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PRÍHOVOR
Naša spoločnosť Techsummit Events je organizátorom série úspešných konferencií, ktoré sa zaoberajú
rôznymi aspektmi informačných technológií, inovácií a technologického rozvoja. To, že je jednou z našich
konferencií aj Urbansummit, venovaný problematike rozvoja miest a života ich obyvateľov, vyplynulo z nášho
vzťahu k vlastnému mestu, v ktorom pracujeme a žijeme – k Bratislave.
Tak, ako na našich technologických konferenciách vytvárame priestor na vzájomnú i verejnú komunikáciu pre
zástupcov rôznych odvetví, ﬁriem, inštitúcií aj záujmových skupín, rovnako aj na nedávno uskutočnenom
prvom Urbansummite dostali priestor najrôznejšie hlasy, a to bez preferovania či diskriminácie na základe
„značky“, korporátnej či politickej farby. Tam aj tu nie je cieľom zvýrazňovať spory a rozpory, ale hľadať
spoločné prieniky v postojoch a riešenia reálne existujúcich problémov a výziev, mapovať z rôznych pohľadov
budúci vývoj s jeho možnými úskaliami. Napokon, aj preto bola súčasťou našej konferencie diskusia
najnádejnejších kandidátov na post bratislavského primátora vo vtedy už sa blížiacich komunálnych voľbách.
Rád konštatujem, že prvý ročník konferencie Urbansummit mal nad očakávanie pozitívny ohlas. Účastníkom
sme prisľúbili, že dôležité myšlienky, nápady, námety, ktoré odzneli počas troch septembrových dní v roku
2018, prenesieme ďalej a budeme ich komunikovať kompetentným predstaviteľom verejnej správy,
príslušných rezortov, inštitúcií a spoločností. Po dôkladnej príprave, konzultáciách, editovaní a autorizácii tak
robíme formou tejto publikácie. Verím, že Vás v nej obsiahnuté myšlienky a námety obohatia a pomôžu Vám
vo Vašej odbornej práci. Zároveň by som si želal, aby boli aj impulzom pre Vaše rozhodnutie nájsť si čas
a stať sa súčasťou pripravovaného druhého ročníka konferencie Urbansummit, ktorá sa uskutoční
v novembri 2019.
Davy Čajko, CEO, Techsummit Events
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ÚVOD
Bratislava patrí medzi mladé európske metropoly s dynamickým rozvojom a dynamika rozvoja mesta
vyžaduje jasnú formuláciu stratégie smerovania mesta, ktorú napĺňajú konkrétne riešenia zlepšujúce kvalitu
života v meste. Rovnako naše mesto má za sebou štvrťstoročie v pozícii hlavného mesta Slovenskej republiky.
Počas tohto obdobia sa mesto výrazne zmenilo, zmeny boli pozitívne aj negatívne. V súvislosti so situáciou
v rozvoji mesta sa objavuje niekoľko otázok:

Kam
Kam Bratislava
Bratislava smeruje?
smeruje?

Akým
Akým výzvam
výzvam čelí
čelí Bratislava?
Bratislava?

Ako
Ako sa
sa má Bratislava
Bratislava rozvíjať?
rozvíjať?

Konferencia Urbansummit, ktorá sa konala od 27. do 29. septembra 2018, vytvorila priestor na nezávislú
verejnú odbornú diskusiu o rozvoji nášho hlavného mesta. Konferencia bola bezplatná a otvorená všetkým
obyvateľom a záujemcom o rozvoj Bratislavy.
„33 rôznych odborníkov, miestnych politikov, iniciatív a ďalších významných aktérov z rôznych oblastí
rozvoja Bratislavy diskutovalo, ako je možné zlepšovať Bratislavu a posúvať ju ako modernú metropolu
vpred.”

Prečo to robíme?

Naším cieľom je podporiť záujem verejnosti o rozvoj nášho mesta, v ktorom žijeme a máme ho radi. Snažíme
sa otvárať verejnú odbornú konferenciu o rozvoji mesta pod názvom Urbansummit a prispieť spracovaním
zaujímavých myšlienok, ktoré na konferencii odzneli. Konferencia prebiehala formou tematických panelových
diskusií, pričom sme sa snažili o maximálnu objektivitu a nezávislosť. Súčasťou našej snahy je vytvoriť
aj priestor pre zapojenie širokej verejnosti.
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Publikácia predstavuje spracovaný sumár zaujímavých a podnetných myšlienok, ktoré odzneli behom troch
dní na konferencii Urbansummit. Cieľom našej práce nebolo vytvoriť dokument, ktorý by mal nahrádzať alebo
konkurovať existujúcim strategickým dokumentom mesta respektíve politickým programom a dokumentom
iných iniciatív. Tento dokument však poskytuje aj prehľad na konferencii spomenutých odporúčaní pre účelný
rozvoj nášho mesta. Rovnako sme sa rozhodli v ňom dať priestor širokej verejnosti na vyjadrenie názoru.
V našej práci sa snažíme o interakciu s odborníkmi aj verejnosťou. Nechceme vytvárať think-tank uzavretý
za dverami. Snažili sme sa vytvoriť dokument, ktorý je ľahko uchopiteľný, dostupný, stručný a priamočiary.
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BRATISLAVA

430
000
OBYVATEĽOV

1

POČAS DŇA AŽ 2

700 000 ĽUDÍ
rok

188 %

3

európskeho priemeru
HDP na obyvateľa

ROZLOHA

367 KM

2
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prvá písomná
zmienka

1164
OSÔB/KM2

1
km

1 km

Čísla sú zaokruhlené.
1) Počet obyvateľov na konci roka 2017 (Štatistický úrad SR).
2) Štatistika Market Locator zo dňa 22. 5. 2017.
3) Štatistika Eurostatu za rok 2015.

O URBANSUMMITE
Cieľom konferencie bolo pomenovať kľúčové problémy, výzvy a možné riešenia v rámci viacerých tematických
oblastí, medzi ktoré patria napr. výstavba, doprava, participácia verejnosti, cestovný ruch, marketing, kultúra,
ekológia. Konferencia prebiehala formou panelových diskusií rozdelených do tematických blokov.
Súčasťou podujatia bola debata kandidátov na primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj kandidátov na
starostu mestskej časti Staré Mesto. Rovnako súčasťou podujatia bol festival UrbanFest, ktorý preniesol časť
diskusií a viaceré príležitosti na strávenie voľného času do nedávno skrášleného verejného priestoru
za hotelom Crowne Plaza a na Poštovú ulicu.
Autorom a organizátorom konferencie bola nezávislá platforma Techsummit Events, organizátor
veľkoformátových konferencií s rôznym tematickým zameraním v spolupráci s občianskym združením
Obchodná ulica a okolie.
Celé podujatie sa podarilo uskutočniť vďaka podpore hlavných partnerov Resco spol. s r.o., Železničná
spoločnosť Slovensko, a. s., partnerovi ANTIK Telecom s.r.o. a ďalším partnerom a podporovateľom.

27. – 29. 9. 2018
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DEDIČSTVO SOCIALIZMU

Urbanizmus a architektúra formujú priestor okolo nás
a zásadne ovplyvňujú kvalitu života v sídlach. Vzhľad
a fungovanie Bratislavy sa v priebehu času menilo. Mesto si
prešlo viacerými obdobiami, ktoré sa ňom výrazne
podpísali. Dnes mesto prechádza ďalším obdobím
významnej zmeny. Vôkol nás vznikajú nové mestské štvrte
a mnohé sa menia. My sme na Urbansummite diskutovali
o mnohých výzvach, preto sme rozdelili túto kapitolu
do viacerých častí.

Významným obdobím, kedy sa Bratislava menila, bol
socializmus. V Bratislave vyrástli sídliska, pamätníky,
nové cesty, monumenty a budovala sa infraštruktúra.
Sídliská boli budované podľa deﬁnovaných ukazovateľov
a dnes menia svoj charakter, zatepľujú sa fasády,
zaberajú sa zelené plochy pre novú výstavbu a pôvodná
koncepcia mizne. Špeciﬁkom sú verejné priestory, ktoré
neslúžili na združovanie ľudí, s čím sa dnes učíme
pracovať. Azda najväčšou výhodou tohto obdobia bola
rýchla realizácia plánov. Toto obdobie Bratislave deﬁnovalo aj dopravnú kostru.

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Na kvalite mestského prostredia sa významne podieľa
aj kultúrne dedičstvo, čo súvisí s problematikou obnovy
pamiatok. Obnova pamiatok je v našich podmienkach
vnímaná ako veľmi zložitý a neﬂexibilný proces, čo vedie
k tvrdeniam, že „pamiatka skôr padne, ako bude vydané
povolenie na jej obnovu“. Chýbajú nám mechanizmy, ktoré
by motivovali k obnove pamiatok. Tu je dôležité konštatovať, že mnohé historicky hodnotné prvky, najmä
industriálne, sa stratili a prepustili miesto novému developmentu. Možnosti sú rôzne, napríklad v zahraničí sa využíva
aj možnosť odpisu z daní pri obnove pamiatok. Motivácia
nemusí byť len formou odmeny, môže mať aj podobu vhodnej motivačnej komunikácie, ktorá by vytvorila akési návody
jednotlivých krokov a prezentovala príklady dobrej praxe.

"Nevieme predávať kultúrne dedičstvo ako zaujímavé
príbehy, napríklad pár rokov dozadu sme na bratislavskom hrade našli keltský poklad a importovanú
rímsku stavbu, čo nám závideli aj rakúski odborníci.
U nás o tom ale skoro nikto nevie."
Erika Horanská

DOSTUPNOSŤ BÝVANIA

Po roku 1989 zásadnou zmenou prešli vlastnícke vzťahy,
čím sa mnoho veci zmenilo. Súkromné vlastníctvo má
za následok aj istú anonymizáciu verejných a poloverejných priestorov, sústredíme sa iba na vlastný majetok.
11
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Kedysi výrobné a logistické územia, označované aj ako
brownﬁeldy a greyﬁeldy, sú premieňané na polyfunkčné
územia s bývaním, službami, administratívou a obchodmi. Takéto nové developerské projekty vypĺňajú
tzv. hluché miesta a menia obraz mesta.

Zmeny sa zásadne dotkli aj dostupnosti bývania a najmä
pre mladé rodiny sa táto otázka stáva kritickou. Prevláda
potreba vlastniť, rovnako sem vstupuje aj fakt, že trhový
nájom dosahuje výšku splátky hypotéky. Dostupnosť
bývania, ktorá je tak silne prepojená s dostupnosťou
hypoték prináša aj významné obmedzenia mobility
pracovnej sily. Existuje však dotačný program
pre obecné/mestské nájomné byty, ktorý sa zatiaľ
v Bratislave neteší popularite. Dopyt po bývaní
prevyšuje ponuku a vedie k masívnej výstavbe.

„Snažíme sa vytvoriť to, čo zapadne do mesta.
Zľaďujeme sa aj s okolitými investíciami.“
Jakub Gossányi
Zahusťovanie centier miest je celosvetový trend, mestá
sa stávajú mestami krátkych vzdialeností. To znamená,
že dnes vznikajú viac polyfunkčné územia a nie územia
so silnou prevahou jednej funkcie, ako bolo zvykom
v minulosti. Zahusťovanie mesta a developerský proces
sa v Bratislave dotýka značne neosídlených území, ktoré
sú buď voľnými alebo zanedbanými plochami v meste,
čiže vzniká úplne nový development. V budúcnosti bude
tento proces musieť pracovať aj s územiami, ktoré
sú osídlené, žijú v nich obyvatelia, pôsobia podnikateľské
subjekty a pod. To dnes v Bratislave nevidíme.

„Často sa menia názory, čo chceme z mesta. A najmä,
keď sa mení politická situácia.“
Eva Kráľová

DEVELOPERSKÝ PROCES, NOVÁ VÝSTAVBA
A ZAHUSŤOVANIE MESTA

Bratislava v posledných rokoch prešla mnohými zmenami. Stala sa hlavným mestom a jedným z významných
stredoeurópskych
ekonomických
centier,
ktoré
priťahujú ako ekonomické aktivity tak aj nových
obyvateľov. Nová výstavba sa realizuje nielen
v okrajových častiach mesta a v okolitých obytných
satelitoch, ale aj vo vnútornom meste. Ako sa mesto
rozvíja, tak menia charakter aj mnohé lokality.

Developerský proces je verejnosťou vnímaný rôzne,
jedni ho vnímajú pozitívne a sú názoru, že prispieva
k atraktivite mesta, iní ho zas vnímajú ako proces, ktorý
12
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je previazaný len zriedka. Výnimkou nie je ani Bratislava.
V najbližšom období vzniká príležitosť vytvoriť nový
územný plán a nový PHSR, ktoré budú vzájomne prepojené a spoločne usmernia rozvoj Bratislavy s jasnými
cieľmi. To však musí vychádzať z kvalitných podkladov
a dát.

sleduje najmä ekonomický proﬁt niekedy na úkor kvality
mestského prostredia. Takýto rozpor môže mať viacero
príčin. Najčastejšie sa za ňu označujú nedostatky
v rámci územného plánovania a povoľovacieho procesu
na území Bratislavy. Medzi developermi prevláda názor,
že robiť dobrý development je boj a ich najväčším
problémom je prebyrokratizovaný proces a zlý územný
plán, ktorý nenačrtáva smerovanie rozvoja Bratislavy
a zároveň nejasnými formuláciami vytvára priestor
na rozdielne výklady.

„Bratislava podľa demograﬁckej prognózy, ktorá
je podkladom pre nový územný plán, bude mať
450 000 obyvateľov v roku 2040. Čiže na tvorbu
územného plánu sa má použiť prognóza, pri ktorej
sa využili dáta iba z oﬁciálnych registrov, ktoré
neodrážajú skutočný počet ľudí žijúcich v meste.“
Juraj Suchánek

„Veľa slušných developerov sa stráca kvôli tomu,
že nemáme dobrý územný plán.“
Branislav Kaliský

USMERNENIE ÚZEMNÉHO ROZVOJA MESTA
– ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Súčasný územný plán ako základný nástroj usmerňujúci
rozvoj mesta je často kritizovaný. Mnohí označujú jeho
záväznú časť za nedostatočne dôraznú a iní zase za
príliš striktnú. Je to z viacerých dôvodov, medzi ktoré
patria nízka ﬂexibilita a nejednoznačné formulácie
a regulatívy, čo dáva veľký priestor na rôzne interpretácie. To sa prejavuje aj v zdĺhavých súvisiacich procesoch.
Počas diskusie sa vyjadrila potreba zmeniť prístup
k regulácii, tak aby deﬁnovala parametre rozvoja
a zároveň poskytovala istú mieru ﬂexibility. To je možné

Strategický rozvoj našich miest a obcí je usmerňovaný
najmä dvomi dokumentáciami. Jednou je program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej len
PHSR) a druhou územný plán. PHSR je dokument, ktorý
by mal deﬁnovať víziu a ciele rozvoja mesta a územný
plán vytvárať podmienky na ich naplnenie. Častým
problémom je vnímanie PHSR ako formality, ktorá len
umožňuje čerpanie eurofondov a s územným plánom
13
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dosiahnuť deﬁnovaním akéhosi súboru kľúčových
parametrov a cieľov pre jednotlivé lokality, pričom
je potrebná istá ﬂexibilita na vznik projektov zvyšujúcich
kvalitu mestského prostredia.

mala kvalitných ľudí a zároveň sa nevymkla kontrole
mesta.
„Mesto musí mať kapacity a podmienky na to, aby
bolo za jedným stolom s developerom ako rovnocenný
partner.“
Vladimír Ondrejíčka

„Územný plán potrebuje očistu, musí sa nájsť
primátor, ktorý sa obetuje a prepracuje sa územný
plán.“
Branislav Kaliský
Polemiku vytvára aj otázka, kto má rozhodovať o územnom pláne. Dnes územný plán silne podlieha schvaľovaniu v zastupiteľstve na úkor odbornosti. Výzvou je teda
nájsť správnu mieru politických zásahov do územného
plánu. K vyššej kvalite územného rozvoja teda môže
prispieť zmena inštitucionálneho rámca v oblasti rozvoja
mesta. Niekoľko rokov sa hovorí o vzniku mestskej
inštitúcie, ktorá by riešila rozvoj mesta komplexne, alebo
o zmene pozície útvaru hlavného architekta. Dôvodom
je potreba budovania kapacít na strane samosprávy,
ktoré sa majú venovať rozvoju mesta, nielen
exekutívnym a posudzovacím procesom. Dôležité
je však vyriešiť otázku ohľadom previazanosti s vedením
mesta tak, aby takáto inštitúcia zabezpečovala kontinuitu rozvoja mesta, teda aby bola dostatočne apolitická,
14
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ODPORÚČANIA
• Manuál verejných priestorov.
• Využitie moderných technológií pri územnom rozvoji.
• Tvorba motivačných mechanizmov k obnove pamiatok
a propagovanie príkladov dobrej praxe.
• Systematické propagovanie príbehov o kultúrnom dedičstve.
• Vytváranie tlaku na zmenu legislatívy, ktorá by zjednodušila
administratívne procesy a rozdrobenosť exekutívy medzi
mestskými časťami, mestom, krajom a štátom.
• Previazanie nového programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta s územným plánom so stratégiou opierajúcou
sa o kvalitné vstupné dáta.

16
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ODPORÚČANIA
• Zmena prístupu k regulácii v územnom pláne mesta (zapracovať
do nového územného plánu resp. zmien a doplnkov súčasného
územného plánu) – regulácia prostredníctvom deﬁnovania
kvalít pre lokality.
• Zriadenie a deﬁnovanie postavenia odbornej inštitúcie venujúcej sa
územnému rozvoja mesta napríklad podľa vzoru Inštitútu plánovania
a rozvoja v Prahe.

17
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DISKUSIA NA URBANSUMMITE
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PÝTALI SME SA VEREJNOSTI

Čo považujete za najväčší problém v oblasti architektúry
a urbanizmu? (zvoľte maximálne 3 možnosti)
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DOPRAVA
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Doprava je azda najdiskutovanejšou témou súčasného
mestského rozvoja, ovplyvňuje pútanie ekonomického
kapitálu, tvorbu pracovných miest, sociálne vzťahy
a kvalitu života v mestách ako takú. Odborníci sa zhodujú na tom, že kvalita dopravy súvisí s kvalitou plánovania,
schopným vedením mesta a vhodnými investíciami.
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okolia. Dôležitým faktorom je aj rozmiestnenie funkcií po
meste - bývanie, práca, rekreácia, služby. Znamená to, že
za jednotlivými funkciami pri súčasnom priestorovom
usporiadaní je potrebné cestovať. Avšak všetci sa chcú
dopraviť z miesta na miesto čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Postupne vidíme, ako sa situácia v Bratislave
každoročne zhoršuje, predlžujú sa meškania hromadnej
dopravy a stále pribúda áut.

Mnohé dnešné mestá sú často označované za mestá
budované pre automobily. Postupne sa do popredia
dostávajú riešenia, ktoré uprednostňujú hromadnú
dopravu a formovanie „mesta krátkych vzdialeností“
s prioritou pešej dostupnosti.

Odborníci sa zhodujú na tom, že doprava v Bratislave
a okolí je komplikovaná a zrejme neexistuje jednorazové
opatrenie, ktoré by túto situáciu dokázalo vyriešiť.
Riešenie spočíva v celej sérii opatrení, medzi ktoré
okrem iného patria aj posilnenie koncepčného riešenia
dopravy, zavedenie parkovacej politiky vrátane budovania záchytných parkovísk a zatraktívňovania hromadnej
dopravy.

Dopravná situácia v Bratislave je často označovaná
za kritickú a apeluje sa na hľadanie riešení a akútne
zásahy. Napriek tomu mnohí sa zhodujú, že Bratislava
nestíha reagovať na súčasné dopravné problémy.
Niektorí to pripisujú nedostatočnému strategickému
prístupu k doprave a nízkemu počtu významnejších
dopravných projektov. Potrebné je si však uvedomiť,
že sídelná štruktúra Bratislavy nie je kompaktná
a mnohé mestské časti nie sú s mestom zrastené
a možno ich označiť za samostatné sídla mimo kompaktného mesta, s tým súvisí aj ich obsluha. Rovnako do
Bratislavy dennodenne prichádzajú ľudia z celého

Vzhľadom na rozsah problematiky, sme tému Doprava
rozdelili do viacerých podkapitol.
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PARKOVANIE
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Pri riešení parkovania v Bratislave je potrebné zaoberať
sa aj otázkou záchytných parkovísk. Panujú aj rôzne
pohľady na to, kde sa majú lokalizovať záchytné
parkoviská. Niektorí tvrdia, že záchytné parkoviská
musia byť, čo najviac na okraji až mimo Bratislavy, iní sa
prikláňajú k tomu, aby boli v nástupných bodoch do
centra mesta. Do toho vstupuje aj fakt, že Bratislava
nemá kompaktnú sídelnú štruktúru a značná časť ľudí,
ktorý sa počas dňa nachádzajú v Bratislave, nežije
v centre alebo vo vnútornom meste.

Na úvod je potrebné konštatovať, že parkovacích miest
nikdy nebude dosť. Počet áut stále pribúda a priestor,
ktorý je v meste k dispozícii na parkovanie nemá
neobmedzenú kapacitu. To vyžaduje zavedenie akéhosi
poriadku v parkovaní.
„Donald Shoup, odborník z UCLA, raz povedal: neexistuje parkovanie zadarmo. Vždy to niekto zaplatí, keď
nie motoristi, tak obyvatelia na daniach to je prípad Bratislavy.“
Igor Dula

V súvislosti so súčasnými trendmi sa otvára aj otázka
rozporu dnešných požiadaviek, kedy sa mestá snažia
o obmedzenie individuálnej automobilovej dopravy
a reguláciu parkovania s požiadavkami noriem, ktoré
vyžadujú budovanie nových parkovacích miest.

Sme posledné krajské mesto, ktoré nemá parkovaciu
politiku. Odborníci sa zhodujú, že príčinou tohto
problému je neodbornosť mnohých komunálnych
politikov a rozdrobenosť rozhodovacích právomocí
na území Bratislavy. S parkovacou politikou súvisí
aj nájdenie kľúča na prerozdelenie nových príjmov.
Parkovacia politika bola odborníkmi pripravená však už
v roku 2012, ale odvtedy prešla mnohými zásahmi
politických zastupiteľov a výsledkom je dnešná situácia.
V rámci parkovacej politiky je potrebné sa zamyslieť
aj nad riešeniami, ktoré umožnia, aby sa na parkovacích
miestach vystriedalo čo najviac automobilov počas dňa.

HROMADNÁ DOPRAVA

Vnímanie kvality dopravy v každom meste súvisí
s hromadnou dopravou. Ak sa zhodneme, že je potrebné znižovať počet automobilov v meste, musíme prísť
s riešeniami, ktoré ľuďom poskytnú protihodnotu. Inak
povedané, musíme si vybrať, či budeme podporovať
hromadnú dopravu alebo individuálnu automobilovú
22
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dopravu. K týmto riešeniam radíme najmä zvyšovanie
kvality verejnej dopravy, ale v čom spočíva tá kvalita?

paktného mesta
systémom.

Nad zásadami ako by mala hromadná doprava, ktorá je
konkurencieschopná voči individuálnej automobilovej
doprave, netreba veľmi rozmýšľať. Jedná sa o verejnú
dopravu, pri ktorej cestujúci sa dostanú z jedného
miesta na druhé s minimálnym počtom prestupov,
pričom to musí mať dostatočnú dynamiku, aby išla
vtedy, keď ľudia potrebujú.

Pred pár desaťročiami sa investovalo veľa úsilia do
plánov na vybudovanie metra v Bratislave. Napriek tomu
k realizácii metra nedošlo a dnešné podmienky
už neumožňujú návrat k tejto idei. Súčasná hromadná
doprava v meste má základ v autobusovej a električkovej
doprave. Odborníci však vidia budúcnosť v podpore
koľajovej dopravy. Rozpráva sa mestskej železnici
s novými zastávkami a potenciálne zaujímavou zastávkou Filiálka. V poslednom období sa otvorila diskusia
okolo dobudovania električkového okruhu v centre
mesta od Starého mostu cez Euroveu, Mlynské Nivy,
Dulovo Námestie po Záhradnícku.

Pred niekoľkými rokmi sa v Bratislave spustila integrácia
dopravy ako kľúčový nástroj, ktorý má prispieť k riešeniu
dopravných problémov. Vďaka tomuto je možné v Bratislave a okolí cestovať rôznymi módmi verejnej dopravy
a rôznymi dopravcami s využitím jedného cestovného
lístka. Avšak stretávame sa s kritikou nadväznosti spojov
a ich frekvencie. Tu je potrebné zobrať na zreteľ, že nie
je možné, aby integrácia dopravy umožnila všetkým
prejsť z bodu nástupu na cestu do cieľa cesty na jeden
krát bez prestupu. Zároveň však musíme konštatovať, že
Bratislava je mesto, ktoré nie je počtom obyvateľov až
tak veľké a naozaj verejná doprava pri mnohých cestách
sa nejaví ako pohodlná a rýchla. Okrem iného príčinou
je aj pomerne členitý reliéf, ktorý neumožnil vznik kom-

s

funkčným

radiálno-okružným

ĎALŠIE ALTERNATÍVY K INDIVIDUÁLNEJ
AUTOMOBILOVEJ DOPRAVE

S dopravou v mestách súvisia ďalšie alternatívne spôsoby dopravy. Významnou kategóriou je cyklodoprava,
ktorá umožňuje prepravu rýchlejšiu ako peší pohyb a nie
je priestorovo náročná ako automobilová doprava.
Donedávna sa cyklodoprave v našich mestách nevenoval dostatok pozornosti. Cyklodoprava je trendom pre
všetky väčšie mestá.
23
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V Bratislave vidíme nárast počtu cyklistov, postupne
dochádza aj k zmenám správania vodičov áut, keď
začínajú vnímať cyklistov okolo seba a sú ohľaduplnejší.
Napriek čoraz väčšej pozornosti venovanej cyklodoprave je nutné konštatovať, že cyklista sa v Bratislave
necíti komfortne, musí dávať pozor na všetko, peších,
autá, MHD, zastávky, semafory, kanálové poklopy,
výmoly, rozbité krajnice.
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Novo zavedený bike-sharing však čelí aj veľkej kritike.
Kritika sa týka najmä vzniku chýb v systéme alebo
správania používateľov, a rovnako aj súčasného
nedostatku bicyklov v systéme. O bike-sharingu sa ale
hovorí, že má potenciál byť plnohodnotným doplnkovým
dopravným módom k MHD. Počas diskusie sa objavila
výzva zaradiť bike-sharing do integrovanej dopravy.
Momentálne je možné využívať bike-sharing prakticky
zadarmo, ale v budúcnosti sa bude pristupovať k monetizácii a je tu priestor na prepojenie s integrovanou
dopravou formou výhodných balíčkov.

Registrujeme aj viaceré nové aktivity, ktoré posilňujú
význam alternatívnej dopravy v meste. Radíme sem
zdieľanie bicyklov známe ako bike-sharing, ktorý
prevádzkuje spoločnosť Slovnaft, ale aj projekt
SmartCityBike od spoločnosti ANTIK.

„Bez rozvoja infraštruktúry nemôže byť úspešný
ani bike-sharingový systém.“
Peter Rozsár

"Už v nábehovej fáze sa nám podarilo rozbicyklovať
Bratislavu, kedy bol denný priemerný počet jázd
približne 2500 až 3000. Vidíme tak, že ľudia sa so
službou Slovnaft BAjk rýchlo stotožnili. Značne sa
o to pričinila aj zaujímavá cena: 1 euro. Sme radi,
že stále dostávame feedback, ktorý bratislavský
bike-sharing posúva vpred."
Anton Molnár

Experti sa zhodujú, že efekt budovania infraštruktúry
na pribúdanie cyklistov je značný. Sieť samostatných
cyklotrás v Bratislave je však veľmi riedka. Rekreačné
cyklotrasy v mnohých lokalitách sú pomerne na dobrej
úrovni. Naskytá sa viacero riešení, ktoré môžu prispieť
k lepšej cyklodoprave Patria sem jednak segregované
cyklistické pruhy, ale je to aj upokojovanie cestnej
dopravy v trasách paralelných k hlavným tepnám, kde
sa cyklista môže cítiť bezpečnejšie. Rovnako reorga24
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nizáciu cestných pruhov tak, aby sa realizoval cyklopruh,
vidíme len veľmi ojedinele.
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"Mestu chýba dobrý dopravný inžinier. V súčasnosti
mesto nemá dopravného inžiniera, ktorý by bol
garantom, že sa bude doprava plánovať robiť
koncepčne."
Katarína Augustinič

Špeciﬁckou alternatívnou dopravou je zdieľanie automobilov známe ako car-sharing. To súvisí aj s riešením
otázky parkovania, musia byť vytvorené podmienky na to
aby autá v car-sharingu mali dostatok bezpečných
a príslušne vybavených parkovacích miest.

Stretávame sa aj s kritikou, že Bratislave chýba dopravná
koncepcia. Mesto si však pred niekoľkými rokmi dalo
spracovať dopravný generel. Mnoho odborníkov tento
dopravný generel označuje za nie dobrý s tvrdením, že
neponúka koncepciu a nie je postavený na kvalitných
dátach.

RIADENIE ROZVOJA DOPRAVY
A DOPRAVNÝCH PROJEKTOV

Základom zvyšovania kvality dopravy je kvalitné plánovanie a kvalitné dopravné projekty. Samospráva má
oblasť plánovania a rozvoja dopravy poddimenzovanú.
Videli sme to aj poslednej dobe, keď developerská
spoločnosť pristúpila k zverejneniu návrhu novej
električkovej trate a mesto sa k tomu nevyjadrilo. Malo
by to byť mesto, ktoré vytvára tlak na developerov, aby
budovali alebo podporovali dopravné projekty
na základe mestských odborne pripravených koncepcií
a podkladov. Mnohí vidia problém najmä v zániku útvaru
hlavného dopravného inžiniera alebo v chýbajúcej mestskej organizácii zodpovednej za rozvoj mesta.

S dopravou súvisí aj otázka investícií. Mnohí politický
predstavitelia zvyknú používať frázu „Bratislava nemôže
čerpať eurofondy“. Pravda je však, že v nasledujúcom
období má Bratislava možnosť pripraviť dobré projekty
a čerpať európske prostriedky na dopravné projekty.
Mesto ale dnes nemá dostatok pripravených projektov,
ktoré by vytiahlo a povedalo, že na toto chce žiadať fondy.
Tu narážame aj na otázku končiaceho sa programovacieho obdobia a zníženia objemu ﬁnančných prostriedkov
v eurofondoch v nasledujúcom období. Mesto nedokáže
z vlastných zdrojov postaviť ani len kilometer električkovej
trate. Pre predstavu, kilometer električky by zhltol
25
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odhadom takmer 5 % ročného rozpočtu mesta. To
znamená, že mesto bude potrebovať pomoc štátu pri
budovaní verejnej dopravy v budúcnosti. Rovnako sa
otvára diskusia aj nad prerozdeľovaním vyberaných
ﬁnancií, aby investície išli tam, kde sa vyberajú, tam kde
to je potrebné. Dnes sa mnoho ﬁnancií prerozdeľuje
podľa politickej vôle.
Za súčasný najvýznamnejší štátny dopravný projekt
v Bratislave sa označuje projekt nultého obchvatu. Ten
však bude mať aj dôsledok, že v Bratislave bude
pribúdať ešte viac áut. K zníženiu počtu vozidiel by však
malo prísť po dokončení okruhu s tunelom pod Malými
Karpatami, čím by sa mal odkloniť tranzit, ktorý nemusí
prechádzať celým mestom.
Napriek tomu, že si uvedomujeme význam koľajovej
dopravy pre toto mesto, vidíme, že sa v meste za 28
rokov podarilo pristúpiť iba k výstavbe jednej novej
električkovej trate – Petržalskej radiály. Tento projekt
však stále nie je dotiahnutý do konca a naráža na komplikácie. Tieto skutočnosti majú prirodzene sa dôsledok,
že súkromní investori do toho vstupujú a vytvárajú
snahy o ďalšie dopravné projekty ako už spomínaný
nový električkový okruh.
26
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NESTOJTE
V RADE
VYSKÚŠAJTE
NOVÝ E-SHOP

Lístok na vlak online, jednoducho
a priamo z vášho mobilu.

IDEME VLAKOM
www.zssk.sk |
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ODPORÚČANIA
• Deﬁnovanie aktuálnej dopravnej koncepcie.
• Zaradenie bike-sharing do integrovanej dopravy.
• Rozširovanie električkových tratí a železníc na území mesta.
• Zriadenie a deﬁnovanie postavenia odbornej inštitúcie venujúcej
sa plánovaniu a riadeniu rozvoja dopravy.
• Zjednotenie požiadaviek na budovanie parkovacích miest na území mesta.
• Zaviesť riešenie, ktoré umožní vyššiu „obrátkovosť“ na parkovacích miestach.
• Vznik samostatne vedených cyklochodníkov v meste a upokojovanie
premávky na cestách paralelných s hlavnými tepnami (koncept reorganizácie
mestských komunikácii s cyklodopravou).

28
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DISKUSIA NA URBANSUMMITE
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Ktoré dopravné témy by mali byť prioritou budúcich riešení?
(vyberte 3 možnosti)
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Participácia verejnosti na veciach verejných je témou,
o ktorej sa v posledných rokoch veľa píše a hovorí.
Súčasná verejnosť prejavuje vysoký záujem o veci
verejné a chce byť súčasťou dôležitých rozhodnutí, často
bez ohľadu na odbornosť. Sme svedkami fungovania
mnohých občianskych združení a iniciatív, ktoré majú
rôzne oblasti pôsobnosti. Otázkou je, či je spoločnosť
pripravená na participáciu na verejných rozhodnutiach.
Veľmi často je participácia vnímaná aj ako brzda rozvoja,
mnoho občanov si uvedomuje svoje práva, ale neuvedomujú si možné dôsledky svojich požiadaviek.

|
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stávajú poslanci či starostovia. Veľmi často vidíme
defenzívne postavenie samosprávy voči tlaku verejnosti,
kedy samospráva sa snaží vyhnúť participatívnemu
procesu. Rovnako vidíme aj iniciatívy, ktoré sa stavajú
do úlohy protivníka samosprávy, ktorý komplikuje činnosť
samospráve. Tu nastáva otázka, do akej miery je možné
zapájať verejnosť do riadenia samosprávy, alebo na koľko
by mala samospráva počúvať občianske iniciatívy a aká je
ich relevantnosť, či nejde o tzv. kričiacu menšinu.
„Občianske iniciatívy nesmú ísť hlavou proti múru,
ale snažiť sa aj o konštruktívny aktivizmus.“
Marek Novák

„Máme problém aj s pojmom participácia. Každý ho
chápe po svojom. Každý zúčastnený sa cíti, že rozhoduje, ale je to skôr zber dát, nie riadenie, a potom nastáva
konﬂikt. Je potrebné mať štruktúru a upraviť to ako
nástroj.“
Branislav Kaliský

Dôležitým prvkom vo vzťahu samosprávy s občanmi
je otvorená komunikácia a snaha nájsť riešenie,
z ktorého budú proﬁtovať obe strany. Potrebné
je si uvedomiť, že občania alebo ich združenia nie sú
nositeľmi zodpovednosti za politické rozhodnutia.
Občania však potrebujú mať priestor na vyjadrenie
názorov a mať pocit, že sú vypočutí. Naskytuje sa otázka,
aké rozhodnutia očakávame od politických predstaviteľov? Populistické rozhodnutia, ktoré uspokoja
verejnosť, alebo odborné rozhodnutia, ktoré nemusia
byť vždy ľahko akceptované verejnosťou? To súvisí

Občiansky aktivizmus sa častokrát ocitá aj v pozícii, keď
supluje miestnu samosprávu resp. jej úlohy, napríklad
to vidíme v starostlivosti o verejný priestor. Inokedy zas
verejnosť vytvára tlak na samosprávu, aby robila nejaké
konkrétne kroky. Zaujímavosťou je aj prieliv občianskych aktivistov do komunálnej politiky, kedy sa z aktivistov
32
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s otvorenou komunikáciou a potrebou dovzdelávania
obyvateľstva.
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oživenie Starej tržnice a jej okolia, prvé kroky na skvalitnenie Obchodnej ulice, spoluprácu iniciatívy Nová
Cvernovka s BSK, alebo proces tvorby stratégie pre
otázku bezdomovectva. Zaujímavým príkladom bola
aj revitalizácia parčíku na Svoradovej ulici ako pilotného
participatívneho formovania verejného priestoru
v správe mesta.

„Musíme spolu komunikovať. Úradníci budú
rešpektovaní verejnosťou a verejnosť
vypočutá samosprávou.“
Michal Feik
Otvorená komunikácia a dovzdelávanie obyvateľstva
vyžadujú viaceré opatrenia. Potrebné je pripraviť
podklady, aby sa ľudia vedeli rozhodovať, aby boli
dostupné a aby zapájali aj občanov, ktorí nepatria ku
kričiacej menšine. To všetko však vyžaduje experimenty
pri práci s verejnosťou. Treba nájsť mieru participácie,
kedy stačí komunikovať a kedy je potrebné preniesť
rozhodovanie na verejnosť.
„Treba občanov motivovať aby sa zúčastnili, napríklad
aj mestá robia lotérie, kde odmeňujú účastníkov
v participatívnom rozhodovaní.“
Emília Sičáková Beblavá
V Bratislave nachádzame aj príklady dobrej praxe, kde
samospráva a občianske iniciatívy si dokázali sadnúť
a nájsť spoločné riešenia. Medzi takéto príklady radíme
33
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ODPORÚČANIA
• Vyvinúť motivačný mechanizmus na participáciu verejnosti.
• Pokračovať v zavádzaní riešení, ktoré vychádzajú z príkladov dobrej
praxe.
• Vyššia pozornosť informačným nástrojom zvyšujúcim povedomie
obyvateľstva o výzvach mesta (odôvodnenie riešení).
• Komunikácia mesta v kontexte (vrátane informovania o druhotných
vplyvoch).
• Otvorený prístup k informáciám a dátam, na základe ktorých sa robia
rozhodnutia – Open Data.
Rozvoj satelitov v okolí mesta

34

NÁVRHY PRE BRATISLAVU

|

OBČAN A OBYVATEĽ

DISKUSIA NA URBANSUMMITE
MODERÁTOR
Bohdan
Smieška
Nezávislý
konzultant

REČNÍCI
Vladimír
Dolinay
Miestny
poslanec

Martina
Paulíková
Nadácia
Ekopolis

Michal
Feik

Bratislava
Inak

Marek
Novák

OZ Hrad Slavín

57,1 %
55

61,9 %
60

33,3 %
30

23,8 %
25

20

9,5 %
10

4,8 %
5

OBČAN A OBYVATEĽ

|
NÁVRHY PRE BRATISLAVU

PÝTALI SME SA VEREJNOSTI

Ako sa podieľate na veciach verejných v meste?
(zvoľte maximálne 3 možnosti)
%

50

45

40

35

15

0

sa

na
sa
m m i,
je no am
ňu tív e .)
st a (id , ..
ča icip te ím
Zú rt oč an
pa ozp ov
r las
h
sa
m
je
v
ňu í ie
st ut ľst
ča dn te
i
Zú sa up
za st
em
za
uj .)
iz , ..
tiv vy
ak iatí
sa nic
ky , i
ns ia
ia en
bč už
O dr
(z
m
ľa
ie
od
ep
N

sa h d
m yc gá
je ck bri
ňu ní
st oľ bo
ča rov ale
Zú b ít
do tiv
ak
sa
ré
to jú
, k ka )
ci tý ze
ve ne ôd
im ob ch
eš s é s
Ri a o ov
m yt
(b

COWORKING V SRDCI BRATISLAVY
24/7 PRÍSTUP | BIO KÁVIČKA | FIXNÝ STÔL | KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ K DISPOZÍCII |
VOUCHER NA KONFERENCIE | APLIKÁCIA NA ZASIELANIE HROMADNÝCH MAILOV |
NETWORKING | ZVÝHODNENÉ CENY NA WORKSHOPY

1. VSTUP ZADARMO

Obchodná 3, Bratislava

+421 903 429 190 | manager@smartcityhub.sk

www.smartcityhub.sk

TRANSPARENTNÉ
HOSPODÁRENIE MESTA

NÁVRHY PRE BRATISLAVU

|

TRANSPARENTNÉ HOSPODÁRENIE MESTA

O transparentnosti počúvame v dnešnej dobe z mnohých strán ako o kľúčovom prvku verejnej správy
v občianskej spoločnosti. Občianska spoločnosť vyžaduje
prístup k informáciám, výnimkou nie sú ani verejné
ﬁnancie. Stretávame sa aj so zamieňaním pojmov transparentnosť a otvorenosť. Transparentnosť je, keď čo
najviac informácií je dostupných, a otvorenosť už
znamená zapojenie občanov. Obe však spolu súvisia
a ovplyvňujú sa.

čo prispieva k zvyšovaniu tlaku na väčšiu transparentnosť.
Napriek tomu vidíme mnohé nedostatky, ktoré Bratislavu
neobchádzajú. Vídame obstarávanie nie na základe
dopytu, ale iniciovanej ponuky. To znamená, že sa
neobstaráva, lebo je niečo potrebné, ale pretože niekto
spravil ponuku a môže vytvárať tlak na jej akceptovanie.
Obrovské nedostatky vidíme aj pri zavádzaní
eGovernmentu (elektronické služby samosprávy), ktorí
stojí nemalé ﬁnancie a doposiaľ neprináša reálny prínos
pre obyvateľov. Elektronické služby samosprávy sa tak
stávajú len čiarkou v odpočte aktivít samosprávy. Často je
eGovernment obyvateľmi vnímaný ako nástroj, ktorý
nezjednodušuje vybavovanie žiadostí a komunikáciu
s úradom a obyvateľstvo naďalej uprednostní štandardnú formu. Príčiny sú rôzne, môže to byť nízka
zrozumiteľnosť a prehľadnosť, komplikovaný prístup,
nedostatok služieb, apod. Nedostatkom súčasného
eGovermentu je tiež aj prístup, pri ktorom sa snažíme
častokrát len o digitalizáciu „papierových“ procesov
a nevenujeme sa napríklad budovaniu otvorených
databáz a zbieraniu dát ako zdrojovej základne pre
rozhodovanie tzv. evidence based policies.

„Ide o to, aby ľudia vedeli, ako sa vládne, prečo sa veci
robia, a ako sa robia. To je transparentné.“
Tomáš Černěnko
Koncept transparentného mesta na Slovensku má
počiatky v mestách Martin a Šaľa. Spočiatku išlo
zverejňovanie faktúr a zmlúv, neskôr pribudli aj výzvy
na cenové ponuky. Vidíme tiež, že elektronické aukcie
dokážu ušetriť samosprávam nemalé ﬁnančné
prostriedky, ktoré je možné potom použiť na ďalšie
aktivity. Mnohé požiadavky sa stali zákonnou
povinnosťou a dnes máme na Slovensku pomerne
vysoký štandard, ktorý musia napĺňať všetky samosprávy
a ich inštitúcie. Taktiež sa stretávame s hodnotením
transparentnosti samospráv, zostavujú sa rebríčky,
39

NÁVRHY PRE BRATISLAVU

|

TRANSPARENTNÉ HOSPODÁRENIE MESTA

Ďalej poznáme nástroje, ktoré sú dobrovoľné. Jedným
z týchto nástrojov je participatívny rozpočet. Je to nástroj,
do ktorého sa samosprávy púšťajú opatrne a dávajú
ľuďom priestor si vybrať projekty, na ktoré sa môže
použiť určitá čiastka z rozpočtu. Tu však samosprávy
musia prekonať viaceré úskalia. Často sa participatívny
rozpočet stane skôr participatívnou grantovou schémou,
v ktorej čiastky smerované na podporu projektov sú
veľmi nízke a projekty malého rozsahu na to, aby ovplyvnili bežný život v meste. Dnes sa do participatívneho
rozpočtu zapája len pár komunít stále dookola a vytráca
sa právo neaktívneho občana. K participatívnemu
rozpočtu je možné pristúpiť ako k vreckovému pre dieťa,
čiže je to nástroj, ktorým učíme obyvateľov zodpovednosti za okolie, ale je potrebné nastaviť podmienky a špeciﬁká, aby sa proces nevymkol kontrole. Potrebné je, aby sa
rozhodovalo najmä o tom, čo sa dotkne každodenného
života a nielen napríklad o vzniku komunitných záhrad,
ale napríklad aj o zavedení liniek MHD.

Transparentnosť, či otvorenosť mesta vyžadujú aj investície do vzdelávania a zapájania občanov. Dnes však máme
znalosti a riešenia, s ktorými to dokážeme veľmi rýchlo
a jednoducho. Napríklad elektronické média dovoľujú
toho mnoho s minimálnymi nákladmi.

„Napríklad v Českej republike sa participatívny
rozpočet prenáša aj na školy alebo iné inštitúcie.
Vzniká tým aj nový prehľad potrieb, naozaj vidno,
čo treba meniť alebo zaviesť.“
Emília Sičáková Beblavá
40
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ODPORÚČANIA
• Obstarávať na základe reálnych potrieb, ktoré musia byť
komunikované vopred.
• Zaradenie projektov a aktivít s dopadom na každodenný život
do participatívneho rozpočtu.
• Zbieranie a otvorenie dát, ktoré slúžia ako podklad pre rozhodovanie.

42
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Sociálna oblasť rozvoja mesta je rozsiahlou témou. Počas
Urbansummitu sme sa v diskusii zameranej na sociálnu
oblasť venovali najmä otázke ľudí v krízovej situácii
a bývania. O dostupnosti bývania a zmene majetkových
pomerov po roku 1989 sme diskutovali aj v rámci bloku
venovanom architektúre a urbanizmu.

|
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sociálnych ubytovní, to znamená snažiť sa o mix sociálnych skupín. Dôležitým aspektom, na ktorý je potrebné
brať ohľad, je fakt, že bezdomovectvo sa týka najmä ľudí
v preddôchodkovom veku.
Skupinou, ktorá azda najviac využíva sociálne služby, sú
seniori. Seniori využívajú domovy sociálnych služieb aj
z dôvodu reštitúcie bytového fondu. To je ďalší faktor,
ktorý prispieva k problémom s bývaním v hlavnom meste.

Krízová situácia alebo nepriaznivá sociálna situácia
sa spája s osobami, ktoré sú ohrozené sociálnym
vylúčením, obmedzením schopnosti sa spoločensky
začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. Takáto
situácia sa týka najmä ľudí bez domova. Bezdomovectvo
dnes trápi každé väčšie mesto, rovnako aj Bratislavu.
Dnešnú situáciu je možné opísať nasledovne: politici sa
problému s bezdomovectvom vyhýbajú a ľudia si želajú,
aby z ulíc a verejných priestorov vymizlo. Najväčšou
výzvou je, aby sa ľudia v krízových situáciách naučili riešiť
svoje problémy a vymanili sa z nich. Jeden z nástrojov,
ktorý tomu môže pomôcť, je
„Housing ﬁrst“.
Ide o formu sociálneho bývania najmä pre obyvateľstvo
v najkritickejšej situácii, pričom sa dotyční učia
zodpovednosti, povinným platbám (výška nájmu by mala
byť do 30 % príjmu) a sociálnemu začleneniu. Okrem
spomenutého riešenia za zmienku stojí aj potreba
vytvárať podmienky, ktoré neumožnia vznik tzv. get v okolí

Z hľadiska podielu nákladov na bývanie z príjmov míňame
v priemere na Slovensku spomedzi krajín EÚ druhí
najviac. V Bratislave sa eviduje 900 nájomných bytov.
Nielen organizácie pôsobiace v oblasti sociálnych služieb
volajú po audite týchto nájomných bytov, rovnako
aj ďalšieho verejného majetku, ktorý môže byť využitý
na účely nájomného alebo sociálneho bývania. Fond
nájomných bytov je nevyhnutné rozvíjať. Dnes sa na
pridelenie nájomného bytu čaká 7 rokov. Doteraz však
absentuje nejaký náznak koncepčného riešenia otázky
nájomného bývania v meste. To je aj jeden z dôvodov,
prečo si mesto nevie dať rady s aktuálnym problémom
reštituovaných asi 700 bytov. Rovnako ľudia pracujúci
vo verejnom sektore čelia nízkym príjmom a program
nájomného bývania im dokáže pomôcť.
45
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Zaujímavou príležitosťou je aj deﬁnovanie kľúča
prerozdeľujúceho ﬁnancie z poplatkov za rozvoj, pričom
môže byť nejaká čiastka určená na rozvoj nájomného
bývania. Ďalšou zaujímavou výzvou môže byť hľadanie
mechanizmu na zaviazanie poskytovania nájomného
bývania v nových developerských projektoch, a to aj pre
nízkopríjmové skupiny.
„Riešenia potrebujú partnerstvá na všetkých úrovniach.
Často stačí počúvať, neziskové organizácie majú
ochotu poskytovať dáta, zistenia, riešenia.“
Nina Beňová
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ODPORÚČANIA
• Koncepčný prístup k budovaniu fondu nájomných bytov.
• Deﬁnovať kľúč prerozdeľovania ﬁnancií z poplatkov za rozvoj.
• Identiﬁkovanie mechanizmov podporujúcich nájomné bývanie.
• Transparentný audit nájomných bytov a verejného majetku resp.
majetku mesta.
• Nezabúdať na realizáciu dokumentu Koncepcia pomoci ľuďom bez
domova.

47
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PÝTALI SME SA VEREJNOSTI

Čo by malo byť prioritou mesta v rámci riešenia sociálnych vecí?
(zvoľte maximálne 3 možnosti)
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Rozvoj kultúry, ochrana kultúrneho dedičstva a využívanie
kultúrnych pamiatok a zariadení umožňuje kultúrnoumelecké vyžitie obyvateľstva a zároveň poskytuje nové
možnosti pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu.
Kultúra je odvetvím, ktoré má mnoho sekundárnych
vplyvov vrátane tých ekonomických. Napríklad bezplatné
kultúrne podujatia pritiahnu ľudí do mesta a tí tu minú
peniaze za iné služby. Využívanie jedinečných osobitostí
mesta prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích podujatí a aktivít zvyšuje atraktivitu mesta, podporuje cestovný
ruch a vzťah obyvateľov k mestu.

vytváraní obrazu kultúry slovenskej metropoly. Takáto
diverzita v oblasti kultúry si však pýta nejaký koncepčný
prístup. Musíme konštatovať, že pred pár rokmi naštartovaná koncepcia rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu
svetlo sveta neuzrela a kultúrnej scéne v Bratislave chýba
vízia, ktorá by načrtla smerovanie rozvoja kultúry v meste,
rovnako aj deﬁnovala potreby a opatrenia.
Veľmi častou je otázka podpory kultúrnych aktivít. Mnohí
sa zhodujú, že je potrebné podporovať to, čo funguje.
Podpora môže mať rôzne podoby ako napríklad: výhodné
nájmy, sprístupnenie priestorov, podporné propagačné
aktivity k podujatiam apod.

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky je
jedným z významných centier kultúrneho života a umenia
na Slovensku. V Bratislave pôsobia erbové kultúrne
inštitúcie zriaďované štátom, ako Slovenská národná
galéria,
Slovenské
národné
divadlo,
Slovenská
ﬁlharmónia atď., ďalej kultúrne inštitúcie zriaďované
samosprávnym krajom a napokon tie, ktoré zriaďuje
mesto. Popritom ešte v Bratislave existuje aj robustná
a rozmanitá kultúrna a umelecká scéna, ktorá nespadá
pod žiadnu zriaďovateľskú pôsobnosť – sú to desiatky
malých divadiel, galérií, kultúrnych priestorov, spolkov,
kultúrnych operátorov či jednotlivcov, ktorí sa
prostredníctvom produkovania kultúry podieľajú na

Špeciﬁckou témou je vzťah kultúry a verejných priestorov
v meste. Vidíme, že kultúra z ulíc mizne a s verejným
priestorom sa pracuje veľmi ojedinele. Skrytý potenciál
je aj na sídliskách, kde kultúra nie je zakorenená, ale môže
byť obyvateľom veľmi blízko.
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ODPORÚČANIA
• Koncepčný prístup ku kultúre a umeniu vo verejnom priestore.
• Prehodnotenie formy propagačných aktivít, ktoré poskytuje mesto
miestnym kultúrnym aktivitám.
• Dokončenie koncepcie rozvoja kultúry a kreatívneho priemyslu ako
základného nástroja usmerňujúceho najmä aktivity mesta v oblasti
kultúry.
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PÝTALI SME SA VEREJNOSTI
S ktorou oblasťou kultúry a kreatívneho priemyslu
si spájate Bratislavu?
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V súčasnosti čelíme klimatickej zmene, zmenám
vo využívaní krajiny, znečisteniu ovzdušia, apod. To je
dôvod, prečo je téma ekológie a zelených riešení
v mestách vysokou prioritou. Počas diskusie venovanej
téme ekologické mesto sme sa venovali najmä problematike lesoparkov na území mesta a využitiu alternatívnych
stavebných materiálov pre zmierňovaní dopadov
klimatickej zmeny.
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územie, ktoré podlieha ich správe, je tvorené z 36 % lesmi
hospodárskymi, 11 % lesmi ochrannými a z 53 % lesmi
osobitného určenia s primárnou rekreačnou funkciou.
Podľa štátnej organizácie sa vo všetkých lesoch snažia
o prírode blízke hospodárenie so zákonite vyplývajúcimi
zmenami vekovej štruktúry porastov. Obnova porastov je
zabezpečovaná v prevažnej miere zo semien pôvodných
drevín tzv. prirodzeným zmladením, výmenou pôvodného materského porastu za novú generáciu lesa.
Na pestovnú činnosť a ochranu lesa Lesy SR ročne
vynakladajú stovky tisíc eur.

Medzi dôležité výhody Bratislavy sa radí kontakt mesta
s prírodou. Do mesta priamo zasahujú významné krajinné prvky ako masív Malých Karpát, rieky Dunaj a Morava
s priľahlými luhmi. Na území mesta nachádzame niekoľko
chránených území. Ale stretávame sa aj s problémami.
Verejnosť často kritizuje výrubové konania, ťažbu v lesoch
a najmä starostlivosť o zeleň. Napriek tomu, že Bratislava
patrí medzi najzelenšie veľkomestá, objavujú sa časté
požiadavky verejnosti na budovanie zelených plôch.
K tomuto dojmu dochádza aj z dôvodu, že zeleň, ktorú
v meste máme, je častokrát málo udržiavaná alebo je
nižšej kvality.

Keď hovoríme o klimatickej zmene, pozornosti neušiel
projekt Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy, počas
ktorého sa revitalizovalo niekoľko zelených priestorov
v meste. V mestskom prostredí sa stáva výzvou používať
alternatívne technológie v stavebníctve a rovnako
prispievať k zmierňovaniu klimatickej zmeny a jej dôsledkov. Jedným z nástrojov je využitie textilných
vodozádržných materiálov, ktoré môžu byť využité
pri budovaní zelených striech a fasád.

Pomerne bohato zastúpené lesy na území mesta prešli
zmenou, kedy mnohé hospodárske lesy boli preklasiﬁkované na lesy osobitného určenia. Podľa Lesov SR
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ODPORÚČANIA
• Koncept starostlivosti o sídelnú zeleň a mestské lesy aj ako komunikačný materiál oboznamujúci obyvateľov a iniciatívy o procesoch.
• Motivačný nástroj na využívanie ku klíme priaznivých technológii pri
výstavbe (napríklad zavedenie koeﬁcientu zelených striech do
územných plánov alebo ﬂexibilné regulatívy pre stavby
so zelenými strechami alebo fasádami).

Recyklovateľná surovina bez škodlivých prísad
Úspora energií a nárast hodnoty budovy

STAVEBNÉ
IZOLÁCIE
EKOSEN

Dokonalá ochrana proti chladu v zime
Jednoduché a príjemné spracovanie
Výborná ochrana proti hluku
Viac informácií nájdete na sk-tex.com alebo na 0948 426 489
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DISKUSIA NA URBANSUMMITE
MODERÁTOR
Katarína
Hazuchová

Nezávislá
enviromentálna
analytička

REČNÍCI
Martin
Matys
Lesy SR

Kamil
Procházka
Nadácia
Horský Park

Miroslav
Futrikanič
SK-TEX

41,5 %
40

Ktorú EKO aktivitu by ste najradšej uvítali?
(vyberte maximálne 3 odpovede)
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Cestovný ruch patrí medzi významné odvetvia každej
miestnej ekonomiky. Počet turistov, ktorí navštívia
Bratislavu sa zvyšuje, blížime sa k hranici 1,5 milióna
ročne. Na druhej strane stále zostávame pomerne
neobjavenou destináciou, kde sa mnoho turistov nezdrží.
Pre rozvoj tejto oblasti je na úrovni mesta spracovaný
dokument Marketingová a komunikačná stratégia
destinácie Bratislava 2018 – 2022, ktorá deﬁnuje
potrebné
opatrenia
na
nasledujúce
obdobie.
V rámci diskusie na Urbansummite sme hľadali odpovede
najmä na to, akým je Bratislava produktom, aká je jej
pozícia v regionálnej konkurencii a do čoho by sa malo
investovať.

„Ľudia sem prichádzajú, ale neostanú. Musíme ich tu
zachytiť. Sústreďme sa aj na okolie centra mesta.“
Soňa Svoreňová
Autentickosť si spájame najmä s nefalšovanou originalitou prostredia, vtedy sa do popredia dostávajú lokálne
kvality a upúšťa sa od snahy o masový a tzv. mainstreamový turizmus, ktorý sa často prejavuje aj negatívne
vnímaným overturizmom alebo nízkou mierou schopnosti reagovať na nové trendy. Tento trend už vnímame
v móde, potravinárstve, gastronómii, apod. Bratislava je
malé, pekné, dostupné a bezpečné mesto, ktoré však
neradíme k destináciám mainstreamového alebo
masového turizmu, a teda môžeme ju charakterizovať
ako destináciu s potenciálom byť autentickou lokalitou
poskytujúcou príjemný zážitok. Je to výzva naučiť
sa pracovať s tým, čo tu už máme (lesy priamo v meste,
rieku Dunaj, inovatívnosť, ...) a vytvoriť podmienky pre
autentické zážitky a príbehy, ktoré si ľudia spoja
s Bratislavou.

„Ak stratíme autentickosť, stratíme hrdosť.“
František Fabián
Ak hovoríme o destináciách cestovného ruchu, narážame
aj na pojem jedinečnosť. Neraz sa zamýšľame nad tým,
čím je Bratislava jedinečná. Tu si musíme uvedomiť, že
naše mesto má mnoho podobností s okolitými metropolami a skutočne jedinečné a výrazné prvky je v ňom veľmi
ťažké nájsť. Rovnako si musíme uvedomiť, že jedinečnosť
nie je jediná dôležitá kvalita destinácií cestovného ruchu,
významné sú aj autentickosť a príjemné dojmy z lokality.

Nedostatkom je, že sa mesto v komunikácii Bratislavy ako
destinácie cestovného ruchu doteraz značne zameriavalo
na komunikáciu smerom von, teda k turistom a zabúdalo
sa komunikovať o cestovnom ruchu s miestnym
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obyvateľstvom. Emócie a myšlienky domácich úzko
súvisia s emóciami a myšlienkami návštevníkov, ktoré si
berú so sebou z nášho mesta. Tu sa však stretávame aj
s rozličnými záujmami medzi obyvateľmi a subjektami
pôsobiacimi v turizme. Výzvou sa stáva zosúladenie
týchto záujmov a pristupovanie k Bratislave ako
k produktu, ktorý má byť užitočný všetkým, ako domácim
tak aj turistom.

„Dôležité sú myšlienky, s ktorými si spojíme Bratislavu.“
Andrej Krátky
Cestovný ruch je však oblasťou mestského rozvoja, ktorá
je často na okraji politického záujmu. Ekonomický prínos
cestovného ruchu je nespochybniteľný avšak jeho
dopady sa prejavuje najmä sekundárne, to je možno
dôvod prečo mu nie je venovaná dostatočná politická
pozornosť. Špeciﬁckej pozornosti sa mu nedostáva
ani v programoch súčasných kandidátov na primátora
Bratislavy, ktorých sme pozvali na diskusiu v rámci Urbansummitu. Cestovný ruch je politikmi vnímaný skôr ako
nejaká podružná téma k oblasti kultúry.

„Turisti vnímajú Bratislavu veľmi pozitívne, je čas
zmeniť vnímanie hlavného mesta u Slovákov.“
Alžbeta Melicharová
V úvode sme spomínali fakt, že mnoho turistov sa v Bratislave dlho nezdrží a Bratislava je často len príjemnou
zastávkou medzi Viedňou a Budapešťou na pár hodín.
Vzniká tu priestor na zamyslenie sa nad tým, ako zachytiť
turistov v Bratislave, aby tu zostali dlhšie, čo znamená
aj väčší ekonomický prínos do mesta. Turisti dnes
najčastejšie vnímajú historické centrum mesta, ktoré
si dokážu prejsť v krátkom čase. Bratislava je však viac než
historické jadro, to znamená, že je tu priestor na posilnenie okolitých lokalít a mestských častí, ktoré sa môžu
viac tešiť z turizmu.
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ODPORÚČANIA
• Pozornosť na najviac perspektívne zdrojové trhy.
• Investovanie do kongresového cestovného ruchu (zacielenie
na Business klientelu a ekonomický prínos).
• Zosúladenie marketingovej komunikácie k turistom aj domácim.
• Investovanie do nástupných bodov, bezpečnosti a infraštruktúry
musí byť samozrejmosťou.
• Budovanie a podpora partnerstiev medzi verejným a súkromným
sektorom na všetkých úrovniach v rámci cestovného ruchu.
• Investovanie do existujúcich výhod a do okolia centra mesta (príroda,
rieka Dunaj, mestské časti), najmä do aktivít, ktoré zachytia
turistov a budú doplnkové k ponuke v centre mesta.
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DISKUSIA NA URBANSUMMITE
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PÝTALI SME SA VEREJNOSTI
Čo považujete za najväčší nedostatok Bratislavy ako destinácie
cestovného ruchu?

21,4 %

Miesta prvého kontaktu s mestom (napr. hlavná stanica, letisko, ...)

35,7 %

Stav verejných priestorov (čitateľnosť, reprezentatívnosť, čistota, ...)
Nedostatočná komunikácia o ponuke v rámci cestovného ruchu
Nedostatok atrakcií v porovnaní s konkurenčnými mestami

14,3 %

Absencia prezentovania jedinečnosti alebo lokálnych špecifík
Možnosti a zrozumiteľnosť prepravy po meste
2,

4

4

2,

9,5 %

%

14,3 %

%

Nízka kvalita služieb / rozsah poskytovaných služieb

BONUSOVÉ
KAPITOLY
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BIOHOSPODÁRSTVO V MESTE

BIOHOSPODÁRSTVO V MESTE
Súčasťou Urbansummitu 2018 v Bratislave bolo aj podujatie spoluorganizované v rámci medzinárodného projektu BIOVOICES, respektíve jeho slovenskými partnermi,
poradenskou spoločnosťou PEDAL Consulting.

Jadrom podujatia bolo hľadanie odpovede na otázku, ako
zvýšiť využívanie bioproduktov v ekonomike. Účastníci
prišli k viacerým záverom. Napríklad výskum by mal
reﬂektovať požiadavky zákazníkov a byť čo najviac
aplikovaný. Municipality môžu byť lídrami vo využití
bioproduktov a ukazovať cestu ostatným spotrebiteľom.
Zaujímavá bola aj diskusia na tému úlohy ceny pre
spotrebiteľa, ktorá sa ukazuje byť stále významnou
prekážkou pre rozvoj bioproduktov.

Projekt BIOVOICES si dáva za cieľ spájať rôzne skupiny
zainteresované v rozvoji a využívaní bioproduktov
a postupov – vedcov, predstaviteľov štátnej správy
a samospráv, výrobcov a spotrebiteľov.
Podujatie, organizované v priestoroch Smart City Hub,
bolo venované téme posilňovania obehovej (cirkulárnej)
ekonomiky v mestách. Zúčastnilo sa ho zhruba 25 účastníkov z radov neziskových organizácií, verejnosti, ale aj
samosprávy, či zástupca Slovenskej agentúry životného
prostredia.

Veľkou inšpiráciou sa ukázalia byť niektoré prípadové
štúdie, ktoré prezentovali účastníci, napríklad zber bioodpadu z domácností vo Viedni a jeho následné vrátenie
vo forme hnojiva.
Podujatie v rámci projektu Biovoices pomohlo vniesť
zaujímavé svetlo do úlohy bioproduktov v mestách.

Úvod patril prezentácií hlavných cieľov projektu, ktorá
bola zakončená znalostným kvízom, venovaným
bioekonomike, ktorý pomohol rozprúdiť diskusiu
a participáciu účastníkov.
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STRATEGICKÝ ROZVOJ MESTA
Mesto má množstvo stratégií a koncepčných dokumentov, niektoré sú kvalitnejšie, iné menej kvalitné, pričom
vidíme nedostatky najmä v ich napĺňaní a rovnako aj v ich
vyhodnocovaní. To vyplýva najmä z nekonkrétnosti cieľov
rozvoja a príliš všeobecnej povahy strategických
dokumentov. To všetko má za následok nejasné strategické smerovanie mesta a nedostatok odvahy prijať
a plniť konkrétne záväzky pre mesto. Výsledkom je mesto
reagujúce až, keď je to nevyhnutné tzv. ex-post.

Stanovenie cieľov a záväzkov, samozrejme súvisí aj
s vyšším tlakom na mesto a politických predstaviteľov,
ktorí by sa tejto zodpovednosti nemali báť a naopak
ju prijať a byť hybnou silou.
Rovnako súčasťou otázky strategického smerovania
rozvoja mesta je otázka kontinuity a uvedomenia si
strategických potrieb. Často sme svedkami toho, že pred
dlhodobými cieľmi a systémovými riešeniami sa
uprednostňujú krátkodobé riešenia, ktoré sa ľahko
prezentujú a sú viditeľné ihneď. Aby sme sa toho
vyvarovali, je nutné obmedziť sľubne vyzerajúce rýchle
riešenia aj za cenu nižšej popularity.

Mnohí odborníci sa zhodujú, že kvalitná stratégia musí
vychádzať z kvalitných analytických vstupov. To umožní
identiﬁkovať priority a konkrétne nastaviť ciele rozvoja
vrátane merateľných záväzkov resp. cieľových kvalít.
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BRATISLAVA A SMART CITY?
Smart city je fenomén súčasného mestského rozvoja,
o ktorom sa veľa hovorí. Napriek tomu, že výklady tohto
pojmu sa líšia, zhodujú sa na tom, že podstatou Smart
Cities je reakcia na súčasné potreby a dynamický rozvoj
spoločnosti. To vyžaduje inovatívne prístupy vrátane
využívania nových technológií s cieľom zvýšiť kvalitu života
v mestách, efektivitu správy miest a budovať dôveru
obyvateľov v správu mesta.

V Bratislave vidíme pomerne živelné aktivity zo strany
neziskového sektoru, ale aj zo strany súkromného sektoru, ktoré sa snažia hľadať a ponúkať inovatívne riešenia
pre mesto. Naproti tomu však vidíme samosprávu, ktorá
nemá vytvorený systém spolupráce s týmito aktérmi.
Výsledkom je samospráva, ktorá sa stavia do defenzívnej
pozície voči neziskovému alebo súkromnému sektoru.
Cestou by teda mohlo byť vytvorenie platformy na
spoluprácu všetkých záujmových strán
napríklad
po vzore mesta Amsterdam, kde sa Smart City uplatňuje
ako otvorené združenie hľadajúce odpovede na výzvy,
ktorým mesto čelí. Mesto však musí mať odvahu
spolupracovať a otvoriť sa diskusii.

Prístupy k zavádzaniu idey Smart City v mestách sa
rovnako líšia. Niektoré mestá si ideu adoptujú so silným
zameraním na zavedenie technológií, iné sa viac sústredia na zapojenie širokej verejnosti, ďalšie zas vytvárajú
akési platformy spolupráce medzi súkromným,
neziskovým a verejným sektorom.
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ÚLOHA IT PRI RIEŠENÍ PODNETOV OD OBČANOV
Ďalším workshopom, ktorý bol súčasťou podujatia
Urbansummit, bol workshop organizovaný spoločnosťou
RESCO
na
tému
transparentnosti
samospráv.
Najvýznamnejšou súčasťou workshopu bolo predstavenie produktu Lepšia obec.

fotograﬁí, GPS lokácie a popisu. Podnet občana sa
dostane vo forme správy presne k úradníkovi samosprávy, ktorý ho má na starosti. Aplikácia občana je
synchronizovaná s úkonmi na strane samosprávy, preto
je občan automaticky a priebežne informovaný o stave
svojho podnetu: kedy je prijatý, pridelený na riešenie,
vyriešený na strane dodávateľa a potvrdený na strane
samosprávy. Napokon je občan informovaný o zdarnom
vyriešení.

Lepšia Obec je unikátne riešenie založené na technológií
Resco Field Service s oﬄine režimom a multiplatformovou aplikáciou. Poskytuje cloudové CRM riešene, ktoré
je navrhnuté špeciálne pre obce, spolu s mobilnou
aplikáciou pre obyvateľov.

Na kolobeh riešenia občianskych podnetov vie obec
a mesto napojiť aj reportovanie a štatistiky prác, čerpanie
ﬁnancií a pod., a to podľa ľubovoľných ﬁltrov. Na základe
týchto dát má samospráva reálny prehľad o svojom
hospodárení, vďaka čomu môže operatívne i do budúcnosti lepšie plánovať svoju činnosť. Informácie v systéme
si úradníci medzi sebou vedia posúvať a manažovať podľa
potreby.

Riešenie Lepšia obec má dve cieľové skupiny užívateľov –
občanov a samosprávy. Lepšia obec pozostáva z dvoch
častí. Občan si môže aplikáciu pod názvom Lepšia obec
stiahnuť zdarma v obchodoch s aplikáciami (Android,
IOS). Za samosprávu musí o riešenie Lepšia obec
požiadať starosta obce alebo primátor mesta.
Prostredníctvom aplikácie občan dáva podnety k rôznym
nedostatkom, ktoré je potrebné odstrániť, či je to
nefunkčná lampa, nevysypaný smetný kôš, poškodená
lavička a pod. Mobilná aplikácia zahŕňa možnosti pridania
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SLOVO NA ZÁVER
Táto hoci stručná, ale podnetná publikácia spolu s konferenciou Urbansummit sú dôkazom, že ľuďom
na rozvoji nášho mesta, Bratislavy, záleží a chcú aby sa neustále zlepšovalo a bolo dobrým miestom pre
kvalitný život. Rovnako vnímame, že otázka rozvoja mesta v spoločnosti rezonuje a je potrebné o nej
diskutovať otvorene, bez politiky, nezávisle, ale zároveň odborne. To je cieľ Urbansummitu. Veríme, že mesto
Bratislava sa bude zlepšovať a všetci začneme byť hrdí na našu metropolu. To si však vyžaduje aj to, aby sme
sa angažovali, starali sa o mesto, a tým podieľali sa na atmosfére v našom meste.
Týmto nám dovoľte Vás ešte vyzvať k aktívnej spolupráci na tvorbe našich konferencií. Sme nezávislá
a otvorená platforma, ktorá má ambíciu vytvárať priestor na komunikáciu, nápady a spoluprácu odborníkov,
kompetentných a všetkých aktívnych ľudí. Zaujímavým podnetom sa vždy potešíme, tak nás neváhajte osloviť.
Zároveň by sme chceli ešte raz poďakovať všetkým rečníkom z podujatia, všetkým zúčastneným, našim
partnerom a v neposlednom rade aj Vám čitateľom tejto publikácie. Ďakujeme!
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ČO PRIPRAVUJEME ĎALEJ?
Aby myšlienky z Urbansummitu nezapadli prachom a ďalej sa rozvíjali, a zároveň aby sa neprestávalo o rozvoji
nášho mesta komunikovať, chystáme niekoľko ďalších aktivít:
• Február – september 2019 – séria malých tematických diskusií o rozvoji mesta
• Máj 2019 – Techsummit – súčasťou podujatia bude aj sekcia venovaná Smart Cities
• September 2019 – Urbanfest 2019
• November 2019 – Urbansummit 2019

72

NÁVRHY PRE BRATISLAVU

|

O NAŠOM PRIESKUME

O NAŠOM PRIESKUME
V nadväznosti na konferenciu sa uskutočnil prieskum názorov verejnosti, ktorého výsledky dopĺňajú jednotlivé
tematické kapitoly. Prieskum bol anonymný a realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka cez
internet. Prieskumu sa zúčastnilo 42 ľudí z čoho 52,4 % tvorili ženy a 47,6 % muži. Priemerný vek účastníkov
prieskumu bol 40 rokov. 67,4 % z účastníkov prieskumu je obyvateľmi Bratislavy, 18,6 % nie je obyvateľmi
Bratislavy ale žije tu, 11,6 % žije v okolí Bratislavy a pravidelne dochádza do mesta a 2,3 % sú len návštevníci
Bratislavy.

67,4 %

52,4 %

3

2,

47,6 %
Ženy

Muži

%

11,6 %

Obyvatelia Bratislavy

18,6 %

Nie sú obyvatelia Bratislavy, ale žijú tu

Žijú v okolí Bratislavy a dochádzajú do mesta
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ODKAZY NOVÉMU VEDENIU MESTA OD OBČANOV

ODKAZY NOVÉMU VEDENIU MESTA OD OBČANOV
„Sklenené škatule” a priemerná moderna architektúra turistov nepriťahuje - majú to doma. Bratislava má
veľa čo ponúknuť, treba to rozviť a obohatiť väčším množstvom zaujímavých podujatí ako bola Biela noc.

Posilniť komunikáciu samospráva - občan - neziskovky - developeri - aktivisti - ochranári - odborníci študenti. Prinášať napr. podobné diskusie ako Urbansummit s cieľom zlepšiť dialóg medzi nimi.

Aby sa inšpirovali fungujúcimi metropolami vo svete a pokúsili sa niektoré vhodné princípy aplikovať
v Bratislave. Netreba vymýšľať nič nové, všetko je už niekde vymyslené a funguje to.

Nedbá sa na čistotu. Ten, kto predáva občerstvenie do ruky - vyrubiť mu povinnosť zvýšených poplatkov
za smeti, všetko sa hádže na zem. Viac postihovať pokutami znečisťovateľov verejného priestoru.

Zachovávanie kultúrneho dedičstva, turista príde obzerať históriu a nie moderné budovy. V centre len
v tomto roku boli zbúrané dve budovy. Chýba jednotný dizajn verejného priestranstva, viď Košice.

Treba zlikvidovať ohavné plechové ploty pri tuneli a pri Dunaji. Čo takto tam vybudovať malé modely
slovenských hradov a zámkov - urobiť radosť deťom a reklamu celému Slovensku?
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KONFERENCIE 2019
JÚL - AUGUST

29. - 31. 5.

JÚN

28. 9.

24. 9.

6. 11.

8. 10.

Nezmeškaj budúcnosť, buď jej súčasťou!
Viac informácií nájdete na www.techsummitevents.sk

NÁVRHY PRE

BRATISLAVU
V ý s t u p y

z

U r b a n s u m m i t u

by

| 27. - 29. 9. 2018

