zbytočnému	presúvaniu	detí. 

C.1.�		 Pokračovať	v	zveľaďovaní	budov	a	areálov	škôl	a	škôlok.

C.1.3		 Zverejniť	na	webe	po	dôkladnej	analýze	kapacitu	a	obsadenosť	jednotlivých	škôlok	(sta-
romestských,	súkromných	aj	flexi),	čím	dôjde	k	zverejneniu	všetkých	dát	v	zrozumiteľnej	
forme.

C.1.�		 Vytvoriť	systém	podpory	a	motivácie	žiakov	a	ich	pedagógov cez	participatívne	projek-
ty.	Vyhlásená	súťaž	by	umožnila	žiakom	cez	JEDNODUCHÝ	projekt	odfotiť	časť	školy,	
ktorú	by	chceli	vylepšiť	a	slovne,	prípadne	v	jednoduchom	videu	zdôvodniť	prečo.	Školy	
v	Starom	Meste	by	mohli	získať	peniaze	na	daný	projekt	z	rozpočtu	mestskej	časti.

   Príklady projektov: 
	 	 	Farebná	škola.	Nové	toalety.	Vysadenie	školskej	záhradky.	Nové	ihrisko.	

C.1.5		 Podporovať	spoluprácu	základných	a	materských	škôl	so	školskými,	športovými	a	kul-
túrnymi	centrami	v	Starom	Meste. 

C.1.6 Podpora celoživotného vzdelávania, podpora rozvoja talentov, spolupráca mestskej časti 
a vysokých škôl prostredníctvom sytémov ”učenie prácou”, “tréning prácou”, “praktická 
stáž”. 
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C.2  SKVALITNENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A AKTIVÍT PRE SENIOROV

Zlepšenie technického stavu a vybavenosti budov resp. areálov, infraštruktúry sociálnych slu-
žieb (jasle, senior centrá). Rozširovanie služieb seniorom vytváranie verejne dostupných športo-
vo kondičných zariadení seniorov vo väzbe na zelené plochy. Podpora zraniteľných skupín, akými 
sú napr. seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi, ľudia bez domova, patrí medzi 
významnú a rozsiahlu pôsobnosť lokálnej samosprávy, osobitne so zameraním sa aj na rôzne 
druhy sociálnych služieb pre občanov nachádzajúcich sa v núdzi. 

Poskytované služby a opatrenia môžu značne ovplyvniť kvalitu ich života a tým aj kvalitu všet-
kých obyvateľov mestskej časti. Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb je vý-
znamným potenciálom mestskej časti. 

fotografia: senior-centrum.sk
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OPATRENIA:

C.�.1		 Pokračovať	v	dobre	zavedených	službách	v	sociálnej	oblasti,	rozšíriť	a	skvalitniť	ich	obsah	
(donáška	obedov,	sociálne	taxi,	terénna	služba).	

C.�.�	 Zlepšiť	technický	stav	budov	a	infraštruktúry	(jasle,	seniorcentrá).	

C.�.3		 Realizovať	výstavbu	nového	zariadenia	sociálnych	služieb	„Dobšinského“

C.�.�		 Integrovať	sociálne	služby	s	inými	vhodnými	službami	poskytovanými	mestskou	časťou	
(napr.	kultúra	a	vzdelávanie).	

C.�.5	 Iniciovať	zmenu	zákona	spolu	s	Vyhláškou	o	požiadavkách	na	zriadenie	spoločného	stra-
vovania,	aby	nadbytočné	jedlo	zo	zo	školských	jedální	mohlo	byť	posunuté	sociálne	od-
kázaným	skupinám

C.�.6		 Participovať	a	podporovať	inovatívne	komunitné	medzigeneračné	aktivity

C.�.7	 Zachovať	adresnú	finančnú	podporu	pre	staromestské	deti	s	ambíciou	čo	najjednoduch-
šieho	a	korektného	vybavenia	finančnej	pomoci

C.�.8		 Zabezpečiť	 ročne	 aspoň	 jeden	 externý	 automatický	 defibrilátor	 na	 verejne	 dostupné	
miesto.

C.�.�		 Podporiť	integráciu	zraniteľných	skupín	bez	domova	do	spoločnosti

C.�.10	 Spolupracovať	s	občianskymi	združeniami	so	špecializovaným	sociálnym	poradenstvom	
a	terénnej	sociálnej	práce	pre	ľudí	v	kríze,	po	prípade	pre	ľudí	bez	domova	
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C.3  SKVALITNENIE KULTÚRNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

OPATRENIA:

C.3.1		 Zaviesť	finančné	podporné	mechanizmy	na	podporu	rozvoja	činnosti	kultúrneho	a	kre-
atívneho	priemyslu	zadefinovaním	podmienky	využívania	priestorov	a	prenájmov	pries-
torov	vo	vlastníctve	alebo	správe	Starého	Mesta	s	dôrazom	na	prenájmy	pre	kultúrne	
podujatia.

C.3.�		 Urobiť	kultúrny	audit	priestorov	v	správe	Starého	Mesta.	Vyjasniť	si	ich	dramaturgiu	s	dô-
razom	na	celkové	pokrytie	rôznych	druhov	kultúrnych	aktivít.	Vyčleniť	časť	priestorov	pre	
nezávislé	kultúrne	aktivity	obsadzované	formou	dlhodobých	otvorených	výziev,	s	tým,	že	
ich	činnosť	bude	výraznou	mierou	financovaná	z	iných	zdrojov	ako	rozpočet	MČ.	

C.3.3		 Spolupracovať	 s	mestom	na	 príprave	 zadania	 a	 vypísania	 architektonickej	 súťaže	 pre	
revitalizáciu	Kúpeľov	Grössling.

fotografia: tasr
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C.4  PODPOROVANIE KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE VŠETKÝCH 

Kultúra je významným potenciálom mestskej časti. Mestská časť bude podporovať aktivity ve-
dúce k rozvoju kreatívneho priemyslu ako potenciálneho nového ekonomického odvetvia na 
území mestskej časti. Potrebné je zlepšiť technický stav a vybavenosť budov, areálov, a kultúrnej 
infraštruktúry (kultúrne centrá). 

OPATRENIA:

C.�.1		 Podporovať	aktívne	formy	kultúry	ako	základ	kreatívnej	ekonomiky.	

C.�.�		 Vytvoriť	podmienky,	aby	v	určitom	čase	boli	uzavreté	kľúčové	komunikácie	v	meste	pre	
potreby	komunitných,	športových,	a	kultúrnych	akcií	obyvateľov.	

C.�.3		 Organizovať	prepájanie	škôl	 s	kultúrnymi	a	komunitnými	centrami,	prepájanie	škôl	 so	
senior	centrami	(Ticho	a	spolu,	Edulienka	a	Záhrebská),	pripraviť	participatívne	projekty	
pre	žiakov	základných	škôl,	zelené	zásahy	a	eko	projekty,	krúžky	(Zverejniť	databázu	voľ-
nočasových	aktivít	a	krúžkov	na	území	MČ	Staré	Mesto.	Informovať	o	aktivitách	v	rámci	
možností	komunikačných	kanálov	Starého	Mesta,	web,	sociálne	siete,	noviny),	súťaž	pre	
deti	so	zdravotným	postihnutím,	súťaž	pre	extra	nadané	deti	a	riešiť	odmeny	pre	učite-
ľov	a	vytvoriť	systém	finančného	motivovania	škôl. 

C.�.�		 Pripraviť	program	na	oživenie	knižníc.	Staromestské	knižnice	v	sebe	ukrývajú	veľký	po-
tenciál.	Súbor	aktivít	vykonávajú	už	dnes,	no	pri	efektívnejšom	nastavení	komunikácie	
existuje	predpoklad	pre	väčší	záujem	o	ich	aktivity. 
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C.5  ZLEPŠOVANIE STAVU DOPRAVNEJ INFARŠTRUKTÚRY

Priorita sa zameriava na súbor aktivít vedúcich ku komplexnému skvalitneniu stavu dopravných 
a cestných komunikácií v mestskej časti.

OPATRENIA:

C.5.1 	 Sledovať	priebežne	stav	ciest	a	chodníkov	v	správe	Starého	Mesta	vo	verejne	prístupnej	
databáze	v	kategóriách	výborný,	dobrý,	zlý,	havarijný	a	podľa	toho	plánovať	opravy	a	rekon-
štrukcie	(s	výnimkou	opráv	pri	rekonštrukciách	sietí	zo	strany	energetických	podnikov).	

C.5.�		 Zabezpečiť	 priebežné	 odstraňovanie	 výtlkov	 a	prepadlín	 a	 využívať	 pri	 tom	 systém	
oznamovania	podnetov	od	občanov	a	vlastnú	kontrolnú	činnosť	TSSM.	

C.5.3	 Zabezpečiť	pravidelné	čistenie	kanalizačných	vpustí	na	cestách	a	chodníkoch.	Každý	rok	
investovať	do	obnovy	dopravnej	infraštruktúry,	vrátane	chodníkov. 

fotografia: odkazprestarostu
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C.6  UPOKOJOVANIE DOPRAVY A NEMOTOROVÁ DOPRAVA

	 	 Mestská časť bude podporovať aktivity vedúce k rozvoju udržateľných foriem dopravy na
  území mestskej časti. 

Priorita sa zameriava na súbor aktivít vedúcich ku skvalitňovaniu a inováciám v dopravnom sys-
téme na území mestskej časti a k zlepšeniu dopravnej situácie. Mestská časť bude podporovať 
rozvoj alternatívnych foriem dopravy na svojom území. Je potrebné nastaviť pravidlá spolužitia 
peších, bicyklistov a iných foriem dopravy a automobilovej dopravy, s prioritou bezpečnosti všet-
kých zúčastnených. Cyklotrasy oddelené od chodcov a automobilov výrazne zvyšujú bezpečnosť 
aj počet ľudí, ktorí ich využívajú.

fotografi a: svegal.sk
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OPATRENIA:

C.6.1		 Revitalizovať	aspoň	tri	verejné	priestory	s	preferenciou	peších,	cyklistov	a	iných	nemo-
torových	dopravných	prostriedkov	a	MHD.

C.6.�		 Obmedziť	tranzitnú	dopravu	cez	územie	Starého	Mesta.	V	spolupráci	s	hlavným	mestom	
hľadať	systémové	riešenia	tak,	aby	ani	vnútromestská	tranzitná	doprava	neprechádzala	
centrom	mesta	 (Severná	tangenta,	presmerovanie	 tranzitu	z	vnútorného	dopravného	
okruhu,	Staré	Mesto	ako	nízko	emisná	zóna	s	výnimkou	rezidentov).	Zavedením	zóny	30	
na	uliciach	vo	vytypovaných	lokalitách	-	predovšetkým	rezidenčné	zóny	Starého	Mesta	
s	výnimkou	kľúčových	dopravných	tepien	(hlavne	slúžiacich	MHD).

C.6.3		 Zabezpečiť	postupne	nízkoemisnú	zónu	v	historickom	centre	Starého	Mesta.	V	horizon-
te	4	rokov	bude	vjazd	do	historického	centra	povolený	len	vozidlám	s	nulovými	emisiami	
(s	výnimkou	rezidentov,	hasičov,	záchrannej	služby),	týka	sa	to	hlavne	zásobovania.

C.6.�		 Vykonať	 audit	 priechodnosti	 a	 bezbariérovosti	 chodníkov,	 na	 hlavných	 peších	 ťahoch	
Starého	Mesta	a	následnú	realizácia	opatrení	-	bezbariérové	prechody	+	odstránenie	bariér	
z	chodníkov	(nerovné	povrchy,	autá,	reklamné	zariadenia)		a	realizácia	opatrení,	aby	k	zatara-
seniu	peších	ťahov	nedochádzalo	a	aby	bol	umožnený	plynulý,	pohodlný	pohyb	chodcov).

Konkrétne:
Ťah A:   Hlavná	stanica	-	Námestie	Slobody	-	Kollárovo	nám.	-	Obchodná	
		 	 	 -	Nám.	SNP	–	Kamenné	nám.	-	Historické	centrum

Ťah B:   Autobusová	stanica	Nivy	-	Dunajská	-	Kamenné	nám.	-	Historické	centrum

Ťah C:   Nábrežie	Dunaja

Ťah D:   Račianske	nám.	-	Mýtna	-	Nám.	Slobody	-	Nám.	1.	mája	-	Hoďžovo	nám.

Ťah E:   Hlavná	stanica	-	Imricha	Karvaša	-	Americké	nám.	-	Sasinkova
		 	 	 -	Autobusová	stanica	Nivy

	 	 	 	 Technické	riešenia	koordinovať	s	hlavným	mestom	
	 	 	 	 -	Útvar	hlavnej	architektky,	Metropolitný	Inštitút	Bratislavy.
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C.7		 EFEKTÍVNA	REGULÁCIA	PARKOVANIA

Efektívna celomestská parkovacia politika je prioritou Starého Mesta. Staré Mesto bude súčin-
né pri jej tvorbe a zavádzaní na celomestskej úrovni. Základným cieľom je zabezpečenie parko-
vacích miest pre obyvateľov s trvalým pobytom v Starom Meste. Druhým cieľom je efektívne 
riadenie využitia parkovacích miest a zabezpečenie parkovania pre návštevníkov mestskej časti, 
predovšetkým obyvateľov z ostatných častí mesta. Výhľadovo je snahou mestskej časti rekon-
štruovať všetky ulice tak, aby parkovacie miesta boli súčasťou vozovky a aby zaniklo parkovanie 
na chodníkoch.

OPATRENIA:

C.7.1		 Postupne	rozšíriť	parkovacie	zóny	na	územie	celého	Starého	Mesta	s	cieľom,	aby	čo	naj-
väčší	počet	Staromešťanov	zaparkoval	pri	svojom	dome.

C.7.�		 Rokovať	s	Bratislavskou	parkovacou	službou	(BPS)	o	rozšírení	doby	spoplatneného	par-
kovania	v	zóne	BPS	pre	nerezidentov,	resp.	o	vyčlenení	časti	miest	len	pre	rezidentov	vo	
večerných	hodinách.	V	spolupráci	s	hlavným	mestom	rokovať	o	uspokojivom	režime	pre	
rezidentov	v	zóne	BPS	v	rámci	pripravovanej	mestskej	parkovacej	politiky.

C.7.3		 Spolupracovať	s	hlavným	mestom	pri	zavádzaní	jednotnej	parkovacej	politiky	s	prihliad-
nutím	na	požiadavky	mestskej	časti.	Parkovacia	politika	stojí	na	princípe	spoplatneného	
parkovania	 pre	 všetkých	 v	 kombinácii	 so	 zvýhodneným	 rezidenčným	parkovaním.	Za	
týmto	účelom	určí	mestská	 časť	 spôsob	 rozdelenia	Starého	Mesta	do	 rezidentských	
zón,	pričom	rezidenčné	parkovanie	umožní	parkovať	rezidentom	za	zvýhodnených	pod-
mienok	prioritne	v	 rámci	 svojej	 štvrte.	Toto	opatrenie	má	vytvoriť	dobré	podmienky	
pre	parkovanie	v	blízkosti	svojho	bydliska	a	znížiť	 frekvenciu	automobilovej	dopravy	v	
intraviláne	Starého	Mesta.

”
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D.	 	 PARTICIPÁCIA	A	EFEKTÍVNE	VYUŽITIE	ZDROJOV	ÚZEMIA

D.1  SPOLUPRÁCA S INICIATÍVAMI KOMUNÍT A DOPRACOVANIE MANUÁLU 
  VEREJNÝCH PRIESTOROV 

Chceme dosiahnuť aby všetci aktívni dostali priestor na realizáciu svojich aktivít a aby Staré Mesto 
malo tvár a charakter hodný centra Európskej metropoly. V Starom Meste sú výrazne zastúpené 
rôzne komunity, ktoré aktívne riešia problémy svojho okolia. Mestská časť vytvorí systém podpo-
ry týchto komunít a bude komunikovať, koordinovať a synchronizovať tieto aktivity.

OPATRENIA:

D.1.1	 Dopracovať	„Manuál	verejných	priestorov	v	časti	Panenská	ulica	a	okolie“.	

D.1.2	 Zabezpečiť	spustenie	pilotného	projektu	rekonštrukcie	ulice	podľa	„Manuálu	verejných	
priestorov	pre	Panenskú	ulicu	a	okolie“	-	rekonštrukcia	spustenie	pilotného	projektu	re-
konštrukcie	ulice	podľa	„Manuálu	verejných	priestorov	pre	Panenskú	ulicu	a	okolie“.

D.1.3	 Vytvoriť	zdieľaný	priestor	Zochova	-	Palárikova	-	Svoradova,	rozšírenie	pešej	zóny	
Kollárovo	nám.	a	pripraviť	projekt	rekonštrukcie	a	revitalizácie	Floriánskeho	nám.	

	 	 vrátane	zmeny	organizácie	dopravy.	
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D.2  SKVALITNENIE MANAŽMENTU ÚZEMIA
	 	

Priorita sa zameriava na celý súbor aktivít vedúcich ku zlepšeniu, zefektívneniu a otvoreniu    
manažmentu územia mestskej časti.

OPATRENIA:

D.2.1  Vypracovať	 koncepciu	 zdieľaného	manažmentu	 priestorov	 a	 budov,	 vrátane	 hnedých	
plôch	a	pasport	vnútroblokov.	

D.2.2  Pomôcť	hlavnému	mestu	s	realizáciou	pripravovaného	projektu	Živé	námestie	-	revitali-
zácia	Nám.	SNP	a	Kamenného	námestia	a	kúpeľov	Grössling.	

fotografia: magistrát BA 
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D.3  ZLEPŠENIE URBÁNNEJ ŹIVEJ KULTÚRY 

Bratislava je živé, kultúrne a na svoje rozmery dynamické mesto. Bratislava sa za dve dekády 
dramaticky zmenila a stala sa mestom príležitostí, ale aj autentickej domácnosti. Kombinuje v 
sebe ambície veľkomesta s dostupným a ľudským rozmerom, ktorý začína chýbať európskym 
metropolám. K brandingu preto patrí aj zlepšenie urbánnej bezpečnosti.

Cieľom tejto priority je realizácia aktivít zameraných na zlepšovanie stavu urbánnej bezpečnosti, 
prostredníctvom debarierizácie objektov a komunikácií a verejných priestorov v kontexte požia-
daviek špecifických skupín obyvateľstva. Súvisiace aktivity budú podporené inicializáciou zmeny 
fungovania mestskej polície do režimu rešpektujúceho potreby miestnej komunity a intenzívne-
ho dialógu s inštitúciami sídliacimi na území mestskej časti, ku ktorým sa viaže potenciálne riziko 
útokov a incidentov viažucich sa na terorizmus.

  OPATRENIA:

D.3.1		 Definovať	a	moderovať	debatu	o	povahe	Starého	Mesta,	a	to	tak	pre	domácich,	ako	aj	
návštevníkov.
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D.4  ZAVEDENIE STAROMESTSKEJ DOTAČNEJ SCHÉMY

V Starom Meste je mnoho aktívnych jednotlivcov aj organizácií s dobrými projektami, k realizá-
cii ktorých chceme prispieť. 

OPATRENIA:

D.4.1 	 Prijať	prehľadnú	a	férovú	dotačnú	schému	na	podporu	komunitných	projektov	prostredníc-
tvom	poskytovania	dotácií	z	rozpočtu,	kompatibilnú	so	schémou	hlavného	Mesta	Bratislavy	
a	Bratislavského	samosprávneho	kraja	(Bratislavská	regionálna	dotačná	schéma).

D. 5  ROZVÍJANIE „SMART“ TURIZMU

Dôležitou oblasťou rozvoja mestskej časti je i oblasť turizmu. Mestská časť bude iniciovať nový 
systém umožňujúci spravodlivé rozdelenie nákladov a prínosov plynúcich z turistického ruchu 
medzi mestskými časťami a hlavným mestom. 

OPATRENIA:

D.5.1  Zhodnotenie potenciálu turistiky v meste a návrh nových nástrojov na obohacovanie 
turistického sprievodcu v starom meste – zahrnúť mapy záhrad a neobvyklých tematic-
kých ciest v Starom Meste.

D 5.2  Mestská časť bude iniciovať nový systém umožňujúci spravodlivé roz-delenie nákladov 
a prínosov plynúcich z turistického ruchu medzi mestskými časťami a Magistrátom.
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E.	 	 ZLEPŠIŤ	FUNGOVANIE	MIESTNEHO	ÚRADU

E.1   ROZHODOVANIE NA ZÁKLADE TRANSPARENTNÉHO KONANIA 

Verejné obstarávania vo výkone Miestneho úradu Bratislava–Staré Mesto budú transparentné 
a zákonné. Po ekonomickej analýze financií mestskej časti a analýze zmluvných vzťahov a záväz-
kov, ktorý bude vykonaný ako vstup pre ďalšie rozhodnutia, sa nastaví harmonogram verejných 
obstarávaní. Zadefinuje sa forma výkonu kompetencií a služieb, ktoré poskytuje mestská časť. 
Spravodlivé a efektívne prerozdelenie kompetencií medzi hlavným mestom a mestskými časťami, 
nadviazané nové partnerstvá a spolupráca, koncept delenia	zodpovednosti, vyššia miera participá-
cie v komunitnej správe , rozvoji a riešení problémov mestskej časti, komunikačná platforma.

OPATRENIA:

E.1.1		 Podporovať	aktívnu	participáciu	obyvateľov	na	rozhodovaní	prostredníctvom	vytvore-
nia	komunikačnej	platformy	OLD	TOWN_NEW	COM	(OT_NC)

E.1.�		 Vykonať	v	spolupráci	s	mestom	audit	staromestského	majetku.	Vytvoriť	mapu	mest-
ských	a	staromestských	pozemkov,	priestorov	a	budov	dostupnú	pre	všetkých.	Následne	
vykonať	audit	efektivity	nakladania	so	staromestským	majetkom.	

E.1.3		 Vykonať	audit	štruktúry	príjmov	mestskej	časti	Bratislava-	Staré	Mesto.

E.1.�		 Dôsledne	využívať	viaczdrojové	financovanie	investičných	akcií	s	osobitným	zreteľom	na	
obnovu	ohrozených	kultúrnych	pamiatok	na	území	Starého	Mesta.
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E.2  SLUŽBY OTVORENÉHO ÚRADU 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto bude spĺňať princípy transparentného úradu. 

Informácie a dáta, ktoré sa vytvárajú a zbierajú na úrade, budú verejne prezentované v súlade s 
predpismi o ochrane osobných údajov. Úrad bude poskytovať viac služieb a úkonov online a elek-
tronicky. 

Náklady na dobrú komunikáciu sa Starému Mestu vrátia mnohonásobne. Dobrá komunikácia 
nemôže nahradiť funkčné riešenia, no okrem nálady obyvateľov dokáže ovplyvniť aj rýchlosť s 
akou dokáže mestská časť postupovať pri realizácii potrebných zmien, dokáže ovplyvniť mieru 
zapojenia obyvateľov a dokáže prispieť k celkovej efektivite úradu. Každý dobrý vzťah začína 
komunikáciou. Preto je zmena v spôsobe komunikácie hlavného mesta a mestských častí s 
jeho obyvateľmi pre uskutočnenie pozitívnych zmien kľúčová a vyvoláva pozitívne reakcie oby-
vateľov. Iba ak ich bude Bratislava ochotná vypočuť, a bude s nimi úprimne, aktívne a otvorene 
komunikovať, dokážu si k nej nájsť angažovaný vzťah, budú mať svoje mesto radi a pociťovať 
hrdosť na to, ako v ňom spoločne žijeme. Chceme byť mestskou časťou, ktoré svojich obyva-
teľov trpezlivo vypočuje a otvorene a aktívne s nimi komunikuje.  Komunikácia s obyvateľmi je 
užitočná a prináša konkrétne výsledky a zlepšenia kvality života.  Otvorený dialóg, rešpekt a 
úprimná chuť robiť užitočné zmeny musí byť súčasťou DNA Starého Mesta. 
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OPATRENIA:

E.�.1		 Webstránka,	newsletter,	blog,	aplikácia,	Facebook,	Instagram. 

E.�.�		 Odkaz	 pre	 starostu	 alebo	 alternatívne	 riešenie,	 kde	 obyvateľ	môže	 sledovať	 priebeh	
spracovania	jeho	žiadosti. 

E.�.3		 Verejné	diskusie,	ktoré	kultivujú	dialóg	a	zbližujú	zdanlivo	veľmi	vzdialené	postoje	a	záuj-
my.	(What	City	-	workshopy,	Dobrý	Trh	-	komunitná	aktivita	s	dosahom	na	veľký	počet	
obyvateľov,	A4	-	diskusie,	miestny	úrad,	MIB,	iné	mestské	festivaly,	stretnutia	s	obyva-
teľmi	vo	vnútroblokoch,	komunitných	centrách,	na	školách. 

E.�.�		 Vytvoriť	nezávislú	redakciu	Staromestských	novín,	ktorá	bude	pokrývať	aktuálne	dianie	
v	Starom	Meste.	Redizajnovať	noviny.	Za	týmto	účelom	nadviazať	spoluprácu	s	vysoký-
mi	školami	a	sprístupniť	túto	komunikačnú	platformu	študentom.	So	zadaním	redizajnu	
osloviť	katedru	vizuálnej	komunikácie	VŠVU.	

E.�.6		 Využiť	partnerstvo	 s	Občianskymi	 združeniami	na	 zlepšenie	komunikácie	poslancov	a	
úradu	s	obyvateľmi. 

E.�.7		 Podporovať	komunitný	život.	Občanom	poskytovať	pomoc	pri	organizovaní	a	admini-
stratívnom	zabezpečení	komunitných	akcií	(príklad:	dočasné	uzavretie	ulice	pre	sused-
skú	komunitnú	akciu	a	s	tým	potrebné	povolenia).	
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E.3  POSKYTOVANIE DÁTOVÝCH SLUŽIEB V GEOGRAFICKOM 
  INFORMAČNOM SYSTÉME 

Aktívne využívanie GIS na úrade. Systematické a sústavné dopĺňanie dát, vytváranie nových 
vrstiev GISPLAN, ktorý je na úrade zavedený.

OPATRENIA:

E.3.1		 Doplniť	do	GIS	aplikáciu	o	bezpečnosti,	napr.	 zmapované	miesta	častých	dopravných	
nehôd,	priestupkov	a	trestných	činov.
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E.4  ZAVÁDZANIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA V RIADENÍ ÚRADU 

Skvalitnenie služieb úradu pre obyvateľov, integrácia a elektronizácia služieb, podpora šírenia in-
formácií a podpora informovanosti obyvateľov a návštevníkov sú ciele tejto priority zamerané aj 
na obnovu technického vybavenia inštitúcií mestskej časti, implementácie nových služieb a vy-
tvárania podmienok pre ich využívanie i prostredníctvom rozširovania potrebnej infraštruktúry 
v spolupráci s podnikateľským sektorom. Postupné zavádzanie systémov manažérstva kvality 
a implementácia Spoločného systém hodnotenia kvality pomocou modelu CAF na Miestnom 
úrade Staré Mesto. Realizovať hodnotenie aktivít úradu aj na základe manažmentu rizík a pláno-
vané rozhodnutia prijímať s dôrazom na riziká. 

Využívanie možností financií z externého prostredia a medzinárodných finančných mechaniz-
mov v oblasti revitalizácie verejných priestorov a zelene, rekonštrukcie škôl, historických budov 
a zariadení sociálnych služieb. Pri významnejších projektoch spájanie finančných prostriedkov 
s hlavným mestom a bratislavským samosprávnym krajom. Zostaviť rozpočet s dôrazom na re-
álne priority. Podporovať komunitné a cezhraničné aktivity. 

Zhodnocovať dlhodobo nevyužívaný majetok mestskej časti rekonštrukciou a následne jeho 
efektívnym využívaním. Zefektívniť organizačnú štruktúru a riadenie miestneho úradu.

OPATRENIA:

E.�.1		 Implementovať	na	úrade	systém	manažérstva	kvality	model	CAF.
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E. 5  ROZVÍJANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Posilňovanie kompetencií pracovníkov mestskej časti je predpokladom pre rozumné spravo-
vania mestskej časti. Priorita sa zameriava na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov úradu v 
reflexii na potrebu nových služieb pre obyvateľov.

OPATRENIA:

E.	5.1		 Program	školenia	pre	personál	

E.	5.�		 Podieľať	sa	na	projektoch	spolupráce	a	skvalitňovania	samosprávy,	zdieľanie	dobrých	
praktík

E.	5.3		 Účasť	na	medzinárodných	podujatiach	a	zber	dobrých	praktík	z	iných	organizácií

fotografia: magistrát BA 
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4.	VEREJNé	PROSTRIEDKY	A	NÍZKONÁKLADOVé	ÚVERY

TYP FONDU  / ÚVERU  / DOTÁCIE VYUŽITIE ZDROJOV FINANCOVANIA

ŠTRUKTURÁLNE ZDROJE 
Operačné	programy	2014-2020	(2021-2027)	
			ERFF-Európsky	fond	regionálneho	rozvoja
			ESF-Európsky	sociálny	fond
			KF-Kohézny	fond

			Integrovaná	infraštruktúra,	
			Ľudské	zdroje,	
			Kvalita	životného	prostredia,	
			Integrovaný	regionálny	operačný	
				program,	
			Efektívna	verejná	správa

PROGRAMY EEA SPOLOČENSTVA 
			EHP	a	Nórsky	finančný	mechanizmus
				Švajčiarsky	finančný	mechanizmus

			Kultúrne	a	prírodné	dedičstvo
			Sociálne	fenomény	a	spoločenské	výzvy
			Životné	prostredie	

ŠTÁTNE A VEREJNE DOTÁCIE ZO ŠR SR
			Štátny	fond	rozvoja	bývania
			Dotačný	program	bývania
			Štátne	dotácie	–	Min.	kultúry,	Min.	vnútra,	
			Min.	školstva	a	športu,	Zbor	požiarnikov,	
				Environmentálny	fond,	Fond	min.		
				zdravotníctva,	PPA,	Ministerstvo	financií
			Verejné	dotácie	–	BSK	

			Šport
			Kultúra	a	kultúrne	podujatia
			Seniori	a	deti
			Sociálna	oblasť
			Životné	prostredie
			Turistické	služby
			Enviromentálne	služby



��

TYP FONDU  / ÚVERU  / DOTÁCIE VYUŽITIE ZDROJOV FINANCOVANIA

PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 
– Interreg A + B + C
			HUSK
   sKat
			Central	Europe
			Dunajská	stratégia

			Kultúrne	a	prírodné	dedičstvo
			Sociálne	fenómeny	a	spoločenské	výzvy
			Životné	prostredie
			Dopravné	riešenia
			Turistika
			Spoločenské	výzvy	ekonomického	
					a	sociálného	rozvoja
			Migrácia	a	bezpečnosť

KOMUNITÁRNE PROGRAMY
			HORIZON	2020	
			Justice	and	Citizens	Programme
   Cosme
   erasmUs
   eNer
   liFe
			Health	and	food	security
			EMPL	Social	dialogue
			Union	Civil	Protection	Mechanism
			Asylum,	Migration	and	Integration	Fund
   esPoN 
   iNteraCt 
   UrBaCt 
   DevCo
			Urban	innovation	actions	

			Bezpečnosť
			Sociálne	veci
			Životné	prostredie
			Komunikačné	a	osvetové	kampane	
			Zlepšenie	podmienok	pre	rozvoj	vedy
				a	výskumu	
			Konkurencieschopnosť	podnikateľov
			Školstvo
			Rozvojová	spolupráca
			Technológický	vývoj
			Zelená	ekonomika
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TYP FONDU  / ÚVERU  / DOTÁCIE VYUŽITIE ZDROJOV FINANCOVANIA

PRIVÁTNE FONDY 
			Slovenské	firemné	nadácie	
			Medzinárodné	nadácie	na	rozvoja	
					udržateľného	rozvoja	
					a	ochrany	kultúrneho	dedičstva

			Školstvo
			Kultúra
			Turistika
			Životné	prostredie

REGIóNALNE FONDY
   	 Visegrad	Fund

Medzinárodná	spolupráca	v	rámci	
samospráv	a	otázky:

			Bezpečnosti
			Komunitných	a	sociálnych	politík
			Životného	prostredia
			Sociálnej	sféry
			Školstva
			Turistiky
			Spoločenských	vied	a	pamiatky	národa

MEDZINÁRODNÉ ROZVOJOVÉ FONDY
   	 eiB 
   	 EBRD	facility

			Investičné	projekty	samospráv	
				v	odvetviach	dopravy,	podnikania,		
				zelenej	ekonomiky,		energetiky	a	pod.

PPP PROJEKTY 			Výmena	osvetlenia
			Výmena	kotlov
			Iné	služby/vybavenie	potrebné	pre	
					sociálnu		a	technickú	infraštruktúru	
					v	správe	MČ
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