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Strategická časť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nadväzuje na analytickú časť, 

ktorej výsledkom je špecifikácia základných rozvojových faktorov, disparít a SWOT analýza. 

Strategická časť formuluje stratégiu pozostávajúcu z vízie, strategického cieľa, prioritných 

oblastí a opatrení, ktoré budú v programe rozvoja mestskej časti podporované a budú 

rozpracované do jednotlivých aktivít a projektov.  

 

Rozvoj mestskej časti je potrebné chápať a posudzovať v širších súvislostiach. Stratégia 

reflektuje odhady rozvoja nadnárodných, národných a regionálnych úrovní pre strednodobé 

a dlhodobé časové horizonty. Východiská pre odhady budúceho vývoja na úrovni európskej 

únie vyjadruje dokument Európa 2020. Európska únia v tomto dokumente deklaruje, že 

sústredí všetko úsilie na preklenutie krízy a vytvorenie podmienok pre konkurencieschopné 

hospodárstvo s vyššou mierou zamestnanosti. Prioritou stratégie Európa 2020 je dosiahnutie 

rastu a to rastu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho. 

 

Inteligentný rast znamená vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inováciách 

Udržateľný rast znamená podporovanie ekologického a konkurencieschopného hospodárstva 

s efektívnym využívaním zdrojov 

Inkluzívny rast znamená podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré 

zabezpečí hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. 

 

Pre dosiahnutie pokroku navrhuje Európska komisia hlavné ciele EÚ v jednotlivých 

oblastiach: 

 

 Zamestnanosť: zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 75% 

 Výskum a vývoj: zvýšiť úroveň investícií na 3% HDP 

 Zmena klímy a energetická udržateľnosť: znížiť emisie skleníkových plynov o 20% 

oproti stavu z roku 1990, získavať 20% energie z obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť 20% 

nárast efektívnosti vo využívaní energie 

 Vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky pod 10%                 

a  dosiahnuť minimálne 40% podiel obyvateľov vo veku 30-34 rokov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním 

 Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba 

a sociálne vylúčenie minimálne o 20 miliónov 

 

Pre zabezpečenie plnenia cieľov uplatňuje Európska únia efektívny systém hospodárskeho 

riadenia slúžiaci na koordináciu politík na úrovni únie a jednotlivých členských štátov, 

ktorého súčasťou sú aj orgány miestnej samosprávy.  Hlavné ciele sa navzájom dopĺňajú a sú 

podmienkou pre celkový úspech. Európska komisia v stratégii Európa 2020 navrhuje, aby 

členské štáty pretransformovali ciele EÚ na vnútroštátne ciele a postupy a aby každý 

z členských štátov prispôsobil stratégiu Európa 2020 svojim podmienkam, pričom boli pre jej 

aplikáciu konkretizované odporúčania pre jednotlivé členské štáty. Pre Slovenskú republiku 

vydala Európska komisia v roku 2014 šesť odporúčaní, aby tak pomohla zlepšiť jeho 

hospodársku výkonnosť. Odporúčania sa týkajú oblastí verejných financií, daní, trhu práce, 

vzdelávania a odbornej prípravy, sieťových odvetví, podnikateľského prostredia a efektívnosti 

verejnej správy.  
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Východiskom pre víziu mestskej časti je vízia týkajúca sa regionálneho rozvoja pre Slovensko 

s výhľadom do roku 2030, ktorá je podľa Národnej stratégie regionálneho rozvoja, máj 2014 

takáto:  

„Slovensko sa má stať krajinou s vysokou kvalitou života všetkých občanov. Každý región 

bude využívať svoje danosti v prospech svojho udržateľného hospodárskeho, sociálneho, 

environmentálneho a územného rozvoja a tým aj Slovenskej republiky, ako yyspelého, 

hospodársky, politicky a sociálne súdržného členského štátu Európskej únie“.  

Pre naplnenie vízie je stanovený cieľ: „Integrovaným a výsledkovo orientovaným prístupom 

k regionálnemu rozvoju a na základe využitia vnútorného potenciálu regiónov zvýšiť do roku 

2030 ich adaptabilitu, konkurencieschopnosť a výkonnosť pri súčasnom zvyšovaní kvality 

života obyvateľov a pri rešpektovaní udržateľného rozvoja“. 

 

V súlade s uvedenými víziami, východiskami a odporúčaniami formuluje mestská časť 

Bratislava - Vrakuňa víziu rozvoja. Vízia predstavuje očakávaný stav, ktorý chce mestská 

časť Bratislava – Vrakuňa z dlhodobého hľadiska dosiahnuť. Vymedzuje rámec pre 

definovanie cieľov, priorít a opatrení na obdobie nasledujúcich 10-15 rokov a postupov ako 

ich dosiahnuť. Vízia reflektuje výsledky dosiahnuté v období rokov 2011-2014 a očakávania 

na roky 2014 – 2020 s výhľadom do roku 2030: 

 

Moderná mestská časť Bratislavy s kvalitnou infraštruktúrou zameranou na 

uspokojenie potrieb svojich obyvateľov. Poskytuje dobré podmienky pre pokojný                

a harmonický život s vyhovujúcou  úrovňou komunálnych služieb mnohorakého 

zamerania najmä v kultúrno - spoločenskej a sociálnej oblasti. Správnym použitím 

finančných prostriedkov verejných a súkromných zdrojov a využívaním vnútorného 

potenciálu je zabezpečovaný udržateľný a vyvážený rozvoj mestskej časti. 

 

Pre naplnenie vízie územia sa mestská časť zameria na štyri prioritné oblasti rozvoja, ktorými 

sú sociálna, ekonomická, environmentálna a inštitucionálna oblasť. V rámci týchto oblastí  

vytvorí podmienky pre zvýšenie kvality života obyvateľov. Zvolená stratégia vychádza 

z poznania potrieb mestskej časti Vrakuňa, zároveň reflektuje priority rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy. Stratégia predpokladá koordinovaný 

postup, vzájomnú spoluprácu a informovanosť všetkých zainteresovaných subjektov, ktorými 

sú orgány štátu, územnej samosprávy, záujmovej samosprávy, súkromný sektor a ďalšie 

subjekty s rôznymi kompetenciami, záujmami a finančnými zdrojmi. Špecifická pozornosť je 

venovaná intervenciám spolufinancovaným zo zdrojov európskych fondov smerujúcich do 

Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom operačných programov na roky 2014 – 

2020, ktorými sú Integrovaný regionálny operačný program a Operačný program Životné 

prostredie.  

 

Stratégia navrhuje riešenie agend, ktoré sú v kompetencii miestnej samosprávy a agend, ktoré 

v kompetencii miestnej samosprávy nie sú, ale samospráva má ambíciu ovplyvniť ich riešenie 

využitím princípu partnerstva. 

 

 

 

 

 



Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Vrakuňa 
      na roky 2014 – 2020 
 
 
  

 
 

strana 4 z 6 

 

Strategické ciele v jednotlivých prioritných oblastiach/politikách 

 

 

V Í Z I A 

 

 

Moderná mestská časť Bratislavy s kvalitnou infraštruktúrou zameranou na uspokojenie 

potrieb svojich obyvateľov. Poskytuje dobré podmienky pre pokojný a harmonický život 

s výbornou úrovňou komunálnych služieb mnohorakého zamerania najmä v sociálnej 

a kultúrno - spoločenskej oblasti. Správnym použitím finančných prostriedkov verejných 

a súkromných zdrojov a využívaním vnútorného potenciálu je zabezpečovaný udržateľný a 

vyvážený rozvoj mestskej časti. 

 

 

 

 

 

GLOBÁLNY STRATEGICKÝ CIEĽ  

 

 

Vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality života obyvateľov mestskej časti s vyváženým 

rozvojom prioritných oblastí rozvoja v súlade so strategickými cieľmi Bratislavského 

samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

 

V prioritných oblastiach rozvoja sociálnej, hospodárskej, environmentálnej a inštitucionálnej 

si mestská časť stanovuje ciele a na dosiahnutie týchto cieľov navrhuje opatrenia 

nasledovným spôsobom: 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ ROZVOJA - OBLASŤ SOCIÁLNEJ POLITIKY 

 

Cieľom je starostlivosť 

o ľudské zdroje a zvýšenie kvality ľudských zdrojov 

oblasti podpory: 

sociálna starostlivosť, šport a kultúra, školstvo a vzdelávania, zdravotnictvo 

 

Špecifické ciele  Napomáhanie dôstojnému životu ohrozeným obyvateľom 

 Napomáhanie rozvoju komunít a podporovať záujem 

obyvateľov zapájať sa do spoločných aktivít  

 Zvyšovanie kvality vzdelávania a prispievať k rozvoju 

tolerantnej spoločnosti 

Opatrenie 1.1 Starostlivosť o sociálne znevýhodnené a vylúčené skupiny 

obyvateľov 

Opatrenie 1.2 Poskytovanie kvalitných služieb seniorom 
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Opatrenie 1.3 

 

Zlepšenie materiálno-technických podmienok škôl a školských 

zariadení 

Opatrenie 1.4 Podpora kultúrnych, spoločenských a športových aktivít 

 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ ROZVOJA - OBLASŤ HOSPODÁRSKEJ POLITIKY 

Cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti 

oblasti podpory:   

doprava, cestovný ruch 

 

Špecifické ciele  Vytvorenie lepších podmienok pre peších a pre cyklistov 

 Zabezpečenie systémového riešenia statickej dopravy 

 Udržiavanie kvalitných komunikácií zverených do správy 

mestskej časti 

 Revitalizovanie lesoparku v súlade s prijatými Strategickými 

zásadami rozvoja Vrakunského lesoparku pre rekreáciu a 

oddych 

Opatrenie 2.1 Podpora rozvoja dopravnej infraštruktúry 

Opatrenie 2.2 Zlepšovanie podmienok pre rozvoj každodennej rekreácie 

 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ ROZVOJA - OBLASŤ ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 

Cieľom je ochrana a tvorba životného prostredia 

oblasti podpory:   

ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo 

 

Špecifické ciele  Ochrana zložiek životného prostredia 

 Podporovanie opatrení týkajúcich sa zmeny klímy 

 Revitalizovanie verejných priestorov 

Opatrenie 3.1 Príjemné a zdravé prostredie pre život  

Opatrenie 3.2 

 

Podpora aktivít a projektov v oblasti ochrany životného 

prostredia 

Opatrenie 3.3 

 

Systém odpadového hospodárstva zameraný na ochranu 

životného prostredia  

Opatrenie 3.4 Podpora aktivít a projektov v oblasti zmeny klímy 

 

 

PRIORITNÁ OBLASŤ ROZVOJA - OBLASŤ INŠTITUCIONÁLNEJ POLITIKY 

Cieľom je skvalitňovanie verejnej správy 

oblasti podpory: verejná správa 

 

Špecifické ciele  Upevňovanie princípov otvorenej samosprávy 
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 Skvalitňovanie poskytovaných služieb 

 Aktívna komunikácia a spolupráca s verejnosťou pri 

plánovacích procesoch 

Opatrenie 4.1 Bezpečná mestská časť 

Opatrenie 4.2 Transparentná a efektívna samospráva 

Opatrenie 4.3 

 

Koordinovanie rozvojových aktivít s uplatnením princípu 

partnerstva 

 

 


