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Legislatívne a metodické pozadie spracovania 

Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na roky 2024-2030 (ďalej aj ako „PHRSR Staré Mesto“) je vypracovaný v zmysle § 8 Zákon č. 539/2008 
Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Dokument je spracovaný aj v súlade 
s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodikou tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3, január 2020. 

V zmysle Čl. 18, ods. 4, písmeno n) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v znení dodatkov č. 1 až 20 
je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, 
koncepcií a rozvojových programov. 

Taktiež v zmysle č. 29 ods. 1, písmeno a) je mestskej časti vyhradené zabezpečovať hospodársky a sociálny 
rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty. 

Spracovanie textu tohto dokumentu je realizované spracovateľom („Inštitút priestorového plánovania“) 
v zmysle Zmluvy č. 6/2022 zo dňa 09. 02. 2022. 
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Prehľad najpoužívanejších skratiek 

BSK  Bratislavský samosprávny kraj 

EÚ  Európska únia 

IKT  informačné a komunikačné technológie 

MČ  mestská časť 

MIRRI SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

MSP  malé a stredné podniky 

MŠ  materská škola 

PHRSR  program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

OP  operačný program 

SPODaSK sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela 

TEN-T  transeurópsky dopravný koridor 

VaV  výskum a vývoj 

ZŠ  základná škola 
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A. ÚVOD 

A.1 INŠTITUCIONÁLNE VÝCHODISKÁ 

A.1.1 Legislatíva upravujúca tvorbu a implementáciu PHRSR 
Strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na roky 2024-2030 (ďalej aj ako „PHRSR Staré Mesto“) je vypracovaný v zmysle § 8 Zákon č. 539/2008 
Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Dokument je spracovaný aj v súlade 
s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej uznesením vlády Slovenskej 
republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodiky tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3, január 2020. 

Rozhodovacie kompetencie v oblasti tvorby a implementácie PHRSR 

V zmysle § 8, ods. 5) zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 
dokument „program rozvoja obce“ (resp. program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce) 
schvaľuje obecné zastupiteľstvo. V tomto prípade teda orgánom kompetentným na prijatie (resp. 
schválenie) Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 

A.1.2 Partneri a inštitucionalizované partnerstvá pre tvorbu a implementáciu 
PHRSR 

V tabuľke nižšie sú uvedení hlavní aktéri rozvoja mesta, vymedzenie verejnosti, ktorá môže byť dotknutá 
procesom spracovania a implementácie PHRSR a osobitne sociálno-ekonomickí partneri vrátane ich 
motivácie pre spoluprácu. Zároveň je popísaný návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 
a zostavenie tematických pracovných tímov. 

Pre tvorbu strategického dokumentu boli vytvorené tematické pracovné skupiny. Riadni členovia 
pracovných skupín boli menovaní z pozície gestora tvorby dokumentu (starostka mestskej časti).  

Tabuľka 1 Vymedzenie kľúčových partnerov rozvoja mestskej časti 

1. Definovanie hlavných aktérov rozvoja mestskej časti 
• Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (Miestny úrad Bratislava - Staré Mesto); 
• Právnické osoby založené mestskou časťou: Seniorcentrum Staré Mesto (zabezpečuje prevádzku domova 

dôchodcov (zariadenia pre seniorov), zariadení opatrovateľskej služby (ďalej len ZOS), denného stacionára, terénnu 
opatrovateľskú službu), Staromestská knižnica (je verejnou mestskou knižnicou, rozpočtovou organizáciou mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto) a Technické služby Starého Mesta, a.s. 

• Základné a materské školy s právnou subjektivitou: ZŠ s MŠ, Dubová 1, Bratislava, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, 
Grösslingová 48, Bratislava, ZŠ, Hlboká cesta 4, Bratislava, ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava, ZŠ, Mudroňova 
83, Bratislava, ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava, ZŠ, Vazovova 4, Bratislava, MŠ, Šulekova 35, 
Bratislava a MŠ, Timravina 8, Bratislava. 

• Právnické osoby s majetkovou účasťou mestskej časti: TV Centrum, s. r. o. (20%) www.televiziacentrum.sk/, 
Bratislavský Náš markt (20%), Mesfend, s. r. o. (50%) a Revital, s. r. o. (12,5%). 

 

2. Definovanie dotknutej verejnosti 

Návrhy kľúčových riešení pre územie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sú určené pre široké spektrum cieľových skupín 
a beneficientov. Môžeme teda konštatovať, že procesom implementácie PHRSR bude dotknutá aj široká verejnosť. 
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Verejnosť bola informovaná o zahájení procesu tvorby PHRSR ako aj o priebežných výstupoch procesu tvorby PHRSR. Zároveň 
bola zo strany mestskej časti k dispozícií kontaktná osoba pre proces prípravy PHRSR. 

 

Zároveň bude umožnené relevantným zástupcom občianskych iniciatív zúčastniť sa procesu tvorby PHRSR prostredníctvom 
ich účasti na stretnutiach pracovných skupín.  

 

Dodatočne mohla verejnosť participovať aj v priebehu procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. proces 
SEA). 

3. Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia 
partnera 

Hlavná motivácia 
partnera pre 
spoluprácu 

Kapacita pre 
zapojenie do tvorby 
PHRSR 

Návrh 
inštitucionalizácie 
partnerstva resp. 
využitia existujúcej 

Návrh kľúčových fáz 
zapojenia partnera 

Hl. m. SR Bratislava Realizácia projektov na 
území mestskej časti, 
gestor celomestskej 
stratégie 

MIB  Asociovaný člen 
v rámci pracovnej 
skupiny. 

Vstupná správa, 

Analytická časť, 

Návrhová časť vrátane 
akčného plánu. 

Bratislavský 
samosprávny kraj 

 

Realizácia projektov na 
území mestskej časti, 
gestor regionálnej 
stratégie 

Inštitút regionálnej 
politiky 
Bratislavského kraja 

Asociovaný člen 
v rámci pracovnej 
skupiny. 

Vstupná správa, 

Analytická časť, 

Návrhová časť vrátane 
akčného plánu. 

BVS a.s. Realizácia projektov na 
území mestskej časti 

 Asociovaný člen 
v rámci pracovnej 
skupiny. 

Analytická časť, 

Návrhová časť vrátane 
akčného plánu. 

OLO a.s. Realizácia projektov na 
území mestskej časti 

 Asociovaný člen 
v rámci pracovnej 
skupiny. 

Analytická časť, 

Návrhová časť vrátane 
akčného plánu. 

Mestské lesy Realizácia projektov na 
území mestskej časti 

 Asociovaný člen 
v rámci pracovnej 
skupiny. 

Analytická časť, 

Návrhová časť vrátane 
akčného plánu. 

4. Koordinačná štruktúra procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby 
stratégie 

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, starostka 

Koordinátor 
prípravných prác / 
koordinátor tvorby 
stratégie 

Ing. Lucia Lanáková, vedúca oddelenia Stratégie a projektového riadenia 

Členovia riadiaceho 
výboru 

Samospráva: starostka, prednosta miestneho úradu, vedúci odborov MsÚ 

Tím pre koordináciu 
tvorby 
a implementácie 

A. Pracovné skupiny: 

1. Sociálne veci a zdravotníctvo; 
2. Školstvo a šport; 
3. Kultúra a cestovný ruch; 
4. Doprava a mobilita; 
5. Životné prostredie a  
6. Inštitucionálno-organizačné kapacity. 

B. Externí experti: 

„Inštitút priestorového plánovania“ 
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A.2 OBSAHOVÉ VÝCHODISKÁ 

A.2.1 Zdôvodnenie potreby spracovania PHRSR 
Na základe aktuálnych okolností, ktoré sú podrobnejšie popísané nižšie, môžeme konštatovať, 
že v súčasnosti (prvá polovica roku 2022) existuje vysoká potreba prípravy nového strategického 
dokumentu mestskej časti v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Takýmto dokumentom je program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja.  

„Hlavným dôvodom je potreba reflektovať aktuálne celospoločenské dianie 
v oblasti regionálnej politiky na Slovensku ale aj v EÚ.“ 

K týmto okolnostiam patria najmä začiatok nového programového obdobia politiky súdržnosti EÚ (nové 
programového obdobie je definované rokmi 2021 až 2027), schválenie kľúčového strategického dokumentu 
pre územie Bratislavského kraja (ktoré sa udialo v polovici roku 2021), pretrvávajúca situácia v podobe 
zdravotnej a ekonomickej krízy ale aj nové metodické pokyny pre tvorbu strategického dokumentu, ktoré 
boli predstavené začiatkom roku 2020. 

V priebehu roka 2020 bola zahájená príprava aj celomestskej stratégie (s pracovným názvom „Bratislava 
2030“). Toho času však neboli k dispozícií finálne výstupy či už analytickej alebo návrhovej časti. Známe však 
sú niektoré pracovné verzie výstupov. Spracovanie finálneho výstupu je plánované v polovici roku 2022, čo 
vytvára ešte časový priestor na prípadné vstupy aj z pozície mestskej časti.  

„Aj prostredníctvom prípravy vlastného strategického dokumentu je možné 
vytvoriť adekvátne podklady pre usmerňovanie regionálneho rozvoja 

na celomestskej úrovni.“ 

V zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky je mestskej časti vyhradené zabezpečovať 
hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové 
dokumenty a zároveň je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mestskej časti, koncepcií a rozvojových programov. 

Zároveň treba poznamenať, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto pripravila a úspešne realizovalo 
v ostatnom období množstvo projektov (či už investičných alebo neinvestičných), ktoré prispeli k rozvoju 
územia a boli financované z externých zdrojov (či už zdroje EÚ, granty EHP a Nórska alebo štátny rozpočet). 
Všetky realizované aj plánované projekty musia byť v súlade so stratégiou rozvoja mestskej časti.  

„Schválenie programu rozvoja mestskej časti/mesta je podmienkou na 
predloženie žiadosti mestskej časti/mesta o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu a z doplnkových zdrojov (doplnkovým zdrojom finančného 
zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z fondov 

Európskej únie).“ 
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ako základný strategický dokument 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti predstavuje základný strednodobý 
programový strategický dokument mesta v oblasti regionálneho rozvoja, ktorý nastavuje smer a priority 
rozvoja mesta. Cieľom tohto strategického dokumentu je identifikovať kľúčové výzvy a problémy územia 
a nastaviť smerovanie rozvoja pre nasledujúcu dekádu s ohľadom na priority a smerovanie rozvoja 
na úrovni regiónu, resp. mesta Bratislava. 

Zámerom dokumentu je prispieť k modernizácií územia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a zároveň 
prispieť k napĺňaniu priorít rozvoja definovaných v nadradenom strategickom dokumentu na úrovni regiónu 
(Bratislavského kraja) ale aj mesta (hl. m. SR Bratislava). 

Aktuálna stratégia rozvoja mestskej časti je definovaná do roku 2023 

Ostatný strategický dokument mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti regionálneho rozvoja bol 
vypracovaný v roku 2016 a bol definovaný na roky 2017-2023. Dokument bol síce pôvodne koncipovaný 
s výhľadom až do roku 2040, avšak doteraz neprešiel žiadnou revíziou, resp. aktualizáciou (obsah 
strategickej časti zostal pôvodný) a tak je jeho výpovedná hodnota po roku 2022 značne limitovaná. 
Aktuálny strategický dokument sa orientuje na obdobie po roku 2023. Vyhodnocovanie plnenie, resp. 
pokroku v plnení stanovených cieľov je pomerne limitované z dôvodu absencie stanovenia merateľných 
ukazovateľov na úrovni priorít, resp. opatrení.  

Obdobná situácia je aj na celomestskej úrovni, kde stratégia bola koncipovaná do roku 2020. V súčasnosti 
sa pripravuje nový strategický dokument pre obdobie po roku 2021. 

Rok 2021 ako začiatok nového programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 

Nové programové s ohľadom na oblasť regionálneho rozvoja patrí rok 2021 k prelomovým obdobiam. Je to 
prvý rok nového programového obdobia politiky súdržnosti EÚ (keďže nové programové obdobie je 
definované pre roky 2021 až 2027). Pre toto nové programové obdobie sú pripravované aj nové nástroje 
v oblasti podpory regionálneho rozvoja na úrovni EÚ ako aj na národnej úrovni.  

Na národnej úrovni sú už pripravené návrhy strešných dokumentov pre programové obdobie 2021 – 2027 
akými sú Partnerská dohoda a súvisiaci Operačný program Slovensko. Tie definujú základné smerovanie 
podpory v rámci európskej politiky súdržnosti na Slovensku. Očakávané schválenie týchto kľúčových 
dokumentov na národnej úrovni je v polovici tohto roku (r. 2022). 

Schválenie kľúčového dokumentu pre územie Bratislavského kraja 

Kľúčovým východiskom pre tvorbu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto je základný strategický dokument Bratislavského kraja-Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 
2030), ktorý bol schválený v júni tohto roku, a ktorý stanovuje smer a priority rozvoja regiónu 
na nasledujúce desaťročie. Dokument taktiež definuje nové očakávané ciele a výsledky v rámci 
regionálneho rozvoja na území Bratislavského metropolitného regiónu. Tieto očakávané výsledky budú 
hlavným predmetom pozornosti pri definovaní rozvojových priorít mestskej časti.  
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Príprava strategického dokumentu na úrovni mesta 

V priebehu roka 2020 bola zahájená príprava aj celomestskej stratégie (s pracovným názvom „Bratislava 
2030“). Pre túto úlohu bol vytvorený samostatný post na úrovni mesta- splnomocnenec primátora 
pre strategický plán mesta. V súčasnosti zastrešuje tvorbu tohto strategického dokumentu novovzniknutá 
inštitúcia patriaca pod mesto Bratislava a to Metropolitný inštitút Bratislavy. Zástupcovia mestskej časti sa 
aktívne zúčastňovali a stále zúčastňujú na prácach spojených s prípravou tohto strategického 
celomestského dokumentu. Toho času však neboli k dispozícií finálne výstupy či už analytickej alebo 
návrhovej časti. Známe však sú niektoré pracovné verzie výstupov. Spracovanie finálneho výstupu je 
plánované v polovici roku 2022, čo vytvára ešte priestor na prípadné zosúladenie pozície mestskej časti 
a mesta. 

Rozdiely v kompetenciách mesta a mestskej časti 

Kompetencie jednotlivých samospráv na území Slovenskej republiky určuje v prvom rade zákon o obecnom 
zriadení (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Špecifikom územia mesta 
Bratislavy je vzťah medzi mestom (magistrát) a jeho časťami (mestské časti). Jednotlivé vzťahy v rôznych 
oblastiach hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú podrobnejšie popísané v štatúte hlavného mesta. Z neho 
vyplýva, že mestské časti disponujú značným rozsahom vlastných kompetencií či už v sociálnej, 
hospodárskej oblasti ale aj v doprave a mobilite a v oblasti životného prostredia. V zmysle Čl. 18, ods. 4, 
písmeno n) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky v znení dodatkov č. 1 až 20 je miestnemu 
zastupiteľstvu vyhradené schvaľovať plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti, koncepcií 
a rozvojových programov. Taktiež v zmysle č. 29 ods. 1, písmeno a) je mestskej časti vyhradené 
zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj 
a celomestské rozvojové dokumenty. 

Pretrvávajúca situácia v podobe zdravotnej a ekonomickej krízy 

Rok 2021 je druhým rokom v poradí, v rámci celosvetovej zdravotnej a ekonomickej krízy spojenej 
s pandémiou COVID-19. Dokonca Bratislavský kraj bol vôbec prvým krajom, v rámci ktorého bol oficiálne 
potvrdený prvý infikovaný na území Slovenska. Toto obdobie je spojené s úplne novými skutočnosťami, 
s ktorými sa každý spoločnosť a každý jednotlivec musel popasovať. Napriek tomu, že dopady tejto krízy 
sa prejavili vo všetkých oblastiach života, niektoré sektory, ako napríklad kultúra, umenie, ale aj vzdelávanie 
a šport boli viac zasiahnuté. Toto všetko sa musí zohľadniť pri formulovaní nových priorít rozvoja 
mesta/mestskej časti. 

S ohľadom na túto situáciu bol zo strany Európskej komisie, pre roky 2021 až 2023 (pričom skutočná 
implementácia sa bude realizovať ešte niekoľko nasledujúcich rokov), schválený dodatočný finančný 
mechanizmus-Plán obnovy, čo pre Slovensko znamená dodatočné finančné zdroje vo výške približne 6 mld. 
EUR. Úlohou programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja bude pripraviť návrh strategického 
smerovania mesta aj s ohľadom na vyššie očakávané finančné prostriedky, ktoré bude možné na rozvoj 
mesta/mestskej časti využiť.  

Nové metodické pokyny pre tvorbu strategického dokumentu 

V prvej polovici roka 2020 boli, zo strany gestora regionálneho rozvoja na Slovensko (aktuálne Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), vydané nové metodické pokyny pre tvorbu programov 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, následne boli tieto pokyny v priebehu roka spresňované. 
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Cieľom nových metodických pokynov bolo zakomponovanie integrovaného prístupu k regionálnej politike 
a regionálnemu rozvoju v rámci tvorby strategického dokumentu a spresnenie jednotlivých krokov tohto 
procesu. Zároveň sa posilnil princíp participatívneho plánovania. 

 

A.2.2 Definícia územia pre spracovanie PHRSR a územnej štrukturácie stratégie 
PHRSR 

V rámci PHRSR sa neuvažuje s variantným návrhom stratégie. Rozvojová stratégia je spracovaná ako 
invariantná. Strategický dokument, v zmysle metodických pokynov, pokrýva celé územie mestskej časti.  

Územie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predstavuje jednu zo 17 mestských častí hl. m. SR Bratislavy. 
Z hľadiska štatistického vykazovania tvorí územie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto aj samostatný okres 
a to konkrétne Okres Bratislava I. Administratívne patrí územie mestskej časti/mesta pod územie 
Bratislavského kraja. Navrhované riešenie bude spracované v súlade s rozvojovými prioritami 
a očakávanými výsledkami definovanými v regionálnej stratégií a s ohľadom na aktuálne výstupy 
celomestskej stratégie. 

Mapa 1 Identifikácia územia mestskej časti 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, © OpenStreetMap contributors, CORINE Landcover 2018 
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A.2.3 Relevantné vstupy z nadradených programových a strategických 
dokumentov 

A.2.3.1 Aktuálne priority a návrhy smerovania strešných dokumentov na národnej úrovni 

Ku kľúčovým programovým dokumentom, pre obdobie po roku 2021 na národnej úrovni môžeme zaradiť 
najmä dva dokumenty a to Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Plán obnovy“) 
a Operačný program Slovensko. 

 

Plán obnovy 

Jedným z prvých dokumentov na národnej úrovni v oblasti podpory regionálneho rozvoja je Plán obnovy 
a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Plán obnovy“). Dokument bol pripravený za účelom 
efektívnejšieho vysporiadania sa s celospoločenskou hospodárskou a zdravotnou krízou v rámci územia 
Európskej únie a teda aj Slovenska. Dňa 13.7.2021 bol Plán obnovy schválený Radou pre hospodárske 
a finančné záležitosti a začalo sa s jeho implementáciou.  

 

Tabuľka 2 Komponenty Plánu obnovy v piatich kľúčových oblastiach verejných politik 

Zelená ekonomika 

1 Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra 

2 Obnova budov 

3 Udržateľná doprava 

4 Dekarbonizácia priemyslu 

5 Adaptácia na zmenu klímy 

Vzdelávanie 

6 Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch 

7 Vzdelávanie pre 21. storočie 

8 Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl  

Veda, výskum, inovácie 

9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií 

10 Lákanie a udržanie talentov 

Zdravie 

11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť 

12 Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie 

13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť 

Efektívna verejná správa a digitalizácia 

14 Zlepšenie podnikateľského prostredia 

15 Reforma justície 

16 Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva 

17 Digitálne Slovensko (štát v mobile, kybernetická bezpečnosť, rýchly internet pre každého, digitálna ekonomika) 

18 Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie 
Zdroj: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, 2021, MF SR 

 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

   Inštitút priestorového plánovania    16 

Najviac finančných prostriedkov je alokovaných v rámci komponentov Moderná a dostupná zdravotná 
starostlivosť; Udržateľná doprava; Obnova budov a Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, 
výskumu a inovácií. 

 

Operačný program Slovensko 

Tento dokument slúži pre implementáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku 
pre roky 2021-2027. V súčasnosti je pripravený návrh smerovania, ktorý podrobnejšie špecifikuje 
5 politických cieľov definovaných zo strany EÚ. Implementácia programu by sa mala začať v polovici 
budúceho roka. 

 

Tabuľka 3 Návrh rozvojových opatrení OP Slovensko 

Politický cieľ 1 - Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej 
transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT. 

1.1. Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií 

1.2. Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy 

1.3. Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP, a to aj produktívnymi 
investíciami 

1.4. Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie 

Politický cieľ 2 – Zelenšia, nízkouhlíková s prechodom na hospodárstvo s nulovým čistým obsahom uhlíka a odolná Európa 
vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového 
hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich riadenia a udržateľnej mestskej 
mobilite. V rámci politického cieľa 2 sú v OP Slovensko navrhnuté tieto opatrenia/oblasti podpory: 

2.1. Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov 

2.2. Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré 
sú v nej stanovené  

2.3. Rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-e)  

2.4. Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové 
prístupy 

2.5. Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva 

2.6. Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje 

2.7. Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach a zníženie 
všetkých foriem znečistenia 

2.8. Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou 
uhlíka1 – uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať prostredníctvom nasledujúcich aktivít: - Rozvoj verejnej dopravy 
(okrem cyklodopravy) - Podpora cyklodopravy - Bratislava železničný uzol 

Politický cieľ 3 - Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility.  

3.1. Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej siete TEN-T (európske koridory) odolnej proti zmene 
klímy – uvedené opatrenie/oblasť sa bude napĺňať prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

3.2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej 
proti zmene klímy, vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility – uvedené opatrenie/oblasť sa bude 
napĺňať prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

Politický cieľ 4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv. 

4.1. Zvyšovanie účinnosti a inkluzívnosti trhov práce a prístupu ku kvalitnému zamestnaniu rozvíjaním sociálnej 
infraštruktúry a podporou sociálneho hospodárstva 

4.2. Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy 
a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry, vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online 
vzdelávanie a odbornú prípravu 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

   Inštitút priestorového plánovania    17 

4.3. Záruky pre mladých  

4.4. Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšením odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti 
vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť 

4.5. Potravinová a materiálna deprivácia 

4.6. Sociálne inovácie a experimenty 

Politický cieľ 5 - Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území 
a miestnych iniciatív. 

5.1. Budovanie administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych orgánov 

5.2. Kvalitnejšie verejné politiky a otvorené vládnutie  

5.4. Regionálna a miestna infraštruktúra pre pohybové aktivity, voľný čas, cykloturistiku 

5.5. Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich kultúrne dedičstvo, komunitný rozvoj a udržateľný 
cestovný ruch  

Podpora národných kultúrnych pamiatok, vrátane kultúrnych a prírodných pamiatok zaradených v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO a príprava na hosťovanie akcie Európske hlavné mesto kultúry 2026 sa zvažujú ako operácie 
strategického významu. 

Zdroj: OP Slovensko (návrh), MIRRI SR, 2021 

 

A.2.3.2 Aktuálne priority rozvoja na regionálnej úrovni 

V júni tohto roku (rok 2021) bol schválený základný strategický dokument na úrovni regiónu-Program 
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2027 
(s výhľadom do roku 2030). Dokument definuje nové očakávané ciele a výsledky v rámci regionálneho 
rozvoja na území Bratislavského metropolitného regiónu. Dokument definuje spolu 8 priorít, ktorými sú: 

1. Udržateľná mobilita; 
2. Kvalitné a udržateľné životné prostredie; 
3. Moderné školstvo a kvalitná veda, výskum a inovácie; 
4. Udržateľný turizmus a kultúra; 
5. Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť; 
6. Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť; 
7. Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov a 
8. Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu. 
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Obrázok 1 Ciele a priority PHRSR BSK 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) 

 

Zdroj: PHRSR BSK 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030), BSK, 2021 
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A.2.4 Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií 
Môžeme konštatovať, že na úrovni mestskej časti je jedným z hlavných strategických dokumentov práve 
program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Z pozície mestskej časti aj v zmysle kompetencií 
a štatútu hlavného mesta SR Bratislavy nevyplýva exaktne povinnosť tvorby viacerých sektorových 
strategických dokumentov. Okrem spomenutého PHRSR patrí k ďalším strategických dokumentov na úrovni 
mestskej časti ešte Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti. Okrem toho sú na úrovni mestskej 
časti spracované materiály v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu a rozvoja kultúry. Samostatnou 
oblasťou je príprava jednotlivých projektov, ktoré sú realizované zo štrukturálnych fondov EÚ a iných 
verejných zdrojov. 

Väčší počet strategických dokumentov je spracovávaný na celomestskej úrovni. Ich zameranie je pomerne 
široké a zahrňuje viaceré sociálno-ekonomické oblasti. 

Strategické dokumenty regionálneho charakteru zabezpečuje samosprávny kraj. Kontinuálne sú 
vypracovávané, resp. inovované jednotlivé strategické dokumenty (územný plán regiónu, PHRSR VÚC) 
vrátane sektorových dokumentov. Pričom aktuálne sa pracuje na sektorových strategických dokumentoch 
v oblasti zdravotníctva, športu a cestovného ruchu. 

 

A.2.4.1 Vybrané strategické dokumenty na úrovni mestskej časti 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2017-
2023 

Ostatný strategický dokument mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v oblasti regionálneho rozvoja bol 
vypracovaný v roku 2016 a bol definovaný na roky 2017-2023. Dokument bol síce pôvodne koncipovaný 
s výhľadom až do roku 2040, avšak doteraz neprešiel žiadnou revíziou, resp. aktualizáciou (obsah 
strategickej časti zostal pôvodný) a tak je jeho výpovedná hodnota po roku 2022 značne limitovaná.  

 

A.2.4.2 Vybrané strategické dokumenty na úrovni mesta 

Štúdia demografického potenciálu (do roku 2050) 

Medzi mestské časti, kde dochádzalo najviac dochádzajúcich do zamestnania patrilo aj MČ Bratislava-Staré 
Mesto.  

Napriek rastu plodnosti a migračným ziskom vo všetkých troch prognostických scenároch, očakávaný vývoj 
počtu, prírastkov a vekového zloženia obyvateľov Bratislavy bude nepriaznivý. Bratislava bude čeliť 
demografickému starnutiu a prirodzenému, neskôr i celkovému úbytku obyvateľstva. Dôvodom je, že počet 
ľudí v dôchodkovom veku bude stúpať a vo veku najintenzívnejšej reprodukcie budú málo početné ročníky. 
Tento fakt čiastočne zmierni imigrácia, ktorá bude kompenzovať reprodukčné straty a omladzovať vekové 
zloženie. 

ZHOTOVITEĽ A ROK: INFOSTAT - Výskumné demografické centrum, 2015  
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Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 
2021 

Dokument je revíziou existujúceho dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2019 – 2023. Strategická časť obsahuje prepracované finančné tabuľky, ktoré odzrkadľujú 
výlučne náklady z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a revidovaný bol tiež cieľ č.4. 
Dokument obsahuje 5 priorít, od ktorých sa následné  odvíjajú ciele a opatrenia. 

Stanovené priority: 

1. Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 
životných potrieb (sociálne služby krízovej intervencie)  

2. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi  
3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 
veku  

4. Komunitné plánovanie sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy18  
5. Ľudské zdroje 

ZHOTOVITEĽ A ROK: ERUDIO, s.r.o, 2018 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 

Na obdobie rokov 2010-2020 bolo pre mesto Bratislava stanovená nasledovná vízia: “Bratislava má ambíciu 
rozvíjať sa ako moderná a konkurencieschopná európska metropola vytvárajúca priaznivé podmienky 
pre plnohodnotný a harmonický život občanov všetkých generácií a atraktívne prostredie pre návštevníkov, 
študentov a investorov.” 

Strategické ciele dokumentu: 

1. posilňovaním Bratislavy ako rozhodujúceho generátora ekonomického rozvoja dosiahnuť 
zvýšenie životnej úrovne celého Slovenska;  

2. vytvoriť vitálne prostredie pre prilákanie medzinárodných inštitúcií a centrál 
nadnárodných spoločností;  

3. posilňovať Bratislavu ako nadregionálne centrum vzdelávania, vedy, výskumu 
a strategických služieb1; 

4. prilákať návštevníkov zo susedných regiónov a štátov organizovaním, podporovaním 
a propagovaním významných kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých 
a spoločenských podujatí; 

5. definovať celosvetovo a celoeurópsky ľahko zrozumiteľné, ale zároveň špecifické 
a unikátne ťažiskové témy na propagáciu mesta v oblasti cestovného ruchu a s ich 
pomocou vybudovať pozíciu Bratislavy ako atraktívnej a dobre manažovanej turistickej 
destinácie. 

ZHOTOVITEĽ A ROK: ERUDIO, s.r.o, 2018 

 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    21 

Koncepcia rozvoja MHD pre roky 2013 -2025 

Dokument vychádza zo spracovaného Územného generelu dopravy (ďalej ako UGD). Koncepcia spracovala 
zámery rozvoja mestskej hromadnej dopravy, ktoré analyzoval ÚGD, obsahuje tiež informácie 
o modernizácii a vybudovaní prestupných uzlov v sieti MHD, všeobecné požiadavky na technické riešenie 
tratí a vybavenie zastávok a riešenie preferencie vozidiel MHD.  

ZHOTOVITEĽ A ROK: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 2016 

 

Akčný plán udržateľného energetického rozvoja Hlavného mesta SR Bratislavy 2013 

Dokument definuje aktivity mesta zamerané na znižovanie emisií CO2. Spracovaný bol v nadväznosti 
na pristúpenie mesta k celoeurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov. 

Opatrenia v akčnom pláne sú zamerané na sektor budov; verejné osvetlenie; doprava; miestnu výrobu 
energie; plánovanie, reguláciu a prácu s verejnosťou. 

ZHOTOVITEĽ A ROK: Energetické centrum Bratislava, 2013 

 

Koncepcia rozvoja hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky 

Dokument má za úlohu vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území 
mesta. Koncepcia obsahuje analýzu súčasného stavu, návrh sústavy tepelných zariadení, varianty budúceho 
zásobovania teplom územia mesta a závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky na úrovni hl. 
mesta SR Bratislavy.  
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Ciele koncepcie sú: 

- zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tela,  
- zabezpečiť hospodárnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného 

rozvoja,  
- ochrany životného prostredia,  
- zabezpečiť výrobu energie z odpadu,  
- zabezpečiť súlad so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky,  
- zabezpečiť súlad s legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky 

ZHOTOVITEĽ A ROK: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, aktualizácia 2019 

 

Akčný plán ochrany pred hlukom bratislavskej aglomerácie (zahr.: Strategické hlukové mapy) 

Najvýraznejším zdrojom hluku v Bratislave a jej okolí je cestná, železničná a električková doprava. Akčný 
plán definuje kompetencie a všeobecne problémy a opatrenia. 

ZHOTOVITEĽ A ROK: EUROAKUSTIK s.r.o., 2016 

 

Koncepcia pomoci ľuďom bez domova na roky 2018-2023 

V koncepcii neboli stanovené odporúčania pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. Koncepcia definuje 7 
prioritných oblastí v rámci pomoci ľudom bez domova:  

1. prevencia;  
2. zníženie počtu ľudí bez strechy – „roofless“; 
3. skvalitnenie systému poskytovaných sociálnych služieb;  
4. zvyšovanie kvality integračných prístupov pri práci s ľuďmi bez domova;  
5. tvorba dokumentov „Prevencia vzniku extrémnej formy sociálneho vylúčenia a znižovanie rizík 

spojených s extrémnym sociálnym vylúčením“, „Housing first“, Práca s osobami pracujúcimi v Sex 
biznise“, „Harm reduction“, za spoluúčasti mimovládnych organizácií;  

6. priebežná evalvácia a kontrola služieb pre ľudí bez domova, 
7. spolupráca aktérov, informovanosť ľudí bez domova a scitlivovanie verejnosti. 

ZHOTOVITEĽ A ROK: OZ STOPA SLOVENSKO,  2017  

 

A.2.4.3 Vybrané strategické dokumenty na úrovni samosprávneho kraja 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 
2018 – 2023 

Koncepcia analyzuje možnosti rozvoja sociálnych služieb na území BSK a definuje priority a ciele rozvoja 
na regionálnej úrovni. Zameriava sa na odstraňovanie sociálnych bariér, dostupnosť, efektívnosť a finančnú 
udržateľnosť sociálnych služieb a zvyšovanie ich kvality.  

ZHOTOVITEĽ A ROK: Bratislavský samosprávny kraj, 2018 
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Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 

Koncepcia sa zameriava na seniorov, ľudí bez domova, deti a mladých ľudí, nízkopríjmové skupiny, 
cudzincov a Rómov. Cieľom analýzy je charakteristika vybraných problémov sociálnej inklúzie na regionálnej 
úrovni. 

ZHOTOVITEĽ A ROK: Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020 

 

Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022-2026 
(v procese spracovania) 

Stratégia analyzuje a hodnotí situáciu v oblasti rozvoja zdravotnej starostlivosti na roky 2022-2026 na území 
BSK a definuje opatrenia a aktivity na regionálnej úrovni. Cieľom stratégie je podpora dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti a jej skvalitnenie a modernizácia.  

ZHOTOVITEĽ A ROK: BSK, Inštitút regionálnej politiky BK, 2022 

 

Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja 2021-2025 
(v procese spracovania) 

Hlavným cieľom je realizovať navrhnuté opatrenia v rámci koncepcie a spolupracovať so školami, školskými 
zariadeniami, inštitúciami, subjektmi zameranými na prácu s mládežou pôsobiacimi na území kraja. 

ZHOTOVITEĽ A ROK: Consulting Associates, s.r.o.,  
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A.2.5 Územné plánovanie 
Umiestňovanie nových investičných zámerov, ako aj zmeny využívania jednotlivých častí územia mestskej 
časti, musia byť v zmysle Stavebného zákona v súlade s územným plánom. Všetky ďalšie ekologické 
a stavebnotechnické aspekty nových budov a stavieb sa posudzujú až následne.  

Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na drobné stavby 1, no taktiež sa však nevzťahuje na stavby, 
ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené 
2. Obstarávanie, schvaľovanie a aktualizácia územných plánov zóny je v zmysle Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy (ďalej aj ako Štatút) spravidla úlohou mestskej časti. Schvaľovanie je však v zmysle Štatútu3 
podmienené „dohodou“ magistrátu a mestskej časti. Keďže však predmet ani obsah takejto dohody 
formálne upravený nie je, pri umiestňovaní stavieb v MČ budú aj naďalej rozhodovať negociačné procesy. 
Rovnakú právomoc obstarania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie zóny má však aj mesto 4. 
Záväzné časti sa v tomto prípade vyhlasujú všeobecne záväzným nariadením Bratislavy. Aj tu sa však musí 
mesto s mestskou časťou dohodnúť.  

Podľa staveného zákona 5 sú na území hlavného mesta dotknutými orgánmi mestské časti, ak podľa Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vykonáva kompetencie stavebného úradu mesto Bratislava. 
Ak kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť, dotknutým orgánom je mesto. Takáto analógia 
platí aj pri územnoplánovacích činnostiach na zonálnej úrovni mesta, resp. mestskej časti.  

Povoľovanie stavieb a zmeny stavieb sa v zmysle Stavebného zákona 6  uskutočňuje podľa 
územnoplánovacej dokumentácie, t. j. podľa územného plánu hlavného mesta Bratislavy v platnom znení 
a/alebo podľa územného plánu zóny. Územný plán zóny však musí byť pritom v súlade so záväznou časťou 
schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta 7 . Odlišné koncepcie či iné funkcie tak zonálna 
dokumentácia uplatniť nemôže. Územný plán zóny môže územný plán mesta len sprísniť, upresniť alebo 
spodrobniť. Obstarávanie, schvaľovanie a aktualizáciu Územného plánu mesta zabezpečuje v zmysle 
Štatútu magistrát Bratislavy, počas čoho má mestská časť postavenia dotknutého orgánu 8.  

Mesto Bratislava má platný Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy v znení Zmien a doplnkov 01, 02, 03, 
05,06 a 07. Obstarávania Zmien a doplnkov 04 bolo uznesením mesta Bratislava zrušené. Aktuálne sú 
v procese obstarávania Zmeny a doplnky 08. Ďalšie zmeny sú avizované. Aktualizovať by mali problematiku 
nájomného bývania, výškového zónovania stavieb, zmeny vo verejnom záujme, celomestské centrum 
Petržalka a tiež podnety od fyzických a právnických osôb.  

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má schválených 8 územných plánov zóny a pripravuje 4 nové územné 
plán zóny. Ich zoznam, ako aj plné znenie, sú uvedené na webovom sídle mestskej časti 9. 

 
1 § 139b ods. (7) Stavebného zákona. 
2 § 39a ods. (3) písm. a) Stavebného zákona. 
3 Čl. 42 Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 14 
4 Čl. 41 písm. e) Štatútu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 14. 
5 § 140a a § 140b Stavebného zákona. 
6 Oddiel 4 Zákona Stavebného zákona.. 
7 § 25 ods. (1) písm. a) Stavebného zákona. 
8 § 140a ods. (2) Stavebného zákona. 
9 Zdroj údajov: https://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie  

https://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie
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Praktické skúsenosti z povoľovania stavieb prinášajú stavebnému úradu častokrát rôznorodé interpretácie 
mesta, mestskej časti a investora. Územný plán mesta totiž exaktne nedefinuje vzťah k schváleným 
územným plánom zóny. Taktiež v regulačnom výkrese kódom „S“ (rozvojová a stabilizovaná plocha je 
situovaná na území, pre ktoré je schválená územnoplánovacia dokumentácia podrobnejšieho stupňa, ktorá 
obsahuje jej reguláciu) necharakterizuje všetky plochy, kde je územný plán zóny schválený. Takéto 
dvojstupňové rozhodovanie (mesto a mestá časť) má tak viacero problémov, čo prináša niekedy 
nejednoznačný výklad platného právneho stavu, čo generuje odklad výstavby. V Bratislave pritom podľa 
dostupných analýz 10 chýba až 40 000 nových bytov. Dostupnosť bývania je čoraz komplikovanejšia a ceny 
novostavieb rastú. V prvom kvartáli roku 2022 priemerná cena novostavieb v hlavnom meste presahuje 
4 000 eur za štvorcový meter vrátane DPH. Rozvoj kvalitného sídelného prostredia, no najmä dostupnosť 
bývania by mali byť jedným z najdôležitejších verejných záujmov celého mesta Bratislava. Vzhľadom 
na vysokú mieru urbanizácie má však mestská časť Staré Mesto v tomto smere svoje územné rezervy 
pre novú výstavbu z veľkej časti vyčerpané. Nakoľko sa však mestu Bratislava v posledných rokoch nedarí 
na svojom území vytvoriť dostatočnú ponuku nových bytov, čo analogicky eskalovalo aj výrazný nárast cien 
nehnuteľností v hlavnom meste, spoločnosť zintenzívnila suburbanizačné procesy v bezprostrednom okolí 
susedných sídiel. Počtom obyvateľom i počtom bytov tak rástli prakticky všetky sídla v obalovej krivke 
Bratislavy. 

Formovanie priestorového rozvoja mestskej časti podľa územného plánu mesta 

Geomorfológia terénu MČ tvorí spolu s vybudovanou cestnou a železničnou infraštruktúrou základné 
kompozičné limity, ktoré utvárajú celkový obraz o rozvoji Starého Mesta. Medzi nimi sa nachádza sústava 
ciest a ulíc, hmotovo – priestorová štruktúra budov a objektov, a tiež plochy pre lokalizáciu mestotvorných 
aktivít. Jedinečnou dominantou je hradný kopec nad riekou Dunaj nad historickým jadrom hlavného mesta. 

Budúci priestorový rozvoj mestskej časti je formovaný územným plánom Bratislavy v platnom znení, ktorý 
pre územie MČ stanovuje dotváranie vnútornej štruktúry mesta, predovšetkým v podobe zachovania 
hodnôt a špecifík historického jadra mesta, ako aj územnotechnickou ochranou hodnôt stabilizovaného 
územia. Taktiež však usmerňuje reštrukturalizáciu funkčných systémov lokálneho významu. Z hľadiska 
kompozičných princípov dotvárania a rozvoja urbanizovaného a prírodného prostredia platí, že sa v návrhu 
zohľadňuje a rešpektuje charakteristická väčšinou bloková štruktúra vytvorená založenou uličnou sieťou. 
Osobitný dôraz sa kladie na stavebné vstupy do územia s dôrazom na ochranu výškovej hladiny pamiatkovej 
zóny a siluety historického mesta.  

Záväzná časť územného plánu stanovuje zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného 
využitia územia. Predpokladá rozvíjať Bratislavu ako príjemný a bezpečný domov svojich obyvateľov 
s vysokou hodnotou mestských priestorov a reprezentatívnym architektonickým a urbanistickým obsahom 
hlavného mesta Slovenska. 

Medzi rozvojové zámery patria v zmysle platného územného plánu Bratislavy najmä nasledovné priestorové 
javy. Graficky ich reflektuje schéma na konci tejto kapitoly s názvom Funkčno – priestorové regulácia podľa 
ÚPN HL.M.SR Bratislavy,  

 
10 Inštitút urbánneho rozvoja: https://iur.sk/2020/06/19/na-slovensku-chyba-vyse-200-000-bytov-co-s-tym/  

https://iur.sk/2020/06/19/na-slovensku-chyba-vyse-200-000-bytov-co-s-tym/
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• Severná tangenta, ako tunelové prepojenie Pražskej ulice popod Jaskovy rad smerom na Račianske 
mýto a Pioniersku ulicu (MČ Nové Mesto).  

• Mimoúrovňové napojenie železničnej stanice v smere ľavého odbočenia od Žabotovej ulice popod 
Šancovú (pred Úradom pre normalizáciu a meteorológiu), ako aj pod úrovňou terénu v smere 
od Pražskej ulice na Žabotovu ulicu. 

• Komplexná prestavba hlavnej železničnej stanice Bratislava a predstaničného námestia. 
• Koľajové prepojenie stanice Filiálka so železničnou stanicou Petržalka, podzemným prevedením 

popod zóny lokality Bottova, Chalúpkova a Eurovea, vrátane tunela pod Dunajom. 
• Nosný systém MHD – špeciálna dráha je označenie, ktorým územným plán Bratislavy stanovuje 

plánované podzemné metro, v rámci ktorého sú na území MČ dodnes záväzne stanovené nielen 
koridory liniek, ale aj päť polôh staníc. 

• Bratislavský „downtown“ ako neformálne označovaná intenzívne urbanizovaná zóna bývania 
vo viacpodlažných bytových domoch, administratívnych budov a základnej občianskej vybavenosti, 
v okolí ulíc Pribinova, Landererova, Chalúpkova, až po východnú hranicu MC v koridore Košickej 
ulice. 

• Prestavba asanovaných objektov bývalého Parku kultúry a oddychu (PKO) na Nábreží Dunaja, 
resp. na Nábreží arm. generála Ludvíka Svobodu a Dvořákovo nábrežie. 

• Plánované prepojenie ulíc Jánska a Dobrovského, ako severozápadné predĺženie ulice Dobrovského 
ulice cez areál kasární až na Kollárovo námestie. Západný prejazd námestím by mal byť podľa tohto 
konceptu pre autá uzavretý. Tým by sa rozšíril verejný priestor od divadla Nová Scéna až dolu 
po Obchodnú, čím by splynul s verejným priestorom „Kollárka“. Východný prejazd Jánskou ulicou 
popri chemickej fakulte by plnil obojsmernú komunikáciu. V smere od Fakulty architektúry, 
juhovýchodným smerom dole miernym svahom je koncipované práve toto nové prepojenie cez 
vstupnú bránu do kasární na nádvorie, s prejazdom až z druhej strany na zaslepenú Dobrovského 
ulicu. Odtiaľ by tak následne cez Lazaretskú až na Dostojevského rad vznikol nový vnútorný okruh 
dopravy mesta. 

• Intenzifikácia výstavby bytových domov a rodinných víl možno očakávať v rámci nezastavaných 
pozemkov alebo v rámci  v rámci prieluk v okolí Bôrika, Slávičieho údolia alebo Drotárskej cesty. 

• Výraznejšiu prestavbu by z urbanistického hľadiska potrebovala aj zóna trojuholníkového tvaru, 
vymedzené ulicami Dunajská, Špitálska a Rajská. Ide o výrazne exponované územie okolia 
Kamenného námestia, v rámci ktoré sa nachádza niekoľko stavebnotechnicky zdevastovaných 
a morálne opotrebovaných budov. Navyše fenomény objektov priora a hotela Kyjev budú lákať 
veľkú pozornosť odbornej i laickej verejnosti (ÚPN-Z Dunajská).  

• V rámci intervencii do verejného priestoru možno vyzdvihnúť projekt živé námestie, ktorý v rámci 
verejne urbanistickej súťaže stanovilo revitalizáciu Námestia SNP.   

• Výraznejšia výstavba je avizovaná medzi ulicami Fazuľová, Školská a Imricha Karvaša, v kontaktnej 
polohe južne od budovy Národnej banky Slovensky.   

• Urbanistická kompletizácia niekdajšej slávy podhradia by mala naplniť sfinalizovanie prebiehajúce 
výstavby zóny Vydrica. 

AJ keď je realizácia týchto zámerov v niektorých prípadoch otázna, ide o platný právny stav, ktorý je 
potrebné v zmysle Stavebného zákona rešpektovať. Na druhej strane dlhodobo sledované ciele 
koncepčného rozvoja dopravy celého mesta je potrebné ctiť a dotknuté územia rezervovať až do fázy, kým 
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buď nebudú zrealizované, resp. kým nebudú stanovené iné, rovnako dôležité, riešenie inovatívneho 
charakteru.    

Stanovenie zastavovacích podmienok funkčného využitia a priestorového usporiadania je skrz územný plán 
mesta v kompetencii magistrátu. Ten určuje rozvojové územie s presným parametrickým zadefinovaním, 
ako aj stabilizované územia. V nich je výstavba taktiež možná, avšak rozvoj je usmerňovaný len pomerne 
vágnymi zásadami. Z pohľadu tvorby PHRSR je samozrejme komplikované komplexne zhodnotiť metodické 
spôsoby aplikovanej funkčno – priestorovej regulácie rozvoja, aj keď praktické skúsenosti nasvedčujú 
aj o výraznejšej potrebe aktualizácie územného plánu Bratislavy, ktoré by okrem prehodnotenia 
jednotlivých funkcií, spresnili v záväznej časti aj aplikáciu použitých nástrojov urbanistických intervencií.  

Pre metodicko-regulačné, ako aj pre funkčno-priestorové pochopenie usmerňovania rozvoja mestskej časti 
je spracovaná aj nasledovná schéma. Reflektuje aktuálny platný právny stav územného plánu mesta v znení 
Zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05, 06 a 07. Vzhľadom na potrebu zmenšenia schémy na formát A4 je obsah 
zjednodušený. Pre zachovanie prehľadnosti mapy sa nezobrazujú úplne všetky vrstvy (najmä ochranné 
a bezpečnostné pásma dopravy, kódové označenie plôch, ako aj všetky javy, ktoré sa na území MČ 
nenachádzajú alebo ktoré ju formujú len okrajovo). Doplnené je však popisné označenie najvýznamnejších 
zámerov rozvoja mesta v zmysle predchádzajúcej kapitoly.  

Magistrát mesta Bratislava zároveň v rámci prípravy svojho dokumentu Bratislava 2030, ktorý de facto 
predstavuje PHRSR mesta Bratislava, skloňuje aj proces prípravy Nového Územného plánu mesta.  

„Úlohou mestskej časti by v tomto procese malo byť dosiahnutie explicitného 
zadefinovania vzťahu medzi územným plánom mesta a územnými plánmi zóny.“ 

S tým súvisí aj eliminovanie praktických problémov, ktoré vyplýva z dvojstupňového povoľovanie stavieb. 
Existujú pritom dve podoby, ako stanoviť, čo bude v kompetencii mestských častí a čo magistrátu. 

Po prvé. Územný plán Bratislavy bude mať vyššiu mieru abstrakcie. Výkresy spracuje v mierke 1:25 000. 
Sústrediť sa bude pritom na celomestské súvislosti. Zareguluje systém rozvoja dopravnej obsluhy, stanoví 
koncepciu výškového zónovania a určí štyri či päť základných funkcií. Rozvojových i ochranných. Okrem 
toho môže územno-technicky reagovať aj na zmenu klímy, nájomné bývanie, resp. mal by sformulovať 
zásady rozvoja pre všetky vecné i normatívne aspekty územného plánovania. Záväzné stanoviská 
k investičnej činnosti by v tomto prípade dostali do agendy výhradne mestské časti. Či už podľa územných 
plánov zón alebo podľa územného plánu celej mestskej časti v mierke 1:5 000. 

Po druhé. Podrobnosť Územného plánu Bratislavy bude plne zodpovedať potrebám rozhodovania 
o umiestňovaní stavieb. Ak dokáže nový plán stanoviť adekvátnu funkčno-priestorovú reguláciu, územné 
plány zóny stratia svoj aj tak vágny zmysel. Takéto dvojstupňové riadenie výstavby sa totiž v praxi ukázalo 
ako kontraproduktívne. 
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Mapa 2  Územné plány zóny na území mestskej časti 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Mapa 3  Funkčno – priestorová regulácia územia mestskej časti podľa Územného plánu Bratislavy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ÚPN Hl. m. SR Bratislavy 

V území kompaktného územia mesta zóny A podľa ÚPN hl.m.SR Bratislavy (viď nasledujúca schéma),  je 
potrebné rešpektovať výšku jestvujúcej zástavby 21 metro, t. j. 6-7 nadzemných podlaží. Ak výška štruktúry 
bloku presahuje v niektorej jeho časti limit 21 m, je v rámci dostavby alebo prestavby bloku možné riešiť 
zástavbu v intenciách jestvujúcej prevládajúcej výšky objektov tak, aby bola zachovaná charakteristická 
historická zástavba ulice, resp. mestského bloku a boli zachované proporcie jestvujúcej urbanistickej 
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štruktúry, a tak aby nebola zmenou výškovej konfigurácie narušená urbanistická kompozícia, mierka alebo 
silueta v dotknutom území mesta. 

V území zóny B, ktorá tvorí obalový priestor zóny A, je potrebné osobitne pristupovať k stavebným vstupom 
do územia s dôrazom na ochranu výškovej hladiny pamiatkovej zóny a siluety historického mesta. 
Pri rešpektovaní požiadaviek stanovených v území zóny A je možné preverovať umiestnenie nových 
výškových stavieb, pričom ich lokalizácia musí byť overená urbanistickou štúdiou. Ďalej je tu potrebné 
rešpektovať maximálne zachovanie charakteru zástavby s adekvátnou funkčnou adaptáciou, rešpektovať 
charakteristickú štruktúru územia mestských víl a rodinnej zástavby, a tiež architektonické súbory 
definované ako areály, chápať ako územia s potrebou jednotného konceptu riešenia. Novostavby, ktoré 
vznikajú na mieste viacerých objektov je potrebné členiť v hmote prispôsobenej okoliu, novostavby 
v solitérnej zástavbe vilových domov prispôsobiť charakteru okolitej zástavby.  

Mapa 4  Hmotovo – priestorová regulácia kompaktných zón podľa Územného plánu Bratislavy 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ÚPN Hl. m. SR Bratislavy 
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A.2.6 Informácia o procese participatívnej tvorby PHRSR 
Vecný a časový harmonogram realizácie tvorby strategického dokumentu bol zostavený tak, aby zastrešoval 
všetky fázy a aktivity tvorby strategického dokumentu. Indikatívny harmonogram zároveň zahŕňa aj aktivity 
spojené s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie. 

Tabuľka 4 Vecný a časový harmonogram realizácie tvorby strategického dokumentu 

 Rok 2022 

AKTIVITA Febru-
ár 

Marec Apríl Máj Jún Júl August Septem- 

ber 

1. Prípravné práce         

1.1 Harmonogram prác         

1.2 Identifikácia partnerov 
a informovanie verejnosti 

        

1.3 Vstupná správa         

2. Tvorba analytickej časti         

2.1 Návrh analytickej časti         

2.2 Prerokovanie návrhu analytickej 
časti aj za účasti verejnosti 

        

2.3 Finalizácia analytickej časti         

3. Tvorba návrhovej časti         

3.1 Návrh stratégie vrátane akčného 
plánu 

        

3.2 Prerokovanie stratégie aj za 
účasti verejnosti 

        

3.3 Finalizácia stratégie         

4. Schvaľovanie         

5. Proces SEA          

Vysvetlivky:                farebné označenie predstavuje obdobie realizácie 

 

Návrhy kľúčových riešení pre územie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sú určené pre široké spektrum 
cieľových skupín a beneficientov. Môžeme teda konštatovať, že procesom implementácie PHRSR bude 
dotknutá aj široká verejnosť. 

Verejnosť bola informovaná o zahájení procesu tvorby PHRSR ako aj o priebežných výstupoch procesu 
tvorby PHRSR. Zároveň bola zo strany mestskej časti k dispozícií kontaktná osoba pre proces prípravy 
PHRSR. 

Zároveň bolo umožnené relevantným zástupcom občianskych iniciatív zúčastniť sa procesu tvorby PHRSR 
prostredníctvom ich účasti na stretnutiach pracovných skupín.  
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Dodatočne mala verejnosť možnosť participovať aj v priebehu procesu posudzovania vplyvov na životné 
prostredie a zdravie (tzv. proces SEA). 

 

Zisťovanie potrieb obyvateľov a návštevníkov 

Počas celomestského podujatia-Dobrý trh, ktoré je už pravidelne organizované na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto mestská časť zberala podnety obyvateľov aj návštevníkov mestskej časti. 

Z výsledkov je zrejmé, že medzi najzásadnejšie problémy, slabé stránka obyvatelia aj návštevníci onačili 
problematiku miestnych komunikácií, problémy s parkovaním a podmienky pre cyklistov, ďalej kapacity 
verejných materských škôl a čiastočne aj bariérovosť a čistotu verejných priestranstiev a bezpečnosť 
a kriminalitu. 

Naopak pozitívne je vnímanie kvality vzdelávacieho procesu (MŠ aj ZŠ), realizácia kultúrnych podujatí, 
zabezpečenie sociálnych služieb ale aj dostupnosť lokálnych športovísk a ihrísk. 
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B. ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ 

B.1 ANALÝZA VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE 

B.1.1 Identifikácia územia 
B.1.1.1 Priestorová analýza 

Členenie mestskej časti na urbanistické obvody 

Z hľadiska administratívno – evidenčného členenia obcí a organizačno - štatistických potrieb SR, pozostáva 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto z 34 základných sídelných jednotiek (ZSJ) 11. V obciach mestského 
charakteru sa ZSJ nazývajú aj urbanistické obvody (UO). Pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov predstavujú 
najnižšiu územne vymedziteľnú úroveň, za ktorú sa evidujú sumárne hodnoty. Využívajú sa nie len 
pre aspekty socioekonomického plánovania, ale aj pri územných plánoch na zonálne úrovni. Členenie 
mestskej časti na urbanistické obvody, t.j. na základné sídlené jednotky, vrátane ich názvov a územno-
technického vymedzenia, reflektuje nasledovná schéma.  

Tabuľka 5  Počet obyvateľov v základných sídelných jednotkách Starého Mesta 

Číslo ZSJ Názov ZSJ Počet obyvateľov ZSJ 
podľa SODB 2011 

Počet obyvateľov ZSJ 
podľa SODB 2021 

1 Hrad 0  
2 Hradný svah 208  
3 Lýceum 1 898  
4 Pamätník SNP 243  
5 Bratislava - historické jadro 1 297  
6 Reduta 1 681  
7 Podhradie 349  
8 Park kultúry 44  
9 Vinárky 811  

10 Bôrik 2 190  
11 Na Hrebienku 2 690  
12 Partizánska 2167  
13 Slavín 2 139  
14 Štefánka 1 195  
15 Charitas 785  
16 Metropol 707  
17 Rajská ulica 874  
18 Bezruèova ulica 1 473  
19 Jakubovo námestie 2 418  
20 Justièný palác 1 996  
25 Chalupkova 0  
41 Dubová ulica 1 631  
44 Holý vrch 605  
45 Horský park 0  
46 Kalvária 689  
47 Sokolovòa 843  
50 Hlavná stanica 0  
51 Karpatská ulica 1 915  

 
11  Základné sídelné jednotky (ZSJ) sú skladobnými časťami sídelných útvarov (obcí a ich častí) určenými na priestorovú identifikáciu 
a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. ZSJ tvoria referenčnú bázu na vytvorenie 
sčítacích obvodov, pretože v rámci skladobnosti priestorových jednotiek predstavujú najpodrobnejšiu štruktúru, ktorá vychádza zo sídelnej 
štruktúry územia. Urbanistické obvody, ktoré sú v rámci mestskej časti totožné so základnými sídelnými jednotkami (ZSJ). Vymedzuje a 
označuje ich Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci so Štatistickým úradom SR. 
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52 Banskobystrická ulica  588  
53 Nová scéna 516  
54 Rektorát techniky 72  
55 Avion 2 379  
56 Vazovova 1 138  

209 Žilinská ulica 3 114  

 

Mapa 5  Členenie na urbanistické obvody, t.j. na základné sídlené jednotky  

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 
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Hmotovo-priestorová analýza 

Západná strana riešeného územia je kopcovitá, extenzívne urbanizovaná, stvárnená predovšetkým 
individuálnou výstavbou rodinných domov mestských víl do 2 nadzemných podlaží. Cestná sieť kopíruje 
geomorfológiu hradného kopca, vrchu Bôrik, Holého vrchu a okolie Slavína. Východnú časť tvorí 
predovšetkým  historické jadro so stredovekými črtami formovania centier miest, na ktorú v radiálno-
okružnom systéme dopravnej obsluhy nadväzuje štruktúra funkcionalistických budov s prvkami 
postmoderného mestského dizajnu. Tvorí širšie centrum mesta.   

Celková hmotová štruktúra územia mestskej časti predstavuje celú škálu znakovo odlišných spôsobov 
zastavania mestského pôdorysu, od historicky najstarších foriem na dochovanom "rastlom" pôdoryse 
(územie mestskej pamiatkovej rezervácie, až po súčasné formy diktované technológiou stavebnej výroby 
a ideálnymi predstavami súčasnosti o formovaní štruktúry na regulovanom mestskom pôdoryse. Triediacim 
kritériom pri začleňovaní rôznych druhov štruktúr do typologických skupín je v tomto ponímaní hlavne 
schopnosť štruktúry polarizovať priestory na verejné a neverejné vyjadrená mierou kompaktnosti hranice 
urbanistického bloku, ako aj štrukturálna stabilita územia vyjadrená mierou súrodosti vnemov.  

Podľa týchto kritérií na referenčnom pozadí akéhosi mestského bloku, ktorý tvorí relatívne homogénnu 
hmotovo-priestorovú jednotku, možno územie MČ Bratislava-Staré Mesto rozdeliť do niekoľkých typov 
hmotovej štruktúry. Samostatne stojace solitéry, kompaktné blokové zástavby mestského charakteru 
s rôznou mierou uzavretosti, kompaktná alebo nekompaktná radová zástavba typologicky odlišných 
obytných budov, súrodé alebo nesúrodé izolované objekty a celky a v neposlednom rade aj voľná zástavba. 
V tomto smere však ide už o takmer urbanisticko - výskumný detail, ktorému sa venujú územné plány 
na zonálnej úrovni, resp. odborné územnoplánovacie podklady. 

Organické celky mestskej časti pre intervencie územného manažmentu regionálnej politiky 

Pre lepšiu predstavivosť textu tejto kapitolky PHRSR je spracovaná aj nasledovná grafická schéma s názvom 
Kompozičné vnímanie riešeného územia mestskej časti. Slúži na zhodnotenie potreby uplatňovania rôznych 
nástrojov, metód a stimulov usmerňovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých celkov 
a subcelkov mestskej časti. Do istej miery ju možno interpretovať aj ako skĺbenia dvoch najdôležitejších 
aspektov rozvoja územnosprávnych jednotiek. Regionálneho rozvoja (PHRSR) a územného plánovania 
(ÚPN-Z). Kým územné plánovanie presne identifikuje všetky urbanistické a architektonické aspekty 
s presnosťou na mestské bloky, regionálny rozvoj, a teda aj PHRSR MČ, člení územie na celky, ktoré 
napomáhajú programovej časti tohto dokumentu formulovať rozvojové priority, aktivity regionálnej politiky 
a konkrétne organizačné opatrenia socioekonomického charakteru. 

Územie MČ je z južnej strany vymedzené riekou Dunaj, zo západnou koridorom diaľnice D2 a zo severu 
železničnou dráhou. Východnú hranicu tvoria ulice Dostojevského rad, ktoré plynulo prechádza 
do Karadžičovej a Legionárskej ulice.  

Nábrežie Dunaja tvorí exponovanú polohu pre celé mesto. Panorámu vodnej plochy využívajú rekreanti, 
turisti, ako aj rezidenti.  
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„Aj keď Staré Mesto vyhlásilo v marci 2022 súťaž na Južné predmestie, ktoré 
predstavuje časť centra mesta medzi Hviezdoslavovým námestím a Dunajom, 

resp. medzi Mostom SNP a Starým mostom, žiaľ koncepcia metodického 
usmerňovania rozvoja pobrežných oblastí Dunaja stále absentuje.“ 

Viaceré architektonické intervencie (Riverpark alebo plánovaná prestavba PKO) sa nestretávajú so sympatia 
verejnosti a zmiešaný pohyb chodcov, cyklistov a kolobežkárov zbytočne vytvára nedobrú atmosféru. 
Špecifické postavenie, urbanistické i národné, má hradný kopec s landmarkom a symbolom hlavného 
mesta, ku ktorému sa pridružila aj budova parlamentu.  

Centrálnu os tvoria ulice Staromestská, Štefánikova a Pražská, ktoré rozdeľujú MČ na západnú a východnú 
časť. Od nich sa západným smerom terén geomorfologicky dvíha do zvlneného kopcovitého rázu. V tejto 
polohe sú situované prominentné, no autentické štvrte Palisády a okolie ulice Fraňa Kráľa. Stvárnené sú 
kombináciou málopodlažných bytových domov stredného meštianstva 19. storočia a jedinečných 
mestských víl 20. storočia. Vďaka svojmu historickému charakteru a kontaktnej polohe k vstupom do centra 
mesta, sa stali sídlami mnohých inštitúcií, ambasád a veľvyslanectiev. Postupom času sa však v tejto štvrti 
integrovala aj moderná architektúra 21. storočia. Tieto charakteristiky však viac platia pre Slavín, 
Mudroňovu, Bôrik a okolie Horského parku. Tu sa nachádza rastlá sústava komunikácií, ktoré kopírujú 
zvlnený terén. Obostavané sú budovami veľkometrážnych rodinných domov. Najzápadnejšia časť je 
stvárnená bytovou výstavbou prelomu 20. a 21. storočia, ktorá ako benefit dodnes ponúka výhľady 
z kopcovitého terénu až na susedné Rakúsko. Spočiatku panelová výstavba (ulice Svetlá, Bartókova, 
Mozartova), neskôr kvalitnejšie tehlové prevedie (ulice Tichá, Hrinovská, Martinengova). Východným 
smerom od centrálnej osi je terén rovinatý. Historické jadro stredovekej formy polyfunkčnej zástavby tvorí 
pešia zóna mestskej pamiatkovej rezervácie . Ide o reprezentatívne priestory destinačného cestovného 
ruchu, ako aj pre krátkodobú rekreáciu rezidentov Bratislavy. Napriek pomerne jasnému poslaniu centra, 
obyvatelia tejto časti Starého Mesta hlásajú potrebu neustáleho upokojovania života. V nadväznosti 
na jadro mesta sú realizované štvrte verejných administratívnych a univerzitných budov silérneho 
prevedenia (STU, RTVS,), ktoré sú popretkávané prvkami zelenej infraštruktúry (Prezidentská i Medická 
záhrada, Ondrejský cintorín). Siluetu mesta dotvárajú obytné domy, ktorých výška v smere od centra mesta 
narastá. 
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Mapa 6  Hmotovo – priestorová analýza 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Mapa 7   Kompozičné vnímanie Mestskej časti 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Mapa 8 Pozícia mestskej časti v rámci funkčného mestského regiónu Bratislavy (rôzne prístupy) 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, © OpenStreetMap contributors, CORINE Landcover 2018 
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B.1.2 Sociálno-ekonomická analýza 
B.1.2.1 Analýza ľudských zdrojov a demografická analýza 

Bratislava-Staré Mesto patrí k sídelným štruktúram so pomerne výrazným nárastom počtu obyvateľstva. 
V rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 bolo zistené, že počet obyvateľov v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto dosiahol 46 080 obyvateľov. Spomedzi okresných miest Bratislavského kraja sa 
mesto vyznačuje druhým najvyšším prírastkom obyvateľstva v horizonte 8 rokov. To dokazuje aj ukazovateľ 
rastu počtu obyvateľov, ktorý pre Bratislava-Staré Mesto vychádza za ostatnú dekádu iba približne 16,7%, 
pričom priemer v rámci Bratislavského kraja 13,6%, čiže samotná mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
o niečo presiahla krajský priemer. Obdobná situácia je aj v porovnaní mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a mesta Bratislava ako celku, keďže mesto dosahuje index rastu 12,4%.  

„Treba poznamenať, že rok 2021 je špecifický kvôli realizovanému sčítaniu 
obyvateľov, domov a bytov.“ 

 

Tabuľka 6: Vývoj počtu obyvateľov v r. 2015-2021 (stav k 1.1.) – ŠÚ SR a sčít. ODaB 

Sídelná 
 štruktúra 

Počet obyvateľov prír./ú
b. 

 obyv. 
 2015-
2021 

Index 
rastu 

 2021/ 
2015 
 (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 202112 

Bratislava-
Staré Mesto 

39 470 39 953 40 610 41 095 41 893 42 546 46 080 6 610 116,7 

Bratislava 422 932 425 923 429 564 432 864 437 726 440 948 475 503 52 571 112,4 

Bratislavský 
kraj 

633 288 641 892 650 838 659 598 669 592 677 024 719 537 86 249 113,6 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR a sčít. ODaB 2021; 02/2022 

Počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je aktuálne (podľa SODB 2021) na úrovni približne 
46 tisíc. Pre porovnanie uvádzame aj údaje z registra obyvateľov mestskej časti. Rozdiel o počte obyvateľove 
evidovaných v registri a ŠÚ SR bol v roku 2015 pomerne významný (približne 7 tisíc), ale postupne sa 
dorovnával. Aktuálne je na úrovni približne 2 tisíc. 

Tabuľka 7 Počty obyvateľ z registra obyvateľov 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

32014 33851 35640 37593 39839 41804 44181 
Zdroj: interné údaje MČ, MsÚ, register obyvateľov 

  

 
12 Údaj je Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021; údaj je k 1.1.2021 
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Tabuľka 8Tabuľka č. x: Vývoj počtu obyvateľov v r. 2017-2021 (stav k 1.1.) – ŠÚ SR a sčít. ODaB 

sídelná 
 štruktúra 

počet obyvateľov 
prír./úbyt

ok 
 obyv. 

 2017-2021 

index 
rastu 

 
2021/201

7 
 (%) 

2017 2018 2019 2020 202113 

BA-Staré 
Mesto 

39 953 40 610 41 095 42 546 46 080 6 127 115,3 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR a sčít. ODaB 2021; 02/2022 

 

„Počet obyvateľov v Starom meste má vzrastajúcu tendenciu, rast je celkom 
vyrovnaný i keď nárast sa zvýšil predovšetkým v posledných rokoch.“ 

 

Index populačnej dynamiky 

Počet ľudí (predproduktívny vek)/ Počet ľudí (poproduktívny vek) x 100 

   

• Do 120 regresívny typ populácie 
• 121 – 200 stabilný typ populácie/ stacionárny 
• 201 – 300 progresívny typ populácie 

  

  MČ Bratislava-Staré Mesto                 6 998/ 9 911 x 100 = 70,6 
 Bratislava       73 769/ 90 330 x 100 = 81,7 

  

Z hľadiska typu populácie (regresívny, stacionárny, progresívny) patrí MČ k regresívnemu typu populácie. 
Mesto Bratislava ako celok sa zhoduje v tomto type populácie i keď s mierne vyššou hodnotou. Údaje boli 
aplikované zo sčítania obyvateľov domov a bytov 2021. 

 
13 Údaj je Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021; údaj je k 1.1.2021 
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Graf 1 Bilancia pohybu obyvateľstva MČ Bratislava-Staré Mesto v r. 2012-2020 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR, 02/2022 

 

Prirodzený úbytok obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa pohybuje v záporných 
hodnotách aj keď v ostatných rokoch miernejšie (okolo 50 až 18 osôb). Naopak príbytok obyvateľstva 
sťahovaním výraznejšie kolíše, pričom v ostatnom období vykazoval kladné hodnoty (okolo 500 až 800 
osôb). Na základe údajov ŠÚ SR môžeme konštatovať, že na celkovom prírastku obyvateľstva sa 
podieľal v ostatnom období predovšetkým migrácia do územia obyvateľstva. 

 

„Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto je v roku 2021 pozitívnym faktom podiel najmladšej zložky obyvateľstva 

(vzhľadom na priemer SR), avšak zastúpenie produktívneho obyvateľstva je 
nižšie a naopak zastúpenie najstaršej zložky obyvateľstva zase vyššie.“ 
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Graf 2 Veková štruktúra obyvateľstva podľa okresov Bratislavského kraja a v SR v r. 2001, 2011 a 2021 – ŠÚ SR a sčít. ODaB 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Sčítania obyvateľov domov a bytov, 02/2022 

Z hľadiska vekovej štruktúry obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2021 je, vzhľadom 
na priemer SR, pozitívnym faktom vyšší podiel najmladšej zložky obyvateľstva, avšak, na druhej strane, 
zastúpenie produktívneho obyvateľstva je nižšie a zastúpenie najstaršej zložky obyvateľstva vyššie. Mestská 
časť je na tom, v porovnaní mestom Bratislava a krajom na obdobnej úrovni, ktoré sú na podobnej úrovni, 
lepšie s pohľadu príbytku obyvateľstva. Taktiež mestská časť má výrazne stabilnejší vývoj v priebehu 
sledovaných rokov v rámci sčítania obyvateľstva. Avšak mierne vyšší je podiel najstaršej zložky obyvateľstva 
(65+ rokov), ktorá tvorí až 21,5% podiel. V rámci porovnávaných období pozorujeme najvýraznejší nárast 
práve najstaršej zložky obyvateľstva.  

  

Nezamestnanosť 

Ku 31.12.2021 bolo v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto evidovaných 797 uchádzačov o zamestnanie. 
V sledovanom období dominovali skupiny občanov, ktoré dosiahli terciárne vysokoškolské vzdelanie 2. 
stupňa (351 uchádzačov) a vyššie sekundárne vzdelanie (307 uchádzačov). V rámci prirodzenej 
nezamestnanosti (evidovanie žiadosti do 6 mesiacov) bola v mestskej časti evidovaných takmer tretina 
uchádzačov. Menej ako 24% evidovaných uchádzačov predstavujú osoby evidované do jedného roka. Do 2 
rokov evidovania žiadosti o zamestnanie sa nachádza ďalších 25% osôb. Nad 3 roky je v evidencií 
o zamestnanie evidovaných zvyšných 55 osôb. V mestskej časti sa tak nachádzalo k 31.12.2021 až 40% zo 
797 uchádzačov, ktorý predstavujú dlhodobo nezamestnané osoby.  

Index starnutia a index vitality 

Populácia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto postupne mladne. Dokazuje to aj pohľad na vývoj 
indexu starnutia, ktorý publikuje ŠÚ SR a za rok 2021 bol použitý údaj zo Sčítania obyvateľov domov a bytov 
a dokazuje stabilizáciu stavu. Od roku 2013 do roku 2020 klesol index starnutia obyvateľstva Starého Mesta 
Bratislava z približne 153 na takmer 127. Staré Mesto je, čo sa týka zlepšovania situácie na tom lepšie ako 
mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj, kde je stav starnutia obyvateľstva v priebehu dekády 
pomerne stabilný. Avšak mestská časti Bratislava-Staré Mesto mala oveľa vyššie vychádzajúce hodnoty, 
vo všeobecnosti teda možno konštatovať, že sa v pomerne krátkom časovom období MČ čiastočne priblížilo 
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hodnotám mesta a kraja. Ak porovnáme údaje mestskej časti a trendu v rámci Slovenska, tak mestská časť 
má populáciu staršiu o takmer 20 percent ale na rozdiel od mestskej časti na Slovensku dlhodobo dominuje 
stúpanie hodnôt indexu starnutia. 

 

„Populácia na území mestskej časti postupne mladla až do roku 2020.“ 

Graf 3 Index starnutia od r. 2013 - 2021 

 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube a sčít. ODaB 2021, 02/2022 

 

Logicky opačný trend vykazuje index vitality, ktorý na území mestskej časti stúpal podľa údajov štatistického 
úradu až do roku 2020 a to až o 13,5%, avšak z údaju zo štatistického úradu vyplýva že došlo k miernejšiemu 
zlepšeniu v priebehu posledných 8 rokov a teda o 5,1%.  

Pomerne stabilnú tendenciu vitality malo do roku 2020 aj samotné mesto Bratislava, opäť ale zo sčítania 
vyplýva negatívny výsledok poklesu vitality a to o 6,6% v rámci 8 ročného sledovaného časového horizontu. 
Len mierny pokles vitality je zaznamenaný na území Bratislavského kraja necelých 5%. Najvýznamnejšiu 
odchýlku zníženia vitalita zaznamenala v priemere Slovenská republika a to až o takmer 20%. 

Uvedené trendy vývoja budú pokračovať aj v ďalších rokoch. 
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Graf 4 Index vitality 

 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, 02/2022 

Priemerný vek 

Priemerný vek obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je už dlhodobo vyšší ako je priemer mesta 
Bratislavy. Tento negatívny jav sa nezmenil ani v ostatných rokoch. Priemerný vek obyvateľstva Starého 
Mesta bol v roku 2021 na úrovni približne 43,2 rokov čo je o približne 2,5 roka viac ako priemer mesta. 
Uvedený trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch. 

„Priemerný vek obyvateľov mestskej časti, až do roku 2020, klesal, až na úroveň 
približne 43 rokov. V roku 2021 priemerný vek zostáva na obdobnej úrovni ako 

v predchádzajúcom roku.“ 

Graf 5 Priemerný vek obyvateľov 

 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, 02/2022 
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„Vychádzajúc z oficiálnych prognóz obyvateľstva môžeme na úrovni 
Bratislavského kraja očakávať k horizontu prognózy 2035 pokles podielu 

predproduktívneho aj produktívneho obyvateľstva a výrazný nárast najstaršej 
zložky obyvateľstva. Prognózovaný priemerný vek obyvateľstva v roku 2035 sa 

očakáva na úrovni 47,6 rokov. Tento trend starnutia obyvateľstva bude 
prebiehať vo všetkých okresoch Bratislavského kraja.14 Z prognózy vyplýva, 
že priemerný vek obyvateľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 

2035 sa očakáva na úrovni 46,8 rokov.“ 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva15 

Údaje za vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva sa podrobne sledujú pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. 
V intercenzálnom období sú k dispozícii iba odhady a bilancie zloženia obyvateľstva Slovenska podľa 
najvyššieho dosiahnutého vzdelania. Údaje sú k dispozícií za okres. 

Štruktúra trvalo bývajúceho obyvateľstva Bratislava I (mestská časť Bratislava-Staré Mesto) z hľadiska 
vzdelanostnej úrovne, tak ako ju zachytilo SODB v roku 2021, je nasledovná: 1.1.2021 sa na území Starého 
Mesta nachádzalo 11,3 % osôb vo veku do 14 rokov bez ukončeného vzdelania, základné vzdelanie má 
ukončené 8,1 % obyvateľov, stredné odborné a stredné vzdelanie bez maturity 4,5 %, stredné odborné 
a stredné vzdelanie s maturitou 15,8 % a vyššie odborné vzdelanie dosiahlo 3,7 % obyvateľov, vysokoškolské 
vzdelanie dosiahlo 48,7 % obyvateľov. Podiel obyvateľstva bez školského vzdelania vrátane osôb vo veku 15 
rokov a viac tvorí menej ako 1 % trvalo bývajúceho obyvateľstva okresu Bratislava I. Nezistených bolo menej 
ako 8% trvalo bývajúceho obyvateľstva v mestskej časti. 

Obdobná situácia platí aj na území mesta Bratislava, a teda, že dominujú osoby s vysokoškolským vzdelaním 
a úplným stredným vzdelaním s maturitou. Podobne je na tom vzdelanostná štruktúra aj na úrovní kraja. 
V prípade mesta Bratislava a Bratislavského kraja na rozdiel od Starého Mesta stredoškolsky vzdelané osoby 
prevyšujú nad vysokoškolsky vzdelanými. 

 

  

 
14 Zdroj: PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030), BSK, 2021 
15 Pod najvyšším dosiahnutým vzdelaním sa pri SODB 2011 rozumel najvyšší stupeň štúdia, ktorý obyvateľ ukončil. Študenti stredných 
odborných učilíšť a stredných škôl si vyznačili základné vzdelanie, študenti vysokých škôl príslušné stredoškolské vzdelanie. 
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Tabuľka 9 Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania (v %) 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Staré Mesto Bratislava 
spolu 

BSK 

spolu 
SR 

bez ukončeného vzdelania – osoby vo veku 0-14 rokov 11,28 11,66 12,52 11,44 

základné vzdelanie 8,06 9,57 11,62 16,97 

stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) 4,49 8,88 11,70 19,22 

úplné stredné vzdelanie (s maturitou) 15,76 20,85 21,91 24,66 

vyššie odborné vzdelanie 3,70 4,66 4,79 4,90 

vysokoškolské vzdelanie 48,71 38,24 32,16 18,38 

bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac 0,07 0,11 0,14 0,28 

nezistené 7,93 6,04 5,17 4,15 

Spolu 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: SODB 2021, ŠÚ SR 

 

Tabuľka 10 Trvalo bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania (v %) 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Staré Mesto Bratislava 
spolu 

BSK 

spolu 

základné vzdelanie 10,92 7,91 9,62 

stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) 16,82 14,97 17,24 

úplné stredné vzdelanie (s maturitou) 19,59 30,90 29,30 

vyššie odborné vzdelanie 2,34 2,47 2,19 

vysokoškolské vzdelanie 33,29 29,78 26,35 

bez školského vzdelania – osoby vo veku 15 rokov a viac 12,27 12,64 13,80 

nezistené 4,75 1,33 1,51 

Spolu 100 100 100 

Zdroj: SODB 2011, ŠÚ SR 
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Výhľadový počet obyvateľov 

Podľa Prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 2040 sa predpokladá, že vývoj počtu obyvateľov 
v jednotlivých okresoch Bratislavského kraja bude do roku 2040 prebiehať nasledovne: 

Tabuľka 11 Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v okresoch Bratislavského kraja do r. 2040 

Sídelná 
 štruktúra 

Sčítanie 

2021 

počet obyvateľov v roku Odchýlka 
 2025/ 

2021 (%) 

Odchýlka 
 2040/ 

2021 (%) 2025 2030 2035 2040 

Bratislava, hl. m. SR 475 503 452 864 459 038 463 177 466 274 -5,0 -2,0 

okres Bratislava I 46 080 43 298 44 208 44 838 45 242 -6,4 -1,9 

okres Bratislava II 125 179 123 218 126 444 128 686 130 215 -1,6 3,9 

okres Bratislava III 76 270 72 392 74 341 75 752 76 667 -5,4 0,5 

okres Bratislava IV 105 245 105 145 108 797 111 398 113 124 -0,1 7,0 

okres Bratislava V 122 729 108 811 105 248 102 503 101 026 -12,8 -21,5 

Bratislavský kraj 719 537 710 675 732 446 748 371 765 188 -1,2 6,0 

Priemerná odchýlka sledovaných údajov v sídelných štruktúrach -4,6 -1,1 

Zdroj: ŠPROCHA, VAŇO, BLEHA: Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve, Populačná prognóza do 
roku 2040, INFOSTAT, 2019 

Najnovšia oficiálna prognóza predpokladá, že počet obyvateľov Bratislavského kraja dosiahne v roku 2030 
približne 732 tis. obyvateľov, čo predstavuje prírastok, vzhľadom na súčasný stav obyvateľov kraja 
o približne 13 tisíc. Zároveň najnovšia oficiálna prognóza teda predpokladá, že počet obyvateľov 
Bratislavského kraja dosiahne v horizonte publikovanej prognózy (rok 2040) približne 765 tis. osôb. 
Vzhľadom na súčasný stav počtu obyvateľov Bratislavského kraja by prírastok obyvateľstva do roku 2040 
predstavoval cca 45 tis. osôb. 

Už dnes vzhľadom na výsledky sčítania obyvateľov z roku 2021 môžeme konštatovať, že výsledky prognózy 
mali odchýlku od 0,5 % až do viac ako 21 %. 

Ak aplikujeme indexy rastu z oficiálnej prognózy na v súčasnosti známe hodnoty počtu obyvateľstva 
v hlavnom meste odhad nárastu do roku 2040 by prebiehal nasledovne: 
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Tabuľka 12 Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v okresoch Bratislavy do r. 2040 

Sídelná 
 štruktúra 

Sčítanie Prognóza odhad 

2021 
2030 2040 

Počet % Počet % 

Bratislava, hl. m. SR         475 503          497 275  4,6%         502 148  5,6% 

okres Bratislava I           46 080            46 299  0,5%           46 808  1,6% 

okres Bratislava II         125 179          135 912  8,6%         140 591  12,3% 

okres Bratislava III           76 270            83 324  9,2%           86 475  13,4% 

okres Bratislava IV         105 245          109 951  4,5%         110 202  4,7% 

okres Bratislava V         122 729          120 951  -1,4%         115 479  -5,9% 

Zdroj: vlastné spracovanie na zákl. údajov zo SODB 2021, ŠÚ SR a odhad INDEXU RASTU z: ŠPROCHA, VAŇO, 
BLEHA: Kraje a okresy Slovenska v demografickej perspektíve, Populačná prognóza do roku 2040, 
INFOSTAT, 2019 

 

Vývoj počtu obyvateľstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto by dosahoval najstabilnejšie hodnoty. 
Nárast počtu obyvateľstva by nastával v stovkách osôb. Najvýraznejší nárast z dlhodobého hľadiska by 
nastal v okrese Bratislava II, kde by počet obyvateľov narástol približne o 15 tis. Avšak najprudší nárast 
z dlhodobého hľadiska by zaznamenal okrese Bratislava III, kde by počet obyvateľov narástol približne o 13% 
čo by predstavovalo 10 tis obyvateľov. Podľa prognózy by iba okres Bratislava V zaznamenal pokles počtu 
obyvateľov a to približne až o 7 tis. 

 

„Podľa odhadu Populačnej prognózy aplikovanej na súčasný stav do roku 2040 
bude patriť mestská časť Bratislava-Staré Mesto k okresom s najstabilnejším 
populačným potenciálom v roku 2040. Keď uvážime, že v súčasnosti dosahuje 

počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto približne 46 tisíc 
obyvateľov, tak do roku 2030 sa očakáva nárast o ďalších približne dvesto 

a do roku 2040 o viac ako sedemsto obyvateľov.“ 
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Graf 6 Predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v okresoch Bratislavy do r. 2040 

 

Zdroj: Autorské spracovanie na základe „Populačná prognóza do roku 2040, INFOSTAT, 2019“ a údajov zo SODB 
2021; 02/2022 
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B.1.2.2 Sociálna starostlivosť a sociálna inklúzia 

Sociálne služby sú mimoriadne významnou časťou aktivít mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sociálne 
služby sa poskytujú ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou týždennou alebo pobytovou 
celoročnou formou, na čas určitý alebo neurčitý. 

Poskytovatelia sociálnych služieb 

Na území Starého Mesta je prevádzkovaných niekoľko sociálnych služieb, pre deti a mládež ale 
i pre seniorov. Forma poskytovaných služieb je rôzna (terénna, ambulantná). 

 

V nasledujúcej tabuľke budú uvedené sociálne zariadenia zriaďované verejným sektorom a konkrétne 
mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 

Tabuľka 13 Zariadenia sociálnych služieb v Starom meste Bratislava, v rátane druhu, formy, kapacity a cieľovej skupiny 

Druh služby Forma Cieľová skupina Kapa-
cita 

Adresa 

denné 
centrum 

ambulantná 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek fyzické 
osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom 

40 
Gaštanová 19, 811 
04 Bratislava 

denné 
centrum 

ambulantná 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek fyzické 
osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom 

30 
Karadžičova 1, 811 
09 Bratislava 

denné 
centrum 

ambulantná fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek fyzické 
osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom 

40 Kýčerského ulica 8, 
811 05 Bratislava 

denné 
centrum 

ambulantná fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek fyzické 
osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom 

30 Záhrebská 9, 811 05 
Bratislava 

denné 
centrum 

ambulantná fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, fyzické 
osoby s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom, 

rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom a 
vnučkou. 

30 Heydukova 2217/25, 
811 08 Bratislava 

Zdroj: employment.gov.sk - Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb 

 

V nasledujúcej tabuľke budú uvedená forma sociálnej pomoci zriaďovaná verejným sektorom a konkrétne 
mestom Bratislava. 

Tabuľka 14 Zariadenia sociálnych služieb v Starom meste Bratislava, v rátane druhu, formy, kapacity a cieľovej skupiny 

Druh služby Forma Cieľová skupina Kapa- 

cita 

Adresa 

opatrovateľs
ká služba 

terénna  fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek 
fyzické osoby s ŤZP alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom 

- územie: Bratislavský 
kraj 

Zdroj: employment.gov.sk - Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb 

  

https://www.employment.gov.sk/
https://www.employment.gov.sk/
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Mestská časť posudzuje odkázanosť na tieto sociálne služby: 

 zariadenie pre seniorov, 
 zariadenie opatrovateľskej služby, 
 denný stacionár, 
 opatrovateľská služba 

 

Zariadenia sociálnych služieb 

Sociálne služby sú obyvateľom územia poskytované prostredníctvom: 

1. zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobností obcí, 
2. iných fyzických a právnických osôb, poskytujúcich sociálnu pomoc v zmysle zákona o sociálnych 

službách (ďalej len „neverejní poskytovatelia“). 

V sledovanom období počet sociálnych zariadení ako aj počet miest v týchto zariadeniach v celoslovenskom 
meradle stúpal, čo sa týkalo aj územia Bratislavského kraja. Stúpajúci trend sa prejavil v každom okrese. 
Konkrétne v okrese Bratislava I je nárast mierny a konštantný. Od roku 2001 sa počet zariadený sociálnych 
služieb navýšil o 11 zariadený a počet miest stúpol takmer dvojnásobne. 

Najviac zariadení sociálnych služieb sa v roku 2020 nachádzalo práve v okrese Bratislava I (23). Najväčší 
počet miest je, logicky, sústredený na území Hl. m. SR Bratislavy, avšak v rámci Bratislavských okresov 
dominuje okres Bratislava IV. 

Tabuľka 15 Zariadenia sociálnych služieb na území Bratislavy v rokoch 2001-2020 

Územie 
počet zariadení počet miest 

2020 2011 2001 2020 2011 2001 

SR 1 363 1 135 670 51 259 45 328 33 847 

BSK 157 134 95 5 725 5 480 4 338 

Okres Bratislava I 23 18 12 808 561 417 

Okres Bratislava II 21 19 15 810 974 652 

Okres Bratislava III 15 12 8 691 573 392 

Okres Bratislava IV 22 20 9 1 324 1 242 1 120 

Okres Bratislava V 22 13 17 715 666 492 

Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube (02/2022) 
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„Pri zhodnotení požiadaviek a záujmu o jednotlivé typy zariadení môžeme 
konštatovať, že nie sú dostatočné kapacity vo viacerých typoch zariadení a to 
najmä v zariadeniach opatrovateľskej služby a pobytovej služby pre seniorov.“ 

 

V rámci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pôsobia aj neverejný poskytovatelia  sociálnych služieb. 
Ide o nasledujúce typy a služby, ktoré poskytujú sociálne služby pobytovou alebo ambulantnou 
formou: 

• Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých;  Ľubinská 1660/5  
• Stredisko Evanjelickej Diakonie Bratislava - Domov dôchodcov; Partizánska 1248/2 ·  
• Casa Slovensko n.o. - Domov dôchodcov; Heydukova 2158/14 
• Seniorville - Domov dôchodcov; Palisády 1158/33 ·  
• Home Of Social Services For Children And Adults; 7A, Javorinská 2121/7A ·  
• Diakonické združenie Betánia - Ošetrovateľské služby; Partizánska 1255/6 ·  
• RADA PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI; Františkánska 439 ·  
• Autistické centrum Andreas n.o.; Galandova 4582/7 
• Agentúra opatrovateľskej starostlivosti SIMEON; Konventná 628/11 ·  
• Detské jasle Čajkovského; Čajkovského 2997/2 ·  

V rámci Starého Mesta fungujú aj rôzne charitatívne spolky a organizácie, ktoré poskytujú 
predovšetkým terénnu službu. 

Sociálne podnikanie 

Celkov na území Bratislavského kraja pôsobilo v roku 202116[spolu 23 sociálnych podnikov, najviac ich 
pôsobilo na území hl. m. SR Bratislavy (15), na území okresu Pezinok to bolo 6 subjekty a na území 
okresu Senec 2 subjekty. V rámci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pôsobí 5 sociálnych podnikov. 
Ide o SERIOUS COFFEE s.r.o., COUPE INVEST, s. r. o., Alfageo s. r. o., ANV trading s.r.o. a Bol raz jeden 
človek. 

Osoby so zdravotným znevýhodnením 

Podľa zistení v mesačných štatistikách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ku koncu roku 2021 
bolo v evidencii v rámci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spolu iba 7 osôb, čo predstavuje 1,3 % 
uchádzačov o zamestnanie (UoZ) so zdravotným postihnutím. Miera uchádzačov o zamestnanie 
so zdravotným postihnutím mimoriadne nízka. 

Marginalizované rómske komunity 

Za najčastejšie formy sociálneho vylúčenia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít sú považované 
ekonomické vylúčenie (vylúčenie zo životného štandardu a životných šancí obvyklých v spoločnosti či 
v danej skupine, pričom východiskom môže byť napríklad postavenie jednotlivcov na trhu práce, úroveň 
spotreby a veľkosti príjmu, majetok, štandard bývania a pod), kultúrne vylúčenie (nemožnosť zdieľať 

 
16 Register sociálnych podnikov, MPSVR SR, 02/2022 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=sk%2DSK&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fippoz-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fipp_ippoz_onmicrosoft_com%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F326cd372a84c474e808b1f5ef20f7bd3&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=D99B29A0-E0A4-3000-CCC6-7438C51C3032&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1647246885610&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=4f863038-54a3-4fc9-8cdf-842e5b6f3f84&usid=4f863038-54a3-4fc9-8cdf-842e5b6f3f84&sftc=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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kultúrny kapitál, vzdelanosť a kultúru spoločnosti), symbolické vylúčenie (často spojené so stigmatizáciou 
jedincov a skupín vnímaných ako odlišné, existencie predsudkov či stereotypov) a priestorové vylúčenie 
(koncentrácia vylúčených jednotlivcov a sociálnych skupín v určitých geografických priestoroch). 

Bratislavský kraj sa na geografickom rozmiestnení obcí s rómskou komunitou, v porovnaní s ostatnými 
krajmi Slovenska, podieľa iba marginálne17. Percentuálne zastúpenie Rómov v obciach sa pohybuje od 1 % 
(v Pezinku) po 30 % (v Plaveckom Štvrtku). Na území hlavného mesta Bratislava boli evidované osídlenia 
MRK v mestských častiach BA – Nové Mesto, BA – Petržalka, BA – Podunajské Biskupice a BA – Vrakuňa. 
Avšak v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto nie sú evidované žiadne osídlenia MRK. 

 

Cudzinci 

Podľa zistení v rámci Koncepcie sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja 2020-2030, BSK 
(2020) počet cudzincov na území Slovenska v poslednom období dynamicky rastie. Na území BSK ich počet, 
v roku 2018, dosiahol 38 819 osôb. Väčšina z nich prišla na územie Slovenska so zámerom zlepšenia svojej 
ekonomickej situácie a cieľom zamestnať sa. Až 81 % cudzincov z tretích krajín bolo evidovaných 
v mestských okresoch Bratislavy najviac v okrese Bratislava II, Bratislava III a Bratislava I. V rámci hlavného 
mesta sa nachádza 31 491 cudzincov s platným pobytom. Za mestskú časť Bratislava-Staré Mesto je to 20% 
(6 456 osôb). Avšak k 31.12.2021 bolo 0 uchádzačov o zamestnanie spomedzi cudzincov. 

 

Sociálna inklúzia a bývanie 

Z hľadiska dostupnosti bývania evidujeme v Bratislavskom kraji najhoršiu cenovú dostupnosť na Slovensku. 
Na území kraja sa priemerne ročne dokončuje 5 000 nových bytov, výstavba a obstarávanie obecných 
nájomných bytov má od roku 2010 klesajúcu tendenciu. 

Najvýznamnejšie identifikované problémy v rámci dostupnosti bývania sú: rast nadobúdacích cien 
nehnuteľnosti – vysoká zadlženosť, vysoké ceny trhového nájomného – nedostatok obecných nájomných 
bytov, nedostatok cenovo dostupného bývania, neexistujúca evidencia nájomných bytov, nedostatočná 
kapacita zariadení pre ľudí bez domova, osobitne so zdravotným postihnutím. 

V BSK sa priemerne ročne dokončuje približne 5-6 tisíc nových bytov (30 % všetkých nových bytov). V roku 
2020 sa cena za 1 m2 nehnuteľnosti pohybovala okolo 2 300 €, čo je oproti roku 2015 nárast o takmer 600 
€. Záujem bol hlavne o menšie byty. Priemerná plocha dokončených bytov bola 64 m2. Napriek tomu, že 
v BSK príjmy domácností sú v rámci Slovenska najvyššie, môžeme tu hovoriť o najhoršej cenovej dostupnosti 
bývania. 

„Z hľadiska bytovej politiky môžeme konštatovať nedostatok cenovo 
dostupného bývania a nájomných bytov, ktorý pociťuje najmä početná skupina 
nízkopríjmových pracujúcich, vysokými životnými nákladmi (pracujúca chudoba) 

a zadlženosťou.“ 

 
17 Atlas rómskych komunít na Slovensku 2019, MV SR 
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Dostupné nájomné bývanie zároveň vytvára aj vhodné motivačné podmienky pre dlhodobo chýbajúce 
profesie na území mesta akými sú najmä zamestnanci v školstve, zdravotníctve alebo sociálnych službách. 

Tabuľka 16 Počet všetkých dokončených bytov v okresoch BSK 

Územie 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Okres Bratislava I   59 82 143 350 87 748 147 86 

Okres Bratislava II   447 829 440 417 293 834 354 157 

Okres Bratislava 
III 

  273 709 1 025 676 513 338 536 274 

Okres Bratislava 
IV 

  662 958 611 411 643 309 320 455 

Okres Bratislava 
V 

  1352 260 552 940 416 165 329 597 

BSK   5 776 5 770 5 978 5 637 4 548 4 746 3 591 3 568 

Slovenská 
republika 

  21 490 20 171 19 071 16 
946 

15 672 15 471 14 985 15 100 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, 02/2022 
 

Tabuľka 17 Cena za 1 m2 obytnej plochy (v €) v krajoch SR 

Rok BA TT TN NR ZA BB PO KE SK 

2015 1 693 830 633 556 753 712 745 946 1 240 

2016 1 790 863 653 587 812 714 784 932 1 301 

2017 1 896 936 740 663 864 745 833 1 015 1 388 

2018 1 973 1 060 786 748 936 777 875 1 071 1 464 

2019 2 102 1 138 877 944 1 123 825 1 036 1 034 1 574 

2020 2 333 1 196 951 1 054 1 312 989 1 148 1 325 1 762 

2021 2 832 1 329 1 069 1 215 1 480 1 169 1 486 1 354 2 092 
Zdroj:: NBS, 02/2022 

 

Sociálna inklúzia a starnutie obyvateľstva 

Na území Bratislavského kraja pozorujeme demografické starnutie obyvateľstva, t. j. znižovanie podielu 
produktívneho obyvateľstva a nárast počtu obyvateľov vo veku 65 a viac rokov. Podľa Prognózy vývoja 
vekovej štruktúry do roku 2035, resp. 2040 počet obyvateľov vo veku 65 a viac rokov môže dosiahnuť 
v priemere až 25 %. Pre porovnania v súčasnosti je počet obyvateľov vo veku nad 65 rokov na úrovni, 
v Bratislavskom kraji, približne 110 tis. osôb, pričom v horizonte prognózy (do roku 2040) počet týchto ľudí 
môže narásť až na viac ako 190 tisíc. osôb. Súvisiacim problémom bude aj rastúci dopyt po službách v oblasti 
sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. 

Najvýznamnejšie identifikované problémy spojené so starnutím obyvateľstva sú: nedostatočná kapacita 
poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, preferencia sociálnych služieb 
pobytovou formou pred terénnou a ambulantnou formou, nedostatok sociálnych služieb pre osoby 
so zdravotným postihnutím, hlavne v oblasti duševného zdravia, nízka ponuka služieb, nerovnomerné 
rozloženie sociálnych služieb a ich koncentrácia do miest, nedokonalý systém evidencie žiadateľov 
odkázaných na sociálnu službu v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou v duplicitnej 
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evidencii žiadateľov, neexistujúca prepojenosť informácií medzi poskytovateľmi sociálnych služieb 
a nedostatok odborných pracovníkov v sociálnych službách – nízka motivácia pracovať v sociálnych 
službách, podpora aktívneho starnutia a podporu neformálnych opatrovateľov, chýbajúca dlhodobá 
zdravotno-sociálna starostlivosť. 
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B.1.2.3 Ekonomika a hospodárstvo 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako súčasť hlavného mesta SR Bratislavy patrí k najrozvinutejším 
a ekonomicky najsilnejším územiam nielen v rámci Slovenska, ale aj európskeho priestoru.  

V rámci hodnotenia úrovne HDP na obyvateľa (vyjadrený v parite kúpnej sily), ktorý sa sleduje na úrovni 
regiónu, Bratislavský kraj dlhodobo figuruje medzi najrozvinutejšími regiónmi EÚ.  

Bratislavský región zároveň patrí k najbohatším z hľadiska výšky HDP na obyvateľa aj v rámci Slovenska, 
pričom Takmer 1/3 HDP Slovenska je vytvorená v Bratislavskom kraji. Hoci v ostatných rokoch pozorujeme 
postupné zmierňovanie rozdielov, stále je jeho úroveň viac ako dvojnásobná oproti druhému 
najvýkonnejšiemu, Trnavskému regiónu. 

Rovnako je to aj v prípade tvorby hrubej pridanej hodnoty (v bežných cenách), kde sa Bratislavský kraj 
v roku 2020 podieľal na celkovej tvorbe pridanej hodnoty v SR takmer 30 %-mi. Táto dominancia 
bratislavského regiónu je dlhodobá a súvisí s koncentráciou hospodárskych aktivít do hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

Organizačná štruktúra hospodárstva 

Z hľadiska ekonomických činností najviac podnikov v MČ Bratislava-Staré Mesto pôsobí v kategórii odborné, 
vedecké a technické činnosti (takmer 30 %), administratívne a podporné služby (15 % podiel) a činnosti 
v oblasti nehnuteľností (vyše 12 % podiel). Najväčší nárast počtu podnikov v absolútnom vyjadrení medzi 
rokmi 2015 a 2020 zaznamenali práve kategórie odborné, vedecké a technické činnosti a administratívne 
a podporné služby. Najvyšší relatívny nárast bol zaevidovaný v prípade podnikov zameraných 
na priemyselnú výrobu. Prehľad počtu podnikov podľa ekonomických činností je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke. 
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Tabuľka 18 Vývoj počtu podnikov podľa ekonomických činností v okrese Bratislava I v rokoch 2015 - 2020 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 72 83 94 93 94 104 
Priemysel spolu 544 628 829 953 1 024 1 121 
Ťažba a dobývanie 5 3 2 2 5 3 
Priemyselná výroba 452 529 723 849 909 1 001 
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného 
vzduchu 59 67 70 69 71 73 

Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, 
odpady a služby odstraňovania odpadov 28 29 34 33 39 44 

Stavebníctvo 578 621 768 804 861 958 
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových 
vozidiel a motocyklov 2 623 3 686 2 875 2 603 2 498 2 348 

Doprava a skladovanie 300 294 365 381 425 399 
Ubytovacie a stravovacie služby 442 478 486 514 541 552 
Informácie a komunikácia 1 073 1 118 1 254 1 279 1 346 1 416 
Finančné a poisťovacie činnosti 167 177 181 183 204 205 
Činnosti v oblasti nehnuteľností 1 757 1 882 1 963 2 074 2 177 2 238 
Odborné, vedecké a technické činnosti 4 439 4 602 4 885 4 994 5 153 5 129 
Administratívne a podporné služby 2 133 2 262 2 381 2 394 2 681 2 806 
Verejná správa a obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie 0 0 1 2 2 1 

Vzdelávanie 194 212 247 262 275 288 
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 185 182 183 186 188 195 
Umenie, zábava a rekreácia 186 195 216 224 235 253 
Ostatné činnosti 131 151 197 208 284 317 
Spolu 14 824 16 571 16 925 17 154 17 988 18 330 

Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 

V Starom Meste v roku 2020 pôsobilo 19 810 právnických osôb a 4 176 fyzických osôb – podnikateľov, čo 
spolu predstavuje 23 986 aktívnych ekonomických subjektov. Zatiaľ, čo v prípade fyzických osôb – 
podnikateľov sa ich počet drží na približne rovnakej úrovni, počet právnických osôb vykazuje dlhodobo 
neustály nárast. 

Okres Bratislava I, ktorý tvorí jedna mestská časť Bratislava–Staré Mesto predstavuje jeden 
najvýznamnejších pólov hospodárskej základne mesta a to predovšetkým v oblasti terciárneho sektora. 

Pri porovnaní zloženia hospodárstva na základe počtu zamestnancov pôsobiacich v jednotlivých sektoroch 
vidíme jednoznačnú dominanciu terciárneho aj kvartérneho sektora v Starom Meste, či už voči mestu 
Bratislava, kraju no najmä Slovensku ako celku. Aj z hľadiska organizačnej štruktúry približne rovnaký podiel 
podnikov pôsobí práve v tomto sektore. Je to dané skutočnosťou, že v Starom Meste sídlia predovšetkým 
spoločnosti zamerané na poskytovanie služieb, či pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja. Najviac 
zamestnancov v sektore služieb tvoria kategórie verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie, 
finančné a poisťovacie činnosti a veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov. 

Omnoho slabšie zastúpenie má sekundárny sektor, ktorý zamestnáva iba okolo 9 % pracujúcich a pôsobí tu 
približne 11 % subjektov. Z odvetvového hľadiska sú najvýznamnejšie odvetvia priemyselná výroba 
a stavebníctvo. 
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Graf 7 Podiel zamestnancov podľa sektorov hospodárstva v roku 2020 

 

Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 

 

Prirodzene, nakoľko sa v Starom Meste nachádza poľnohospodárska pôda iba v obmedzenom množstve 
v rámci primárneho sektora pôsobí najmenší počet subjektov a tiež aj najmenej zamestnancov zo všetkých 
sektorov. V roku 2020 tu síce malo sídlo spoločnosti až 104 subjektov z odvetvia poľnohospodárstva, avšak 
ich činnosti sú rozvíjané v okolitej poľnohospodárskej alebo lesnej krajine. 

Obdobne ako primárny sektor, ani činnosti sekundárneho sektora nie sú v urbanizovanom prostredí centra 
mesta rozvinuté. V roku 2020 tu malo sídlo spoločnosti až 2 079 subjektov z odvetvia priemyslu, či 
stavebníctva, ich činnosti sú však rozvíjané v priemyselných zónach mimo riešeného územia. 

V sekundárnom sektore sú zastúpené rôzne odvetvia výroby. Fyzicky prítomné prevádzky sa tu nachádzajú 
len v podobe drobných aktivít, ktoré negatívne neovplyvňujú funkcie bývania a ktoré môžu byť za dodržania 
bezpečnostných predpisov integrované do urbánneho prostredia mesta (napr. pneuservis, tlačiarne, 
textilné štúdio). 

Z hľadiska organizačnej štruktúry najväčší počet subjektov pôsobí práve v odvetviach terciárneho sektora 
až 90 percent. 

Terciárny sektor hospodárstva zahŕňa všetky druhy komerčných a komunálnych služieb. 

Tak, ako aj pri porovnaní počtu subjektov pôsobiacich na území mesta, aj pri skúmaní zamestnanosti 
v jednotlivých sektoroch hospodárstva, najväčší podiel obyvateľov pracoval v terciárnom sektore (vyše 
90 %). 
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Samozrejmosťou je lokalizácia drobných prevádzok maloobchodu a komerčných služieb, ktoré tvoria 
neodmysliteľnú súčasť služieb každodennej potreby obyvateľov, zamestnancov i návštevníkov mesta. 

Špecifikom mesta Bratislava je najmä fenomén administratívneho sídla štátnej verejnej správy okresného, 
regionálneho i celoštátneho významu. 

Z pohľadu veľkosti podnikov podľa počtu zamestnancov jednoznačne dominujú podniky vo veľkostnej 
kategórii do 50 zamestnancov. Vývoj počtu podnikov v jednotlivých veľkostných kategóriách podľa počtu 
zamestnancov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 19 Podniky v Starom Meste podľa kategórií počtu zamestnancov 
 

nezistené 0 - 49 50 - 249 250 a viac  
2015 2018 2020 2015 2018 2020 2015 2018 2020 2015 2018 2020 

Staré 
Mesto 8 662 10 409 11 185 5 967 6 502 6 911 154 195 183 41 48 51 

Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 

 

Ekonomická aktivita 

V Starom Meste bolo v roku 2011 podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 38 655 trvalo 
bývajúcich obyvateľov a z toho 19 326 ekonomicky aktívnych osôb. Miera ekonomickej aktivity ((počet 
ekonomicky aktívnych osôb / počet obyvateľov vo veku 15+ rokov) x 100) obyvateľstva v roku 2011 
dosahovala 56,84 %. 

Ako je vidieť z nasledujúcej tabuľky, podiel jednotlivých skupín ekonomicky aktívnych, resp. neaktívnych 
v Starom Meste bol, v čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, vo väčšine údajov porovnateľný 
s údajmi za mesto, či Bratislavský kraj. Rozdiely sú v prípade podielu pracujúcich dôchodcov a dôchodcov 
na celkovom počte trvalo bývajúcich obyvateľov, čo je odzrkadľuje vyšší podiel osôb v dôchodkovom veku 
v Starom Meste oproti mestu, či kraju. 

Tabuľka 20 Obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity v roku 2011 (SODB 2011, %) 

Územie 

Ekonomicky aktívni 

pracujúci 
(okrem 

dôchodcov) 

pracujúci 
dôchodcovia 

osoby na MD* nezamestnaní 

BA-St. Mesto 40,80 5,08 0,30 3,82 

Bratislava 45,16 3,94 0,40 4,59 
BK* 44,65 3,45 0,46 4,76 

 

Územie 

Ekonomicky neaktívni 

osoby 
na RD* 

štude
nti SŠ 

štude
nti VŠ 

osoby v 
domácno

sti 

dôchodco
via 

príjemcovia 
kapitál. 
príjmov 

deti do 
16 rokov 

iná 
neziste

ná 

BA-St. 
Mesto 

1,84 2,33 3,43 0,73 24,75 0,21 12,66 0,84 3,23 

Bratislava 2,27 2,87 3,57 0,56 20,01 0,14 13,36 0,85 2,28 
BK* 2,40 3,20 3,26 0,56 19,41 0,13 14,45 0,77 2,49 

* Vysvetlivky: BK – Bratislavský kraj; MD – materská dovolenka; RD – rodičovská dovolenka 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov ŠÚ SR zo SODB 2011 
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Trh práce 

Zloženie ekonomicky aktívneho obyvateľstva v MČ Bratislava-Staré Mesto kopíruje štruktúru 
na celomestskej úrovni. Najvyšší podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v dotknutej mestskej časti 
v r. 2011 bol v terciárnom sektore (72,7 %), ktorého súčasťou sú služby, doprava, spoje a obchod. 
V sekundárnom sektore, čiže v odvetviach spracovateľského priemyslu (chemický, textilný, drevospracujúci, 
potravinársky, hutnícky, strojársky a pod.) a stavebníctva, pracovalo 17,0 % a v primárnom sektore, t. j. 
v odvetviach produkujúcich základné suroviny a materiály (poľnohospodárstvo, lesné a vodné 
hospodárstvo, ťažobný a energetický priemysel), 2,6 % ekonomicky aktívnych. K neudaným odvetviam sa 
hlásilo 7,5 % EAO. 

Počet nezamestnaných, resp. evidovaných uchádzačov o zamestnanie v Starom Meste v roku 2020 bol 
na úrovni 913 osôb. Z údajov za sledované obdobie (viď tabuľka nižšie) vyplýva, že do roku 2014 sa tento 
počet postupne zvyšoval až na úroveň vyše tisíc uchádzačov o zamestnane. Následne dochádzalo 
k postupnému poklesu až do roku 2020, kedy došlo k pomerne výraznému nárastu UoZ. 

Tabuľka 21 Vývoj počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v Starom Meste v rokoch 2010 - 2020 
 

2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Bratislava-Staré Mesto 779 1 029 1 063 897 635 641 913 

Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 

Identický stav je aj v prípade podielu UoZ na počte obyvateľov vo veku 15-64 rokov, čo je ekvivalent 
ukazovateľa miery nezamestnanosti. Z nasledujúceho grafu vidíme, ako sa vyvíjala nezamestnanosť nielen 
v Starom Meste, ale Bratislave, Bratislavskom kraji a Slovenskej republike. 

Úroveň podielu UoZ na počte trvalo bývajúcich obyvateľov vo veku 15-64 v Starom Meste je porovnateľný 
s úrovňou mesta, či kraja a zároveň je výrazne nižšia oproti celoslovenskému priemeru. Od roku 2018 
pozorujeme mierny nárast. 

Graf 8 Podiel uchádzačov o zamestnanie na počte obyvateľov vo veku 15-64 rokov (2010 – 2020) 

 
Zdroj:  vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR, 03/2022 
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Podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v štruktúre uchádzačov o zamestnanie za obdobie február 2022 
dominovali obyvatelia so vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa. Vysoký bol aj počet uchádzačov 
s dosiahnutým vyšším sekundárnym vzdelaním (podľa ISCED). V štruktúre uchádzačov podľa veku bolo 
najviac nezamestnaných v uvedenom období vo veku 40 až 44 rokov. Z hľadiska dĺžky evidencie UoZ, 
najväčšiu skupinu tvoria uchádzači s dobou evidencie do 3 mesiacov, čo znamená že sa jedná predovšetkým 
o krátkodobú, prirodzenú nezamestnanosť. 

 

Inflácia a vývoj cien 

V ostatných mesiacoch (od začiatku roka 2022) pozorujeme pomerne výrazný nárast cenovej hladiny 
všetkých tovarov a služieb. Čo sa logicky odzrkadľuje aj vo výdavkoch a príjmoch samospráv. 

Od začiatku roka 2022 vykazuje mesačný index spotrebiteľských cien oproti rovnakému obdobiu minulého 
roku (inflácia) hodnoty vyššie ako 8%, pričom v mesiaci apríl 2022 to bolo 11,8% (zdroj: ŠÚ SR). 

Tento vývoj dramaticky ovplyvňuje aj fungovanie samospráv, vrátane mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Jednak sa dá očakávať rast bežných výdavkov spojený so zvyšujúcimi sa nákladmi objednávaných tovarov 
a služieb ako aj vyvolaný rast personálnych nákladov. Na druhej strane sa očakáva aj vyvolaný nárast 
kapitálových výdavkov (pri realizácií investičných aktivít), spôsobený rastúcimi cenami stavených 
a súvisiacich materiálov. Uvedené faktory budú musieť byť premietnuté do aktuálneho programového 
rozpočtu miestnej samosprávy. 
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B.1.2.4 Výskum a vývoj 

Oblasť vedy, výskumu a inovácií je v rámci slovenských podmienok dlhodobo zanedbávaná a predovšetkým 
z hľadiska objemu finančných prostriedkov podhodnotená. Podiel investícií do sféry vedy a výskumu 
predstavoval na Slovensku v roku 2020 len 0,92 % HDP, čo nás radí medzi krajiny s najnižším podielom 
v rámci EÚ 27. V rámci Bratislavského kraja bol tento podiel na úrovni 1,5 %. Táto úroveň je zároveň výrazne 
pod priemerom krajín Európskej únie (približne 2 % HDP) a v rozpore so stratégiou Európa 2020, ktorá 
hovorí o potrebe navýšenia prostriedkov do vedy a výskumu a znalostnej ekonomiky na úroveň 3 % HDP. 
Napriek existencii viacerých koncepčných a strategických materiálov na národnej úrovni sa tento pomerne 
nepriaznivý stav dlhodobo nedarí zmeniť. 

V rámci Slovenska najvyššia koncentrácia vedecko-výskumných a inovačných aktivít je sústredená 
v Bratislavskom kraji a to predovšetkým v Bratislave. Je miestom koncentrácie najväčšieho počtu 
inovatívnych podnikov, výskumných univerzít, Slovenskej akadémie vied, ako aj miestom najväčšieho 
potenciálu pre absorpciu inovácií. 

V Bratislavskom kraji sa dlhodobo sústredí najviac pracovníkov vo vede a výskume na Slovensku. 

V roku 2020 to bolo 45 %, čo v absolútnom vyjadrení znamenalo viac ako 15 tisíc vedeckých pracovníkov. 
Podstatnú časť tvoria pracovníci v oblasti prírodných (32 %) a technických (28 %) vied. 

Obdobná situácia je aj v prípade vynaložených výdavkov na výskum a vývoj, kde podiel Bratislavského kraja 
tvorí takmer polovicu všetkých výdavkov do VaV realizovaných na Slovensku. Hoci sa tieto výdavky 
dlhodobo zvyšujú, stále je podiel regionálnych výdavkov na VaV pohybuje iba do úrovne 1,5 % voči HDP 
Bratislavského kraja. Charakteristické však je nedostatočné vnútroštátne financovanie výskumu a vývoja 
nahradzované podporou zo štrukturálnych fondov EÚ, či súkromným sektorom. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako centrum Bratislavy je priamo zapojené do činností súvisiacich 
s výskumom a vývojom a priamo tak profituje z prínosov, ktoré táto oblasť poskytuje. 
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B.1.2.5 Turizmus (cestovný ruch) a šport 

Cestovný ruch (CR) predstavuje jeden z nástrojov ekonomického rozvoja kultúry. Staré Mesto, vzhľadom 
k histórii a lokalite, má veľký potenciál rozvoja CR a kultúry v meste. CR tiež ovplyvňuje sociálny rozvoj 
územia, vytváraním dopytu pre špecifický typ pracovnej sily, ale aj typ služby v danom území. 

Výrazný vplyv na CR mala pandémia ochorenia COVID-19, ktorej vplyv spôsobil až 72 % pokles globálneho 
CR. Aj keď na konci roku 2022 je možné predpokladať postupnú stabilizáciu, obnovu CR v plnej miere 
nemôžeme očakávať skôr ako nasledujúci rok. Základ pre obnovu CR na Slovensku bude mať práve domáci 
CR. V dôsledku pandémie dosiahol pokles tržieb 53 % a celkový pokles návštevnosti turistov na Slovensku 
klesol o polovicu. V rámci Bratislavského kraja bola situácia ešte nepriaznivejšia. Návštevnosť v BSK 
zaznamenala pokles o 68 % a pokles tržieb bol 71 %. Priaznivú hodnotu však zaznamenal ukazovateľ 
priemernej dĺžky prenocovaní, ktorý dosiahol 3,1 nocí (Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom 
kraji do roku 2030 - 2020). 

Segment CR však môže ovplyvniť niekoľko nástrojov. Napr. schéma pomoci pre podnikateľov – DE MINIMIS 
na roky 2020-2022, koncept SAFER GREENER SMARTER. 

Samotné odvetvie CR je kodifikované zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Európska únia 
pre cestovný ruch a turizmus sformulovala Stratégiu pre udržateľný cestovný ruch a stratégiu rozvoja 
udržateľného cestovného ruchu do roku 2030 predstavuje Národná stratégia Slovenska pre CR. Na krajskej 
úrovni je sformulovaná Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2030. 

Tabuľka 22: Daň za ubytovanie pre mesto Bratislava  

Daň za ubytovanie 

Upravený 

rozpočet 

k 30.9.2021 

Rozpočet 

na rok 

2022 

Predpoklad 

na rok 

2023 

Predpoklad 

na rok 

2024 

3 574 639,00 € 4 700 000,00 € 5 100 000,00 € 5 300 000,00 € 

Zdroj: Rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024 

Sadzba dane za ubytovanie v meste Bratislava je 1,70 €/osoba/noc. 

„Daň za ubytovanie nie je príjmom pre mestské časti, ale podľa legislatívy je 
príjmom hlavného mesta Bratislavy. Odhaduje sa, že 60 % všetkých 

návštevníkov mesta Bratislava trávi čas práve v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a 40 % turistov tu je aj ubytovaných.“ 

V roku 2019 boli najnavštevovanejšími ubytovacími zariadeniami 4* a 5* hotely a motely. Do vypuknutia 
pandémie bol zaznamenaný kontinuálny nárast stravovacích zariadení na území kraja. 

Takmer 2/3 turistov Bratislavského kraja boli návštevníci zo zahraničia. Medzi najčastejších zahraničných 
návštevníkov patrili obyvatelia Českej republiky (takmer 20%), nasledovali Nemci a obyvatelia Veľkej 
Británie. 

V oblasti CR bol zaznamenaný narastajúci dopyt po unikátnosti, zážitku, ale dôraz sa kladie aj na bezpečnosť 
a digitálnu dostupnosť. 
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Kultúrne a historické atraktivity 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, vzhľadom k podmienkam disponuje bohatým fondom kultúrnych 
a historických pamiatok. Na jej území sa nachádzajú profánne aj sakrálne pamiatky, ale aj múzeá, galérie 
a iné atrakcie (podčiarknutím sú vyznačené atraktivity znázornené na Mape 9). 

Profánne pamiatky:  

Bratislavský hrad, Stará radnica, Slavín, Grasalkovičov palác, SND - nová budova, Nový most s UFO 
(nachádza sa na rozhraní MČ Bratislava-Staré Mesto a MČ Bratislava-Petržalka), Primaciálny 
palác, Slovenské národné divadlo (SND), Reduta (Slovenská filharmónia) a bronzové sochy (v blízkosti ulíc 
Rybárska brána a Hlavné námestie - Čumil, Schöne Náci a Napoleonský vojak). 

Sakrálne pamiatky:  

Katedrála Sv. Martina, Modrý kostolík, Chatám Sófer (mauzóleum), Synagóga, Kalvária, Cintorín pri Kozej 
bráne, Ondrejský cintorín, Kaplnka Sv. Jakuba s kostnicou, Mikulášsky cintorín, židovské cintoríny a Kostol 
Zvestovania Pána a kláštor menších bratov františkánov. 

Múzeá a galérie: 

Michalská veža (Múzeum mesta Bratislavy), Slovenské národné múzeum, Mirbachov palác, Slovenská 
národná galéria, Múzeum židovskej kultúry, Múzeum dopravy, Múzeum hodín (Dom U dobrého pastiera),  
Galéria mesta Bratislavy a Galéria Nedbalka. Podrobnejšie o múzeách a galériách pojednáva nasledujúca 
podkapitola Kultúra. 

Prírodne zaujímavosti: 

Napriek tomu, že Staré Mesto tvorí kľúčová časť historického centra s veľkou mierou zastavanosti 
i koncentrácie historických stavieb, aj v tejto mestskej časti sa nachádzajú lokality prírodného charakteru: 
Horský park, Prüger-Wallnerova záhrada, Kochova záhrada, Prezidentská záhrada, Bôrik, Skalný nos  
v Zuckermandeli a Lisztova záhrada. 

Lokality: 

Podhradie, Panenská ulica (viaceré významné paláce tzv. Evanjelickej štvrte), Promenáda Dunaja 
a Riverpark, Ventúrska ulica (viaceré významné paláce), Zámocká ulica s Pálfiho palácom a Kapitulská ulica 
a hradby. 

V MČ Bratislava-Staré Mesto boli zriadené náučné chodníky: 

• Edukačný chodník Horský park 
• Náučný chodník Zuckermandel / Skalný nos 

Na území Starého Mesta sa nachádza Turistické informačné centrum (TIC Klobučnícka 2). Poskytuje služby 
akými sú bezplatné mapy a prospekty o meste a kraji, manažment a predaj turistickej zľavovej karty – 
Bratislava CARD (card.visitbratislava.com), predaj cestových lístkov na verejnú dopravu, ale aj zážitkové 
prehliadky mesta, výlety a ubytovanie. Webstránka (visitbratislava.com ) ponúka informácie v 5 jazykoch 
(SK, EN, DE, IT a HU). V letnej sezóne je otvorená aj pobočka TIC na hlavnej stanici (Námestie Franza Liszta 
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1) a taktiež stánok na Hviezdoslavovom námestí. Súkromnými poskytovateľmi informácií o meste sú 
Bratislava Tourist Service (Ventúrska 9) a Floratour (zážitkové výlety a plavby – Kúpeľná 6). 

Na území MČ BASM sa počas roka uskutočňuje viacero podujatí, na ktorých sa podieľa MČ BASM, BTB a hl. 
m. Bratislava. 

Mapa 9 Zariadenia a destinácie cestovného ruchu 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, www.visitbratislava.sk © OpenStreetMap contributors 
 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    67 

Vybrané zariadenia športu sú znázornené na nasledujúcej mape. 

Mapa 10 Zariadenia športu 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, www.visitbratislava.sk © OpenStreetMap contributors 
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B.1.2.6 Kultúra a kultúrne inštitúcie 

Samostatnou oblasťou záujmu miestnej samosprávy je kultúra, realizácia kultúrnych podujatí a aktivít pre 
obyvateľov, resp. návštevníkov ako aj starostlivosť o kultúrne nehnuteľnosti a pamiatky. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je centrom záujmu návštevníkov aj z pohľadu kultúrnych pamiatok ako 
aj kultúrnych podujatí nielen v rámci Bratislavy ale aj kraja, resp. Slovenska. 

Aj priamo v správe, resp. majetku miestnej samosprávy sa nadchádzajú niektoré významné kultúrne 
pamiatky (najmä Zichyho palác a Pistoriho palác). 

Pre miestnych obyvateľov poskytuje mestská časť Bratislava-Staré Mesto služby v oblasti kultúry (podujatia) 
v rámci svojho Staromestského centra kultúry a vzdelávania, ktoré zahŕňa viacero samostatných pobočiek. 

Zároveň sú na území mestskej časti realizované významné kultúrne podujatia. Viaceré z nich sú 
organizované za účasti mesta alebo oblastnej organizácie cestovného ruchu (BTB). Medzi tie 
najvýznamnejšie podujatia patria Korunovačné slávnosti a Vianočné trhy. 

Prehľad kultúrnych zariadení ako aj pamiatok, pamätihodností je uvedený v texte a mapách nižšie. Aj 
z uvedeného je možné konštatovať vysokú koncentráciu kultúrneho dedičstva na území mestskej časti, 
ktorá je lákadlom pre návštevníkov. 

Medzi ďalšie služby spojené s kultúrou patria aj knižnice. V pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
je 6 pobočiek Staromestskej knižnice umiestnených po celom území mestskej časti. K nim ešte patrí aj letná 
čitáreň. Okrem týchto knižníc je územie mestskej časti sídlo aj ďalších knižníc celomestského, krajského ale 
aj národného významu. 

 

„Viaceré objekty kultúrnych pamiatok však patria k starším objektom  
a neprešili doteraz významnou modernizáciou, ktorá  

by zodpovedala požiadavkám 21. storočia.“ 

 

Kultúrne zariadenia 

Staromestské centrá kultúry a vzdelávania v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto: 

 Zichyho palác (Ventúrska 9) – Galéria Z 
 Pistoriho palác (Štefánikova 25) 
 Školská 14 - Divadlo Ticho a spol. a Divadlo Ívery 
 Gaštanová 19 
 Františkánske námestie 7 – Divadlo GuNaGu a Galéria F7 

Kultúrne pamiatky  

Národné kultúrne pamiatky 

Na území MČ Bratislava-Staré Mesto sa nachádza veľké množstvo pamätihodností, spadajúcich do rôznych 
odvetví podľa pôvodného používania.  
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Pamätihodnosti v kategórii - Zdravotníctvo  

 Budova 1 štátnej nemocnice (1857) – Mickiewiczova, Radlinského a Americké nám. 
 Budova 1. detskej nemocnice (1894) – Lazaretská 

Pamätihodnosti v kategórii - Kultúra  

 Národné osvetové centrum V-club (1958) – Námestie SNP 471/12 
 Park kultúry a oddychu (1948) – Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 

Pamätihodnosti v kategórii - Školstvo 

 Internát Jura Hronca „Bernolák“ (1967) – Bernolákova u., Radlinského a Legionárska u. 
 Internát Hviezda „Kukurica“  
 Strojnícka fakulta STU (1950) – Nám. Slobody 
 Budova bývalého Ústavu hluchonemých (1906) 
 Academia Istropolitana 

Pamätihodnosti v kategórii – Občianske objekty 

 Justičný palác (1937) – Záhradnícka ulica 
 Poštový palác - dnes Ministerstvo dopravy a výstavby SR (1946) Námestie Slobody 
 Obchodný dom PRIOR 1.  (1960) 

Pamätihodnosti v kategórii – Cirkevné stavby a areály 

 Kostol Najsvätejšej Trojice (Podhradie) 
 Kostol sv. Štefana Uhorského (Župné nám.) 
 Farský kostol sv. Jána z Mathy (Župné nám.) 
 Kostol zvestovania Pána (Františkánske nám.) 
 Kostol navštívenia Panny Márie (Nám. SNP) 
 Kostol nanebovzatia Panny Márie (Jesneského) 
 Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Františkánske nám.) 
 Farský kostol Panny Márie snežnej (Kalvária) 
 Farský kostol sv. Alžbety „Modrý kostolík“ (Bezručova) 
 Veľký evanjelický kostol (Konventna) 
 Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (Blumentál) 
 Kostel Panny Marie Loretánské (Uršulínska) 
 Kostol sv. Ladislava (Špitálska) 
 Chrám Povýšenia Svätého kríža (29. Augusta) 
 Rímskokatolícky Farský Úrad sv. Martina (Kapitulská) 
 Chrám sv. Mikuláša (Mikulášska) 

Pamätihodnosti v kategórii –  Cintoríny  

 Ondrejský cintorín – vyhlásený za kultúrnu pamiatku v r. 1988 
 Cintorín Kozia brána 
 Podhradský cintorín = Cintorín sv. Mikuláša (18.st.) 
 Martinský cintorín (1919) 
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 Cintorín v Slávičom údolí (1912) 

Zdroj: muop.bratislava.sk/ 

 

Mapa 11 Nehnuteľné národné kultúrne pamiatky (NNKP) 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, pamiatky.sk, staremesto.sk, © OpenStreetMap contributors 
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Mapa 12 Múzeá a galérie 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, staremesto.sk, © OpenStreetMap contributors, www.inba.sk, 
artplanba.sk, web stránky múzeí a galérií 
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Mapa 13 Kultúra 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, staremesto.sk, © OpenStreetMap contributors 
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B.1.2.7 Občianska vybavenosť 

Zdravotníctvo 

Aj na základe vyhodnotenia v rámci analytickej časti Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti  
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2022-2026 (pracovná verzia, február, 2022) môžeme 
konštatovať, že z hľadiska zdravotníctva je na území mestskej časti k dispozícii významná kapacita vytváraná 
najmä nemocnicami, a to Nemocnicou Staré Mesto, Onkologickým ústavom sv. Alžbety a Univerzitnou 
nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia. Ďalej sa v okrese nachádza Nemocnica sv. Michala a celkovo 6 
polikliník a 849 ambulancií rôznych špecializácií a zriaďovateľov (vr. ambulancií prítomných vo vyššie 
uvedených nemocniciach a poliklinikách). S ohľadom na svoju polohu územie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto disponuje mimoriadnou dostupnosťou záchrannej zdravotnej služby. 

„Mestská časť Bratislava-Staré Mesto sa teda vyznačuje vysokou koncentráciou 
zdravotníckej infraštruktúry (4 nemocnice 6 polikliník). Zároveň však treba 
poznamenať, že tieto zariadenia slúžia pre celé územie mesta, resp. kraja. 

Obdobná situácia je aj v oblasti ambulantných zariadení.“ 

Na území MČ Bratislava–Staré Mesto sa v roku 2022 nachádzajú 3 nemocnice  s poliklinikou a 1 ústav 
zdravotnej starostlivosti:  

• Nemocnica Staré Mesto; Americké námestie 2812/3 
• Nemocnica svätého Michala; Satinského 7770/1 
• Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia; Námestie SNP 10 
• Onkologický ústav sv. Alžbety; Heydukova 2157/10 

Vlastníkom nehnuteľností je Univerzitná nemocnica Bratislava, avšak prevádzkovateľom je MZ SR. 

 

Tabuľka 23 Dostupnosť zariadení poskytujúcich ambulantnej pohotovostnej služby pre MČ Bratislava – Staré Mesto 

Názov poskytovateľa 

(ambulancie) 
Ulica poskytovania 

Okres miesta 

prevádzkovania 
Pokrytie 

APS pre dospelých 

NOVAPHARM, s.r.o. Šancová 110 Bratislava I Bratislava I, II, III 

APS pre deti a dorast 

Národný ústav detských 

chorôb 
Limbová 2643/1 Bratislava III 

Bratislava I, II, III, IV, V, 

Senec 

Zubno–lekárska pohotovostná služba 

DENTA Group, s.r.o. Drieňová 80/38 Bratislava II 
Bratislava I, II, III, IV, V, 

Malacky, Pezinok, Senec 

STOMAMED s.r.o. Laurinská 214/16 Bratislava I Bratislava I 

Zdroj: e-vuc.sk a Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026; 2022 
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Počet ambulancií v MČ Bratislava–Staré Mesto je 962 (zdroj: e-vuc.sk). Spolu 136 ambulancií je 
prevádzkovaných v rámci Nemocnice svätého Michala, približne 53 ambulancií je prevádzkovaných v rámci 
Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia a 123 ambulancií je prevádzkovaných v rámci 
Univerzitnej nemocnice Staré Mesto na Americkom námestí. V rámci Onkologického ústavu sv. Alžbety je 
podľa e-vuc.sk prevádzkovaných približne 197 ambulancií. Ďalšie ambulancie sú prevádzkované rôzne, napr. 
polyfunkčný objekt Sky Park, polyfunkčný objekt River park či Fakulta telesnej výchovy a športu UK. 18 

 

Tabuľka 24 Ambulancie v MČ Bratislava–Staré Mesto podľa ŠÚ SR  

ambulancia  2020   2012 2002 

praktický lekár pre dospelých     50 49 75  

praktického lekára pre deti a dorast     8 11   11 

stomatológ     80  102 84  

gynekológ     24 30 22 

lekár špecialista     379 339 159 

Zdroj: DATAcube; 2022 

Na základe posledných údajov Štatistického úradu na Slovensku pripadalo na 281 obyvateľov na lekára a 1 
914 obyvateľov na zubného lekára. K 1.1. 2021 v MČ Bratislava–Staré Mesto bolo približne 631 obyvateľov  
na lekára a 354 obyvateľov na zubného lekára.  

„Aj na základe dostupných údajov môžeme konštatovať mierne zhoršenie 
dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktoré je spôsobené znížením počtu 

niektorých typov ambulancii (praktický lekár pre dospelých, praktického lekára 
pre deti a dorast alebo stomatológ).“ 

Tabuľka 25 Ambulancie v MČ Bratislava–Staré Mesto v roku 2021 podľa e-vuc.sk  

ambulancia počet ambulancia počet 

praktický lekár pre dospelých 60 kardiológia 21 

praktického lekára pre deti a dorast 9 diabetológia 10 

stomatológ 130 psychiatria 24 

gynekológ 34 psychoterapia 17 

chirurgia 25 klinická imunológia a alergológia 12 

dermatovenerológia 42 geriatria 4 

oftalmológia 28 angiológia 3 

vnútorné lekárstvo 58 klinická biochémia 5 

ortopédia 13 funkčná diagnostika 7 

 
18 Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 -2026 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-zdravotnej-starostlivosti-v-bratislavskom-samospravn
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rehabilitácia 15 endokrinológia 13 

neurológia 19 logopédia 4 

psychológia 23 hepatológia 3 

hematológia a transfuziológia 5 dentálna hygiena 3 

anesteziológia 4 reumatológia 9 

urológia 18 rádiológia 5 

gastroenterológia 22 patológia 0 

otorinolaryngológia 15 čeľustná ortopédia 16 

nefrológia 6 lekárska genetika 4 

úrazová chirurgia 3 pracovné lekárstvo 8 

urgentná medicína 3 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 10 

Zdroj: e-vuc.sk a Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026; 2022 

V roku 2020 sa nachádzalo v MČ Bratislava–Staré Mesto 33 lekární s rovnomerným geografickým 
rozmiestnením. Počet lekární má v rámci mestskej časti ale aj celého kraja rastúci trend. 

 

Tabuľka 26 Počet zariadení lekárenskej starostlivosti (lekární)  

územie  2020 2012 2002 

SR  1 835 1 1618 1 024  

BSK  273 230 151 

Bratislava  201 172 116  

   z toho MČ Bratislava–Staré Mesto 33  28  32 

Okres Bratislava II 91 51 29 

Okres Bratislava III 41 41 26 

Okres Bratislava IV 31 23 12 

Okres Bratislava V 35 29 17 

Zdroj: DATAcube 2022  
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Mapa 14 Zdravotnícke zariadenia 

 

Zdroj: e-vuc.sk, Inštitút priestorového plánovania, staremesto.sk, © OpenStreetMap contributors 
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Školstvo 

Oblasť školstva predstavuje jednu z najvýznamnejších oblastí, ktoré zabezpečuje priamo miestna 
samospráva, teda mestská časť, či už prostredníctvom prenesených alebo originálnych kompetencií (jedná 
sa najmä o materské školy a základné školy). 

MČ ma vo svojej správe 19 zariadení MŠ. Z nich iba 2 majú právnu subjektivitu. V školskom roku 2021/2022 
navštevovali materské školy spolu 1143 detí, ktoré sa učili v 61 triedach. Zároveň odhadované kapacity 
podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva boli ešte o približne 30 miest vyššie. Z celkového počtu 
detí bolo 413 detí v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.  

V roku 2021 sa v m. č. Bratislava–Staré Mesto nachádza štátom prevádzkovaných 19 materských škôl (MŠ), 
4 základné školy a 3 spojené školy. Sú nimi Základná škola s materskou školou, Dubová, ZŠ s MŠ M. R. 
Štefánika, Grösslingová a ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova.  

K jednotlivým školským zariadeniam prislúchajú aj pomerne rozsiahle športoviská, ktorých úroveň však 
nereflektuje aktuálnym požiadavkám na spôsob realizácie športových a voľnočasových aktivít ako 
aj požiadavkám z hľadiska bezpečnosti. 

Tabuľka 27 Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Staré Mesto 

č. názov MŠ adresa 

1 Materská škola Beskydská  Beskydská 7 

2 Materská škola Búdková  Búdková 

3 Materská škola Dubová (sídlo Brnianska 47)  Dubová 1 

4 Materská škola Ferienčíkova  Ferienčíkova 

5 Materská škola Gorazdova  Gorazdova 6 

6 Materská škola Grösslingová  Grösslingová 

7 Materská škola Heydukova  Heydukova 

8 Materská škola Javorinská  Javorinská 9 

9 Materská škola Karadžičova Karadžičova 

10 Materská škola Kuzmányho Kuzmányho 9 

11 Materská škola Malá Malá 

12 Materská škola Myjavská Myjavská 

13 Materská škola Škarniclova (sídlo Podjavorinskej 1) Škarniclova 

14 Materská škola Špitálska Špitálska 

15 Materská škola Šulekova 35 (s právnou subjektivitou) - Slnečnica Šulekova 35 

16 Materská škola Tabaková Tabaková 10 

17 Materská škola Timravina (s právnou subjektivitou) Timravina 8 

18 Materská škola - Óvoda – Ul. 29.augusta Ul. 29.augusta 

19 Materská škola Vazovova Vazovova 

Zdroj: CVTI 

 

Pri každej ZŠ (vrátane Spojenej školy Pribinova 1) sa nachádza školské výchovno-vzdelávacie zariadenie - 
školský klub detí. Centrum voľného času je lokalizované na ul. M. Rázusa 30.  
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Počet detí v MŠ ako aj počet žiakov v ZŠ má stúpajúcu tendenciu. Celkový počet detí v MŠ, resp. počet žiakov 
v ZŠ stúpol za posledných 5 rokoch až o približne 16 % (251 detí a 914 žiakov). Počet tried v MŠ stúpol o 21 
triedy (z 90 tried v roku 2015 na 111 tried v roku 2020) a ZŠ stúpol o 27 triedy (z 179 tried v roku 2015 
na 206 tried v roku 2020). 

Graf 9 Počet detí / žiakov v materských a základných školách na území m. č. Bratislava–Staré Mesto 

 

Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, 10/2021 

Celkový počet detí v MŠ na území MČ Bratislava-Staré mesto je 1951 k školskému roku 2021/2022. Celkový 
počet žiakov v ZŠ na území MČ Bratislava-Staré mesto je 5110 k školskému roku 2021/2022.  

„Vývoj počtu detí a žiakov navštevujúcich MŠ a ZŠ neustále stúpa. V rámci 
zariadení ZŠ je ta každoročný nárast o cca 150 až 180 žiakov.“ 
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Graf 10 Počet detí a tried v materských školách podľa prevádzkovateľa na území m. č. Bratislava–Staré Mesto 

  

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR; cvtisr.sk, 4/2022 

Graf 11 Počet detí a tried v materských školách podľa prevádzkovateľa na území m. č. Bratislava–Staré Mesto 

  

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR; cvtisr.sk, 4/2022 

 

“Budovy základných škôl a materských škôl sú z dnešného pohľadu prevažne 
opotrebované a vyžadujú si nemalé investície.” 

Uvedené tvrdenie vychádza z interných materiálov MČ a to konkrétne z Informácie o stave majetku 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a o možnostiach financovania jeho reprodukcie. 
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Tabuľka 28 Počet detí a tried v materských školách podľa prevádzkovateľa na území m. č. Bratislava–Staré Mesto 

rok 

Materské školy Základné školy 

Školy Triedy 
Zapísan
é deti 

priemerný 
počet detí na 1 

triedu 
Školy Triedy 

Zapísané 
deti 

priemerný počet 
žiakov na 1 triedu 

2015 27 90 1581 
17,6 

13 186 3789 
20,4 

2016 27 90 1573 17,5 13 188 3904 20,8 

2017 28 92 1636 17,8 13 192 4033 21,0 

2018 28 100 1663 16,6 13 202 4317 21,4 

2019 28 100 1684 16,8 13 208 4575 22,0 

2020 33 111 1832 16,5 13 213 4716 22,1 

2021 35 123 1951 15,9 14 234 5110 21,8 

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR; cvtisr.sk, 4/2022 

Napriek neustále narastajúce počtu detí a žiakov v MŠ a ZŠ sa darí mestskej časti dosahovať priazniví počet 
detí/ žiakov na 1 triedu, a to vďaka neustálemu navyšovaniu kapacít zariadení  

 

„V priemere pripadalo v roku 2020 približne 23 žiakov na 1 triedu ZŠ a 17 detí 
na 1 triedu MŠ. Počet žiakov a detí na jednu triedu v ZŠ, resp. v MŠ je teda v MČ 

Bratislava–Staré Mesto prijateľný.“ 

 

Dopyt po kapacitách materských škôl ovplyvňuje najmä počet narodených detí s trvalým pobytom na území 
MČ. AJ z nasledovnej tabuľky je zrejmé, že tento počet je kontinuálne na úrovni okolo 500 detí aj keď 
v ostatnom roku je mierne nižší a to na úrovni 425 detí. 

Tabuľka 29 Počet narodených a trvalo žijúcich detí podľa roku narodenia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Rok narodenia Počet narodených detí Trvalý pobyt 

1.9.2014 - 31.8.2015 529 MČ Bratislava-Staré Mesto 

1.9.2015 - 31.8.2016 478 MČ Bratislava-Staré Mesto 

1.9.2016 - 31.8.2017 496 MČ Bratislava-Staré Mesto 

1.9.2017 - 31.8.2018 539 MČ Bratislava-Staré Mesto 

1.9.2018 - 31.8.2019 510 MČ Bratislava-Staré Mesto 

1.9.2019 - 31.8.2020 492 MČ Bratislava-Staré Mesto 

1.9.2020 - 31.8.2021 425 MČ Bratislava-Staré Mesto 
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Zdroj: interné údaje MČ, MsÚ  

 

Stredné školy 

V MČ Bratislava–Staré Mesto sa nachádza 15 zariadení stredného školstva – z toho je 6 gymnázií, 5 
odborných SŠ a 2 konzervatória. Základných umeleckých škôl (ZUŠ) sa na území MČ Bratislava-Staré Mesto 
nachádza 5. Tie sú lokalizované na Podjavorinskej, Panenskej, Laurinskej, Štefánikovej a Radlinského. K 11 
materským školám prislúcha aj školská jedáleň. Oblasť stredného školstva je v kompetencií regionálnej 
samosprávy (BSK). 

Cirkevné školy 

• Gymnázium Matky Alexie (Jesenského 4/A) 
• Gymnázium Sv. Uršule (Nedbalova 6) 
• SZŠ cirkevná (Palackého 1) 

Vysoké školstvo 

Okrem zariadení predprimárneho, základného a stredného školstva sa na území m. č. Bratislava – Staré 
mesto, nachádza 7 vysokých škôl (VŠ výtvarných umení, VŠ múzických umení, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského, VŠ Goethe Uni Bratislava, Business School a VŠ zdravotnícka 
a sociálne práce sv. Alžbety, Bratislava) 

Aktuálne trendy v školstve 

Aktuálnym trendom je koncept SMART školy. Tento koncept je založený na myšlienke vybudovania školy 
a príslušnej školskej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje vzdelanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci 
potrebám 21. storočia. Koncept je založený na viacerých školských funkciách: zelená škola, digitálna škola, 
inkluzívna škola, partnerská škola, aktívna a otvorená škola, podporuje celoživotné vzdelávanie, globálna 
škola, podporuje zdravý životný štýl žiakov, podporuje kritické myslenie, finančnú gramotnosť 
a podnikateľské myslenie, zabezpečuje efektívnu, bezpečnú a udržateľnú dopravu žiakov. 
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Mapa 15 Zariadenia školskej infraštruktúry 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, CVTI,  © OpenStreetMap contributors, CORINE Landcover 2018 

Poznámka: číslovanie MŠ je v súlade s hore uvedenou tabuľkou  
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Komerčná vybavenosť 

V západnej časti MČ (vrátane historického jadra) je situácia ohľadom dostupnosti základných potravín 
vyhovujúca až vynikajúca. Základnú sieť supermarketov vhodne dopĺňajú minimarkety. V tesnej blízkosti 
východných hraníc MČ sa nachádzajú až 3 veľké nákupné centrá (galérie) s množstvom obchodov, 
prevádzok a služieb. Na druhej strane západná časť MČ (ohraničená ulicami Pražská, Štefánikova 
a Staromestská) je, z hľadiska dostupnosti supermarketov alebo potravín, poddimenzovaná. 

Mapa 16 Zariadenia komerčnej vybavenosti 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, © OpenStreetMap contributors, CORINE Landcover 2018, web stránky 
jednotlivých prevádzok 
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B.1.2.8 Digitalizácia a informatizácia 

Z hľadiska vybavenia domácností na území Bratislavského kraja informačno-komunikačnými technológiami 
možno skonštatovať, že podiel domácností s prístupom k internetu má v posledných rokoch stúpajúcu 
tendenciu.  

Mestská časť je zapojená do elektronických služieb, ktoré poskytuje mesto Bratislava v rámci Portálu 
elektronických služieb hl. m. SR Bratislavy (https://esluzby.bratislava.sk/). 

Registre, ktoré spravuje priamo mestská časť Bratislava-Staré Mesto: 

• Školstvo: Register školských obvodov, Základné školy, Materské školy, Zariadenia školského 
stravovania, Umelecké školy, 

• Doprava a komunikácie: Doprava – hlásenia, 
• Oznamy a správy: Úradná tabuľa, Aktuality, Správy, Zoznam žiadostí o dotáciu, 
• Pamiatky: Zoznam pamätihodností. 

Okrem základných služieb poskytuje mestská časť aj služby mapového portálu (https://mu-
basm.gisplan.sk/, resp. https://bratislava-star-mesto-1-basm.hub.arcgis.com/), ktorý obsahuje viacero 
samostatných aplikácií zobrazených v rámci mapového podkladu - základná mapa, historická mapa, mapa 
pre majiteľov psov, územné plánovanie, školské a predškolské zariadenia, doprava a infraštruktúra ale aj 
nahlasovanie autovrakov). 

Obrázok 2: Príklad ukážky mapy zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

 

Zdroj: https://bratislava-star-mesto-1-basm.hub.arcgis.com/ 

„Do budúcnosti bude potrebné vytvárať podmienky pre rozvoj elektronických 
služieb vo vzťahu mesta a obyvateľov, resp. mesta a podnikateľského sektora 

tak, aby bolo možné agendu vybaviť rýchlo a jednoducho cez online prostredie.“ 

  

https://mu-basm.gisplan.sk/
https://mu-basm.gisplan.sk/
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B.1.2.9 Analýza financovania samosprávy 

Z porovnania vybraných finančných ukazovateľov možno konštatovať, že finančná situácia samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je veľmi dobrá. Hodnoty ukazovateľa bilancie bežného účtu dosiahla 
mestská časť počas sledovaného obdobia (roky 2016, 2018 a 2020) kladné, čo znamená, že v každom roku 
obdobia dokázala pokrývať svoje bežné výdavky zo svojich bežných príjmov. Taktiež pozorujeme pozitívny 
trend vývoja bilancie bežného účtu. Pri pohľade na hodnoty ukazovateľov zadlženosti a dlhovej služby 
taktiež dosahuje mestská časť veľmi priaznivé hodnoty so značnou rezervou k zákonným limitom (50, resp. 
60% bežných príjmov). Posledným skúmaným ukazovateľom bol čistý majetok samospráv. Z  údajov tohto 
ukazovateľa vyplynulo, že mestská časť disponovala v roku 2020 takmer 2 násobne väčšou hodnotou 
majetku, ako predstavoval jej ročný objem bežných príjmov. 

„Celkovo možno konštatovať, že finančná kondícia mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto je veľmi priaznivá, nakoľko svoj bežný chod dokáže bezproblémovo 
pokrývať zo svojich bežných príjmov a disponuje rezervami v prípade celkového 

dlhu, či dlhovej služby vo vzťahu k zákonným limitom.“ 

Na obdobie rokov 2022 – 2025 plánuje samospráva hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom 
(predpokladané príjmy by mali prevýšiť očakávané výdavky o približne 300 tis. Eur). Programový rozpočet 
na rok 2022 počíta s celkovými výdavkami na úrovni približne 29,5 mil. EUR, pričom objem bežných 
výdavkov predstavuje približne 27,9 mil. EUR a kapitálové výdavky 1,5 mil. EUR. Najviac financií z bežného 
rozpočtu samosprávy je určených pre oblasti vzdelávanie (ZŠ a MŠ), sociálne služby a podporu verejnej 
správy. Celkový dlh na úrovni 14,4 % z bežných príjmov (v roku 2020) poskytuje priestor pre prijímanie 
návratných zdrojov financovania na rozvojové aktivity.  

„Odhadovaná investičná kapacita (potenciálne úvery do výšky zákonného limitu 
60% zadlženosti k bežným príjmom), predstavuje takmer 13 mil. EUR.“ 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým skúmaným ukazovateľom sú opísané v ďalšom texte. V rámci 
analýzy finančného zdravia sa posudzovali ukazovatele ako: bilancia bežného účtu, bilancia kapitálového 
účtu, celkový dlh, dlhová služba a čistý majetok. Zároveň v rámci analýzy aktuálneho stavu a budúceho 
výhľadu hospodárenia samosprávy sa hodnotil aktuálny rozpočet roku 2022 a programový rozpočet 
na nasledujúce 2, resp. 3 roky. 

Ukazovatele finančného zdravia 

V rámci hodnotenia finančného zdravia verejných financií boli použité ukazovatele bilancia bežného účtu, 
bilancia kapitálového účtu, celkový dlh, dlhová služba a čistý majetok. Hodnoty týchto ukazovateľov 
pochádzajú z verejnej databázy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) dostupnej 
na internetovej stránke www.hospodarenieobci.sk. Na danej doméne je uvedená podrobná špecifikáciu 
jednotlivých ukazovateľov ako aj detailný postup a metodika ich výpočtu. Pre hodnotenie stavu v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto boli použité údaje za roky 2016, 2018 a 2020. 

  

http://www.hospodarenieobci.sk/


    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    86 

Tabuľka 30 Prehľad vybraných ukazovateľov finančného zdravia verejných financií mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Ukazovateľ 2016 2018 2020 

 Hodnoty ukazovateľa za mestskú časť Bratislava-Staré Mesto / priemer mestských častí 

Bilancia bežného účtu 1,4% (2,3) / 8,0% 8,7% (3,7) / 10,7% 11,6% (4,3) / 10,5% 

Celkový dlh 0,0% (6,0) / 15,1% 0,0% (6,0) / 15,2% 14,4% (5,3) / 17,0% 

Dlhová služba 0,0% (6,0) / 1,3% 0,0% (6,0) / 1,3% 0,2% (6,0) / 1,8% 

Čistý majetok 208,4% (2,1) / 349,4% 188,3% (1,9) / 291,5% 181,5% (1,8) / 251,8% 

Zdroj: Spracované na základe údajov z databáz INEKO, r. 2022 

Pozn.: hodnota v zátvorke predstavuje prepočet dosiahnutej hodnoty v rámci škály od 0 do 6, pričom 6 
predstavuje najlepšiu hodnotu 

Bilancia bežného účtu 

Bilancia bežného účtu je počítaná ako (bežné príjmy - bežné výdavky) / (bežné príjmy). Ukazovateľ informuje 
o tom, či samospráva hospodárila prebytkovo alebo deficitne z pohľadu bežného účtu. Hovorí o tom, či 
samospráva dokáže pokrývať výdavky na svoj bežný chod (bežné výdavky na chod úradu, prevádzku 
školských zariadení a podobne) zo svojich bežných príjmov (daňové príjmy, príjmy z poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady a pod.). Kladná hodnota znamená, že subjekt dokáže pokryť výdavky 
na svoj bežný chod prostredníctvom bežných príjmov, t. j. bežné príjmy sú vyššie ako bežné výdavky. Čím je 
hodnota ukazovateľa vyššia tým lepšie. 

Hodnota ukazovateľa pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto v sledovanom období, teda medzi rokmi 
2016 až 2020 rastie, čo znamená že po odpočítaní bežných výdavkov ostáva samospráve viac prostriedkov 
z bežných príjmov, ktoré je možné následne použiť na rozvojové aktivity. Na základe vývoja tohto 
ukazovateľa možno predpokladať zodpovedné hospodárenie aj v ďalšom období. 

Celkový dlh 

Ukazovateľ hovorí o tom, či samospráva môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania. 
Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príjmom za predchádzajúci rok a podľa zákona by nemal presiahnuť 
úroveň 60 %. Ukazovateľ hovorí o miere zadlženia daného subjektu. Pokiaľ je hodnota ukazovateľa 
na úrovni 0 znamená to, že výška celkového dlhu je nulová. Pokiaľ je hodnota ukazovateľa na úrovni 100% 
znamená to, že výška dlhu predstavuje 100 % bežných príjmov. 

Celkový dlh mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol dlhodobo na nulovej úrovni, to znamená, že 
samospráva nečerpala úverové prostriedky. Prvým rokom, kedy pozorujeme zmenu v celkovom dlhu, 
predstavuje až rok 2020, kedy tento ukazovateľ vykazuje úroveň 14,4%, čo však predstavuje pomerne nízku 
úroveň (napr. priemer mestských častí je na úrovni 17%). Uvedený fakt znamená, že mestská časť má dobrú 
východiskovú situáciu v možnostiach prípadného čerpania návratných zdrojov financovania budúceho 
rozvoja (prepočítané k plánovaným bežným príjmom v roku 2022 a zadlženosti na úrovni 14,4% v roku 2020 
mestská časť môže potenciálne čerpať úvery do výšky takmer 13 mil. EUR).  

Dlhová služba 

Dlhová služba obce je počítaná ako (výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky) / (bežné príjmy 
za predchádzajúci rok). Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti 
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s obsluhou dlhu a zároveň vypovedá o možnosti, respektíve obmedzení prijímať návratné zdroje 
financovania. Zo zákona vyplýva, že ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane 
úhrady výnosov prekročí 25 % nemôže prijať ďalšie návratné zdroje financovania.  

V prípade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je ukazovateľ dlhovej služby, podobne ako v prípade 
celkového dlhu na nízkych hodnotách – počas sledovaného obdobia dosiahol úroveň iba 0,2 percent, čo 
značí veľmi dobú finančnú kondíciu samosprávy a fakt, že samospráva čerpá iba minimálne úverové 
prostriedky. Z tohto pohľadu samospráva bezproblémovo spĺňa podmienku možnosti prijímania návratných 
zdrojov financovania. 

Čistý majetok 

Indikátor informuje o výške majetku samosprávy po odpočítaní o záväzky (bankové úvery, dlhodobé záväzky 
a pod.) v pomere k jej bežným príjmom za predchádzajúci rok. Ukazovateľ zahrňuje údaje o výške 
neobežného majetku, finančných účtov, bankových úverov a výpomocí, úverov od Štátneho fondu rozvoja 
bývania ako aj záväzkov z predfinancovania projektov spolu hradených z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov. Čím je uvedená hodnota vyššia tým vyššia je hodnota majetku vo vzťahu k bežným 
príjmom. 

V prípade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto má tento ukazovateľ v dlhšom časovom období mierne 
klesajúci trend, čo znamená, že hodnota majetku mestskej časti v pomere k bežným príjmom klesá. Napriek 
tomu hodnota čistého majetku samosprávy po odrátaní jej záväzkov bola počas sledovaného obdobia 
približne 2 krát väčšia ako bol objem jej bežných príjmov z predchádzajúceho roka. 

Aktuálny stav a budúci výhľad hospodárenia 

PREHĽAD AKTUÁLNE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2022 A VÝHĽAD DO ROKU 2024 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto počíta v roku 2022 s mierne prebytkovým rozpočtom (prebytok 
vo výške 300 tis. Eur). Celkové príjmy sa odhadujú na úrovni 29,8 mil. EUR, pričom bežné príjmy tvoria viac 
ako 28,3 mil. EUR (t. j. 95 %),  kapitálové príjmy sú nulové a príjmové finančné operácie 1,5 mil. EUR (cca 
5 %). Objem bežných výdavkov je o zhruba 500 tis. EUR nižší oproti bežným príjmom, zatiaľ čo kapitálové 
výdavky prevyšujú kapitálové príjmy o 1,5 mil. EUR. Z uvedených údajov vyplýva, že v aktuálnom roku 2022 
samospráva pokryje celú časť svojich kapitálových výdavkov prostredníctvom financií z príjmových 
finančných operácií. V nadchádzajúcich rokoch 2023 a 2024 samospráva taktiež počíta s mierne 
prebytkovými rozpočtami, pričom bežné výdavky mierne rastú. Prehľad rozpočtov na roky 2022-2024 
poskytuje nasledovná tabuľka. 

Tabuľka 31 Prehľad Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2022, 2023 a 2024 (v EUR) 

 2022 2023 2024 
Bežné príjmy spolu 28 326 565 28 702 761 29 329 509 
Kapitálové príjmy spolu 0 0 0 
Finančné operácie spolu – príjmové 1 500 000 0 0 
Príjmy spolu 29 826 565 28 702 761 29 329 509 
Bežné výdavky spolu 27 876 565 28 252 761 28 879 509 
Kapitálové výdavky spolu 1 500 000 0 0 
Finančné operácie spolu - výdavkové 150 000 150 000 150 000 
Výdavky spolu 29 526 565 28 402 761 29 029 509 

Zdroj: Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, MČ Bratislava-Staré Mesto 
Pozn.: r. 2022 – schválený rozpočet, r. 2023 a 2024 - návrh 
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2022 S VÝHĽADOM NA ROKY 2023 A 2024 

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad návrhov programových rozpočtov samosprávy na roky 2022 – 2024 
za jednotlivé rozpočtové programy. Najväčší objem prostriedkov je vyčlenených na oblasti 
vzdelávanie, podpora verejnej správy a sociálne služby. Na oblasť vzdelávanie samospráva vyčlenila takmer 
štvrtinu financií z celkových výdavkov. Výdavky v tejto oblasti majú predovšetkým smerovať 
na zabezpečenie výkonov materských a základných škôl. Výdavky na podporu verejnej správy zahŕňajú 
predovšetkým výdavky na činnosť miestneho úradu.  

 

Tabuľka 32 Prehľad navrhovaných výdavkov programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2022 – 2024, za 
jednotlivé rozpočtové programy (v EUR) 

Kód Rozpočtový program 2022 2023 2024 

01 Podpora verejnej správy 6 478 032 6 478 032 6 478 032 

02 Ochrana obyvateľov a majetku 188 250 210 250 210 250 

03 Cestná doprava 1 443 000 906 387 906 387 

04 Životné prostredie 1 962 710 1 946 000 1 947 000 

05 Bývanie a občianska vybavenosť 1 056 300 936 500 1 016 500 

06 Kultúrne a rekreačné služby 1 069 117 1 037 682 1 067 000 

07 Vzdelávanie 13 916 626 13 422 626 13 422 626 

08 Sociálne služby 3 262 530 3 187 468 3 187 468 

 Výdavky spolu 29 526 565 28 402 761 29 029 509 

Zdroj: Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, MČ Bratislava-Staré Mesto 
Pozn.: r. 2022 – schválený rozpočet, r. 2023 a 2024 – návrh 

 

AKTUÁLNE DAŇOVO-ODVODOVÉ ZMENY A ICH VPLYV NA ROZPOČET SAMOSPRÁVY 

Hlavnú časť príjmov samospráv tvoria daňové príjmy, resp. podiel na dani z príjmov fyzických osôb ako 
aj daň z nehnuteľností. V prípade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je v roku 2022 podiel dane z príjmov 
fyzických osôb (v rámci plánovaných príjmov) rozpočtovaný na úrovni približne 8,2 mil. EUR čo predstavuje 
približne 29% podiel.  

Aktuálne schválené daňovo-odvodové zmeny (tzv. daňový bonus) zníži objem výdavkov, ktoré budú 
prerozdeľované medzi samosprávy a v končenom dôsledku zníži aj príjem do rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  

 

  



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    89 

B.1.3 Územno-technická analýza 
B.1.3.1 Dopravná infraštruktúra 

Dopravnú infraštruktúru na území Starého Mesta tvoria všetky druhy a formy dopravy. Individuálna 
automobilová s problematikou statickej dopravy, železničná, verejná hromadná doprava, vodná doprava 
na Dunaji, z časti aj letecká preprava v podobe heliportov a v neposlednom rade aj cyklistická či pešia 
doprava. 

Letecká doprava 

V Bratislave na nachádza verejné medzinárodné Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava (BTS). Letisko 
zabezpečuje priame spojenie s 20 destináciami. Každoročne prepraví cca 2 250 000 cestujúcich, pričom 
počet cestujúcich z roka na rok rastie.   

Priame spojenie letiska s mestskou časťou zabezpečuje autobusová linka mestskej hromadnej dopravy. 
Z hlavnej železničnej stanice ide o spojenie trvajúce do 30 minút, v periódach každých 20 minút. Staré 
Mesto má priame spojenie verejnou dopravou aj s medzinárodným Letiskom Viedeň – Schwechat - Vienna 
International Airport (VIE). Autobusovú dopravuje prevádzkuje spoločnosť Slovak Lines zo zastávky Most 
SNP. Dostupnosť týmto spôsobom dopravy predstavuje do 60 minút. 

Na území MČ sa nachádza heliport River Park časť E, blok 3 (hotel) v Bratislave – na streche Hotela 
Kempinski. Heliport na budove Národnej banky Slovenska Heliport Národnej banky Slovenska Dopravný 
úrad nie je do dnešného dňa skolaudovaný. 

Do MČ zasahujú ochranné pásma a prekážkové roviny Letiska M. R. Štefánika, Heliportu Dérerovej NsP 
Kramáre, Heliportu LZS NÚSSCH Kramáre a Heliportu Rezidencia Bárdošova. Rozhodnutia o zriadení 
heliportov, ako aj obmedzenia z nich vyplývajúcich, má v kompetencii Divízia civilného letectva Dopravného 
úradu. 

Železničná doprava 

V Starom Meste sa nachádza hlavný železničný uzol mesta Hlavná stanica ŽSR. Ide o najfrekventovanejší 
železničný uzol v SR s vnútrozemskou prevádzkou osobnej a rýchlikovej dopravy s dostupnosťou celého 
územia SR. Vnútroštátnu železničnú dopravu zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko a. s. všetkým 
smermi. Trať 126A v smere Bratislava – Zohor (pokračujúc na Malacky), trať 120A Bratislava hl. stanica – 
stanica Vinohrady (Trnava) a trať 127G Bratislava hl. stanica – stanica Nové mesto (s následným 
rozvetvením na Petržalku a Dunajskú Stredu). Linku Bratislava – Dunajská Streda - Komárno na trati 124A 
prevádzkujte súkromná spoločnosť Regiojet, a. s. 

Z Bratislavy mieria aj medzinárodné diaľkove vlaky typu EC/IC do troch destinácii. Smerom na západ 
do Viedne smeruje najviac vlakov, frekvencia spojov tu dosahuje až 30 minút. Do Českej republiky, 
konkrétne do Brna, pripadne ďalej do Ostravy či Prahy, odchádzajú vlaky približne raz za hodinu. 
S dvojhodinovou frekvenciou potom odchádzajú vlaky smerom na Budapešť. 

Železničná stanica je zároveň jedným z najvýznamnejších celomestských uzlov, kde sa stretáva mestská 
hromadná doprava v podobe autobusov, trolejbusov i električiek s prestupom na medzinárodnú železničnú 
dopravu významu hlavného mesta SR. 
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Začiatkom roka 2022 podpísalo Ministerstvo dopravy, Železnice Slovenskej republiky a Hlavné mesto 
Bratislava Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja Hlavnej stanice a jej priľahlého územia. 
Do konca roka plánujú pre tento účel vyhlásiť medzinárodnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž. 
V ére samostatnosti SR tak pôjde v poradí už o tretiu súťaž.  

„A hoci je projektová dokumentácia novej hlavnej železničnej stanice 
s predstaničným priestorom už dnes spracovaná v podrobnosti dokumentácie 

pre územné rozhodnutie, realizácia sa opäť odkladá.“ 

Aj keď je treba dodať, že situáciou v minulosti komplikovalo hneď niekoľko súdnych sporov vo veci 
majetkovoprávnych vzťahov pozemkov a nehnuteľností tejto lokality. 

V súlade s tendenciami rozvoja európskych dopravných uzlov by mala nová stanica ponúknuť riešenie 
predstaničného komplexu, v ktorom budú zastúpené sprievodné obslužné funkcie pre širokú verejnosť, ako 
aj všetky funkcie, ktoré predstavujú vyšší štandard priestoru, ako nástupného bodu do centrálnej zóny 
hlavného mesta v MČ Staré Mesto. 

Mestskú časť nepriamo ovplyvňuje aj zámer prepojenie stanice Filiálka tunelovým vedením pod zónu 
Pribinova, s následným prepojením na nosný koľajový systém a ŽST Petržalka. Návrh lokalizácie železničnej 
stanice Filiálka je riešený v súlade s čistopisom Dopravnej urbanistickej štúdie prepojenia multimodálnych 
železničných koridorov projektu TEN-T a napojenia letiska na železničnú sieť v Bratislave. Hlavným prvkom 
projektu na území Bratislavy je prepojenie železničných koridorov č. IV a V vybudovaním železničného 
prepojenia staníc Bratislava Petržalka a Bratislava Predmestie tunelom popod Dunaj a intravilán mesta, 
a taktiež železničné napojenie Letiska M. R. Štefánika. V rámci projektu sa predpokladá aj dobudovanie 
súvisiacich prvkov v rámci železničného uzla Bratislava. V rámci ekologizácie dopravy v kontexte klimatickej 
zmeny, ako aj po geopolitických zmenách z marca roku 2022 v súvislosti s importom Ruskej ropy, toto 
riešenia opäť nepriamo získava na dôležitosti. V roku 2022 plánuje tieto riešenia stanoviť aj Územný plán 
regiónu BSK v podobe návrhu svojich Zmien a doplnkov č. 2. 

Vodná doprava 

Rieka Dunaj predstavuje na území mesta Bratislava sledovanú vodnú cestu klasifikačnej triedy VIb. Jej 
parametre definuje Vyhláška č. 22/2001 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaradení vodných ciest 
a ich jednotlivých úsekov do príslušných tried podľa klasifikácie európskych vodných ciest. 

Dunaj je zároveň súčasťou medzinárodnej siete multimodálnych koridorov TEN-T, v rámci ktorej je zaradený 
Multimodálny koridor základnej siete CORE TEN – T: Rín – Dunaj (Rhine - Danube) v smere: Viedeň – 
Bratislava – Budapešť. 

V podmienkach SR je rozvoj vodnej cesty usmerňovaný Koncepciou rozvoja vodnej dopravy Slovenskej 
republiky v jej platnom znení. Majoritným dopravcom a prevádzkovateľom vodnej dopravy na Dunaji v SR 
je Slovenská plavba a prístavy a.s. Bratislava (SPaP a.s.). Okrem SPaP a.s. vo vodnej doprave SR už dnes 
pôsobí niekoľko ďalších súkromných spoločností, zatiaľ však s menším počtom plavidiel a prístavných 
zariadení. Štátny odborný dozor nad správou a údržbou vodných ciest a prístavov, prevádzkou plavidiel 
a požičovní malých plavidiel na vodných cestách a v prístavoch, vykonáva Divízia vnútrozemskej plavby 
Dopravného úradu. 
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Pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto je Dunaj zdrojom návštevníkov v turizme a v cestovnom ruchu. 
Na ľavom brehu rieky sa nachádza osobný prístav s pontónmi a kotviskami pre výletné lode vnútrozemskej 
i medzinárodnej vodnej prepravy.  

Nevyužitím potenciálom rieky Dunaj ostáva každodenná plavba v podobe integrácie do mestskej, resp. 
prímestskej verejnej dopravy. V roku 2014 bola spracovaná štúdia vybraných prístavísk k dopravnému 
lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg 
a Viedeň, ktorej cieľom bola podpora rozvoja osobnej lodnej dopravy na Dunaji 19.  

Cestná doprava 

Západný okraj mestskej časti tvorí Diaľnica D2 v správe Národnej diaľničnej spoločnosti. Cesty I. a III. triedy 
sa na území Starého Mesto nenachádzajú. Ako cesta II. triedy, ktorá je v správe Bratislavského 
samosprávneho kraja, je vedená cesta II/572 v smere od Račianskeho mýta v koridore ulíc Šancová, Pražská 
a Brnianska. Komunikačná sieť sa skladá zo zberných a obslužných komunikácií. Ich usporiadanie stanovuje 
Územný plán Bratislavy v platnom znení. Ostatné komunikácie v riešenom území sú miestne (MK). 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má v správe 267 ulíc miestnych komunikácií, ku ktorým sa pridružujú 
aj verejné priestranstvá námestí. 

Územný plán Bratislavy definuje základný komunikačný systém mesta (ZÁKOS), ktorý na území MČ 
Bratislava-Staré Mesto tvorí vnútorný dopravný okruh (Staromestská, Štefánikova, Šancová, Legionárska, 
Karadžičova, Dostojevského rad, Vajanského a Rázusovo nábrežie), ako aj stredný dopravný okruh 
(Einsteinova, Prístavný most, Bajkalská, Jarošova, Račianska, Šancová, Pražská, Brnenská, Mlynská dolina, 
most Lafranconi, diaľničné vetvy V1 a V2) a tiež dopravné radiály smerujúce z centra mesta n periférie. 
Lamačská radiála v koridore ulíc Brnenská a Pražská, s ukončením na vnútornom dopravnom okruhu 
pri križovatke SAV. Senecká radiála v koridore Krížnej ulice, ďalej Biskupická radiála v koridore ulice Mlynské 
Nivy, a tiež  Rusovská radiála od Nové Mosta (Most SNP) do Petržalky. ZÁKOS dotvárajú spojovacie úseky 
po nábreží Ludvíka Svobodu, Starý most a Šancová ulica v úseku od Račianskeho mýta po Trnavské mýto. 

V rámci rozvoja dopravnej obsluhy mesta Bratislava stanovuje územný plán mesta Bratislavy aj nové 
investičné zámery v podoby nasledovných intervencií do cestnej siete.  

• Severná tangenta v úseku Pražská - Jarošova, vrátane mimoúrovňových križovatiek s Pražskou, 
Smrečianskou a Račianskou (stredný dopravný okruh). Vybudovaním Severnej tangenty vo funkcii 
stredného dopravného okruhu vrátane mimoúrovňových križovatiek s Račianskou, Pionierskou, 
Smrečianskou a Pražskou sa zabezpečí odľahčenie Šancovej, ktorá bude plniť len funkciu 
vnútorného dopravného okruhu. Severná tangenta, ktorá by uzavrela stredný dopravný okruh, 
mala premávku na úseku Pražská - Račianske Mýto odľahčiť podľa dopravného modelu o 75 až 80 
%. 

• Prestavba Račianskeho mýta na čiastočne mimoúrovňovú križovatku. V nadväznosti na severnú 
tangentu Pražská – Račiansky mýto – Pionierska – Račianska. 

• Prepojenie ulíc Slávičie údolie - Tichá – Jančova. Prebudovanie na miestnu komunikáciu I. alebo II. 
triedy. 

 
19 Zdroj: https://www.aurex.sk/sk/top/projekty/uzemne-planovanie/specializovane-studie/dunajbus 
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• Prepojenie Kollárovo námestie – Dobrovského ulica. Plánované prepojenie ulíc Jánska 
a Dobrovského, ako severozápadné predĺženie ulice Dobrovského ulice cez areál kasární až 
na Kollárovo námestie. 

• Komplexné prebudovanie železničnej stanice a predstaničného námestia v smere ľavého 
odbočenia od Žabotovej ulice popod Šancovú, ako aj po úrovňou terénu v smere od Pražskej ulice 
na Žabotovu ulicu. 

• Mimoúrovňová križovatka Molecova - Karloveská, s prepojením na Líščie údolie a Svrčiu (dnes už 
prakticky zrealizované). 

• Prepojenie Radlinského – Americké námestie (dnes už prakticky zrealizované). 

Nasledujúca schéma vyjadruje cieľovú podobu usporiadania cestnej siete MČ Bratislava-Staré Mesto podľa 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy v znení Zmien a doplnkov 01, 02, 03, 05, 06 a 07.  

Vo viacerých prípadoch nie sú skutočné parametre komunikácie zhodné s parametrami, ktoré pre danú 
kategóriu a funkčnú triedu uvádza platná STN. Je to z dôvodu, že ide o staršie komunikácie, pre výstavbu 
ktorých platili iné normy ako v súčasnosti. Uvedená kategória vychádza z dnes platnej STN 73 61010, a teda 
nie vždy zodpovedá skutočnému šírkovému usporiadaniu komunikácie. Územný plán tak stanovuje cieľovú 
podobu. 

Lokálne problémy uzlového charakteru riešia aj územné plány na zonálnej úrovni. Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto má schválených 8 územných plánov zóny a pripravuje 4 nové územné plán zóny. Ich zoznam, 
ako aj plné znenie, sú uvedené na webovom sídle mestskej časti 20. 

Intenzity dopravy na komunikáciách a križovatkách v meste sú sporadicky monitorované v rámci 
jednotlivých investičných projektov, pre ktoré bývajú spracovávané dopravno-inžinierske podklady. V rámci 
nich bývajú vykonávané dopravné prieskumy, často veľmi podrobné. Spracované dopravné štúdie 
a dopravné údaje sa nachádzajú väčšinou v majetku konkrétneho investora, resp. v databázach 
spracovateľov spomínaných podkladov a je náročné ich získať a následne použiť. V súčasnosti sú 
najaktuálnejšie a najkomplexnejšie dopravné údaje tie, ktoré boli zisťované pre potreby Územného 
generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy (ÚGDhlmBA). Cieľom spracovania ÚGD hl. m. BA bola aktualizácia 
dopravných charakteristík s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia. Výstupným materiálom bola 
analýza zistených údajov a dopravný model územia, ktorý bol výsledkom spracovania zistených údajov. 
Materiál poskytuje tiež aktualizáciu prognózy dopravy, ktorá bude základným podkladom pre návrhovú časť 
jednotlivých dopravných subsystémov. V rámci ÚGD hl. m. BA bola spracovaná aj dopravná prognóza do 
roku 2040.  

V rámcu územného generelu dopravy hl. mesta SR Bratislavy boli spracované modelové analýzy intenzity 
dopravy. Priložená schéma reflektuje na pentlograme modelové intenzity dopravy na hranách 
komunikačnej siete pre módy privátnej cestnej dopravy. Za ňou nasleduje druhý pentlogram, ktorý 
znázorňuje modelové intezity dopravy na hranách komunikačnej siete pre módy TND (ťažká nákladná 
doprava, označenie v modeli HF) a LND (ľahká nákladná doprava, označenie v modeli LF). 

 

 
20 Zdroj údajov: https://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie  

https://www.staremesto.sk/sk/content/uzemne-planovanie
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Mapa 17   Funkčné triedy cestnej siete podľa Územného plánu Bratislavy 

 

Zdroj: ÚPN Hl. m. SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, 2022 

  



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    94 

Mapa 18   Modelové intenzity privátnej cestnej dopravy (IAD, LND a TND) 

 

Zdroj: Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, Centrum dopravního výzkumu 2014 

Mapa 19   Modelové intenzity TND a LND 

 

Zdroj: Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, Centrum dopravního výzkumu 2014 
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Porovnaním denných intenzít a kapacity komunikácií možno zobraziť pomer kapacita-intenzita na všetkých 
hranách siete modelovaného územia. Technické predpisy SR definujú úrovne kvality dopravy v kategóriách 
A až F práve na základe tohto pomeru. Nasledujúca schéma vyjadruje tento pomer pre rannú špičkovú 
hodinu do ôsmej hodiny rannej. 

Mapa 20   Úroveň kvality dopravy v širšom centre Bratislavy 

 

Zdroj: Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, Centrum dopravního výzkumu 2014 

Kapacita úsekov závisí od priepustnosti križovatiek, ktoré sa na trase nachádzajú. Priepustnosť ovplyvňujú 
aj zastávky MHD (vjazd a výjazd vozidiel na zastávku), skladba dopravného prúdu a pod.  

Z výsledkov dopravného modelu vo forme modelovaných intenzít dopravy a zobrazenia pomeru intenzita - 
kapacita komunikačnej siete bolo zistene, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto patrí medzi problémové 
mestské časti z hľadiska vysokého podielu cestnej dopravy - stupeň kvality dopravy sa pohybuje v stupňoch  
D, E, alebo F, pričom F predstavuje prekročenie kapacity komunikácie alebo križovatky. Problematickými sú 
komunikácie smerujúce radiálne do centra mesta, kde je plynulosť premávky ovplyvnená sériou križovatiek. 
Ide najmä o komunikácie spájajúce stred Bratislavy a východnú časť mesta – patria sem aj  ul. Šancová, 
Staromestská, Mýtna,  Radlinského, Námestie SNP, Vajanské nábrežie. Situácia na východnej strane Starého 
Mesta sa v roku 2021 výrazne zlepšila po opätovnom uvedení do prevádzky zmodernizovaného mestského 
bulváru Mlynské Nivy. 

V rámci spracovania ÚGD hl. m. SR bol zorganizovaný dotazníkový prieskum mobility obyvateľov mesta 
Bratislavy, ktorý vykonával dodávateľ terénneho zberu dát. Vizualizácia nazbieranej vzorky ciest prevážená 
na celé obyvateľstvo Bratislavy charakterizuje celkové prepravné vzťahy v rámci Bratislavy odvodené 
zo vzorky nazbieranej v rámci prieskumu dopravného správania. Metodika je podrobne popísaná v prílohe 
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č. 1.3 územného generelu dopravy Bratislavy. Výsledok prieskumu ilustruje nasledovná schéma, ktorá 
reflektuje smer a intenzitu ciest všetkých dopravných módov.  
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Mapa 21   Smer a intenzita ciest všetkých dopravných módov  

 

Zdroj: Územný generel dopravy hl. mesta SR Bratislavy, Centrum dopravního výzkumu 2014 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

   Inštitút priestorového plánovania    98 

Statická doprava 

Z hľadiska statickej dopravy má Staré Mesto osobité postavenie z pomedzi všetkých MČ hlavného mesta. 
Nedostatok parkovacích miest v centrách metropol je prakticky identickým znakom všetkých väčších miest 
strednej Európy, čo však vytvára pomerne priaznivé podmienky pre implementáciu regulácie parkovania. 
Priestorovo, časovo i finančne. Staromestská rezidenčná parkovacia politika bola uvedené do prevádzky už 
v roku 2010. Spočiatku na 30 uliciach. Dnes parkovacia politika platí na viac ako 100 uliciach, z pomedzi 267 
miestnych komunikácií, ktoré má MČ v správe. Osobitnými povoleniami je navyše upravený vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.  

V Starom Meste sa nachádza 6 parkovacích zón, ku ktorým prislúcha 10 až 25 regulovaných ulíc. Počet 
vyznačených parkovacích stojísk predstavoval k aprílu 2021 celkovo 3 406, v decembri roku 2020 to bolo 
3850 miest. Z toho pre rezidentov cca 3 050, pre ŤZP 130 a 655 voľných stojísk pre návštevy. Zámerom 
poklesu je aj postupné znižovanie stojísk v centre mesta a presun ľudí na verejné formy mestskej hromadnej 
dopravy. Statická doprava by mala byť v celomestských súvislostiach delegovaná aj podľa Vyhľadávacej 
štúdie možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave (Inštitút priestorového 
plánovania, 2017)21. 

Implementácii parkovacej politiky predchádzala na území Starého Mesta Analýza statickej dopravy – projekt 
zóny plateného parkovania (M.O.Z. Consult s.r.o. 2012, Praha), ktorá spracovala pasport celkovej kapacity 
parkovania v podrobnosti na základné sídlené jednotky (ZSJ). Na miestnych komunikáciách identifikovali 
11 719 stojísk, 1 610 individuálnych garáží a 3 324 stojísk v hromadných garážach, čo predstavuje celkovú 
parkovaciu kapacitu 22 553 miest. Nakoľko mala MČ v tomto období 38 867 obyvateľov, na jedno 
parkovacie miesto pripadalo 58 obyvateľov. Stupeň motorizácie v Bratislave dosahoval toho času úroveň 
cca 1,48 (dnes cca 1,20) a stupeň automobilizácie 1,88 (dnes 1,50).  

Rezident sa dnes preukazuje parkovacou nálepkou nalepenou na prednom skle svojho vozidla. Nálepku 
vydáva Centrum služieb občanom. Na zakúpenie parkovacej nálepky miestneho úradu Bratislava-Staré 
Mesto majú nárok obyvatelia s trvalým pobytom v Starom Meste. Konkrétne podmienky parkovacej politiky 
sú legislatívne upravené prostredníctvom troch Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Staré Mesto: 

• VZN č. 8/2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

• VZN 2/2015, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 3/2014 o pešej zóne 

• VZN č. 8/2009 ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 
5/2004, 8/2005, 6/2007, 1/2008 a 10/2008  

 
21  Zdroj údaju: https://bratislava.sk/sk/sprava/vyhladavacia-studia-moznosti-realizacie-zachytnych-
parkovisk-a-parkovacich-domov-v-bratislave 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    99 

„V rámci mestskej časti je riešené aj parkovanie spoločnosťou BPS PARK, ktorá 
má základe nájomnej zmluvy platnej do roku 2026 prenajatých 2 489 

parkovacích miest.“ 

Pri vývoji celomestskej parkovacej politiky sa objavujú tendencie, že spoločnosť si hľadá možnosti, ako si 
prihlásiť trvalý pobyt do Starého Mesta tak, aby mala nárok na rezidenčné karty mestskej časti. Nasvedčuje 
tomu aj demografický vývoj MČ. 

Z hľadiska implementácie celomestskej parkovacej politiky hlavného mesta, označovanej aj ako Bratislavský 
parkovací asistent PAAS, by mala MČ presadzovať hájenie vlastných záujmov. V prvom rade by mala 
zabezpečiť spracovanie vlastných riešení. K mäkkým faktorom politiky by sa pridali tvrdé dáta o koncepcii 
rozvoja statickej dopravy. Išlo by tak o aktuálny odborný dopravno-urbanistický podklad, na základe ktoré 
možno usmerňovať rozvoj rôznymi organizačnými, inštitucionálnymi či politickými intervenciami.   
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Mapa 22  Návrh sektorov rezidentských kariet podľa analýzy statickej dopravy a projektu organizácie dopravy 

 

Zdroj: Analýza statickej dopravy a projektu organizácie dopravy (M.O.Z Consult s.r.o. Praha), 2012 
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Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava sa podľa účelu rozdeľuje na cykloturistiku a cyklodopravu. Cykloturistika je súčasťou 
samostatnej kapitoly v rámci podkapitoly venovanej cestovného ruchu (B.1.2.5 Turizmus). Cyklodoprava 
predstavuje pravidelné využívanie cyklistiky napr. pre cestu do zamestnania, či školy. Cyklodoprava má 
ambíciu ponúknuť obyvateľom alternatívu proti individuálnej automobilovej doprave. Bicykel ma oveľa 
menšie priestorové nároky v porovnaní s inými druhmi dopravy a zároveň pomáha riešiť problémy 
s parkovaním. Bicykel ako dopravný prostriedok je finančne dostupný širokým vrstvám spoločnosti. MČ 
Bratislava-Staré Mesto ma veľmi dobré predpoklady pre rozvoj nemotorovej dopravy, a to predovšetkým 
v rovinatých častiach. 

Cyklistická doprava naráža na problém malého množstva vyznačených a bezpečných cyklistických 
komunikácií. Postupne vznikajú nové úseky, problémom ostáva ich nedostatočná prepojenosť. Cyklisti 
musia preto často využívať komunikácie vysoko zaťažené automobilovou dopravou. Nezriedkavým javom 
je využívanie chodníkov pre peších, kde môže dochádzať a aj dochádza ku kolíziám s chodcami. 

V súčasnosti na území MČ Bratislava-Staré Mesto možno identifikovať niekoľko typov cyklistických 
komunikácií: 

 cyklochodník - segregovaná cestička pre cyklistov – samostatná a fyzicky oddelená 
od iných druhov dopráv. V riešenom území sa nachádza obojsmerný cyklochodník 

(v strede s prerušovanou čiarou) na krátkom úseku Karadžičovej ul. (medzi ul. Čulenova a Mlynské nivy) 
a jednosmerné (popri oboch stranách cestnej komunikácie) cyklochodníky na Blumentálskej ulici. 

oddelená cestička pre chodcov a cyklistov - cyklisti a peší v oddelených pruhoch – je 
súčasťou komunikácie delenej s chodcami, v ideálnom prípade je cyklistická časť chodníka 
označená zeleným podfarbením s piktogramom bicykla. Príkladom je cestička na Starom 

moste a jeho nájazdoch. 

cyklopruh – je súčasťou cestnej komunikácie, väčšinou na jej okraji, 
od ostatných pruhov je oddelený pozdĺžnou neprerušovanou, príp. 

prerušovanou čiarou. V prípade použitia fyzickej bariéry (oddeľovače, príp. obrubníky) namiesto čiary, 
má charakter cyklochodníka. 

 
cyklokoridor – veľmi častý typ komunikácie, ktorá je vyznačená vodorovným 
značením  - cyklopiktogramom - priamo na vozovke cestnej komunikácie. Tu nastáva 

nebezpečenstvo kolízie s motorovým vozidlom, či nebezpečenstvo vyplývajúce z nekvalitného 
stavu okrajov ciest. Životnosť piktogramu je obmedzená, dochádza k rýchlemu opotrebovaniu 
náteru motorovými vozidlami. 

 
zmiešaný pohyb chodcov a cyklistov – napr. Promenáda popri Dunaji – tento typ je 
nebezpečný najmä pre chodcov 

V septembri 2018 bol v meste sprevádzkovaný systém zdieľaných bicyklov - bikesharing. Jedná sa o zdieľaný 
systém staníc s bicyklami, ktoré sú umiestnené v blízkosti zastávok MHD. Napriek veľkému záujmu o tento 
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spôsob dopravy narážajú užívatelia na problém malého množstva cyklotrás. Poloha stanovísk zdieľaných 
bicyklov je znázornená v nasledovnej mape. 

V MČ Bratislava-Staré Mesto je potrebné dobudovať sieť cyklistických chodníkov segregovaných od cestnej 
automobilovej dopravy, ideálne aj od pešej dopravy. 

Cyklistická doprava bude zrejme na vzostupe. Nasvedčujú tomu tri faktory. Cenotvorba parkovacej politiky, 
rentabilita a dostupnosť pohonných hmôt z Ruskej federácie po geopolitických okolnostiach z marca roku 
2022 a v neposlednom rade celková ekologizácia dopravy v kontexte klimatickej zmeny. 

Mapa 23   Cyklotrasy podľa Územného plánu Bratislavy 
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Verejná doprava 

Na území mesta Bratislavy je integrovaná doprava zabezpečovaná 3 módmi: regionálna železnica (osobné 
vlaky a REX), prímestská autobusová doprava (PAD) a mestská hromadná doprava (MHD). MHD tvorí sieť 
električkových, trolejbusových a autobusových tratí. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS 
BK) zastrešuje organizácia Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Celé katastrálne územie (k.ú.) MČ bolo 
zaradené do zóny č. 100. Do IDS BK sú v súčasnosti zapojení nasledovní dopravcovia: 

• mestská hromadná doprava (MHD) – Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB) 
• prímestská autobusová doprava (PAD) - ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. (od 11/2021) 
• regionálna železničná doprava (RŽD) – Železničná spoločnosť, a.s. (ZSSK) 

V roku 2020 bolo v rámci MHD Bratislavy realizovaných 40 025 000 vozidlových km, a to v pomere 73 
(autobusy) : 14 (trolejbusy) : 13 (električky). Vplyvom korona-krízy poklesli medziročne výkony všetkých 
trakcií. Vybrané prevádzkové ukazovatele poskytuje nasledovná tabuľka. 

Tabuľka. Prevádzkové ukazovatele dopravy k 31.12.2020 

Typ dopravy Počet vozidiel 
výprava 

Počet liniek (vrátane 
nočných) 

Dĺžka prepravnej 
siete v km 

Prepravná dĺžka 
liniek v km 

električky 109 5 42,7 103,2 

trolejbusy 98 15 48,6 222,6 

autobusy 356 95 575,3 1 767,1 

spolu 563 115 666,6 2 092,9 

Zdroj: Výročná správa DPB 2020 (2020) 

 

Územie MČ Staré Mesto je centrálnym priestorom hlavného mesta, aj Bratislavského kraja. 

 

„MČ Staré Mesto sa vyznačuje najhustejšou sieťou liniek aj spojov (aj na plochu 
aj na obyvateľov) na území celého kraja aj celého Slovenska.“ 

Mestskou časťou prechádza prevažná väčšina liniek bratislavskej MHD (stav k aprílu 2022): 

• 5 z 5 električkových liniek (1, 3, 4, 7 a 9) 
• 9 z 11 trolejbusových liniek (40, 42, 44, 47, 49, 60, 64, 71 a 72) 
• 32 z 65 autobusových liniek (21, 25, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41, 43, 50, 53, 59, 61, 63, 70, 74, 78, 80, 

83, 84, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 131, 147, 184, 191 a 192) 
• 17 z 20 nočných liniek (N21, N29, N31, N33, N34, N37, N44, N47, N53, N55, N61, N70, N72, N74, 

N80, N93 a N95) 
• 26 z 32 liniek22 PAD (205, 209, 215, 219, 245, 250, 251, 269, 506, 520, 540, 550, 565, 605, 609, 610, 

620, 630, 632, 715, 720, 725, 727, 730, 737 a 740) 
• 4 zo 7 liniek regionálnej železničnej dopravy (S20, S50, S60 a S70) 

 
22 prechádzajúcich hl. m. Bratislava 
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• 6 nočných liniek PAD (299, 598, 599, 699, 798 a 799) 

Nosný systém v súčasnosti predstavujú všetky električkové, všetky trolejbusové a vybrané autobusové 
linky. Električky obsluhujú najmä územie v rámci vnútorného mestského okruhu 23. Z neho vychádzajú 
radiálne po račianskej radiále (Radlinského - linka č. 3 a 7), vajnorskej radiále (Krížna - linka č. 4), dúbravsko-
karloveskej radiále (Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu a Rázusovo nábrežie - linky č. 4 a 9), petržalskej 
radiále (linka č. 3) a na Hlavnú stanicu (linka č. 1). Trolejbusová doprava je nasadená v kopcovitej oblasti 
západnej časti MČ, ul. Lovinského - Búdková – Mudroňova - Palisády (linky č. 44 a 47). Ostatné časti tohto 
územia - Drotárska cesta, Hroboňova, Kalvária a Slavín - sú pokryté autobusovými linkami 41 a 147. 
Autobusy alebo trolejbusy plnia rolu nosného dopravného systému na ulici Šancová (linka č. 61, 63, 71, 74), 
Štefánikova (linky č. 42, 83, 84, 93), Brnianska – Pražská (linky č. 63, 83, 84). Pokrytie územia MČ BANM 
linkami a spojmi MHD je nadštandardné. Jedinú výnimku tvorí rezidenčná oblasť v blízkosti Bôrika v okolí 
ulíc Hrebendova a Tichá (k najbližšej zastávke MHD viac ako 500 m). 

V MČ BANM sa nachádzajú najvýznamnejšie prestupné body: Centrum (bývalé Nám. SNP/Kamenné nám), 
Hlavná stanica/Pod stanicou, Blumentál, Most SNP, Šafárikovo nám, Račianske mýto, Patrónka 
a Zochova/Kapucínska. Za zmienku stoja aj Lanfranconi, Kollárovo nám., Americké nám., Krížna. Prestupné 
body medzi MHD a PAD sú Račianske mýto, Patrónka, Hroboňova a Pod stanicou. 

Linky regionálnej železničnej dopravy (regionálny expres - REx a osobný – Os) vychádzajú z hlavnej 
železničnej stanice (Bratislava hl. st.), ktorá je situovaná na severe územia MČ: 

• S20: Bratislava hl. st. - Bratislava-Lamač - Devínska Nová Ves – Malacky – Kúty 
• S50: Bratislava hl. st. - Bratislava-Vinohrady - Bratislava-Rača - Pezinok - Trnava 
• S60: Bratislava hl. st. - Bratislava-Vinohrady - Senec – Galanta 

• S70: Bratislava hl. st. - Bratislava-N. Mesto - Podunajské Biskupice – Kvetoslavov 

Vybavenie IDS BK 

Z hľadiska infraštruktúry IDS BK ani v roku 2022 nemožno zhodnotiť stav ako vyhovujúci. Viacerým 
zastávkam chýbajú prístrešky. Prístrešky chýbajú aj na zastávkach trolejbusov/autobusov na Kolibe 
(Tupého) a Kramároch (Vlárska). Z hľadiska kvality zariadení je električková trať v úseku Vajnorská - ŽST 
Nové Mesto v nevyhovujúcom stave. Pozitívom je postupné zavádzanie jednotného dizajnu označovníkov 
zastávok na všetkých zastávkach MHD aj PAD a v niektorých prípadoch elektronických tabúľ s odchodmi. 
Výrazný posun v kvalite MHD nastal po zriadení prestupných uzlov Blumentál a Centrum, avšak súčasné 
riešenie má nedostatky (križovanie chodcov s cestnou vozovkou, absencia, resp. nedostatočná kapacita 
prístreškov). 

K 31.12.2020 bolo vo vozovom parku 194 električiek, 162 trolejbusov, 447 naftových autobusov, 71 
plynových autobusov a 18 elektrobusov. Z environmentálneho hľadiska patrí verejná hromadná doprava 
osôb k udržateľným formám dopravy. Napriek vysokému podielu dieselových vozidiel vie prepraviť oveľa 
väčšie množstvo cestujúcich ako individuálne automobily. Naviac sa postupne rozširuje flotila elektrobusov 
a v blízkej budúcnosti pribudnú hybridné trolejbusy.  

 
23  územie vymedzené ulicami Staromestská, Štefánikova, Šancová, Legionárska, Karadžičova, 
Dostojevského rad, Vajanského nábrežie a Rázusovo nábrežie 
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Rozvoj IDS BK 

Projekty verejnej hromadnej dopravy pre najbližšie roky: 

• Trolejbusová trať Patrónka – Riviéra - v príprave, realizácia 2022-2023 
• Modernizácia trolejbusovej trate Patrónka - Hlavná stanica (súčasťou je vybudovanie odbočky 

Pražská - Hlavná stanica) - v príprave, realizácia 2022-2023 
• Trolejbusová trať Autobusová stanica - Nové SND - v príprave, realizácia 2022-2023 
• Električková trať Pribinova – Košická - v príprave, realizácia po r. 2023 
• Modernizácia západnej vetvy železničného uzla Bratislava (súčasťou je strojkoľajnenie úseku 

Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač vrátane vybudovania tretej tunelovej rúry - Lamačské tunely) - 
vypracovaná štúdia realizovateľnosti, v súčasnosti prebieha proces EIA 

• V projektoch železničnej infraštruktúry figuruje aj železničná zastávka Patrónka (ako terminál 
integrovanej osobnej prepravy - TIOP)24 

 

Pešia doprava 

Pešia doprava je najprirodzenejší spôsob dopravy v meste. Zároveň však existuje množstvo bariér, ktoré 
tento druh dopravy komplikujú (zvlášť pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, rodičov s kočíkmi alebo 
so zdravotným postihnutím). Pozdĺž komunikácií sú vo väčšine prípadov vybudované chodníky, ale mnohé 
nespĺňajú požadované šírkové parametre. Navyše chodníky v uliciach, kde prevažuje bytová zástavba sú 
blokované parkujúcimi vozidlami. 

„Napriek tomu, že tvorí významný podiel na celkovom objeme prepravnej prace, 
nie je pre ňu vyčlenený adekvátny priestor.“ 

Hlavné pešie trasy v území predstavujú komunikácie B a C1, ostatné slúžia prevažne pre obyvateľov 
jednotlivých ulíc. Avšak možnosť parkovania na chodníkoch predstavuje značné obmedzenie a zodpovedá 
za nízku mieru bezpečnosti chodcov. Podľa aktualizovanej slovenskej legislatívy je parkovanie aut 
na chodníku umožnené len, ak je riadne označené dopravným značením v zmysle pravidiel o cestnej 
premávke.  

Šírkové parametre chodníkov spĺňajú iba rekonštruované pešie trasy. Staršie chodníky sú nielen úzke, ale 
aj vo veľmi zlom technickom stave. Na mnohých križovatkách neexistujú nájazdy na chodník. Mnoho 
chodníkov  je nepoužiteľných pre  deti v kočíkoch alebo invalidné vozíky. Chýbajú bezbariérové úpravy 
a navádzacie prvky pre nevidiacich. V nevyhovujúcom technickom stave sú aj lávky pre peších, ako 
aj podchody pod cestami.  

 

 

 
24 ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti (ŽSR 2019) 
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Mapa 24  Integrovaná doprava 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, imhd.sk, dpb.sk, ÚPN-R BSK (2017), ÚPN hl. m. BA (2022), ÚGD hl. m. 
BAŽSR (2019), © OpenStreetMap contributors, CORINE Landcover 2018 
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B.1.3.2 Technická infraštruktúra 

Technická infraštruktúra sa člení na vodné hospodárstvo a energetiku. Vodné hospodárstvo tvorí primárne 
systém zásobovania pitnou vodou a tiež odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Osobitou súčasťou je však 
aj zachytávanie a odvádzanie dažďových vôd, ako aj dodávky úžitkovej vody pre hospodárske aktivity. 
Energetickú základňu hlavného mesta, ktorého jadrom je práve mestská časť Bratislava-Staré Mesto, tvorí 
zásobovanie elektrickou energiou, teplofikácia, plynofikácia. Súčasťou technickej infraštruktúry je 
aj problematiku odpadového hospodárstva, ktorá je uvedená v samostatnej kapitole B.1.5.1 Odpadové 
hospodárstvo. 

Zásobovanie pitnou vodou 

Zásobovanie vodou mestskej časti možno hodnotiť len v rámci celomestských súvislostí Bratislavy. 
Urbanizované prostredie hlavného mesta je pritom z hľadiska vodného hospodárstva na veľmi dobrej 
úrovni. Podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodu dosahuje takmer 100 %. Vodovodný 
systém tvorí ucelená, prevažne zokruhovaná sústava vodárenských zariadení a vodných zdrojov. Územie 
MČ zásobujú predovšetkým vodné zdroje VZ Ostrov Sihoť, VZ Pečniansky les a VZ Rusovce-Ostrovné lúčky, 
ktoré distribuujú pitnú vodu do vodojemov. V Bratislave sa nachádza celkovo 39 vodojemov s objemom 299 
320 m3 vody. Územie MČ Bratislava-Staré Mesto sa nachádza prevažne v I. tlakovom pásme rozvodu vody. 
Do spotrebiska I. tlakového pásma sa voda čerpá z vodných zdrojov cez základňové čerpacie stanice (ČS 
Karlova Ves, ČS Pečniansky les, ČS Petržalka a ČS Podunajské Biskupice). Napriek tomu, že je územie Starého 
Mesta výškovo členité, II. tlakové pásmo bolo zrealizované až výstavbou vodojemu na Novosvetskej ulici. 
Vyššie položená zástavba MČ patrí dokonca už do II. tlakového pásma. Kapacita vodných zdrojov 
nachádzajúcich sa na území mesta dostatočne pokrýva požiadavky na dodávku pitnej vody. 
Prevádzkovateľov systému zásobovania vodou je Bratislavská vodárenská spoločnosť.  

Štruktúru domov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa vodovodnej prípojky reflektuje nasledujúca 
tabuľka. Z pomedzi všetkých 4 727 domov v MČ je bez vodovodnej prípojky evidovaných len menej ako 0,02 
%. Celkovo 4 409 (93,27 %) má inštalovanú vodovodnú prípojku z verejného vodovodu priamo v dome. 

Tabuľka 33  Štruktúra domov mestských častí Bratislavy podľa vodovodnej prípojky 
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Staré Mesto 4 727 4 409 93,27 25 0,53 109 2,31 0 0 1 0,02 183 3,87 

P. Biskupice 3 048 2 175 71,36 14 0,46 803 26,35 22 0,72 2 0,07 32 1,05 

Ružinov 6 314 5 209 82,5 39 0,62 237 3,75 1 0,02 0 0 828 13,11 

Vrakuňa 2 299 1 319 57,37 21 0,91 842 36,62 6 0,26 1 0,04 110 4,78 

Nové Mesto 4 613 3 787 82,09 38 0,82 650 14,09 9 0,2 2 0,04 127 2,75 

Rača 2 677 2 372 88,61 30 1,12 230 8,59 3 0,11 3 0,11 39 1,46 

Vajnory 1 735 1 483 85,48 223 12,85 5 0,29 0 0 5 0,29 19 1,1 

D. N. Ves 2 036 1 791 87,97 4 0,2 32 1,57 0 0 2 0,1 207 10,17 

Dúbravka 1 817 1 084 59,66 5 0,28 492 27,08 1 0,06 2 0,11 233 12,82 

Karlova Ves 1 805 1 618 89,64 2 0,11 150 8,31 1 0,06 3 0,17 31 1,72 

Devín 988 931 94,23 6 0,61 4 0,4 2 0,2 33 3,34 12 1,21 

Lamač 1 056 962 91,1 5 0,47 27 2,56 0 0 1 0,09 61 5,78 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    108 

Z. Bystrica 2 227 2 088 93,76 27 1,21 27 1,21 5 0,22 13 0,58 67 3,01 

Čunovo 571 524 91,77 36 6,3 3 0,53 0 0 3 0,53 5 0,88 

Jarovce 900 857 95,22 22 2,44 5 0,56 2 0,22 4 0,44 10 1,11 

Petržalka 1 924 1 724 89,6 10 0,52 74 3,85 0 0 0 0 116 6,03 

Rusovce 1 371 1 316 95,99 32 2,33 6 0,44 0 0 0 0 17 1,24 

Zdroj: SODB 2021 

Podľa štatistickej ročenky hlavného mesta z roku 2021 predstavuje kapacita vodárenských zdrojov 
v Bratislave celkovo 3 362 litrov za sekundu. Pitná voda vyrobená vo vlastných vodohospodárskych 
zariadeniach je 39 599 000 m3 za rok. Spotreba vody predstavuje 31 814 000 m3, z toho 53,0 % 
pre domácnosti. Napriek rastu počtu obyvateľov si spotreba vody udržuje pomerne stabilnú hladinu. 

Technickú špecifikáciu systému vodného hospodárstva uvádza územný plán mesta Bratislavy v znení zmien 
a doplnkov. Stanovené riešenia overuje a spodrobňuje aj Územný generel zásobovania vodou Bratislavy 
z roku 2009. 

Z čerpacej stanice Karlova Ves vychádzajú dve potrubia pozdĺž severného okraja Botanickej ulice 
do celomestsky významného prepojovacieho objektu v ulici Nad lomom. Okrem uvedených potrubí sem 
smerujú potrubia z vodného zdroja Pečniansky les a dve potrubia z Mosta SNP. Taktiež vychádza potrubie 
do vodojemu Bôrik a tiež potrubie, ktoré vedie po nábreží Dunaja cez územie Starého Mesta na Kollárovo 
námestie, zabezpečujúce prepojenie vodojemu Bôrik s Podkolibskými vodojemami. Z vodojemu Bôrik 
pokračujú potrubia smerom do Mlynskej doliny, odkiaľ je zásobovaná čerpacia stanica Gaštanová. 
Po nábreží vedie z čerpacej stanice Karlova Ves ďalšia trasa vodovodu až do vodojemu Mudroňova. 

Z vodného zdroja Rusovce - Ostrovné lúčky – Mokraď vedú hlavné koridory potrubí v trase do čerpacej 
stanice Petržalka, ďalej cez mosty cez Dunaj do vodojemov I. tlakového pásma ľavobrežnej časti mesta. 
Cez Most Apolo prechádza na ľavý breh mesta sieť hlavných zásobných potrubí. 

Z vodného zdroja Pečniansky les smerujú dve paralelné potrubia na západ, odkiaľ pokračujú cez most 
Lafranconi do prepojovacieho objektu v ulici Nad lomom. Druhá dvojica potrubí smeruje z vodného zdroja 
na východ k Mostu SNP, kde sa napája do čerpacej stanice Petržalka a pokračuje cez Most SNP na územie 
Starého Mesta. Z ľavého predmostia pokračujú po Žižkovej ulici do prepojovacieho objektu. Súčasne sa tu 
z nich odpájajú potrubia, ktoré pokračujú nábrežím pre prepojenie systému s vodojemom Podkolibské cez 
Dostojevského rad, Karadžičovu a Legionársku, a tiež s vodojemom Vtáčnik cez Košickú, Bajkalskú a Sliačsku 
ulicu. 

V MČ Bratislava-Staré Mesto patrí do III. tlakového pásma kopcovitá oblasť Slavína a Machnáča. Akumuláciu 
tvorí vodojem Baránok na ulici Francúzskych partizánov, do ktorého je voda dopravovaná z čerpacej stanice 
Gaštanová, ako aj z čerpacej stanice Mudroňova. Výtlačné potrubia sú prepojené aj na zásobnú sieť. 

Pre rozvoj MČ je potrebné do budúcna podporovať budovanie a etablovanie systémov doplnkového 
zásobovania úžitkovou vodou pre polievanie a zavlažovanie, ako aj pre chladenie alebo hasenie požiarov, 
resp. pre všetky aktivity človeka, kde sa využitie pitnej vody hodnotí ako environmentálne neprijateľné 
alebo neekologické.   

Vodárenskú sústavu MČ, vrátane prislúchajúcich zariadení, možno považovať za postačujúcu aj pre pokrytie 
predpokladaných nárokov do budúcna. V rámci rozšírenia akumulačných objemov možno uvažovať 
s technickým rozšírením, resp. prípadnou výmenou potrubí. 
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Odkanalizovanie 

Podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizačnú sieť s čistením odpadových vôd dosahuje v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto viac ako 99 %, čo je veľmi priaznivá situácia. 

Systém kanalizácie MČ Bratislava-Staré Mesto spadá pod nezávislý ľavobrežný kanalizačný subsystém 
Bratislavy, ktorý je odvádzaný do čističky odpadových vôd v MČ Vrakuňa. Recipientom je Malý Dunaj. Ide 
o najväčšiu ČOV na Slovensku s množstvo čistených odpadových vôd na úrovni 37 581 441 m3 za rok 25. 
Kapacita kanalizačnej siete je v súčasnosti dostatočná, a to vrátane kapacity ČOV. Hlavným 
prevádzkovateľom verejnej kanalizácie je Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s. (BVS). Odkanalizovanie 
Bratislavy má autonómny charakter. Všetky odpadové vody, odvádzané z jej územia sa na ňom aj likvidujú. 

Štruktúru všetkých domov mestskej časti podľa typu kanalizačného systému reflektuje nasledovná tabuľka. 
MČ Bratislava-Staré Mesto má priaznivé hodnoty, bez kanalizačné prípojky je evidovaných len 
zanedbateľných 0,02 % z pomedzi všetkých 4 727 domov. Viac ako 94 % domov má vybudovanú prípojku 
na verejnú kanalizačnú sieť. Vlastný septik alebo žumpu využíva 94 domov (1,99 %) a domáca čistička 
odpadových vôd je inštalovaná v 5 domoch. 

Tabuľka 34  Štruktúra domov mestských častí Bratislavy podľa typu kanalizačného systému 
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Staré Mesto 4 727 94 1,99 4 445 94,03 5 0,11 1 0,02 182 3,85 
Podunajské 
Biskupice 3 048 338 11,09 2 653 87,04 10 0,33 20 0,66 27 0,89 

Ružinov 6 314 510 8,08 4 846 76,75 28 0,44 4 0,06 926 14,67 

Vrakuňa 2 299 313 13,61 1 828 79,51 37 1,61 7 0,3 114 4,96 

Nové Mesto 4 613 355 7,7 4 061 88,03 58 1,26 8 0,17 131 2,84 

Rača 2 677 152 5,68 2 471 92,3 11 0,41 4 0,15 39 1,46 

Vajnory 1 735 222 12,8 1 471 84,78 5 0,29 19 1,1 18 1,04 
Devínska 
Nová Ves 2 036 195 9,58 1 604 78,78 8 0,39 117 5,75 112 5,5 

Dúbravka 1 817 47 2,59 1 503 82,72 15 0,83 9 0,5 243 13,37 

Karlova Ves 1 805 109 6,04 1 640 90,86 17 0,94 10 0,55 29 1,61 

Devín 988 165 16,7 488 49,39 19 1,92 310 31,38 6 0,61 

Lamač 1 056 138 13,07 841 79,64 9 0,85 8 0,76 60 5,68 
Záhorská 
Bystrica 2 227 321 14,41 1 819 81,68 50 2,25 21 0,94 16 0,72 

Čunovo 571 40 7,01 442 77,41 5 0,88 66 11,56 18 3,15 

Jarovce 900 134 14,89 744 82,67 2 0,22 10 1,11 10 1,11 

Petržalka 1 924 68 3,53 1 720 89,4 21 1,09 1 0,05 114 5,93 

Rusovce 1 371 155 11,31 1 187 86,58 7 0,51 6 0,44 16 1,17 

Zdroj: SODB 2021 

  

 
25 Zdroj: Výročná správa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 
2020 
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Mapa  25  Odkanalizovanie 

 

Zdroj: ÚPN R BK v znení zmien a doplnkov, 2017 
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Podľa štatistickej ročenky hlavného mesta z roku 2021 sa v Bratislave nachádzajú 3 verejné čistiarne 
odpadových vôd s celkovou kapacitou 220 692 m3 za deň. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd 
do verejnej kanalizácie pritom predstavuje 48 934 000 m3, z toho 15 473 000 m3 splaškových a 15 350 000 
m3 priemyselných. Všetky vody sú čistené. 

Kanalizačný systém Starého Mesta tvoria kmeňové stoky s označením „A“ a „B“. Technickú špecifikáciu 
systému odkanalizovania uvádza územný plán mesta Bratislavy v znení zmien a doplnkov. Stanovené 
riešenia overuje a spodrobňuje aj Územný generel odkanalizovanie Bratislavy z roku 2009. Taktiež 
stanovujú riešenia prestavby, rekonštrukcie, modernizácie niektorých úsekov kanalizačnej siete.   

Hlavným odvodňovacím prvkom ľavobrežného kanalizačného systému je kmeňová stoka „A“. Trasa tejto 
chrbtice odvodňovacieho systému vedie od vysielača na Kamzíku cez Kramáre - Mlynskú dolinu - Dunajské 
nábrežie - Mlynské nivy – juh Prievozu, až do ČOV vo Vrakuni v dĺžke cca 18 km. Do kmeňovej stoky „A“ sa 
pripája sieť jej prítokov, resp. hlavných kanalizačných zberačov, do ktorých už je zaústená podrobná uličná 
stoková sieť Starého Mesta: 

• Zberače A I, A III odvodňujú oblasť Horského parku. 
• Zberač A IV a odvodňuje Patrónku. 
• Zberače A V, A VII, A IX, AM odvodňujú územie Machnáča a Bôrika. 
• Zberač A X odvodňuje územie historického jadra mesta. 
• Zberače A XI, A XII, A XIII, A XIV, A XV, A XVI, AG, AP odvodňujú územie centra mesta. 

Kanalizačný zberač „B“, ktorý sa pripája na kmeňovú stoku „A“ pri Gagarinovej ulici, odvodňuje na území 
MČ Bratislava-Staré Mesto so svojimi prítokmi okolie Pražskej ulice a predstaničný priestor. 

V rámci budúceho rozvoja MČ je potrebné zvlášť osobitú pozornosť venovať klimatickej zmene, ktorú je 
v rámci odkanalizovania územia potrebné usmerňovať v kontexte budovania a etablovania samostatných 
systémov zachytávania a odvádzania dažďových vôd, pokiaľ to bude v uličných koridoroch technicky 
zrealizovateľné. Taktiež je žiaduce podporovať vodozádržné oparenia v rámci všetkých novostavieb, ako aj 
v rámci jestvujúcich prvkov zelene sídla.  

Elektrifikácia 

Systém zásobovania elektrickou energiou má celomestský charakter. Zásobovanie mesta Bratislavy 
elektrickou energiou je v prevažnej miere zabezpečované prostredníctvom nadradených transformovní 
400/110/22 kV Podunajské Biskupice a 400/110/22 kV Stupava a z transformovní vodného diela Gabčíkovo, 
resp. vodného diela Čunovo. Na území mesta je niekoľko zdrojov elektrickej energie - tepelné, závodné 
a vodné elektrárne - napojených na sústavu veľmi vysokého napätia (VVN). 

Distribútorom elektrickej energie napäťovej sústavy 110 kV a 22 kV je Západoslovenská distribučná, a.s.. 
Majoritným predajcom a distribútorom elektrickej energie koncovým zákazníkom je Západoslovenská 
energetika, a. s. Okrem nich elektrickú energiu ponúka aj Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislavská 
teplárenská, a. s. ako aj niekoľko súkromných spoločností, ako napr. ČEZ Slovensko, s.r.o., Energie2, a.s., EP 
ENERGY TRADING, a.s., GEON, a.s., Istrochem Reality, a.s. alebo SLOVNAFT, a.s.. 

Pre koncových odberateľov sa elektrická energia transformuje v trafostaniciach 110/22 kV. 
Prostredníctvom distribučného systému VN 22 kV sú zásobovaní jednotliví odberatelia, či transformačné 
stanice 22/0,4 kV. Zo siete nízkeho napätia (NN) sú napájané domácnosti a menšie odbery podnikateľského 
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charakteru. Sústava VVN je tvorená tak, že každá TR 110/22 kV je pripojená aspoň na dve 110 kV vedenia, 
čím je zabezpečená spoľahlivosť napájania aj v prípade výpadku jedného z nich. 

Technickú špecifikáciu systému elektrifikácie uvádza územný plán mesta Bratislavy v znení zmien 
a doplnkov, ktorého spracovanie vychádzalo z Územného generelu zásobovania elektrickou energiou z roku 
2001.   

Na území Starého Mesta je situovaná Trafostanica TR Čulenova s inštalovaným výkonom 14,4 s výrobou 
na svorkách 10,0 MW za rok. Plánuje sa nové káblové vedenie 1 x 110 kV v trase TR Čulenova - PPC 
Vajnorská. 

V lokalite ulíc Fazuľová a Školská je v zmysle územného plánu mesta stanovená plocha pre novo navrhovanú 
trafostanicu (TR) 110/22 kV v zapúzdrenom prevedení, s pripojením do siete VVN 2 x 110 kV kábelovou 
slučkou na toho času plánované vedenie TR Čulenova - TR Ružova dolina – PPC Vajnorská. Jej realizácia je 
nevyhnutná pre pokrytie nárastu požiadaviek v tejto oblasti centra mesta. Do TR sa uvažuje so zaustením 
káblovým vedením 2 x 110 kV. 

Vykurovanie 

Najväčším výrobcom tepla v hlavnom meste je Bratislavská teplárenská, a. s., ktorá vlastní a prevádzkuje 
dve sústavy (východnú a západnú) centralizovaného zásobovanie teplom (CZT). Dodáva teplo a teplú vodu 
do cca 40 % objektov v Bratislave. Mestskej časť Bratislava-Staré Mesto sa z časti dotýka sústava Bratislava 
– východ, do ktorej je dodávané teplo zo zdrojov s kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla 
(KVET). Vykurovacím médiom je horúca voda. Zdrojom energie je prevažne plyn. Priestory bez CZT sú 
vykurované domovými kotolňami, resp. v individuálnej podoby domáci kotlami, zanedbateľne elektrickou 
energiou. Obnoviteľné zdroje tvoria vo vykurovaní len zanedbateľný podiel. V priestoroch mestskej časti, 
kde nie je predpoklad rozšírenia centralizovaného zásobovania teplom (CZT), je zásobovanie objektov 
teplom riešené prakticky výlučne na báze výstavby nových decentralizovaných zdrojov, t. j. kotolní 
rozličného výkonu s palivovou základňou zemný plyn. 

Obrázok 3 Priestorová schéma celomestských sústav centralizovaného zásobovania teplom 

 
Zdroj: www.batas.sk 
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Technickú špecifikáciu systému vykurovania uvádza územný plán mesta Bratislavy v znení zmien 
a doplnkov, ako aj Koncepcia tepelnej energetiky hlavného mesta SR z roku 2007. 

Štruktúru bytov podľa zdroju energie využívaného na vykurovanie reflektuje nasledovná tabuľka. Z pomedzi 
všetkých 24 778 bytov v MČ Bratislava-Staré Mesto má dominanté postavenie plyn, ktorý dosahuje podiel 
až 87,72 %. 356 bytov využíva na kúrenie elektrickú energiu. Pomerne vysoký podiel bytov (8,05 %) má však 
nezistený zdroj energie (najviac z pomedzi všetkých MČ Bratislavy). 

 

Tabuľka 35 Štruktúra domov mestských častí Bratislavy podľa zdroju energie využívaného na vykurovanie 
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MČ Staré 
Mesto 

28 248 24 778 87,72 356 1,26 29 0,1 53 0,19 8 0,03 749 2,65 1 0 2 274 8,05 

P. Biskupice 11 459 10 266 89,59 753 6,57 2 0,02 64 0,56 0 0 294 2,57 3 0,03 77 0,67 

Ružinov 49 881 43 766 87,74 111
3 2,23 2 0 79 0,16 13 0,03 2336 4,68 2 0 2 570 5,15 

Vrakuňa 9 427 6 763 71,74 301 3,19 3 0,03 36 0,38 6 0,06 2141 22,7
1 2 0,02 175 1,86 

Nové Mesto 27 325 24 077 88,11 646 2,36 231 0,85 148 0,54 9 0,03 1638 5,99 11 0,04 565 2,07 

Rača 11 543 11 073 95,93 164 1,42 1 0,01 71 0,62 3 0,03 11 0,1 2 0,02 218 1,89 

Vajnory 2 897 2 554 88,16 231 7,97 0 0 87 3 0 0 1 0,03 5 0,17 19 0,66 

D. N. Ves 7 677 7 177 93,49 136 1,77 31 0,4 98 1,28 0 0 22 0,29 2 0,03 211 2,75 

Dúbravka 18 326 17 887 97,6 25 0,14 2 0,01 29 0,16 2 0,01 88 0,48 5 0,03 288 1,57 

Karlova Ves 17 565 16 912 96,28 259 1,47 42 0,24 56 0,32 3 0,02 117 0,67 6 0,03 170 0,97 

Devín 1 110 513 46,22 478 43,06 0 0 82 7,39 0 0 22 1,98 4 0,36 11 0,99 

Lamač 3 911 3 673 93,91 54 1,38 1 0,03 30 0,77 4 0,1 52 1,33 2 0,05 95 2,43 

Z. Bystrica 3 148 2 632 83,61 322 10,23 3 0,1 90 2,86 6 0,19 13 0,41 17 0,54 65 2,06 

Čunovo 587 434 73,94 45 7,67 0 0 10 1,7 1 0,17 83 14,1
4 2 0,34 12 2,04 

Jarovce 1 023 951 92,96 42 4,11 0 0 12 1,17 0 0 3 0,29 5 0,49 10 0,98 

Petržalka 52 379 51 123 97,6 446 0,85 0 0 35 0,07 0 0 96 0,18 0 0 679 1,3 

Rusovce 1 693 1 382 81,63 83 4,9 0 0 20 1,18 0 0 182 10,7
5 1 0,06 25 1,48 

Zdroj: SODB 2021 

Plynofikácia 

Na území mesta Bratislava je plynofikovaných 83 % domov, čo predstavuje až cca 93 % domácností. Podiel 
na dĺžke všetkých plynovodných sietí Slovenska činí približne 9 %. Územie MČ Bratislava-Staré Mesto je 
pokryté sieťou stredotlakových (STL) a nízkotlakových (NTL plynovodov). Najväčším dodávateľom plynu, ako 
aj prevádzkovateľom plynofikačnej sústavy je Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP), ktorý má 
v kompetencii aj postupnú modernizáciu potrubí. Nakoľko mali staršie oceľové potrubia tendencie 
hrdzavieť, čo spôsobovalo úniky plynu, postupne sú nahrádzané za modernejšie plastové. 

Mestskú časť plynofikačne zásobujú stredotlakové plynovody s prevádzkovým tlakom 0,3 MPa. Zásobujú 
v prevažnej miere regulačné stanice plynu v správe SPP, ako i regulačné stanice cudzích odberateľov, 
t. j. veľkoodberateľov a jednotlivých maloodberateľov. 
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Štruktúru domov podľa plynovej prípojky reflektuje nasledovná tabuľka. Z pomedzi všetkých 4 727 domov 
v MČ disponuje prípojkou na plyn 92 %, bez plynovodnej prípojky je len 3 % domov, a u necelých piatich % 
domov tento údaj zistení nebol. 

 

Mapa  26  Plynofikácia 

 

Zdroj: ÚPN R BK v znení zmien a doplnkov, 2017 
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Tabuľka 36 Štruktúra domov mestských častí Bratislavy plynovej prípojky 

MČ Bratislavy Spolu áno (abs.) áno (%) nie (abs.) nie (%) nezistené 
(abs.) 

nezistené 
(%) 

Staré Mesto 4 727 4 349 92 142 3 236 4,99 

Podunajské Biskupice 3 048 2 558 83,92 464 15,22 26 0,85 

Ružinov 6 314 4 829 76,48 583 9,23 902 14,29 

Vrakuňa 2 299 1 910 83,08 276 12,01 113 4,92 

Nové Mesto 4 613 3 961 85,87 511 11,08 141 3,06 

Rača 2 677 2 479 92,6 159 5,94 39 1,46 

Vajnory 1 735 1 457 83,98 260 14,99 18 1,04 

Devínska Nová Ves 2 036 1 606 78,88 314 15,42 116 5,7 

Dúbravka 1 817 1 509 83,05 87 4,79 221 12,16 

Karlova Ves 1 805 1 540 85,32 234 12,96 31 1,72 

Devín 988 482 48,79 500 50,61 6 0,61 

Lamač 1 056 871 82,48 120 11,36 65 6,16 

Záhorská Bystrica 2 227 1 802 80,92 412 18,5 13 0,58 

Čunovo 571 422 73,91 146 25,57 3 0,53 

Jarovce 900 854 94,89 36 4 10 1,11 

Petržalka 1 924 1 579 82,07 231 12,01 114 5,93 

Rusovce 1 371 1 216 88,69 139 10,14 16 1,17 

Zdroj: SODB 2021 

Technickú špecifikáciu systému plynofikácie uvádza územný plán mesta Bratislavy v znení zmien 
a doplnkov, ktorého spracovanie vychádzalo z Územného generelu zásobovania plynom z roku 2002.   

Oblastná regulačná stanica (ORS) plynu sa nachádza pri Zoologickej záhrade. Zásobuje strednotlakový 
plynovod, ktorý je so svojimi prípojkami vedení až po Starý most. Prechádza Mlynskou dolinou, ďalej 
po celej dĺžke nábrežia Dunaja a je prepojený so strednotlakovým plynovodom, ktorý od areálu SPP 
na Mlynských Nivách prechádza Prístavnou a Pribinovou ulicou. Z tohto plynovodu sú zo Starého Mesta 
vedené potrubia v telesách Starého mosta i Mosta SNP do MČ Petržalka. 

Na severovýchode MČ je od Blumentálskej ulice vedený strednotlakový plynovod, ktorý ďalej smeruje 
po Radlinského ulici do regulačnej stanice plynu na Kollárovom námestí, pričom zabezpečuje i potrebu 
veľkoodberu. Je ním zásobovaná napr. aj Národná banka Slovenska. 

Strednotlakové prepojenie je vybudované aj v Staromestskej ulici, kde prepája regulačné stanice Nový most 
s regulačnou stanicou Kapucínska. Pokračovanie tejto strednotlakovej vetvy je zrealizované po Zámockej, 
Mudroňovej, Búdkovej a Lovinského ulici s napojením na plynovod od ORS ZOO. Plynovod v Zámockej ulici 
je uložený v kolektore. 

Celú časť historického jadra pokrýva stredotlaková uličná plynovodná sieť s prevádzkovým tlakom 0,1 MPa. 
Tento systém je zásobovaný z regulačnej stanice Nový most a regulačnej stanice Kapucínska s prepojením 
na  regulačnú stanicu Martanovičova, situovanú na Pribinovej ulici. V časti Vajanského nábrežia je plynovod 
uložený v kolektore. 

Vo východnej časti MČ sú strednotlakové plynovody vedené od regulačnej stanice Martanovičova smerom 
na Dostojevského rad a ďalej do Klemensovej a Lomonosovej ulice, s prepojením na jestvujúci 
strednotlakový plynovod na Dunajskej ulici. 
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Západnú časť MČ zásobuje systém ORS pri ZOO, ako aj regulačná stanica Mlynská dolina na ulici Staré 
grunty. Zásobuje strednotlakový plynovod vedený Slávičím údolím, ktorý je v pokračovaní prepojený 
so systémom strednotlakových plynovodov po Mudroňovej ulici s prepojením na plynovod vedúci 
od regulačnej stanice Kapucínska. Od Búdkovej ulice po Majakovského a Nekrasovovú ulicu smeruje 
strednotlakový plynovod na Hlbokú cestu, kde je z neho zásobovaná regulačná stanica Hlboká, ako 
aj regulačná stanica na ulici Prokopa Veľkého. Strednotlakový plynovod je tiež vybudovaný aj na ulici Fraňa 
Kráľa a smerom od Hlbokej cesty, cez Krížkovú a Leškovú na Žabotovu ulicu. 

Mapa  27  Energetická základňa 

 
Zdroj: ÚPN R BK v znení zmien a doplnkov, 2017 
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Mapa  28  Vodné hospodárstvo 

 

Zdroj: ÚPN R BK v znení zmien a doplnkov, 2017 
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B.1.4 Bezpečnosť 
Trestné činy a priestupky 

Jedným z hlavných ukazovateľov bezpečnostnej situácie je nápad trestných činov. Na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto bolo v roku 2020 zaznamenaných celkovo 1269 trestných činov, čo je o 200 menej 
ako v predchádzajúcom roku 2019.  

Na priblíženie vývoja nápadu trestných činov na území MČ slúži tabuľka nižšie, ktorá je zameraná nároky 
2017,2018, 2019 a 2020 nielen celkovo, ale aj na úseku niektorých najviac sledovaných druhov kriminality. 

 

Tabuľka 37 Nápad celkovej trestnej činnosti a niektorých jej druhov za roky 2017 až 2020 na území MČ 

Druh kriminality 2017 2018 2019 2020 

celkový nápad 
kriminality 

1683 1621 1469 1269 

násilná trestná 
činnosť 

82 95 84 66 

vraždy 1 3 1 0 

lúpeže 11 11 4 6 

majetkové 751 729 648 549 

krádeže vlámaním 111 110 57 80 

krádeže vlámaním do 
bytu 

24 17 8 6 

krádeže mot. vozidiel 23 33 23 13 

Ekonomická trestná 
činnosť 

487 435 442 370 

drogová trestná 
činnosť 

107 98 57 46 

Zdroj: PZ, Okresné riaditeľstvo v Bratislave I 

Ako vidieť v tabuľke, trend poklesu celkovej trestnej činnosti sa prejavuje kontinuálne od roku 2017 až po 
koniec roka 2020. Z porovnávacej tabuľky vyplýva nie len medziročný, ale i dlhodobý pokles nápadu 
trestných činov aj vo väčšine jej prezentovaných druhoch. 

V roku 2020 nebol na území MČ Bratislava-Staré Mesto štatisticky spáchaný žiadny skutok vraždy. 

V roku 2020 bolo na území MČ Bratislava-Staré Mesto spáchaných celkom 6 lúpežných prepadnutí, čo je 
oproti predošlému roku 2019 nárast o 2 lúpežné prepadnutia. Zo šiestych lúpežných prepadnutí, 
zaznamenaných na území MČ Bratislava-Staré Mesto počas roka 2020 boli všetky úspešne objasnené , 
pričom v štyroch prípadoch sa jednalo o lúpežné prepadnutie spáchané na ulici. 

Oproti roku 2019 došlo v roku 2020 k poklesu počtu odcudzených motorových vozidiel a to z počtu 23 
odcudzených vozidiel na území MČ Bratislava-Staré Mesto v roku 2019 na 13 odcudzených vozidiel v roku 
2020. Počet odcudzených motorových vozidiel sa v sledovanom období znížil historicky na najnižšiu úroveň, 
v porovnaní rokov 2019 a 2020 sa jedná o pokles o 43,4 %. Na vykreslenie vývoja uvádzam, že v roku 2018 
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bolo na území Bratislavy I odcudzených 33 motorových vozidiel, teda skoro 2,5 krát viac ako v uplynulom 
roku 2020. Počet odcudzených vozidiel na území MČ Bratislava-Staré Mesto v dlhšom časovom období 
pozvoľne klesá, pričom najmenej ich bolo na území MČ Bratislava-Staré Mesto odcudzených v roku 2020 
a to 13. Taktiež je potrebné povedať, že s počtom 13 evidovaných prípadov je nápad tohto druhu trestnej 
činnosti na území MČ Bratislava-Staré Mesto druhý najnižší zo všetkých Bratislavských okresov a jej 
objasnenosť je 15,38% za obdobie roku 2020. Motorové vozidla boli odcudzené prevažne v podvečerných 
a nočných hodinách. 

K najčastejšiemu nápadu trestnej činnosti krádeží motorových vozidiel, na základe dní, dochádza v priebehu 
týždňa - utorok, štvrtok. V ostatné dni týždňa je nápad trestnej činnosti približne vyrovnaný. 

V roku 2020 sme v porovnaní s rokom 2019 zaznamenali pokles odhalenej drogovej kriminality z počtu 57 
skutkov v roku 2019, na počet 46 skutkov v roku 2020 . V medziročnom porovnaní je to menej o 11 skutkov, 
pričom naďalej pokračuje celkový trend poklesu nápadu drogovej kriminality . Pri drogovej kriminalite je 
stále potrebné prihliadať na fakt, že tento druh protiprávnych aktivít sa vyznačuje vysokou mierou 
latentnosti. V dlhšom časovom porovnaní bola drogová kriminalita na území MČ Bratislava-Staré Mesto 
za rok 2020 na najnižšej úrovni od roku 2016. 

Väčšiu časť skutkov drogovej trestnej činnosti odhalených v roku 2020 tvorilo prechovávanie drog jedincami 
pre vlastnú potrebu a to v 32 prípadoch. Ostatné prípady v počte 14 boli iné formy drogovej kriminality, ako 
sú obchodovanie, výroba, prevážané, distribúcia atď. 

K medziročnému poklesu počtu prípadov došlo aj v oblasti ekonomickej trestnej činnosti a to z počtu 442 
skutkov zaznamenaných v roku 2019 na počet 370 zaznamenaných v roku 2020. Najpočetnejšou skupinou 
trestných činov ekonomického charakteru boli počas roka 2020 daňové trestné činy (98 prípadov), 
neoprávnené obstaranie platobnej karty (92 ), falšovanie meny (46), podvody (43), sprenevery (16 ). 
V poradí najpočetnejší druh ekonomickej kriminality sú daňové trestné činy, ktoré sa odhaľujú 
a dokumentujú v spolupráci s daňovými úradmi, zdravotnými a sociálnou poisťovňami. 
 

Protipovodňová ochrana 

Pozdĺž územia mestskej časti (z južnej strany) preteká rieka Dunaj. Zároveň je pozdĺž celého územia MČ 
vybudovaných protipovodňový systém. 

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú 
ukončené od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. Na území mesta Bratislava sa vyhlasuje 
a odvoláva II. a III. stupeň povodňovej aktivity na návrh správcu vodného toku alebo z vlastného podnetu 
tak môže učiniť primátor alebo prednosta okresného úradu. Osobitne tak môže učiniť aj prednosta 
okresného úradu Bratislava alebo Minister ŽP SR. 

Hasičský a záchranný zbor 

Na Radlinského ulici sídli okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru spadajúceho 
pod Ministerstvo vnútra SR. 

Hasičský a záchranný zbor 

• plní úlohy štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 
• vykonáva štátny požiarny dozor, 



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    120 

• plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác 
pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného 
prostredia, 

• poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických 
osôb, 

• vykonáva záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér, 
• zabezpečuje jednotné uplatňovanie technických požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, 

posudzovania zhody a vykonávanie dohľadu nad výrobkami, 
• plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi 

a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia, 
• plní úlohy na úseku materiálneho vybavenia a technického zabezpečenia súvisiace s vykonávaním 

činností zboru. 

Hasičský a záchranný zbor sa podieľa 

• na plnení úloh pri poskytovaní predlekárskej pomoci a na odsune ranených a chorých najmä 
pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, 

• na zabezpečovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania obyvateľstva a na poskytovaní 
humanitárnej pomoci, 

• na likvidácii ohnísk nákaz zvierat, 
• aj na plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany, pri príprave na obranu 

štátu a úloh súvisiacich s mobilizačnými prípravami, 
• na plnení úloh vedecko-technického rozvoja na úseku ochrany pred požiarmi. 

Pri plnení svojich úloh Hasičský a záchranný zbor spolupracuje so štátnymi orgánmi, s orgánmi samosprávy, 
právnickými osobami, občianskymi združeniami a s fyzickými osobami. 
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Mapa 29 Bezpečnosť 

 

Zdroj: Inštitút priestorového plánovania, CVTI,  © OpenStreetMap contributors, CORINE Landcover 2018 
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B.1.5 Prírodno-environmentálna analýza 
Jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu ľudského života vrátane zdravia je stav životného 
prostredia. Kvalita ovzdušia, vody, stav biodiverzity, chemické a fyzikálne rizikové faktory majú priamy 
i nepriamy, krátkodobý i dlhodobý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva. 

B.1.5.1 Odpadové hospodárstvo 

Významným dokumentom v oblasti odpadového hospodárstva je Program odpadového hospodárstva SR na 
roky 2021– 2025. Na predchádzanie vzniku odpadov kladie dôraz dokument „Program predchádzania vzniku 
odpadu SR na roky 2019 – 2025“. Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie 
odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady. Prvým základným pravidlom 
v rámci hierarchie odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu. Poslednými možnosťami pre 
likvidáciu odpadov by mali byť energetické zhodnotenie a skládkovanie. 

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na území mesta Bratislava, ktorého súčasťou je aj 
územie riešenej mestskej časti predstavuje 10 % množstva, ktoré sa za rok vyprodukuje na celom Slovensku. 
Z tohto dôvodu mesto disponuje vlastným strategickým dokumentom, a to Stratégiou nakladania s 
komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 – 
2026 (Sekcia životného prostredia, Oddelenie životného prostredia magistrátu hlavného mesta SR). 

Súčasný stav odpadového hospodárstva 

Zdrojom komunálnych odpadov na území mesta sú obyvatelia, návštevníci, fyzické osoby podnikatelia 
a právnické osoby, ktoré na území mesta majú zriadené svoje prevádzky. 

Na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu sú v systéme zberu štandardizované zberné plastové 
nádoby čiernej farby s objemom 120 l a 240 l a kontajnery z pozinkovaného plechu alebo plastové 
kontajnery čiernej farby s objemom 1 100 l. 

Na území Bratislavy má významné postavenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom spoločnosť OLO 
a.s. ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto. Jednou z priorít spoločnosti je aj dlhodobý program na 
podporu separovaného zberu. Separovaný zber je realizovaný tromi spôsobmi: 

• zberné hniezda (umiestnenie kontajnerov na papier, plasty a sklo na dostupnom mieste, určené 
pre obyvateľov okolitých domov); 

• umiestnenie nádob na separovaný zber priamo v bytových a rodinných domoch, odvoz je v gescii 
OLO, a. s. a 

• tzv. vrecový zber – určený pre obyvateľov rodinných domov. 

Zber veľkorozmerného odpadu organizuje Staré Mesto dvakrát do roka – na jar a na jeseň kontajnermi, 
ktoré sú pristavené na vybraných uliciach. 

Staré Mesto je mestskou časťou s veľkým množstvom rodinných domov, ktoré majú záhrady. Odvoz 
biologicky rozložiteľného odpadu je unikátnou službou Starého Mesta pre obyvateľov. Je realizovaný 2-krát 
ročne, na jar a na jeseň. Okrem iného Hlavné mesto Bratislava na svojom území umožňuje držiteľovi 
biologicky rozložiteľného odpadu zriadiť komunitné kompostovisko, ktoré bude slúžiť pre vlastnú potrebu 
komunity v určitej lokalite. Žiadateľmi môžu byť napríklad skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia 
bytových domov, vlastníci záhrad v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a ďalší. 
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Cieľom komunitného kompostovania je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov 
v komunálnom odpade. 

Okrem vyššie uvedených zložiek odpadov mestská časť organizuje aj zber elektro odpadu, nebezpečného 
odpadu, použitých jedlých olejov, nepotrebného oblečenia a textilu a v prípade potreby aj iných zložiek 
odpadov. 

„Mestská časť zabezpečuje zber a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho 
pri čistení komunikácií III. a IV. Triedy a verejných priestranstiev, ktoré sú 

v správe mestskej časti, a pri správe a údržbe verejnej zelene vrátane parkov 
a cintorínov, ktoré sú v správe mestskej časti, a pri údržbe trhovísk v pôsobnosti 

dopravného oddelenia príslušnej mestskej časti.“ 

Dôležitou súčasťou infraštruktúry odpadového hospodárstva sú zberné dvory. Centrálny zberný dvor pre 
všetkých pôvodcov komunálnych odpadov Bratislavy sa nachádza Starej Ivanskej ceste 22. 

 

Produkcia komunálneho odpadu 

V meste Bratislava sa za rok 2020 vyprodukovalo 214 480, 11 ton komunálneho odpadu, čo je pri prepočte 
na počet obyvateľov 486,5 kg odpadu na obyvateľa za jeden rok. Oproti predošlému roku sa množstvo 
vyprodukovaného odpadu znížilo. V rokoch 2015 a 2016 bola produkcia odpadu v Bratislave nižšia, čo 
zobrazuje aj nasledujúca tabuľka, a môže to znamenať, že aj napriek medziročnému poklesu celkové 
množstvo odpadu má tendenciu rásť. Hmotnostne najviac zastúpeným druhom odpadu v meste Bratislava 
za rok 2020 bol zmesový odpad, ktorý tvoril až 51 % odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za 
rok 2020 bola 37,7 %. 

„Produkcia komunálneho odpadu na území mesta je síce nižšia v porovnaní 
s priemerom kraja, ale vyššia ako je priemer SR.“ 

Treba ešte poznamenať, že podrobnejšie údaje za okres, resp. mestskú časť nie sú verejne k dispozícií. 

Tabuľka 38 Ukazovatele produkcie komunálneho odpadu na území Hlavného mesta Bratislava 

Ukazovateľ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Celková produkcia odpadu (t) 208 658,9 206 907,4 226 692,6 215 732,1 213 047,6 214 480,1 

Produkcia odpadu/obyvateľ (kg) - mesto 493,4 485,8 527,7 498,4 486,7 486,5 

Produkcia odpadu/obyvateľ (kg) – kraj BSK 463,39 459,42 502,37 516,13 506,64 531,38 

Produkcia odpadu/obyvateľ (kg) - SR 348,33 359,77 392,98 427,02 434,63 445,78 

Zdroj:  Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové 
hospodárstvo pre roky 2021 — 2026 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Graf 12 Spôsob nakladanie s odpadmi v roku 2020 

 

Zdroj:  Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové 
hospodárstvo pre roky 2021 — 2026 

Hlavné mesto Bratislava dlhodobo patrí medzi mestá s najnižšou mierou skládkovania. Vďaka zariadeniu na 
energetické zhodnocovanie odpadov sa v Bratislave skládkuje len desatina všetkých komunálnych odpadov, 
čo je výrazne menej ako 50 %, čo je národný priemer. V meste Bratislava sa v roku 2020 nakladalo s 
odpadom nasledujúcim spôsobom: 11 % bolo uložených na skládku odpadov, 31 % sa recyklovalo, 9 % tvoril 
biologicky rozložiteľný odpad, ktorý bol skompostovaný, a 49 % odpadov sa zhodnocovalo energeticky v 
zariadení ZEVO v OLO vo Vlčom hrdle. 

„Cieľom Bratislavy je udržať mieru skládkovania na úrovni do 10 %.“ 

Podľa analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) „Čo s odpadom v Bratislave“ bude počas rokov 2025 
až 2045 produkcia komunálneho odpadu v Bratislave medziročne rásť v priemere o 2,5 % a miera recyklácie 
stúpne. Rast produkcie komunálnych odpadov bude ťahaný vyššou spotrebou domácností a vyšším počtom 
obyvateľov. 

Dôležité organizácie odpadového hospodárstva na území Hlavného mesta SR Bratislavy 

OLO a.s. - spoločnosť OLO a.s. je spoločnosť založená mestom Bratislava s cieľom zberu a prepravy 
komunálnych odpadov na jeho území. 100 % akcionárom spoločnosti je hlavné mesto SR Bratislava. V rámci 
nakladania s odpadom vykonáva spoločnosť OLO a.s. tri hlavné činnosti - zber a preprava odpadu, 
spracovanie odpadov, energetické zhodnotenie. 

Zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO) - prevádzka závodu Spaľovňa odpadu (ZSO) je 
nepretržitá, 24 hodín denne, nesezónna, s plánovaným ročným fondom pracovného času oboch kotlov po 
7 500 h/rok. Účelom technologických zariadení dvoch spaľovacích liniek v závode Spaľovňa odpadu vo 
Vlčom hrdle je termické zneškodnenie (spálenie) dovezeného tuhého odpadu, ktorý už nie je možné inak 
zužitkovať, spojené s jeho energetickým zhodnocovaním — výrobou elektriny a tepla. 

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) – v zmysle platných zmlúv vykonáva OZV NATUR-PACK. 
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Bratislavská recyklačná s. r. o. - významným dodávateľom služieb v oblasti odpadového hospodárstva pre 
spoločnosť OLO a.s. Je zároveň aj dodávateľom služieb v oblasti triedeného zberu (papiera a plastov) a v 
zabezpečení odberu, prepravy a zhodnotenia alebo zneškodnenia škvary a popola zo spaľovne odpadov. 

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) - BVS ročne v rámci svojich prevádzok na území mesta Bratislavy 
pri čistení odpadových vôd vyprodukuje približne 36 000 ton kalov. Kaly, ktoré vznikajú touto činnosťou, sú 
zhodnocované pri výrobe kompostu. Celú produkciu čistiarenského kalu skupiny BVS v spádovej oblasti 
HMBA spracuje BIONERGY, a. s., 100 % dcérska spoločnosť BVS. 

Dokumenty, ktoré sú určené pre informovanie verejnosti 

• všetky informácie o predchádzaní vzniku odpadov a správnom triedení odpadov na území 
Bratislavy sú zhrnuté v komplexnom dokumente Alchýmia odpadov 

• všetky miesta, ktoré súvisia s obehovým hospodárstvom (opravovne, požičovne, zberné dvory...) v 
meste Bratislava, sú zhrnuté v Cirkulárnej mape Bratislavy 

Ciele odpadového hospodárstva na území Hlavného mesta Bratislava 

Cieľom mesta je, aby ani v rámci odpadového hospodárstva neprispievalo ku klimatickým zmenám, ale 
práve naopak, aby svojimi opatreniami znižovalo dopad na klimatické zmeny. Ciele, ktoré sú nastavené v 
schválenom dokumente Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom 
prechodu na obehové hospodárstvo pre roky 2021 — 2026, má mesto dosiahnuť v rámci samosprávy, tiež 
s jeho mestskými podnikmi, obyvateľmi a takisto aj s podnikateľmi, ktorí pôsobia na jeho území. 

Bratislava chce do roku 2035 splniť ciele v odpadovom hospodárstve: 

• minimálne 65 % miera triedenia a recyklácie/materiálového zhodnocovania 
• menej, ako 5 % skládkovania 

• zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať 

Do roku 2026 Bratislava chce: 

• 45 % komunálneho odpadu triediť 
• 40 % komunálneho odpadu recyklovať 
• menej ako 10 % odpadu skládkovať 
• zvyšok odpadov energeticky zhodnocovať 

 

Treba ešte poznamenať, že Program odpadového hospodárstva kraja (POH) na roky 2022-2026 sa 
momentálne pripravuje (pod gesciou okresného úradu v Bratislave). Jeho plánované vypracovanie je 
naplánované na jeseň roku 2022. 

 

Problémy v oblasti odpadového hospodárstva 

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu na území mesta Bratislava, ktorého súčasťou je aj 
územie riešenej mestskej časti predstavuje 10 % množstva, ktoré sa za rok vyprodukuje na celom Slovensku. 
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Tu však treba poznamenať, že toto môže byť spôsobené vysokou koncentráciou obyvateľstva, ktoré na 
území nemá trvalý pobyt. 

 

B.1.5.2 Environmentálne limity 

Územné časti vysokej biologickej a ekologickej hodnoty sú z hľadiska zachovalosti alebo ohrozenosti 
biotopov vyhlásené za chránené v niektorej z kategórií chránených území alebo podliehajú osobitnej 
ochrane, pričom špeciálnu starostlivosť a režim na chránených územiach zabezpečujú stupne ochrany, ktoré 
limitujú alebo usmerňujú rozvojové činnosti v území. 

Veľkoplošné chránené územia 

Priamo do riešeného územia (mestskej časti) nezasahuje žiadne veľkoplošné chránené územie. Malou 
časťou severnej hranice mestskej časti prechádza aj hranica Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. 

Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty zaberá prevažne zachovalé lesné spoločenstvá s prirodzeným 
druhovým zložením v nižších vegetačných stupňoch spolu so spoločenstvami na rozhraní karpatského a 
panónskeho biografického regiónu. Čiastočne zaberá historické štruktúry vinohradníckej krajiny, ktoré sú 
zastúpené aj na území Bratislavy. 

Maloplošné chránené územia 

Do riešeného územia zasahujú 4 maloplošné chránené územia národnej siete chránených území. Sú to 
chránené areály Horský park, Borovicový lesík, Bôrik a Zeleň pri Vodárni. 

Tabuľka 39 Maloplošné chránené územia na území MČ Bratislava–Staré Mesto 

Chránené územie Rok 
vyhlásenia 

Výmera 
(m2) Spravujúci orgán Stupeň 

ochrany Dôvod ochrany 

CHA Horský park 1986 229 615 ŠOPSR - regionálna správa 
Bratislava 4 

Cenné sú zachovalé architekt. 
doplnky i kompozícia, kt. je 
živým dokladom park. tvorby u 
nás v minulosti 

CHA Borovicový lesík 1982 8 012 ŠOPSR - regionálna správa 
Bratislava 4 

Dôvod zabezpečenia ochrany 
dubovo-hrabového lesa ako 
voľného pokračovania 
chráneného areálu Horský park 

CHA Bôrik 1982 14 284 ŠOPSR - regionálna správa 
Bratislava 4 

Ochrana porastu borovice 
čiernej (Pinus nigra) na 
Hrebendovej ulici. Porast má 
environmentálny význam ako 
prvok mestskej zelene. 

CHA Zeleň pri Vodárni 1982 2 348 ŠOPSR - regionálna správa 
Bratislava 4 Ochrana porastu líp a borovíc 

čiernych. 

Zdroj: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR, 03/2022 

Chránené územia spoločnej európskej siete Natura 2000 

Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území, a to chránené vtáčie územia (CHVÚ) a územia európskeho 
významu. Priamo do riešeného územia lokality Natura 2000 nezasahujú. V tesnej blízkosti hraníc riešeného 
územia sa nachádza chránené vtáčie územie SKCHVU007 Dunajské luhy (z južnej strany), územia 
európskeho významu SKUEV0064 a SKUEV2064 Bratislavské luhy (z južnej strany) a SKUEV0388 Vydrica (zo 
severnej strany). 
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Mapa 30 Priestorové usporiadanie chránených území na území MČ Bratislava – Staré Mesto 

 
Zdroj: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR, 03/2022 

Územný systém ekologickej stability 

Územný systém ekologickej stability je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich 
zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Tvorí ho súbor 
biocentier a biokoridorov ako dôležitý komplex slúžiaci pre migráciu rôznych druhov organizmov. 

Do riešeného územia zasahujú prvky ÚSES: 
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• Biocentrum regionálneho významu Machnáč 
• Biocentrum regionálneho významu Horský park – Slavín 
• Biocentrum regionálneho významu Kalvária 
• Biocentrum regionálneho významu Hradný vrch 
• Biokoridor provincionálneho významu Dunaj 

Chránené stromy 

Za chránené stromy sa v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny môžu vyhlásiť kultúrne, 
vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny. Sú to 
buď jednotlivé exempláre, alebo menej či viacpočetné skupiny, ale aj rozsiahle stromoradia náhodne 
umiestnené alebo zámerne vysadené človekom. 

V riešenom území sa nachádzajú chránené stromy až na 21 lokalitách, ktoré sú vedené v Katalógu 
chránených stromov Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny. Prehľad chránených 
stromov je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Všetky uvedené dreviny sú v kompetencii Správy CHKO 
Dunajské luhy. 

Tabuľka 40 Prehľad chránených stromov evidovaných na území MČ Bratislava – Staré Mesto 

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu 

S 211 Paulovnia na Škarniclovej ulici paulovnia plstnatá Paulownia tomentosa 

S 212 Lipa na Partizánskej ulici lipa malolistá Tilia cordata 

S 214 Dub na Šulekovej ulici dub jadranský Quercus virgiliana 

S 215 Ginko na Godrovej ulici ginko dvojlaločné Ginkgo biloba 

S 217 Borovica na ulici B. Němcovej borovica hladká Pinus strobus 

S 221 Dub na Moyzesovej ulici dub letný Quercus robur 

S 222 Magnólia na Somolického ulici magnólia Soulangova Magnolia x soulangiana 

S 223 Breza na Mišíkovej ulici breza papierovitá Betula papyrifera 

S 224 Sofora na Vajanského nábreží sofora japonská Sophora japonica 

S 225 Jedľa v Kráľovskom údolí jedľa srienistá Abies concolor 

S 227 Jaseň na Rudnayovom námestí jaseň štíhly Fraxinus excelsior 

S 228 Gaštan na Karabinského ulici gaštan jedlý Castanea sativa 

S 229 Dub na Prvosienkovej ulici dub žltkastý Quercus dalechampii 

S 230 Brezy v Mlynskej doline breza previsnutá Betula pendula 

S 231 Platan na Kysuckej ulici platan západný Platanus occidentalis 

S 232 Katalpa na Mickiewiczovej ulici katalpa bignóniovitá Catalpa bignonioides 

S 234 Dub na Godrovej ulici dub Quercus L. 

S 235 Skupina stromov na Galandovej dub letný Quercus robur 

S 236 Magnólia na Palisádach magnólia Soulangova Magnolia x soulangiana 

S 237 Tis v nemocničnej záhrade tis obyčajný Taxus baccata 

S 489 Borovice čierne na ul. Francúzskych 
partizánov borovica čierna Pinus nigra 

Zdroj: Katalóg chránených stromov, 03/2022 

B.1.5.3 Environmentálne záťaže 

Environmentálna záťaž (EZ) je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia 
spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové 
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prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. Ide o široké spektrum území 
kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou, ale aj  
nesprávnym nakladaním s odpadom. 

Na území MČ Bratislava–Staré Mesto je evidovaných 5 environmentálnych záťaží. Treba však poznamenať, 
že lokality sú v súkromnom vlastníctve pričom je v týchto lokalitách plánovaná masívna výstavba či už 
bytových alebo polyfunkčných objektov. 

Tabuľka 41: Prehľad environmentálnych záťaží evidovaných na území MČ Bratislava–Staré Mesto 

Názov EZ Identifikátor Register Priorita 

B1 (001) / Bratislava-Staré Mesto - Americké nám. - ČS PHM SK/EZ/B1/114 A EZ s nízkou 
prioritou 

B1 (002) / Bratislava-Staré Mesto - Apollo - širší priestor 
bývalej rafinérie 

SK/EZ/B1/115 B EZ s vysokou 
prioritou 

B1 (002) / Bratislava-Staré Mesto - Apollo - širší priestor 
bývalej rafinérie 

SK/EZ/B1/115 C - 

B1 (003) / Bratislava-Staré Mesto - Chalupkova-Bottova ul.- 
Chemika - areál závodu 

SK/EZ/B1/116 B EZ s vysokou 
prioritou 

B1 (1986) / Bratislava – Staré Mesto – Twin City – južná časť SK/EZ/B1/1986 B - 

B1 (1986) / Bratislava – Staré Mesto – Twin City – južná časť SK/EZ/B1/1986 C EZ s vysokou 
prioritou 

B1 (2084) / Bratislava – Staré Mesto – Čulenova – New City 
Centre, IV. obytná veža 

SK/EZ/B1/2084 B EZ s nízkou 
prioritou 

Zdroj: Informačný systém environmentálnych záťaží, 03/2022, www.enviroportal.sk 

 

  

http://www.enviroportal.sk/


    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    130 

Mapa 31 Priestorové usporiadanie environmentálnych záťaží evidovaných na území MČ Bratislava – Staré Mesto 

 

Zdroj: Informačný systém environmentálnych záťaží 

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že spomedzi definovaných environmentálnych záťaží sú najproblematickejšie 
lokality Bratislava-Staré Mesto - Apollo - širší priestor bývalej rafinérie, Bratislava-Staré Mesto - Chalupkova-
Bottova ul.- Chemika - areál závodu a Bratislava–Staré Mesto – Twin City – južná časť. Pri ďalšom rozvoji 
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uvedených lokalít je potrebné vykonať podrobný prieskum znečistenia zložiek životného prostredia 
(horninové prostredie, podzemné vody atď.). 

B.1.5.4 Ovzdušie, voda a pôda 

Ovzdušie 

Na znečistení ovzdušia sa podieľajú výraznou mierou činitele, ktoré sú situované priamo v riešenom území 
ale aj mimo riešeného územia (chemický priemysel, energetika). Hlavné zdroje znečistenia ovzdušia 
pochádzajú zo stredných a veľkých stacionárnych bodových zdrojov, ale aj z mobilných zdrojov ako sú 
napríklad automobilová doprava.  

„Vplyv na kvalitu ovzdušia priamo v riešenom území majú okolité frekventované 
cestné úseky ako napríklad Staromestská, Štefániková, Pražská, Šancová, cestné 

úseky popri nábrežia Dunaja a ďalšie.“ 

Za zdroje znečistenia sa môžeme považovať najmä energetické a prevádzkové zdroje, centrálne tepelné 
zdroje, blokové kotolne a domáce kúreniská. Významným druhotným zdrojom znečistenia ovzdušia je 
sekundárna prašnosť, ktorej úroveň závisí od meteorologických činiteľov, zemných prác a charakteru 
povrchu. Ďalším významným zdrojom znečisťovania ovzdušia je výstavba a s tým súvisiace stavebné práce. 

Najvýznamnejší prevádzkovatelia stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia v okrese Bratislava I 
podľa Národného emisného inventarizačného systému v roku 2020 boli: 

‒ TERMMING, a. s., 
‒ Národná banka Slovenska, 
‒ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 
‒ Bratislavské nábrežie, a. s. (územie River parku). 

Treba však poznamenať, že zaznamenané úrovne znečistenia sú v porovnaní s priemermi mesta, kraja veľmi 
nízke. 

Tabuľka 42 Emisie základných znečisťujúcich látok zo stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia  v okrese Bratislava I 

Rok Tuhé znečisťujúce látky Oxid siričitý Oxidy dusíka Oxid uhoľnatý 

2016 1,772 0,212 34,272 13,825 

2017 1,897 0,227 36,550 14,740 

2018 1,762 0,210 33,954 13,692 

2019 1,744 0,208 33,763 13,622 

2020 1,632 0,204 31,645 12,770 

Zdroj: Vytvorené podľa údajov Národného Emisného Inventarizačného Systému 
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Tabuľka 43 Porovnanie emisií základných znečisťujúcich látok zo stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia  v okresoch Bratislava I 
- V 

Okres Tuhé znečisťujúce látky Oxid siričitý Oxidy dusíka Oxid uhoľnatý 

Bratislava I 1,632 0,204 31,645 12,77 

Bratislava II 94,466 2 278,51 2 308,34 484,598 

Bratislava III 16,062 143,349 251,207 193,742 

Bratislava IV 25,573 1,046 211,584 46,352 

Bratislava V 8,052 2,696 97,254 38,826 

Zdroj: Vytvorené podľa údajov Národného Emisného Inventarizačného Systému 
 

Graf: Zastúpenie kategórií emisií základných znečisťujúcich látok zo stredných a veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia  v okrese Bratislava 
I v roku 2020 

 

Zdroj: Vytvorené podľa údajov Národného Emisného Inventarizačného Systému 

 

Podľa Štúdie kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava (Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020) je 
možné konštatovať, že najväčším problémom Bratislavy sú emisie z cestnej dopravy. Tieto spôsobujú podľa 
nameraných údajov na dopravnej monitorovacej stanici Trnavské Mýto prekračovania priemerných ročných 
hodnôt NO2 a benzo(a)pyrénu. Priemerné ročné hodnoty koncentrácií NO2 sa v posledných rokoch 
pohybujú tesne nad alebo pod limitnou hodnotou, v závislosti od klimatických charakteristík daného roka. 

Podľa menovanej štúdie prachové častice PM10 a PM2,5 na monitorovacích staniciach v posledných rokoch 
neprekračujú ani priemerné ročné limitné hodnoty, ani (v prípade PM10) maximálny povolený počet 
prekročení priemerných denných 27 limitných hodnôt koncentrácií. Keďže od roku 2020 platí sprísnený limit 
pre priemernú ročnú koncentráciu PM2,5, je dosť pravdepodobné, že na niektorej z monitorovacích staníc 
bude táto hodnota prekročená. 
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Výsledky modelových simulácií NO2, PM10 a PM2,5 ukazujú, že v Bratislave existujú aj miesta, kde je situácia 
pravdepodobne horšia ako na Trnavskom Mýte. Ide hlavne o ulice kaňonovitého typu s vysokou intenzitou 
dopravy, ako napr. Bajkalská, Šancová (vrátane Račianskeho Mýta), Štefánikova, Staromestská - Hodžovo 
nám. Nám. 1. mája, Mlynské Nivy-Prievozská. 

Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava (Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020) konštatuje, 
že hlavné mesto má veľké rezervy v inventarizácii zdrojov emisií. Nedostupnosť aktuálnych údajov 
o intenzitách dopravy a zložení vozového parku, o bytoch a rodinných domoch (vek, stav rekonštrukcie, 
spôsob vykurovania a druh paliva), vnášajú do ďalších predpovedí vývoja veľké neistoty. Neexistuje 
databáza aspoň tých najdôležitejších stavebných projektov s údajmi relevantnými pre odhad emisií 
a modelovanie, ako napr. začiatok a koniec stavebnej činnosti, jej priestorové vymedzenie, počet, druh 
a doba zapojenia stavebných mechanizmov so spaľovacími motormi, atď.  

Tabuľka 44 Priemerné ročné koncentrácie PM10  (µg.m-3) namerané v sieti NMSKO v rokoch 2003-2019. 

 

Zdroj: Štúdia kvality ovzdušia v aglomerácii Bratislava (Slovenský hydrometeorologický ústav, 2020) 

 

Voda 

Určiť kvalitu povrchových vôd je veľmi náročné, pretože vnútrom riešeného územia nepretekajú žiadne 
vodné toky a nenachádzajú sa v ňom žiadne vodné plochy. 

Z hľadiska kvality podzemnej vody do riešeného územia zasahuje jeden kvartérny útvar (SK1000200P) a dva 
predkvartérne (SK200010FK, SK200050OP) útvary podzemnej vody. Hodnotenie kvality podzemnej vody 
vychádza z ročenky Kvalita podzemných vôd na Slovensku 2020 (SHMÚ, 2021). 

• SK1000200P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy 
oblasti povodia Dunaj 

Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj 
sú ovplyvňované antropogénnou činnosťou najmä v sídelných aglomeráciách ako je Bratislava. 
Požiadavkám Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z. nevyhovovalo takmer 38% vzoriek kvôli vysokým 
koncentráciám Mn (prekročené 51-krát 136 stanovení), a 37% vzoriek kvôli vysokým koncentráciám 
celkového Fe (zo 136 stanovení prekročené 50-krát, z toho Fe2+ prekročené 47-krát). Výsledok sa vzťahuje 
na celý útvar podzemnej vody, do ktorého riešené územie zasahuje malou časťou. 

• SK200010FK Puklinové a krasovo - puklinové podzemné vody Pezinských a Devínskych Karpát 
čiastkového povodia Moravy a Dunaja 
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V útvare puklinových a krasovo - puklinových podzemných vôd Pezinských a Devínskych Karpát čiastkového 
povodia Moravy a Dunaja je určiť kvalitu podzemnej vody problematické nakoľko monitorovacie objekty 
boli ďalej od riešeného územia a výsledky by boli skreslené. 

• SK200050OP Medzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy 

V rámci útvaru medzizrnové podzemné vody južnej časti Podunajskej panvy v skupine terénnych 
ukazovateľov bola hodnota nasýtenia vody kyslíkom nižšia ako nariadením odporúčaná hodnota. Zo skupiny 
základných fyzikálno –chemických ukazovateľov v oboch objektoch daného útvaru bola v roku 2020 
nameraná nadlimitná koncentrácia NO3. 

 

Pôda 

Podľa informačného servisu VÚPOP (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) sa v riešenom území 
nenachádzajú pôdy ohrozené veternou a vodnou eróziou. Dôvodom je to, že takmer celé riešené územie je 
zastavané a nenachádzajú sa v ňom žiadne poľnohospodárske pôdy. 

Podľa mapy Kontaminácia pôd (Atlas krajiny SR, MŽP SR,2002) sa v riešenom území nachádzajú relatívne 
čisté resp. mierne kontaminované pôdy. Pôdy sú nenáchylné na acidifikáciu ale v prípade zvýšenia imisií 
môže dôjsť k okysľovaniu pôd. V území sa nenachádzajú zdroje znečistenia pôdy. 

Špecifickým lokálnym znečisťovateľom pôd a následne horninového prostredia sú nelegálne skládky 
odpadu, ktoré umožňujú voľný prienik rôznych škodlivých látok do pôd a následne do podzemných vôd. 

 

Hluk 

Záujmové územie je plošne zaťažené hlukom. Najvýznamnejšie sú líniové zdroje - cestné a železničné 
komunikácie.  

„Územie zaťažené hlukom sa nachádza aj v okolí hlavnej stanice a priľahlom 
území železničnej trate.“ 

Hoci železničná doprava je „ekologickejšia“, hladiny hluku dosahujú pomerne vysoké hodnoty v dôsledku 
zlých akustických pomerov vlakových súprav a horšieho technického stavu tratí. Úsek prechádzajúci 
riešeným územím z hlavnej stanice na oba smery patrí k najviac zaťaženým úsekom nielen mesta Bratislava 
ale aj kraja. Ostatné zdroje hluku nie sú tak významné, resp. majú iba lokálny charakter. 

Potrebné je poznamenať, že v prípade zvyšujúceho sa počtu obyvateľov mestskej časti alebo zvýšeným 
počtom ľudí dochádzajúcimi za prácou možno očakávať ešte vyššiu intenzitu dopravy, čo môže mať 
za následok zhoršenie hlukovej situácie v riešenom území. Špecifickým zdrojom hluku je hluk v okolí hlavnej 
stanice kde dochádza k obrovskej koncentrácií ľudí ale aj dopravných prostriedkov cestnej a železničnej 
dopravy. 
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B.1.5.5 Klimatické podmienky a dopady zmeny klímy 

Riešené územie má špecifickú polohu na styku pohoria a nížiny. Malé Karpaty tvoria klimatickú hranicu 
medzi Podunajskou a Záhorskou nížinou. Klimatické rozdiely medzi obidvoma nížinami sú vytvárané najmä 
náveternými a záveternými účinkami pohoria Malých Karpát na atmosférické procesy. Meteorologické 
aj klimatologické charakteristiky sú teda v záujmovom území veľmi premenlivé. 

Riešené územie spadá do dvoch klimatických oblasti a to do teplej a mierne teplej klimatickej oblasti. 
V urbánnom území zvyčajne k vyššej teplote než v okolitej krajine, čo sa označuje ako efekt mestských 
horúčav s rôznymi následkami na zložkách životného prostredia. 

Priemerná teplota vzduchu (stanica Bratislava – Koliba) dosahuje 10,75 °C. Najchladnejším mesiacom 
v priemere je január s priemernou mesačnou teplotou – 4,8 °C, najteplejším mesiacom je august s 
priemernou mesačnou teplotou 23 °C. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 500 až 600 mm. Na svahoch 
Malých Karpát úhrny zrážok vzrastajú pomerne rýchlo a v polohách nad 400 metrov prekračujú ročnú 
hodnotu 800 mm.  

Ako vyplynulo z klimatických charakteristík, zmena klímy sa negatívne dotýka aj územia mesta Bratislava 
a dotknutej mestskej časti. Ak bude naďalej pokračovať celosvetový rast emisií, pravdepodobne nás už 
na konci 21. storočia čakajú vážne zmeny. V závislostí od vyprodukovaných emisií sa môže teplota zvýšiť 
o 1,1°C až 6,4°C. Na Slovensku sa od roku 1881 zvýšila teplota v priemere o 1,6°C a poklesli ročné úhrny 
zrážok. Ako reakciu na problémy súvisiace so zmenou klímy má mesto Bratislava spracovaný „Atlas 
hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR 
Bratislavy (Útvar hlavnej architektky hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou 
UK v Bratislave, 2020)“, ktorý môže slúžiť ako sprievodca oblasťou adaptácie na zmenu klímy 
v urbanizovanom prostredí. Z uvedenej publikácie vyplynulo niekoľko skutočností.  

„V oblasti Bratislavy sa priemerná ročná teplota vzduchu zvýšila o takmer 2°C 
od roku 1951 (priemerný rast teploty za desaťročie je 0,3 °C / desaťročie). Ročný 

úhrn atmosférických zrážok v priemere vzrástol o 6-12 mm (porovnanie 30-
ročných priemerov 1951-1980 a 1981-2010), čo je nárast o necelé 2 %. Počet 

mrazových dní medzi obdobiami 1951-1980 a 1981-2010 poklesol o 13 dní (z 96 
na 83), počet letných dní naopak stúpol o 14 dní, a počet tropických dní o deväť 

(z 10 na 19).“ 

Nárast teplôt bude mať dôsledky na živú i neživú prírodu. Rastlinstvo bude mať v priemere teplejšie 
vegetačné obdobie, územie bude vhodnejšie na pestovanie teplomilnejších plodín, no s rizikom veľkej 
premenlivosti úrod a zraniteľnosti na mráz. Teplejšie podmienky budú podporovať migráciu nových 
rastlinných a živočíšnych druhov, ale aj chorôb a škodcov. Vysoké teploty môžu viesť napríklad k poruchám 
koľajových tratí a poškodeniu asfaltových povrchov. 

Zmeny v režime zrážok sa prejavia vo výskyte povodní, ale aj v silnejšej erózii pôdy, môže dôjsť 
k znefunkčneniu kanalizačných systémov a zanášaniu vodných nádrží. Pri zvýšenom výskyte a trvaní sucha 
sa bude zvyšovať nedostatok vody vo vrchnej vrstve pôdy, čiže nastane ďalšie vysušovanie pôdy, zvýšená 
potreba závlahových vôd, nielen na poľnohospodárske plodiny, ale aj mestskú zeleň. 
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Na poľnohospodárskych pôdach bude treba investovať finančné prostriedky na obnovu zastaranej 
hydromelioračnej siete alebo vybudovanie novej. 

Vplyvy zmeny klímy ohrozujú konkrétne sídla a dotýkajú sa života obyvateľov. V mestskej časti  by bolo 
vhodné znižovať podiel horúcich plôch a zvyšovať podiel plôch, ktoré nemajú tendenciu sa prehrievať, resp. 
dokážu ochladzovať miestnu mikroklímu. Najväčšiu účinnosť v tomto majú rôzne formy zelenej 
infraštruktúry (vďaka chladivému efektu evapotranspirácie – vzrastlé stromy, vegetačné steny a strechy), 
ale aj vodepriepustné materiály, či materiály, ktoré majú vysokú odrazivosť slnečného žiarenia. V súvislosti 
s realizáciou opatrení pre zlepšenie mikroklímy sa odporúča zelenú infraštruktúru realizovať spolu 
so systémami, ktoré šetria zdroje vody potrebnej na zavlažovanie, napr. systémy  umožňujúce udržateľné 
hospodárenie so zrážkovou vodou. Viac informácií o vhodných adaptačných opatreniach pre jednotlivé 
sektory je uvedených v Akčnom pláne adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
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B.1.6 Inštitucionálno-organizačná analýza 
Na území mestskej časti vykonávajú samosprávne funkcie hl. m. SR Bratislava a mestská časť Bratislava-
Staré Mesto. Ich rozdelenie je upravené štatútom hlavného mesta. 

 

Mestská časť pri výkone samosprávnych funkcií najmä: 

• vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením so zvereným majetkom i s vlastným majetkom 
• usmerňuje ekonomickú činnosť v MČ 
• vykonáva správu, údržbu a výstavbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy, vrátane k nim patriacej 

zelene a stromoradí a zabezpečuje ich čistenie. Zabezpečuje správu a údržbu zelene 
a stromoradí  a zabezpečuje  ich  čistenie 

• utvára podmienky pre miestnu kultúru, záujmovú a umeleckú činnosť, telesnú kultúru, rekreáciu 
a šport 

• tvorí a chráni životné prostredie a podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov 
• vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov 

a rozvoja MČ, 
• zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje organizácie a zariadenia patriace do pôsobnosti MČ 
• zabezpečuje hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj 

a celomestské rozvojové dokumenty 
• vykonáva správu  miestnych daní. Rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestnej verejnej dávky 

a  miestnych daní určuje ich náležitosti 
• plní úlohy vyplývajúce zo zákona o voľbách a referende, 
• vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, 
• je zakladateľom základných škôl a školských zariadení. 

 

Orgánmi mestskej časti sú: 

a) miestne zastupiteľstvo (miestne zastupiteľstvo Bratislava-Staré Mesto má 25 poslancov; 
b) starosta. 

 

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú: 

a) miestna rada, 
b) komisie (Komisia mandátová, Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, Komisia pre dopravu, Komisia pre kultúru, Komisia pre manažment verejnej správy 
a verejný poriadok, Komisia pre nakladanie s majetkom a financie, Komisia pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu, Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie, 
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport). 

 

Ďalším orgán je ešte miestny kontrolór. 

https://www.banm.sk/miestne-zastupitelstvo/
https://www.banm.sk/2197-sk/starosta/
https://www.banm.sk/miestna-rada/
https://www.banm.sk/komisie/
https://www.banm.sk/miestny-kontrolor/
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Miestny úrad je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostky. Jeho organizačnú štruktúru 
schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci miestneho 
zastupiteľstva a starostky, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva. Starostka na návrh prednostu 
určuje rámcovú náplň činnosti jednotlivých útvarov a počty zamestnancov osobitným rozhodnutím. 

 

Miestny úrad najmä : 

• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov MČ, 
• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej 

rady a komisií miestneho zastupiteľstva, 
• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydávaných  v správnom konaní, 
• vykonáva nariadenia MČ, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, 
• usmerňuje po odbornej stránke organizácie a zariadenia MČ zriadené miestnym zastupiteľstvom, 
• vykonáva všetku agendu, zabezpečujúcu výkon samosprávy MČ, 
• zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu prenesených na MČ príslušnými 

zákonmi, 
• pri plnení svojich úloh spolupracuje s Magistrátom Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne 

príslušnými orgánmi štátnej správy, 
• vytvára podmienky aj pre prácu sekretariátu starostu, útvaru miestneho kontrolóra, matričného 

úradu, školského úradu a ostatných pracovísk MČ, 
• informuje poslancov o konaní kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných a financovaných 

z rozpočtu mestskej časti. 

 

Osobitné postavenie pracovísk v MČ majú : 

• matričný úrad, ktorý je riadený starostom. Počet zamestnancov určuje starosta. Na zamestnancov 
MČ v matričnom úrade sa vzťahuje Pracovný poriadok a ďalšie vnútroorganizačné predpisy. 
Matričný úrad nie je súčasťou miestneho úradu, 

• referát zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - detské jasle, ktoré majú svoj 
prevádzkový poriadok. Vedúca detských jaslí je riadená  a metodicky usmerňovaná oddelením 
sociálnych služieb, 

• denné centrá, ktoré majú svoj domáci poriadok. Vedúci denných centier sú riadení a metodicky 
usmerňovaní oddelením sociálnych služieb, 

• Školak klub ako zariadenie zdravia a pohybu, ktorý má svoj organizačný poriadok. Vedúci Školak 
klubu je riadený a metodicky usmerňovaný oddelením školstva, kultúry, športu a voľného času. 

 

Organizácie, ktoré sú v správe a zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto: 

• základné školy: Základná škola s materskou školou, Dubová, Základná škola s materskou školou M. 
R. Štefánika, Grösslingová, Základná škola, Hlboká cesta, Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia, 
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Základná škola, Mudroňova, Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova, 
Základná škola, Vazovova; 

• materské školy: Materská škola Beskydská, Materská škola Búdková, Materská škola Dubová (sídlo 
Brnianska 47), Materská škola Ferienčíkova, Materská škola Gorazdova, Materská škola 
Grösslingová, Materská škola Heydukova, Materská škola Javorinská, Materská škola Karadžičova, 
Materská škola Kuzmányho, Materská škola Malá, Materská škola Myjavská, Materská škola 
Škarniclova (sídlo Podjavorinskej 1), Materská škola Špitálska, Materská škola Tabaková, Materská 
škola Vazovova, Materská škola - Óvoda 29.augusta, Materská škola Šulekova (s právnou 
subjektivitou), Materská škola Timravina (s právnou subjektivitou); 

• materské centrá: Rodinné centrum Prešporkovo; 
• Seniorcentrum Staré Mesto, 
• Sociálna výdajňa, Hollého 13, 
• Denné centrá (Denné centrum, Heydukova 25; Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 

Školská 14), 
• Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Štefánikova 25 (Pistoriho palác), 

o Kultúrne centrá: Školská 14, Františkánske nám. 7 (divadlo GUnaGU, galéria F7), Gaštanová 
19, Ventúrska 9 (Zichyho palác), Ventúrska 9 (Zichyho palác); 

• Staromestská knižnica (prevádzky: Blumentálska 10/a, Panenská 1, Záhrebská 8, Západný rad 5, 
Karadžičova 1 a Letná čitáreň); 

• TSSM – Technické služby Staré Mesto. 

 

  



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

 

   Inštitút priestorového plánovania    140 

B.2 KĽÚČOVÉ TRENDY VÝVOJA 
Predmetom tejto kapitoly je identifikovanie trendov, odhad budúceho vývoja do roku 2030 ak by sa stratégia 
PHRSR neimplementovala. Jednotlivé identifikované trendy sú zoradené tematicky podľa skúmaných oblastí. 
Treba poznamenať, že jednotlivé skutočnosti boli vyberané s ohľadom na rozsah kompetencií mestskej časti. 

 

V oblasti Doprava a mobilita: 

• rastúce znečistenie ovzdušia z dopravy; 
• vznikajúce dopravné kongescie a nadmerné zaťaženie niektorých ciest (vjazdy do centra mesta), 

najmä počas dopravnej špičky a neustále zvyšovanie intenzity dopravy,  
• vysoký podiel tranzitnej dopravy prechádzajúci územím mestskej časti;  
• vysoký počet kolíznych situácií v niektorých zónach. 

 

V oblasti Životné prostredie: 

• vysoké platby za komunálny odpad; 
• zvyšujúce sa znečistenie územia mesta, 
• vysoké teploty v centrálnych častiach mestskej časti na verejných priestranstvách, 

• vysoké platby za energie budov vo vlastníctve samosprávy. 

 

V oblasti Školstvo a šport: 

• prevádzkové náklady MŠ a ZŠ na žiaka prevyšujú existujúce normatívy, 
• obmedzené možnosti individuálneho vyučovacieho prístupu, 
• vysoký vek pedagogických zamestnancov, nedostatok pedagogických zamestnancov, 
• chýbajúce podmienky pre školský šport, športovanie detí a z toho prameniaci nižší záujem detí 

o športové aktivity v dôsledku nevyhovujúcich podmienok pre športovanie. 

 

V oblasti Kultúra a cestovný ruch: 

• nedostatočne využitý potenciál cestovného ruchu; 
• chýbajúce možnosti pre rozvoj kreatívnych aktivít a umenia. 

 

V oblasti Sociálne veci a zdravotníctvo: 

• nižšia dostupnosť bežných aj špecializovaných služieb ústavnej starostlivosti, 
• veľký počet pacientov v niektorých ambulanciách, 
• zhoršenie zdravotného stavu obyvateľov, 
• dlhšie čakacie lehoty na umiestnenie v zariadeniach sociálnej starostlivosti, 
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• zhoršená kvalita poskytovaných služieb v oblasti sociálnej starostlivosti, 
• vysoký počet klientov pripadajúcich na jedného pracovníka v zariadeniach sociálnej starostlivosti; 
• rastúca skupina nízkopríjmových pracujúcich s vysokými životnými nákladmi (pracujúca chudoba) 

a zadlženosťou, 
• nedostatočné podmienky pre deti a osoby s poruchou autistického spektra. 

 

 

V oblasti Inštitucionálno-organizačné kapacity: 

• časté problémy s fungovaním digitálnych služieb (kybernetické útoky), 
• rast počtu trestných činov, 
• živelný a nekoordinovaný rozvoj územia, 
• nízky záujem obyvateľov pri správe vecí verejných. 
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B.3 IDENTIFIKÁCIA POTENCIÁLOV, VÝZIEV, LIMITOV A PROBLÉMOV 
Predmetom tejto kapitoly je popis vnútorného aj vonkajšieho potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, 
definovanie podmienok udržateľného rozvoja a problémov rozčlenený podľa jednotlivých veľkých 
skúmaných oblastí. Identifikácia najväčších výziev a problémov bola spracovaná na základe výsledkov 
analytickej časti ako aj na základe výsledkov práce pracovných skupín pre tvorbu PHRSR mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Treba poznamenať, že jednotlivé skutočnosti boli vyberané s ohľadom na rozsah 
kompetencií mestskej časti. 

 

V oblasti Doprava a mobilita: 

• nevyhovujúca deľba dopravnej práce – individuálna automobilová doprava : verejná osobná 
doprava : cyklistická doprava (72:26:2); 

• nadmerné zaťaženie ciest smerujúcich do centra Bratislavy, najmä počas dopravnej špičky; 
• nevyriešená statická doprava v Bratislave, nízky počet parkovísk P+R/B+R/K+R, absencia 

záchytných parkovísk na vstupoch do mesta; 
• nedostatočne rozvinutá sieť cyklistických trás na území mestskej časti; slabo vyznačené cyklotrasy, 

cyklodoprava je v gescii magistrátu, 
• vysoký počet kolíznych bodov medzi automobilovou dopravou, cyklistami a chodcami; 
• málo bezbariérových prístupov (najmä k cyklistom), 
• zlý stav chodníkov a niektorých miestnych komunikácií, niektoré komunikácie majú viac ako 30 

rokov a neboli opravované, zastaraná passportizácia komunikácií, chýba efektívnejšia evidencia 
starších opráv (6 a viac rokov), 

• nižšia životnosť povrchov komunikácií ako sa predpokladalo, 
• pri rekonštrukciách komunikácií je potrebná koordinácia so sieťovými rekonštrukciami, chýba 

efektívnejšie plánovanie a predvídateľnosť rekonštrukcie miestnych komunikácií,  
• chýbajúca preferencia pešej a cyklistickej dopravy s upokojovaním IAD, 
• nedostatočná podpora intermobility (nedostatočne naviazané prestupové uzly, nemožnosť 

kombinovať cyklistickú a verejnú dopravu, či rôzne druhy verejnej dopravy) - Kamenné nám. a nám. 
SNP; 

• nedostatočné využívanie vodnej cesty Dunaj, 
• znečistenie ovzdušia z dopravy. 

 

V oblasti Životné prostredie: 

• nekvalitné a bariérové verejné priestranstvá s nefunkčným a neatraktívnym mobiliárom 
a problémom kumulujúceho sa vizuálneho reklamného smogu, 

• zastaraný stav kanalizačnej siete a s ňou spojená nutnosť rekonštrukcie spevnených povrchov, 
prípadne súvisiaceho územia, vyplavovanie kanalizácie v niektorých lokalitách (Hlboká), 

• množstvo invazívnych rastlín a potreba presnejšej identifikácie vlastníkov území s invazívnou, 
neudržiavanou zeleňou,  

• problematika revitalizácie vnútroblokov, zelene detských ihrísk, 
• negatívne dôsledky klimatickej zmeny najmä v intenzívne zastavaných územiach; 
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• existencia čiernych skládok ako aj neustále vznikanie, 
• vysoká energetická náročnosť budov (najmä vo vlastníctve samosprávy); 
• väčšina objektov sa nachádza v pamiatkovej zóne, alebo je NKP, hustá uličná zástavba a s tým 

súvisiace obmedzené možnosti zásahov, resp. finančne náročné riešenia pri rekonštrukciách 
a znižovaní energetickej náročnosti, 

• vysoké ceny energii a ich očakávaný kontinuálny rast, 
• legislatívne podmienky pri rekonštrukciách budov vyžadujúce vysoký štandard energetickej 

hospodárnosti (energetická triedy), 
• problematika zverených objektov z magistrátu na MČ a s tým súvisiace obmedzenia s nakladaním 

(podmienený je súhlas magistrátu), 
• znečistenie ovzdušia z dopravy, hlavne centrum mesta, koncentrácia zásobovania, 
• chýba komplexné triedenie odpadu v zariadeniach v správe, resp. v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ. 

 

V oblasti Školstvo a šport: 

• nedostatočná kapacita škôl (MŠ, ZŠ), každoročný nárast žiakov (o 150 až 180 žiakov) v zariadeniach 
ZŠ; 

• viacero menších školských zariadení (týka sa najmä zariadení MŠ) a problematika efektívnosti ich 
prevádzky, 

• nevyhovujúci stav niektorých objektov školskej infraštruktúry (budovy MŠ a ZŠ); 
• nedostatočná výška normatívu na dieťa/žiaka k rastúcim nákladom (v súčasnosti najmä za energie), 
• potreba ďalšieho materiálneho a organizačného zabezpečenia spojená so vznikom nových tried 

v MŠ a ZŠ (napr. vybavenie a kapacita školskej jedálne a kuchyne, nové jazykové a odborné učebne 
a pod.), 

• nízka atraktivita pedagogických povolaní (vysoké životné náklady v Bratislave a nízke mzdy), 
nedostatok kvalitných pedagogických zamestnancov (najmä odborné predmety), 

• nekoncepčný systém odmeňovania pedagogických zamestnancov v školstve,  
• problematický prístup k informáciám o reálnej obsadení MŠ a ZŠ deťmi/žiakmi s trvalým pobytom 

v mestskej časti (verejní vs. neverejní poskytovatelia), 
• veľký rozsah a rôznorodosť povinností riadiacich pracovníkov v školstve (riaditelia škôl), 
• rôzna úroveň kvality škôl, 
• nedostatok a nevyhovujúca úroveň športovísk a zariadení pre voľnočasové aktivity. 

 

V oblasti Kultúra a cestovný ruch: 

• prevaha jednodenného a krátkodobého turizmu; 
• modernizačný dlh kultúrnych inštitúcií, nižšia atraktivita ďalších kultúrnych objektov (napr. 

knižnice); 
• zlý stavebno-technický stav viacerých kultúrnych pamiatok, ich nedostatočné využitie pre potreby 

domácich obyvateľov; 
• chýbajúca infraštruktúra pre rozvoj kreatívneho priemyslu; 
• vysoký podiel zahraničných turistov (cca 2/3), 
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• komplikované vysporiadanie vlastníckych vzťahov pri realizácií aj drobných infraštruktúrnych 
projektov, 

• nesystémové parkovanie turistických autobusov v centre mesta, 
• nízka informovať o akciách a podujatiach v blízkom prihraničí, 
• ubytovanie mimo regulárnych ubytovacích zariadení (Airbnb) (mesto už má nejakú dohodu 

s Airbnb na zdieľanie informácií), 
• zvýšené náklady mestskej časti na čistenie a udržiavanie priestorov najmä počas veľkých podujatí, 
• problémy s niektorými skupina turistov (verejný poriadok), 
• iba nepriame benefity z turistov (napr. terasy), chýbajúce priame príjmy z cestovného ruchu (napr. 

za ubytovanie). 

 

V oblasti Sociálne veci a zdravotníctvo: 

• nepriaznivý demografický vývoj – vysoký podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku, rastúci počet 
ľudí v dôchodkovom veku; 

• „bariérovosť“ a nutnosť rekonštrukcie zariadení sociálnej starostlivosti, niektoré objekty (najmä 
budova na Podjavorinskej) nevyhovujú súčasným štandardom (bezbariérovosť, energetická 
efektívnosť), 

• existujúce projekty terénnych služieb (financované z externých zdrojov) na zamerané 
na zabezpečenie terénnych služieb končia v roku 2023, od roku 2024 treba zabezpečiť 
financovanie, 

• hľadanie nového, efektívnejšieho využitia potenciálne uvoľnených priestorov 
• nedostatok cenovo dostupného bývania a nájomných bytov, 
• výzvou je riešenie problematiky nájomného bývanie (pre ohrozené skupiny obyvateľstva, prípadne 

ako benefity pre učiteľov) - byty sú v zlom stave, avšak je problém s rekonštrukciou existujúcich 
priestorov (vysoké náklady), problémom sú aj zákonné obmedzenia (regulované nájomné), 

• je potrebné riešiť problematiku ľudí bez domova a to v spolupráci s mestom, prípadne neziskovým 
sektorom, na území MČ je veľký počet ľudí bez domova keďže ide o ekonomické centrum SR, 

• chýba koncepčný rozvoj digitalizácie služieb v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti, skôr 
vlastnými silami sa rieši (napr. domáce tiesňové volania), 

• poskytovanie zdravotných služieb pre klientov zariadeniach sociálnych služieb (kombinácia 
zdravotných výkonov a sociálnych služieb) – nie je možné preplácať si ako zdravotné výkony - 
problém zmluvného stavu s poisťovňami), 

• zistenie záujmu a využívanie denných centier (stacionárov) ako aj záujmu o jasle (v súčasnosti 2 
triedy), 

• nedostatok ľudských zdrojov v zariadeniach sociálnych služieb, problém so získavaním a udržaním 
zamestnancov; 

• vysoký podiel evidovaných cudzincov z tretích krajín, 
• klesajúci počet ambulancií lekárov pre deti a dorast/dospelých a vysoký vek všeobecných lekárov 

a pediatrov; dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia v ambulanciách, vyššie zaťaženie zdravotníckej 
infraštruktúry, a to napr. z dôvodu pokračujúceho demografického starnutia a s rozvojom 
súvisiacich civilizačných a chronických chorôb, 

• obmedzené možnosti a kompetencie samosprávy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
• nedostatočná osveta o zdravom životnom štýle a obezita u detí a mládeže. 
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V oblasti Inštitucionálno-organizačné kapacity: 

• neuspokojivá úroveň digitálnych služieb, resp. absencia digitalizácie niektorých služieb,  
• požiadavky na elektronizáciu služieb miestneho úradu vyplynuli aj z požiadaviek klientov, 
• veľa úkonov sa viaže na správne konanie, prípadne na prijaté VZN MČ, čo je však vytvára legislatívne 

prekážky, prípadne navyšuje požiadavky pri digitalizácií, na niektoré služby je potrebný elektronický 
podpis, 

• zapájanie sa do celomestského systému „open data“, 
• zastarané informačné systémy softvérové riešenia, ktoré sa používajú aktuálne, problematická 

úprava týchto IS a súvisiacich služieb, 
• časté obmedzenia pracovných aktivít v dôsledku horúčav v budove miestneho úradu, 
• existujúci Národný program kvality SR (aj s dosahom na verejný sektor), 
• nesystémové udržiavanie, aktualizácia informácií v rámci geografických vrstiev. 
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B.4 VÝSTUPY SWOT ANALÝZY 
Analýza SWOT predstavuje prehľad kľúčových silných, slabých stránok, príležitostí a rizík z pohľadu 
jednotlivých skúmaných tematických oblastí. Jednotlivé zistenia vychádzajú z výsledkov predchádzajúcich 
analytických kapitol ako aj zo zistení identifikovaných počas zasadnutí pracovných skupín. SWOT analýza je 
rozdelené podľa tematických oblastí. Silné (S) a slabé (W) stránky predstavujú výstižné pomenovanie 
aktuálnej situácie na území mesta z pohľadu jednotlivých skúmaných oblastí. Príležitosti (O) a ohrozenia (T) 
predstavujú pomenovanie budúceho očakávané stavu, prípadne stavu vyplývajúce z pôsobenia vonkajšieho 
prostredia (ako napríklad systémové problémy). 

 

Sociálno-ekonomická oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

DEMOGRAFIA 

• Vyššie zastúpenie najmladšej zložky populácie 
(vzhľadom na priemer SR), 

• postupné omladzovanie populácie (pokles 
priemerného veku), 

• Vysoký podiel obyvateľstva s dosiahnutým 
vysokoškolským vzdelaním (takmer 49 % 
populácie). 

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A INKLÚZIA 

• Pomerne široký rozsah služieb v oblasti 
sociálnej starostlivosti poskytovaných 
zo strany mestskej časti (pobytové, 
ambulantné aj terénne formy); 

• pôsobenie mestskej polície (aj v rámci 
prevencie kriminality), 

• široké spektrum sociálnych služieb, na ktorých 
sa podieľajú rôzne subjekty (verejní 
aj neverejní poskytovatelia). 

 

EKONOMIKA A HOSPODÁRSTVO 

• Vysoký podiel terciárneho a kvartérneho 
sektora, 

• koncentrácia sídiel národných a nadnárodných 
spoločností, 

• sídla štátnych inštitúcií, 
• nízka miera nezamestnanosti, 
• koncentrácia vysokých škôl a výskumných 

organizácií. 

DEMOGRAFIA 

• Zastúpenie produktívneho obyvateľstva je 
nižšie ako priemer SR a naopak zastúpenie 
najstaršej zložky obyvateľstva zas vyššie, 

• vysoký podiel obyvateľstva v poproduktívnom 
veku, rastúci počet ľudí v dôchodkovom veku. 

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A INKLÚZIA 

• Koncentrácia ľudí bez domova na území 
mestskej časti a to vo viacerých lokalitách; 

• nedostatok cenovo dostupného bývania, ktorý 
pociťuje najmä skupina nízkopríjmových 
pracujúcich (o. i. aj v oblasti sociálnej 
starostlivosti, školstva a zdravotníctva); 

• nevyhovujúce stavebno-technické vlastnosti 
niektorých objektov sociálnej starostlivosti 
(bariérovosť objektov). 

 

EKONOMIKA A HOSPODÁRSTVO 

• Naplnenosť území určených pre výrobu 
a skladové hospodárstvo, obmedzené 
možnosti ich rozvoja. 

 

 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

• Naplnená kapacita školských zariadení 
a absentujúce možnosti rozšírenia kapacít 
v existujúcich zariadeniach,  
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OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

• Existencia viacerých zdravotníckych zariadení 
(vrátane ústavnej starostlivosti), dokonca 
národné významu, 

• existencia všetkých úrovni školskej 
infraštruktúry, 

• až ¾ zariadení predprimárneho a primárneho 
vzdelávania (MŠ a ZŠ) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti a teda možnosť 
priamo ovplyvniť dostupnosti a kapacitu 
zariadení, 

• komplexná komerčná vybavenosť územia 
zahŕňajúca moderné obchodné a ďalšie 
komerčné prevádzky. 

 

TURIZMUS A KULTÚRA 

• Historické centrum ako top lokalita 
pre návštevníkov mesta (4/5 návštevníkov 
smeruje do centra mesta), 

• významné ubytovacie kapacity (cca 40 % 
ubytovaných turistov je na ubytovaných 
na území mestskej časti), 

• kultúrno-historické pamätihodnosti, 
• existujúce inštitúcie v oblasti kultúry – 

kultúrne domy, 
• podpora verejných aktivít vedením mestskej 

časti. 

• investičný dlh (zastaraný technický stav) 
niektorých objektov školskej infraštruktúry. 

 

TURIZMUS A KULTÚRA 

• Modernizačný dlh niektorých kultúrnych 
inštitúcií,  

• chýbajúca infraštruktúra pre kultúrno-
kreatívny priemysel, 

• zlý technický niektorých kultúrnych pamiatok 
a pamätihodností (doplniť ktoré); 

• obmedzené možnosti koordinácie kultúrnych 
podujatí zo strany mestskej časti, 

• nízka miera spolupráce medzi aktérmi 
cestovného ruchu, 

• iba nepriame príjmy z turizmu pre mestskú 
časť, 

• komplikované vysporiadanie vlastníckych 
vzťahov pri realizácií aj drobných 
infraštruktúrnych projektov, 

• nesystémové parkovanie turistických 
autobusov v centre mesta, 

• nízka informovať o akciách a podujatiach 
v blízkom prihraničí, 

• problémy s niektorými skupina turistov 
(verejný poriadok). 

 

Príležitosti Ohrozenia 

DEMOGRAFIA 

• Do roku 2030 sa očakáva pokračovanie trendu 
(mierneho) nárastu počtu obyvateľov. 

 
 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A INKLÚZIA 

• Podpora služieb na podporu zosúlaďovania 
rodinného života a pracovného života, 
zabezpečovanie služieb pomoci pri osobnej 
starostlivosti o dieťa, 

• podpora pre ľudí bez domova formou 
poskytnutia dočasného bývania a pomoci 
pri uplatnení na trhu práce, 

DEMOGRAFIA 

• Do roku 2030 očakávaný trend starnutia 
obyvateľstva, zvyšovanie priemerného veku 
obyvateľstva. 

 

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A INKLÚZIA 

• Nepriaznivý demografický vývoj – starnutie 
obyvateľstva, rastúci počet ľudí 
v dôchodkovom veku, zvyšujúci sa priemerný 
vek, 

• chýbajúce opatrovateľky a vysoký priemerný 
vek opatrovateliek, 

• nedostatočná podpora vzniku a udržateľnosti 
komunitných sociálnych služieb a sociálnych 
služieb pre skupiny so špecializovanou 
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• lepšia integrácia cudzincov s cieľom pokrytia 
potrieb očakávaného nedostatku pracovných 
síl, 

• koncepčný rozvoj digitalizácie služieb v oblasti 
poskytovania sociálnej starostlivosti. 

 

EKONOMIKA A HOSPODÁRSTVO 

• Súčasť hospodárskej štruktúry hl. mesta SR 
Bratislavy, 

• kreatívne centrá (kreatívny priemysel). 

 

 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

• Kontinuálny vývoj počtu detí vo veku od 0 do 5 
rokov, 

• očakávaná digitalizácia zdravotníctva, 
zdieľanie spoločného vybavenia a služieb,  

• očakávané finančné prostriedky na budovanie 
kapacít ambulancií v rámci Plánu obnovy, 

• otvorenie novej nemocnice v západnej časti 
Bratislavy v roku 2023, 

 

 

TURIZMUS A KULTÚRA 

• Ďalší rozvoj aktivít v rámci historické centra 
mesta, 

• vytvorenie efektívneho partnerstva medzi 
jednotlivými subjektmi verejného 
a súkromného sektora, vrátane orgánov 
štátnej správy pri tvorbe koordinovanej 
stratégie turizmu, 

• posilnenie lokálpatriotizmu, identity mestskej 
časti, 

• rekonštrukcia a budovanie kultúrnej 
infraštruktúry, 

• podpora kultúrnych subjektov. 

starostlivosťou, s akcentom na sociálne služby 
poskytované terénnou a ambulantnou 
formou, 

• ukončenie financovania terénnych služieb 
zo strany štátu, 

• nedostatok ľudských zdrojov pracujúcich 
v zariadeniach sociálnych služieb, 

• znižovanie reálnych príjmov seniorov a ŤZP ako 
aj očakávané nízke dôchodky budúcich 
seniorov. 

 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ 

• Povinná predškolská výchova detí (už od 3 
rokov), 

• rastúce požiadavky na kapacity ZŠ a MŠ, 
• nedostatočná a nesystémová podpora 

špeciálnych pedagógov a školských asistentov 
zo strany štátu, 

• rastúca potreba individuálneho prístupu 
k vzdelávaniu u žiakov, 

• klesajúci počet ambulancií lekárov pre deti 
a dorast/dospelých a vysoký vek všeobecných 
lekárov a pediatrov; dlhé čakacie lehoty 
na vyšetrenia v ambulanciách, vyššie zaťaženie 
zdravotníckej infraštruktúry, 

• nedostatok zdravotníckeho personálu (a s ňou 
spojená aktuálna prepracovanosť personálu 
v nemocniciach), nedostatok lekárov prvého 
kontaktu a odborných lekárov. 

 

TURIZMUS A KULTÚRA 

• Nedostatočne efektívne partnerstvo aktérov 
a koordinovaný postup rozvoja CR, 

• koncentrácia návštevníkov mesta na území 
centra mesta (chýbajúci rozptyl návštevníkov), 

• degradácia a zánik historických, 
architektonických a urbanistických hodnôt 
a technických pamiatok, 

• nárast počtu obyvateľ bez záujmu o dianie 
v mestskej časti. 
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Územno-technická oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

DOPRAVA 

• Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom 
kraji (IDS BK), existencia intervalovej a taktovej 
dopravy, 

 

 

 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

• Vysoký podiel odkanalizovania mestskej časti,  
• stabilný rozvod energetických zdrojov 

(elektrina, plyn) a vody. 

DOPRAVA 

• Nadmerné zaťaženie niektorých ciest (doplniť 
presne), najmä počas dopravnej špičky 
a neustále zvyšovanie intenzity dopravy, 
vysoký podiel tranzitnej dopravy,  

• absencia systematickej obnovy miestnych 
komunikácií na území mestskej časti, 

• nedostatočne rozvinutá sieť cyklodopravných  
• problematika statickej dopravy v niektorých 

lokalitách, 
• zlý stav chodníkov a niektorých miestnych 

komunikácií, niektoré komunikácie majú viac 
ako 30 rokov a neboli opravované, zastaraná 
passportizácia komunikácií, chýba 
efektívnejšia evidencia starších opráv. 

 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

• nedostatočná infraštruktúra pre rozvoj 
elektromobility a iné formy ekologických typov 
dopravy na báze bezuhlíkových palív. 
 

Príležitosti Ohrozenia 

DOPRAVA 

• Ďalší posun v integrácii verejnej dopravy 
(dobudovanie prvkov, ktoré zatraktívnia 
verejnú dopravu - zladenie označovania 
cestovných poriadkov, zjednotenie dizajnu 
zastávok a pod.), 

• rozšírenie P+R, vrátane K+R, 
• implementácia celomestskej parkovacej 

politiky pre ďalšie lokality, 
• ďalší rozvoj cyklodopravy a dobudovanie 

cyklochodníkov, 
• rozvoj podmienok pre pešiu dopravu. 

 

DOPRAVA 

• Zvyšujúci sa podiel individuálnej 
automobilovej dopravy (IAD). 

 
 
 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

• Požiadavky na rozvoj a rozširovanie 
informačno-komunikačných technológií 
a zabezpečenie digitálnej bezpečnosti, 

• problematické budovanie novej infraštruktúry 
pre rozvoj elektromobility a iné formy 
ekologických typov dopravy na báze 
bezuhlíkových palív. 
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Prírodno-environmentálna oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

• Revitalizované a udržiavané rekreačné body 
celomestského významu (Horský park), 

• existencia samostatného podniku venujúcemu 
sa starostlivosti o zeleň na území mestskej 
časti (TSSM), 

• v ostatných rokoch výrazný pokles emisií 
základných znečisťujúcich látok. 
 

• Znečistenie ovzdušia z dopravy najmä 
v centrálnej časti (hlavné dopravné uzly 
mesta), 

• v centrálnej časti územia vysoký podiel 
spevnených plôch, 

• vyššia produkcia komunálneho odpadu 
na obyvateľa; nedostatočná miera separácie 
a zhodnocovania odpadov, 

• problém s výskytom invazívnych rastlín 
(pajaseň, agát), 

• vysoká energetická náročnosť budov (najmä 
vo vlastníctve samosprávy), 

• obmedzené možnosti pôsobenia mestskej 
časti v niektorých oblastiach ochrany 
životného prostredia a nakladania s odpadom. 

Príležitosti Ohrozenia 

• Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry 
(vďaka chladivému efektu evapotranspirácie – 
vzrastlé stromy, vegetačné steny a strechy), 

• udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou 
(realizácia vodozádržných opatrení), 

• tvorba vhodných podmienok a motivácie 
obyvateľstva k starostlivosti o zeleň napr. 
pomocou nefinančných aj finančných 
nástrojov, 

• komplexné triedenie odpadu v zariadeniach 
v správe, resp. v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ, 

• zavádzanie environmentálneho vzdelávania 
v materských a základných školách, podpora 
rozvoja environmentálnych vzdelávacích 
centier vzhľadom k aktuálnym problémov 
v oblasti životného prostredia. 

• Negatívne dôsledky klimatickej zmeny 
(ohrozenie územia prívalovými povodňami, 
vetrom, otepľovanie, sucho a prašnosť), 

• zvýšeným počtom ľudí dochádzajúcimi 
za prácou možno očakávať ešte vyššiu 
intenzitu dopravy, čo môže mať za následok 
zhoršenie hlukovej situácie, 

• častá zmena legislatívy týkajúca sa nakladania 
s odpadom (kuchynský odpad, textilný odpad, 
oleje, zálohovanie PET fliaš, výpočet 
pre triedený odpad a súvisiace finančné 
dopady). 
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Inštitucionálno-organizačná oblasť 

Silné stránky Slabé stránky 

• Výhodná poloha, lokalizácia európskych 
dopravných koridorov (napr. Orient-
East/Med), 

• súčasť hlavného mesta SR Bratislavy ako 
ekonomického a hospodárskeho centra 
Slovenska, 

• lokalizácia v prihraničnej oblasti a možnosti 
cezhraničnej spolupráce. 

• Nízka miera digitalizácie verejných služieb 
spojená s nesystematickým zbieraním 
dynamických dát a ich nedostatočnou 
otvorenosť pre používanie ďalšími inštitúciami 
či obyvateľmi. 

Príležitosti Ohrozenia 

• Zvýšenie miery participácie pri správe vecí 
verejných a rozvoj dobrovoľníctva, 

• digitalizácia verejných služieb, zapájanie sa do 
celomestského systému „open data“, 

• budovanie kapacít verejnej správy 
pre efektívnejší manažment služieb a lepšie 
rozhodovanie o veciach verejných, 

• úprava financovania a kompetencií 
samosprávy pre efektívnejšie riadenie 
verejných vecí (financovanie miest a obcí, VÚC, 
školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci a ďalšie). 

• Rozvoj alternatívnych dopravných trás mimo 
územia Bratislavského kraja, 

• nízka miera záujmu o rozvoj vecí verejných 
zo strany obyvateľov, 

• vysoké ceny energií a nižšie príjmy 
z podielových daní, 

• časté zmeny legislatívy s dopadom 
na fungovanie a príjmy samospráv. 
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B.5 VÝSTUP POROVNANIA V KONTEXTE ŠIRŠIEHO ÚZEMIA 
Za účelom získania pohľadu na vývoj základných sociálno-ekonomických charakteristík mestskej časti 
v kontexte širšieho územia je v nasledujúcich schémach uvedené porovnanie vybraných ukazovateľov 
za mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, hl. mesto SR Bratislava, Bratislavský kraj a Slovenskú republiku. 
Uvádzame vývoj ukazovateľov za dlhšie časové obdobie, aby bolo možné identifikovať trendy, resp. 
dlhodobý stav toho ktorého javu. 

Nasledovné grafy hovoria o stave obyvateľstva na území mestskej časti. Z údajov môžeme konštatovať, 
že stav obyvateľstva v zásade kopíruje vývoj na úrovni kraja, resp. Slovenska. 

„Špecifikom je vysoký rast počtu obyvateľov jednak v porovnaní so SR ale, čo je 
zaujímavé, aj v rámci kraja. Na tomto raste sa podieľa najmä migrácia 

obyvateľstve do mestskej časti.“ 

Na uvedenom fakte sa s najväčšou pravdepodobnosťou podieľa najmä hromadná bytová výstavba.  

 

Graf 13 Vývoj hrubej miery prirodzeného prírastku obyvateľstva za obdobie 2010 – 2020 (‰) 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 
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Graf 14 Vývoj hrubej miery migračného salda obyvateľstva za obdobie 2010 – 2020 (‰) 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 

 

Graf 15 Vývoj hrubej miery celkového prírastku obyvateľstva za obdobie 2010 – 2020 (‰) 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 
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Graf 16 Index rastu počtu trvale bývajúceho obyvateľstva za obdobie 2020/2010 (%) 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 

 

Obdobne ako v prípade vývoja počtu obyvateľov aj jeho štruktúra v zásade kopíruje vývoj na úrovni SR, resp. 
kraja a to v tom zmysle, že dochádza k vyrovnávaniu rozdielov štruktúre vekovej skladby obyvateľstva 
a omladeniu obyvateľstva, čo je zrejmé aj zo znižovania priemerného veku.  

„Dlhodobým trendom typickým pre mestskú časť je omladenie obyvateľstva, 
pričom za ostatných 10 rokov došlo k zlepšeniu indexu vitality (teda pomer 

medzi najmladšou a najstaršou zložkou obyvateľstva) o takmer 20 p. b., čo je 
pomerne výrazný pozitívny posun.“ 

Graf 17 Vývoj indexu vitality za obdobie 2010 – 2020 (%) 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 
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Graf 18 Vývoj priemerného veku obyvateľov za obdobie 2010 – 2020 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 

 

V štruktúre hospodárstva vyniká mestská časť podielom kvartérneho aj terciárneho sektora či už 
v celoslovenskom a krajom porovnaní, ale aj v rámci Bratislavy. Dôvodom je vysoká koncentrácia služieb 
(vrátane centier zdieľaných služieb), centrál firiem, inovačných hub-ov a pod. 

Graf 19 Štruktúra hospodárstva na základe podielu zamestnancov v jednotlivých sektoroch v roku 2020 (%) 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 03/2022 
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Graf 20 Vývoj podielu evidovaných uchádzačov o zamestnanie na celkovom počte trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku 15-64 rokov v 
období 2010 – 2020 (%) 

 
Zdroj:  Štatistický úrad SR, 10/2021 
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prirodzenej nezamestnanosti.“ 

 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bratislava-Staré Mesto Bratislava Bratislavský kraj Slovenská republika



    Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2024-2030 

   Inštitút priestorového plánovania    157 

B.6 STROM PROBLÉMOV A VÝZIEV 
Schéma stromu problémov nadväzuje na kľúčové problémy a zistenia v predch. kapitolách a zároveň predstavuje východisko pre formulovanie cieľov a priorít rozvoja. 

Obrázok 4 Schéma stromu kľúčových problémov 
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