
METROPOLITNÉ FÓRUM V

Vízia Bratislavy

Pracovná skupina: mobilita, energetika 

a cirkulárna ekonomika

Facilitátorka Zora Pauliniová

Pomocná facilitátorka Zuzana Žurkinová

Program 10:00 – 13:40
8.10.2020



Ciele

• Informovať o tvorbe Plánu Bratislava 2030

• Vytvoriť koncept vízie Bratislavy a 

prediskutovať ďalšie súvisiace témy

8.10.2020



Pravidlá

• Zapnite si mikrofón, iba ak hovoríte

• Ak sa hlásite o slovo, dajte signál (ruka, chat)

• Diskusia sa nahráva

• Výstupy zapisuje facilitátorka aj účastníci na 

zdieľaný dokument
8.10.2020



Program

10:00 – 10:20 Privítanie a úvod o procese

10:20 – 11:00 Vízia mesta – osobná rovina

11:00 – 11:10 Prestávka

11:10 – 12:10 Vízia mesta (iní užívatelia, nároky na

infraštruktúru, tvorba naratívov)

12:10 – 12:40 Obedná prestávka

12:40 – 13:30 Vyhodnotenie naratívov

13:30 Záver, ďalšie kroky

K

8.10.2020



IX X XI XII I II III IV V VI

Analytická časť Konsolidácia s analytickými výstupmi 

Územnej prognózy 2050
VLR

Strategická časť Kontinuálne prehodnocovanie strategických cieľov na 

základe dopracovaných koncepčných dokumentov

Programová časť Kontinuálne dopĺňanie projektového zásobníka

Realizačná časť Nastavenie reg. rady 

partnerstva a investičnej 

komisie mesta BA

Projektový manažment

Finančná časť Kontinuálne vyhodnocovanie programového 

rozpočtu vo vzťahu k strategickým cieľom

• Predpokladané ukončenie prác na Pláne Bratislava 2030: 1Q 2021

• Predpokladané schvaľovanie Plánu Bratislava 2030: 2Q 2021

• Kontinuálne pokračovanie v monitorovaní a hodnotení výstupov a dosiahnutých cieľov

• Kontinuálna realizácia projektov

Plán Bratislava 2030 - časti
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8.10.2020



8.10.2020



Ďalší postup a výstupy

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Príprava naratívov Vízie 

Plánu BA 2030

Štatút Regionálnej rady 

partnerstva

Investičná komisia

I II III IV V VI

Partnerská 

dohoda SR-EU

Publikácia a výstava Plán BA

2030

Centrálna projektová databáza 

Vyhodnotenie PHSR 

2020

Voluntary local

review

prezentácia 

OSN

EŠIF 2021-2027 (2030) - implementácia

Zber a integrácia dát

Monitorovanie, vyhodnocovanie a preformulovanie cieľov

Generovanie a zber projektových zámerov

Metropolitné fóra



Tvorba 

vízie

8.10.2020



Blok 1 (40 min.)

• Ako sa pohybujem o 10 rokov v 

Bratislave?

• Aké energetické opatrenia má moja 

domácnosť, pracovisko, či iné miesta?

• Ako nakladám s odpadmi?

• Akú atmosféru má mesto?

(Výstupy zapisujú účastníci)

Príklad: 

• Cyklodoprava je racionálna voľba.

• Bratislavská spaľovňa odpadu je moderná 

a využívaná ako zdroj elektrickej energie 

a tepla pre obyvateľov.

• Separovať odpad je jednoduché, existujú 

rôzne možnosti jeho triedenia (aj pri 

bioodpade) a produkovať ho menej sa 

ľuďom výrazne oplatí.

• Mesto sa rozvíja ako mesto krátkych 

vzdialeností.



Prestávka 

10 minút

8.10.2020



Blok 2 (60 min.)

• A.

Aké iné skupiny užívateľov sa budú 

v území pohybovať?

Výstupy zapisuje facilitátorka

• B.

Aké priestory, služby a vybavenie

k tomu budú potrebovať
(odpady, mobilita, energetika?)

Výstupy zapisuje facilitátorka

Príklad: 

• Ľudia dochádzajúci za prácou

• Ľahká dostupnosť verejnej dopravy



• C.
Aké sú (denné) situácie obyvateľov a 

návštevníkov mesta vo vzťahu k mobilite, 

energetike, odpadom v roku 2030? Aký je 

ich pohyb do mesta aj z mesta?

Výstupy zapisujú účastníci

Príklad: 

• Na vyčlenených komunikáciách je 

znížená rýchlosť/upravený povrch. 

Po uliciach nie je problém prejsť aj pri 

nepriaznivom počasí pre ľudí so 

špeciálnymi potrebami. 

• Občania rozumejú kompetenciám 

mesta a úradov. Vedia na koho sa 

obrátiť, keď niečo potrebujú.



Obedná prestávka 

30 minút
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Blok 3 (50 min.)

Vyhodnotenie naratívov:

• najlepšia myšlienka

• najmenej pravdepodobná myšlienka

• ako to dosiahnuť

• skrytý potenciál

Výstupy zapisuje facilitátorka



Záver a ďalšie kroky

8.10.2020



8.10.2020

Ďakujeme za váš čas!

bratislava2030@bratislava.sk

www.bratislava2030.sk

Tím Bratislava 2030

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

