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Metropolitné 

fórum

Metropolitné fórum je priestor pre

spoločnú, transparentnú diskusiu

mestských tém hlavného mesta so

zástupcami organizovanej občianskej,

odbornej verejnosti z verejného,

súkromného a mimovládneho sektoru.

Metropolitné fórum, príprava strategického 

plánu, Bratislava, foto: Mesto Bratislava



Metropolitné 

fórum

Základnou úlohou fóra v roku 2020 bude:

• poskytovať spätnú väzbu teamu Bratislava

2030 (programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja), mestskému zastupiteľstvu

• podávať odporúčania riešení konkrétnych

tém súvisiacich so strategickým rozvojom

mesta.

Metropolitné fórum, príprava strategického plánu, 

Bratislava foto: Mesto Bratislava



uvítanie

predstavenie procesu tvorby
Plánu Bratislava 2030

prednášková časť

diskusné miestnosti

zhrnutie a online diskusia

ďalšie kroky a pozvánka na MF III

29.4.2020

13:00

17:00



Uvítanie

Matúš Vallo,
primátor Bratislavy

Lucia Štasselová,
námestníčka primátora Bratislavy

29.4.2020



Uvítanie

Ján Mazúr,
riaditeľ Metropolitného Inštitútu 

Bratislavy

29.4.2020



Uvítanie

Eduard Donauer, 
splnomocnenec primátora pre 

strategické plánovanie

29.4.2020



Prečo strategické plánovanie?

pretože chceme hospodárne narábať so zdrojmi a koordináciou mesta a MČ,

pretože sa chceme uchádzať o európske dotácie,

pretože chceme ostať konkurencieschopné a udržateľné veľkomesto.

29.4.2020



29.4.2020

Potenciál synergického rozvoja mesta

Očakávame

Prepojenie plánovacích procesov

a ich hodnotenia za účelom

integrovaného prístupu k rozvoju

územia.

Posilnenie komunikácie a

partnerstva na všetkých

hierarchických úrovniach, tak aby

bolo možné plánovať navzájom

prepojené aktivity s cieľom

využitia možných synergických

efektov

Súčasnosť

Vzájomne nepreviazané

dokumenty, ale najmä procesy a

priority vedú k oslabeniu

strategického prístupu k rozvoju –

napojenie na jeden zdroj.

Množstvo fragmentovaných

aktivít a výstupov znižuje

prehľadnosť a neumožňuje

vytvárať synergické efekty v

území



29.4.2020

Princípy tvorby

Lokálna akcia pre globálne ciele



Ako vytvoriť spoločenský 

strategický dokument?

29.4.2020



29.4.2020

Pracovné skupiny a

Metropolitné fórum

• 6 tematických pracovných skupín

11 stretnutí počas roku

• SPOLU viac ako 99 hodín odbornej práce 

viac ako 120 interných zamestnancov mesta 

a mestských častí

• Metropolitné fórum

8 stretnutí organizovanej odbornej verejnosti 

počas roku 2020



Štruktúra a integrácia 

tematických oblastí

29.4.2020



Princípy tvorby

Lokálna akcia pre globálne ciele



Harmonogram 

a proces tvorby

29.4.2020



Harmonogram prípravy



Scenáre dopadu 

koronavírusu na 

Bratislavu

Mgr. Ctibor Košťál, 

riaditeľ magistrátu

Vypracované autorským 

tímom pod záštitou primátora 

hl. m. SR Bratislavy



Vypracovanie opisu scenárov - možných budúcností, pre 
všetkých aktérov

Akčné plány mesta:
1. Plán na minimalizáciu mortality s dôrazom na riešenie rizikových 
skupín
2. Plán na zabezpečenie dostupnosti kritických služieb a funkčnosť 
mestských orgánov
3. Finančný plán
4. Plán riešenia hospodárskych a sociálnych škôd

Cieľ dokumentu



Definované 
predpoklady

• EPIDEMIOLOGICKÉ PREDPOKLADY

• priebeh šírenia infekcie podľa mobility 

obyvateľstva

• PREDPOKLAD OBMEDZENEJ 

KAPACITY ŠTÁTU

• PREDPOKLADY O ROZSAHU 

NEVYHNUTNÝCH SLUŽIEB MESTA A 

MESTSKÝCH ČASTÍ

• definovanie kľúčových služieb

NEVYHNUTNÉ MESTSKÉ SLUŽBY

• zber a odvoz odpadu, dezinfekcia

• voda a kanalizácia

• sociálne služby a starostlivosť o sociálne 

slabšie a ohrozené skupiny

• MHD

• bezpečnosť - mestská polícia

• údržba a upratovanie vrátane údržby 

infraštruktúry

• pohrebníctvo

• vzdelávanie a služby starostlivosti o deti -

škôlky, školy, školské zariadenia

• komunikácia



Kľúčové riziká

•Riziko mortality

•Riziko inej mimoriadnej situácie

•Riziko nerovnosti

•Riziko nedostupnosti zamestnancov samosprávy a následného zabezpečenia 
verejných služieb

•Riziko nedostupnosti tovarov a služieb, ktoré samospráva potrebuje na 
následné zabezpečenie verejných služieb

•Riziko znefunkčnenia orgánov mesta a krízového riadenia

•Finančné riziko mesta - solventnosť a likvidita

•Riziko hospodárskych a sociálnych škôd



Definované 
predpoklady



Scenár 1
Mierny priebeh pandémie
Pravdepodobnosť k 1. 4. 2020: 50%

•V prípade Bratislavy bude počet nových prípadov nákazy (skutočných, nie 
meraných) do 10 denne,
•t.j. simultánne bude v Bratislave chorých do 200 ľudí,
•z toho 15 hospitalizovaných, 4 na JISke a maximálne 1 úmrtie
•Pohyb obyvateľov a ekonomická a spoločenská aktivita v Bratislave sa bude 
obnovovať veľmi postupne. Bratislava bude osobitne trpieť veľmi pomalým a 
limitovaným otváraním hraníc
•Možno očakávať prepad HDP o 5 - 10 % na celoročnej báze
•
•Obnovenie rastu ekonomiky pravdepodobne už na prelome 2Q a 3Q 2020
•Nezamestnanosť po krátkodobom náraste sa rýchlo stabilizuje a začne mierne 
klesať



•V prípade Bratislavy to znamená, že hospitalizovaných mesačne bude 1 -
1500 obyvateľov,
• z toho na JIS 300 – 500, mesačne zomrie 150 - 200 jednotlivcov.
•Prepad HDP bude 10 - 20 % na celoročnej báze.
•
•Obnovenie rastu ekonomiky možno očakávať počas 4Q 2020, alebo aj 
neskôr. Bratislava zažije najvýraznejšiu recesiu v modernej histórii.
•
• Nezamestnanosť po krátkodobom výraznom náraste bude rásť pomaly a 
začne sa stabilizovať až na jeseň, sezónne faktory obmedzia jej pokles v 
zime. Pravdepodobne dosiahne prvýkrát v histórii dvojciferné hodnoty 
(pokiaľ tomu nezabránia nadštandardné opatrenia štátu).

Scenár 2
Zvládnutá pandémia 
Pravdepodobnosť k 1. 4. 2020: 40%



•V prípade Bratislavy bude mesačne hospitalizovaných 5 - 10 000 
obyvateľov
• z toho na JIS 1 500 - 3 000
•vzhľadom na preťaženie kapacít ťažko odhadnúť počet mŕtvych, ale bude 
niekoľkonásobne vyšší, ako v prípade scenára č. 2
•Drastické opatrenia, ako je úplný zákaz vychádzania, možnosť úplnej 
uzatvorenosti hraníc zo strany susedov a vnútroštátne obmedzenia mobility
•Prepad HDP o 20 - 40 % celoročne,
•Obnovenie rastu ekonomiky pravdepodobne počas 2020, ale z veľmi 
nízkeho základu.
•Nezamestnanosť skokovo narastie, následne sa stabilizuje v priebehu 
niekoľkých mesiacov a pravdepodobne začne postupne klesať

Scenár 3
Nezvládnutá pandémia 
Pravdepodobnosť k 1. 4. 2020: 10%



Ďalšie kroky

1) Sledovanie vývoja šírenia nákazy a spresňovanie 

odhadu na základe stanovených scenárov

2) Dopracovanie realizačných dokumentov na 

základe najpravdepodobnejšieho scenár vývoja:

• plán na minimalizáciu mortality s dôrazom na 

riešenie rizikových skupín

• plán na zabezpečenie dostupnosti kritických 

služieb a funkčnosť mestských orgánov

• finančný plán

• plán riešenia hospodárskych a sociálnych škôd

3) Koordinácia postupu realizácie opatrení v 

spolupráci s mestskými časťami, mestskými 

podnikmi a organizáciami

Ďalšie kroky



Sociálna politika 

na úrovni hlavného 

mesta

Mgr. Miriam 

Kanioková, M.A., 

expertka na tvorbu 

poli t ík a part icipáciu



Sociálna politika 

na úrovni 

hlavného mesta 

• Stra tegický rozvoj  v  oblast i  

sociá lne j  pol i t iky na  úrovni  mesta  

(ho r i zon tá lne  pos taven ie  MČ,BA,  

rozde len ie  kompetenc i í  v  Š ta tú te )

• Ľudia  bez  domova a  ohrozenie  

stra tou bývania  bytová  pol i t ika  

(BA – noc ľahárne,  mes tské  by ty,  MČ 

– núdzové  uby tovan ie ,  zverené  by ty )

• Senior i  (BA - za r iaden ia  p re  

sen io rov,  MČ - za r iaden ia  

opat rova te ľske j  s lužby,  

opat rova te ľská  s lužba)

• Cudzinc i  (KapaCITY)

• Vzťahy a  rodiny (BA – Repu ls ,  

Retes t ,  For tunáč ik )  



Zmeny

personálne, organizačné a finančné zaistenie sekcie

nárast zamestnancov, vznik oddelenia kvality života, oddelenie sociálneho začleňovania, 

oddelenie sociálneho bývania a ľudí bez domova

iná sociálna politika na úrovni mesta je možná

Smerom k systematickým a komplexným riešeniam, sociálna spravodlivosť, nebáť sa 

otvárať nové témy, nová kultúra práce sekcie aj magistrátu (flexibility, reakcia na 

podnety z terénu apod.)

splnomocnenci pre sociálnu oblasť, grantový program Bratislava pre všetkých, 

mestský terénny tím, rekonštrukcia ubytovne Fortuna, intervencie v 

exponovaných lokalitách...



Rozpočet

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2016 2017 2018 2019 2020 (návrh)

Program 6: Sociálna pomoc a sociálne služby 



pripojenie sa k projektu deinštitucionalizácie pobytových zariadení, podpora 

DOS,

prevencia straty bývania, programy sociálneho bývania,

Ďalšie plány 

exponované lokality (Pentagon, Obchodná),

podpora debarierizácie mesta, tak ako magistrátu, ako verejného priestoru

nízkoprahový autobus, dobrodružné ihrisko pre deti,

dotácie zamerané na aktivity aktívneho starnutia, deti, mladých ľudí a rodiny v 

ohrození,

stabilizácia tímu,



Ďalšie kroky
Krízová 

situácia 

COVID-19

• časť tímu žila koronou ešte pred tým ako bola 

vyhlásená mimoriadna situácia,

• v prvej fázy rozdelenia tímu na časť 

zabezpečujúcu aktivity pre najohrozenejšie 

skupiny,

• vytváranie riešení na minimalizáciu rizík v 

zmysle kompetencií mesta,

• plánu na minimalizáciu mortality s dôrazom 

na riešenie rizikových skupín, Plán riešenia 

hospodárskych a sociálnych škôd.



• znižovanie financií, možné znižovanie počtov nových pracovných 

miest na sekcií,

• zameranie sa na riešenie krízovej situácie, posilnenie krízového 

tímu o ďalšie osoby z magistrátu,

• tvorba krízových plánov a príprava na riešenia životných 

situácií spojených s pandémiou (suspektní klienti v DpS, ubytovne s 

infikovanými pracujúcimi v DpS, karentény ĽBD ai.),

• koordinácia a podpora soc. služieb a MČ (OOPP, advokačné

aktivity),

Krízová situácia a jej dopady



Seniori

• mapovanie výpadku personálu v ZpS, TOS, DOS,

• prevenčné opatrenia v zariadeniach pre seniorov (zákaz návštev, meranie teplôt, 

zostavenie krokovníka v prípade podozrenia v zariadení, príprava izolačných a 

karanténnych zón ai.),

• senior linka,

• psychologická podpora,

• Cielené testovanie zamestnancov,

• Zriadenie karanténnych miest na príjem nových bezodkladných klientov 



Ľudia bez domova

• Priestory na karanténu

• Vytvorenie hygienických staníc

• V prípade uzavretia existujúcich služieb, asistovanie s hľadaním iných priestorov

• Testovanie rizikových komunít

• Priestory na dobrovoľnú izoláciu 

Ľudia ohrození násilím

• spolupráca s organizáciami poskytujúcimi pomoc

• asistencia v bývania a poskytovaní podpory



• Podpora pri zabezpečovaní podmienok na učenie v domácnostiach pre rodiny 

na ubytovniach

• Nastavenie podmienok prevencie straty bývania v ubytovniach, aj v 

mestských nájomných bytoch

Osoby so zdravotným postihnutím

• zabezpečovanie prístupnosti informácií,

• vzdelávanie zamestnancov v poskytovaní informácií,

• monitorovanie dostupnosti kompenzačných pomôcok,

• príprava na životné scenára (osoby so zdrav. postihnutím v karanténe),

Rodiny s deťmi žijúcimi v chudobe



Ďakujeme!

Miriam Kanioková

Miriama.kaniokova@bratislava.sk



Bratislavské 

školstvo 2020 -

2030

Mgr. Ema 

Tesarčíková,

Vedúca oddelenia 

školstva, športu a 

mládeže



Cieľom je vytvorenie platformy, na ktorej bude 
prebiehať

- výmena skúseností a príkladov dobrej praxe medzi bratislavskými 
pedagógmi,

- celoživotné neformálne vzdelávanie pedagógov,

- výmena skúseností pre zriaďovateľov,

- pomoc pre rodičov,



Fázy projektu v roku 2020

1. vytvorenie odbornej pracovnej skupiny,

2. zadefinovanie okruhov a tém na riešenie,

3. mapovanie otázok v oblasti školstva na území hlavného mesta,

4. zorganizovanie spoločnej mestskej konferencie pre pedagógov,



Fázy projektu v roku 2020

1. vytvorenie odbornej pracovnej skupiny,

2. zadefinovanie okruhov a tém na riešenie,

3. mapovanie otázok v oblasti školstva na území hlavného mesta,

4. zorganizovanie spoločnej mestskej konferencie pre pedagógov,

Cieľom spoločných plánov majú byť bratislavské školy: 

- poprepájané (s inými školami, s lokálnou komunitou, s mestom),

- otvorené (voči nápadom, experimentom, rodičom),

- slobodné, ľudské a priateľské,



Deti, žiaci, študenti

Výchovno-

vzdelávací proces

Prevádzka

Prenesené 

kompetencie

základné a stredné školy 

(povinná školská dochádzka)

Originálne 

kompetencie

materské školy, základné 

umelecké školy, centrá 

voľného času, organizačné 

jednotky k základným a 

stredným školám, školské 

zariadenia pre deti a žiakov so 

špec.výchov.a vzdel.potrebami

Okresný úrad 

v sídle kraja

Bratislavský 

samosprávny kraj

Hlavné mesto

Mestské časti

ZRIAĎOVATELIA

Neštátni 

zriaďovatelia

AKTÉRI

Rodičia

Pedagogickí a 

odborní zamestnanci

REŽIM SPRAVOVANIA

PROCESY



O akých počtoch v Bratislave hovoríme dnes?

Materské školy 15 645 detí

Základné školy 35 091 žiakov

Základné umelecké školy 16 058 

žiakov

Centrá voľného času 4 826 detí

Školské kluby detí 16 679 detí

Zdroje informácií: Centrum vedecko-technických informácií SR



O akých počtoch v Bratislave hovoríme dnes?

Materské školy 15 645 detí

Základné školy 35 091 žiakov

Základné umelecké školy 16 058 

žiakov

Centrá voľného času 4 826 detí

Školské kluby detí 16 679 detí

Prenesené kompetencie zo štátu mestským častiam 54 524 tis. eur

Hlavné mesto SR Bratislava 25 999 tis. eur

Mestské časti 37 248 tis. eur*

*údaj z roku 2018

Koľko je to vo financiách?

Zdroje informácií: Centrum vedecko-technických informácií SR, Záverečný účet hl. mesta, mestských časti



O akých počtoch v Bratislave hovoríme dnes?

Materské školy 15 645 detí

Základné školy 35 091 žiakov

Základné umelecké školy 16 058 žiakov

Centrá voľného času 4 826 detí

Školské kluby detí 16 679 detí

Prenesené kompetencie zo štátu mestským častiam 54 524 tis. eur

Hlavné mesto SR Bratislava 25 999 tis. eur

Mestské časti 37 248 tis. eur*
*údaj z roku 2018

O akých počtoch sa bavíme do budúcna?

Koľko je to vo financiách?

Rok 2010 2019 2030

Počet detí  s trvalým pobytom 

v Bratislave do 15 rokov veku 53 487 72 031

Porovnanie v percentách 100 % 135 %
?

Zdroje informácií: Centrum vedecko-technických informácií SR, Záverečný účet hl. mesta, mestských časti, Štatistický úrad SR  



Bude potrebné externe:

- spracovať podrobné demografické dáta a prognózy o Bratislave

(deti, rodičia ...),

- zmapovať stav bratislavského školstva vo vybraných ukazovateľoch (naplnenosť, 

výsledky, kvalita, klíma ...),

- zrealizovať prieskumy u rodičov na tému Ako uvažujú rodičia - Bratislavčania o 

vzdelávaní svojich detí,



Plánujeme:

- rozvinúť úzku spoluprácu medzi mestskými časťami v oblasti 

riadenia materských a základných škôl a školských zariadení,

- zriadiť odbornú platformu na výmenu komunikácie s mestskými 

časťami,



Plánujeme:

- z existujúcich škôl vybrať a podporiť vznik modelovej školy na 

území mesta pre pedagógov,

- zadefinovať štandardy dobrej školy,

- vytvoriť pre učiteľov súbory príkladov dobrej praxe,

- zvážiť vytvorenie Metropolitného pedagogického centra

Bratislavy – Mestského vzdelávacieho inštitútu,



Ďakujeme!

Mgr. Ema Tesarčíková, oddelenie školstva, 

športu a mládeže

ema.tesarcikova@bratislava.sk



Činnosť a 

strategické plány 

mesta Bratislava 

v oblasti 

KULTÚRY

Mgr. Zuzana 

Ivašková,

Oddelenie kultúry



Nové 

smerovanie 

činnosti

▪ metodické nastavenie práce na 

novovzniknutom oddelení kultúry, 

posilnenie kompetencií

▪ zastavenie nesystematických ad-hoc úloh a 

zrušenie dlhodobo aplikovaných asymetrií v 

podpore kultúry

▪ rozbehnutie aktívnej komunikácie s 

príspevkovými organizáciami, založenej na 

dôkladnom poznaní ich stavu, problémov a 

potrieb

▪ systematické a koncepčné nastavenie 

činnosti mesta v oblasti kultúry pretavené do 

nových úloh a financovania



Kľúčové 

výzvy

▪ vniesť systematickosť do kultúrnej politiky 

mesta Bratislava

▪ väčšia otvorenosť a spolupráca s aktérmi 

tak, aby aktivity odzrkadľovali reálne potreby

▪ myslieť v súvislostiach a v kontexte 

celkového rozvoja územia

▪ stanoviť si priority, adekvátne ich financovať 

a nevenovať čas a ľudské kapacity tomu, čo 

nie je udržateľné

▪ presadiť vyváženosť v témach, neopomenúť 

žiadnu oblasť: kultúra v širokom vnímaní, 

umenie, kreativita, komunity, vzdelávanie, 

verejný priestor, každodennosť a vzťah k 

mestu



I. Koncepčné 

kultúrne  

plánovanie +                         

nové projekty

II. Rozvoj 

nástrojov 

podpory aktérov 

v oblasti kultúry 

a komunít

III. Organizovanie 

a strategická 

podpora 

kultúrnych 

podujatí

V. Koncepčné 

narábanie s 

monumentami a 

dielami vo VP

IV. Manažment 

kvality 

kultúrnych 

organizácií 

mesta

VI. Cielené 

investície do 

verejnej 

kultúrnej 

infraštruktúry

Strategické 

oblasti



Koncepcia 

udržateľnej 

kultúry 

2030

• pravidelne aktualizovaný a vyhodnocovaný 

dokument

• súbeh tvorby PHSR - Plán Bratislava 2030 a 

koncepcie (posilnenie implementácie, 

prepojenie na ostatné strategické politiky 

mesta)

• kultúrny a kreatívny priemysel so 

samostatným plánovaním (napojenie na 

inovácie a podnikanie)

• SDGs – ciele udržateľného rozvoja –

prepojenie cez indikátory s inými politikami 

(prierezovosť kultúry v rámci Agendy 2030 / 

OSN a Agendy 21 pre kultúru /UCLG - Svetová 

organizácia miestnych samospráv)



KULTÚRA v 

udržateľnom rozvoji 

mesta Dessein et al., 2015

SCHÉMA 1

Kultúra a udržateľný rozvoj

3 modely

KULTÚRA V UDRŽATEĽNOM ROZVOJI                   KULTÚRA PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ             KULTÚRA AKO 

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ                     



O čom 

hovoríme, keď 

hovoríme o 

KULTÚRNEJ 

POLITIKE

SCHÉMA 2

Vlastné hodnotenie 

kultúrnej politiky
www.agenda21culture.net
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2021

Mapovanie stavu a potrieb v 

oblasti kultúry + analýzy 

výstupov (kontinuálny zber a 

spracovanie dát, okrúhle stoly 

k potrebám, 

semištrukturované rozhovory, 

dotazníkové šetrenie, 

fokusové skupiny a pod.).

Formulácia strategických 

zámerov a cieľov -

návrhová časť (práca a 

výstupy tematických 

pracovných skupín, verejné 

prezentácie, workshopy, 

diskusie - participácia a 

pripomienkovanie).

I. MAPOVANIE A ANALÝZA II. STRATEGICKÁ ČASŤ III. IMPLEMENTÁCIA

Tvorba 

merateľných 

ukazovateľov,

vypracovanie 

akčného plánu 

2021.



Nadácia 

mesta 

Bratislavy

+
Strategická 

podpora 

kultúrnych 

podujatí 

• evaluácia existujúceho grantového programu Ars Bratislavensis 

(2004-2019)

• vznik Nadácie mesta Bratislavy a prijatie programovej stratégie 

na roky 2020-2022

• spustenie grantových programov na podporu kultúry a komunít

• v prvom roku (2020) alokácia 600.000 EUR

• aktuálna výzva: Grantový program KULTÚRA

• v príprave: Štipendijný program UMENIE, Grantový program 

KOMUNITY (prepojenie)

reflexia výziev a problémov súčasnej mestskej 

spoločnosti, udržateľnosť a dostupnosť kultúry, 

kultúra ako nástroja sociálnej inklúzie, vzdelávanie 

ku kultúre a demokracii, aktivovanie komunít



Manažmen

t kvality 

kultúrnych 

organizácií 

mesta

Galéria

Múzeum

Knižnica

BKIS

MÚOP

Aké chceme inštitúcie?

• Inštitúcia ponúka kvalitný, 

aktuálny obsah a služby. 

• Inštitúcia je progresívna a 

inovujúca.

• Inštitúcia je otvorená 

k svojim návštevníkom –

svojou infraštruktúrou, 

službami a prístupom. 

• Inštitúcia je dostupná pre 

všetkých návštevníkov 

a komunity.  

• Inštitúcia je súčasťou 

verejného priestoru 

a uvedomuje si svoj vzťah 

k nemu a pôsobenie v ňom. 

Vystupuje voči nemu 

otvorene. 

• Inštitúcia je zodpovedná a 

vnímavá voči súdobým 

problémom a potrebám 

spoločnosti. 

• Inštitúcia funguje 

zodpovedne vo vzťahu 

k životnému prostrediu. 

• Inštitúcia je transparentná. 



C-19 DOPADY

Väčšina respondentov 

(99,8%) uviedla, že boli nútení 

v dôsledku opatrení 

zrušiť/presunúť aktivity 

v období marec-jún 2020, 

ktoré pripravovali, alebo boli 

zrušené/presunuté aktivity, na 

ktorých pracovali. Len 14 

respondentov (4%) uviedlo, 

že je možné dané aktivity 

presunúť na iné obdobie. 

Zrušenie alebo presun aktivít 

má veľký dopad na očakávané 

príjmy pre jednotlivcov 

a organizácie. Najväčší podiel 

respondentov zahŕňajúcich tak 

SZČO ako aj obchodné 

spoločnosti pôsobiace v kultúre 

uviedol priemernú mesačnú 

stratu 2000 EUR. 

Dotazníkové šetrenie realizovalo hlavné mesto 

v období 20. – 31. marca 2020 (prvé týždne platnosti 

opatrení) a vyplnilo ho 352 respondentov (FO).

Aké opatrenia ste doteraz uskutočnili, resp. plánujete 

uskutočniť pre zmiernenie dopadov? 

83

62

56

52

50

42

25

21

11

Presun do online priestoru, nové formy prezentácie

Nevie / Žiadne / Čaká

Iný job, brigáda, rekvalifikácia, prechod na inú prácu

Čerpanie úspor, šetrenie

Presun akcií a podujatí na neskôr

Tvorba / Práca z domu /Príprava nových projektov

Odklad DP, hypotéky, úverov, lísingu, nájmu

Zastavenie akcií, podujatí, objednávok / Prepúšťanie

Charita / Dobrovoľníctvo



C-19 OPATRENIA

Dotazníkové šetrenie realizovalo hlavné mesto 

v období 20. – 31. marca 2020 (prvé týždne platnosti 

opatrení) a vyplnilo ho 352 respondentov (FO). 

Aké konkrétne opatrenia a pomoc by ste uvítali zo strany mesta 

Bratislava a iných verejných orgánov, ktoré by mohli 

kompenzovať dopady na sektor kultúry a kreatívneho priemyslu?

127

75

48

36

35

32

29

11

10

6

Odloženie daní, dočasné odpustenie odvodov a DPH, odklad splácania
pôžičiek

Finančné kompenzácie (preplatenie časti ušlých ziskov, jednorazová
finančná pomoc, podpora výpadku príjmov SZČO a ľudí v slobodnom…

Podpora z fondov a NMB, nové výzvy (nové termíny a podmienky,
štipendiá)

Odpustenie prenájmu od mesta a MČ, odpustenia a úľavy na poplatkoch a
daniach

Masívnejšia podpora podujatí po uvoľnení krízy

Vytvorenie mestskej online platformy na prezentáciu kultúry / Spoločný
kalendár / PR a marketingová podpora podujatí

Nevie / Nič

Povoliť menšie produkcie a podujatia, povoliť podujatia v outdoore

Bezúročné pôžičky

Vykúpenie vstupeniek na neuskutočnené podujatia

Fiškálne opatrenia zo strany 

hlavného mesta nebudú 

adekvátne bez systémových 

opatrení na úrovni štátu.

• pokračovať v spustených 

systémových nástrojoch 

finančnej a nefinančnej 

podpory kultúry + adresné 

opatrenia v súvislosti s aktuálnou 

situáciou 

• vnímanie roly kultúry (uznanie 

jej spoločenskej a občianskej 

hodnoty)

• väčšia solidarita a orientácia 

na udržateľnosť

ZVAŽUJEME: Použitie časti 

alokovaných prostriedkov v Nadácii 

mesta Bratislavy určených na 

podporu podujatí, na podporu 

existenčne ohrozených jednotlivcov 

a organizácií v kultúre. 



Ďakujeme!

Mgr. Zuzana Ivašková, oddelenie kultúry

zuzana.ivaskova@bratislava.sk



Q&A - priestor pre vaše 

otázky!

- píšte prosím do sekcie Q&A, 

nie verejného chatu

29.4.2020



Diskusné miestnosti > zoom
1. Kultúra v časoch pandémie

2. Kultúra ako prostriedok integrácie a rozvoja solidárnej spoločnosti

3. Kultúra ako identitotvorný faktor

4. Stav a budúcnosť strategického plánovania v sociálnej politike na úrovni 

mesta (Komunitné plánovanie sociálnych služieb)

5. Krízové riadenie sociálnych vecí v čase šírenia ochorenia vírusu COVID-

19

6. Demografický vývoj detí do veku 15 rokov a zvyšujúce sa nároky na 

priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu do roku 2030

Opustite prosím BigMarker a presunte sa do svojich skupín. Link nájdete vo 

svojom emaili

29.4.2020



29.4.2020

Sumarizácia a ďalšie 

kroky

- použite prosím Q&A



29.4.2020

Metropolitné 

fórum III.



Ďakujeme za váš čas!

bratislava2030@bratislava.sk

www.bratislava2030.sk

Tím Bratislava 2030

mailto:bratislava2030@bratislava.sk
http://www.bratislava2030.sk

