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Programová časť dokumentu nadväzuje na strategickú časť a obsahuje zoznam opatrení 

a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja mesta. Program obsahuje podrobné 

rozpracovanie strategických cieľov v sociálnej, hospodárskej a environmentálnej politike na 

úrovni konkrétnych opatrení a aktivít tvorených vecne príbuznými skupinami projektov 

smerujúcich k naplneniu strategického cieľa rozvoja mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na 

roky 2014 - 2020, ktorým  je  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.  

Citovaný strategický cieľ je rozpracovaný do cieľov v jednotlivých prioritných oblastiach 

sociálnej, hospodárskej, environmentálnej a inštitucionálnej takto: 

 

PRIORITNÉ OBLASTI 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 1 

Sociálna politika 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 2 

Hospodárska 

politika 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 3 

Environmentálna 

politika 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 4 

Inštitucionálna 

politika 

 

Ciele prioritných oblastí 

 
Starostlivosť 

o obyvateľov mestskej 

časti 

- sociálne služby 

a sociálna 

infraštruktúra  

- školstvo 

a vzdelávanie 

- kultúra a šport 

Dopravná a technická 

infraštruktúra 

- doprava 

- cestovný ruch 

 

Kvalita životného 

prostredia 

- odpadové 

hospodárstvo 

- ochrana a tvorba 

jednotlivých zložiek 

životného prostredia 

Služby verejnej správy 

- otvorenosť 

samosprávy 

- rozvoj a podpora 

partnerskej 

spolupráce 

 

 

Obsahom programovej časti sú konkrétne opatrenia a projekty priradené k  prioritným 

oblastiam a stanovenie súboru merateľných ukazovateľov dosiahnutých výsledkov. 

 

 

Prehľad opatrení, projektov a aktivít podľa prioritných oblastí: 

 

 

OPATRENIE 

 

 

PROJEKT/AKTIVITA 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ/OBLASŤ 

 

Opatrenie 1.1 

Starostlivosť o sociálne 

znevýhodnené a vylúčené 

skupiny obyvateľov  

1.1.1 Integrácia a podpora sociálne 

vylúčených komunít, skupín a 

jednotlivcov 

Sociálna - sociálne 

služby 
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OPATRENIE 

 

 

PROJEKT/AKTIVITA 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ/OBLASŤ 

 

 1.1.2 Podpora ohrozených skupín detí              

a mládeže 

Sociálna - sociálne 

služby 

 1.1.3 Vybudovanie denného centra 

a  integračného centra na riešenie 

problémov občanov so závislosťami 

Sociálna - sociálne 

služby 

Opatrenie 1.2 

Poskytovanie kvalitných 

služieb seniorom 

1.2.1 Podpora činnosti denného centra  

na Bodvianskej ul 

Sociálna - sociálne 

služby 

 1.2.2 Zabezpečenie služieb stravovania 

vrátane donášky jedla do domácnosti 

Sociálna - sociálne 

služby 

 1.2.3 Rozšírenie opatrovateľských 

služieb v domácnosti 

Sociálna - sociálne 

služby 

 1.2.4 Vybudovanie domu opatrova- 

teľských služieb 

Sociálna - sociálne 

služby 

 1.2.5 Podpora agentúr domácej ošetro-

vateľskej starostlivosti 

Sociálna - sociálne 

služby 

Opatrenie 1.3  

Zlepšenie materiálno-

technických podmienok 

škôl a školských zariadení 

1.3.1 Modernizácia vybavenia 

materských škôl a základných škôl 

učebnými pomôckami 

 

Sociálna - školstvo 

 1.3.2 Vybudovanie nových tried 

v materských školách 

Sociálna - školstvo 

 1.3.3 Zabezpečenie moderných hracích 

prvkov v materských školách 

Sociálna - školstvo 

Opatrenie 1.4 

Podpora kultúrnych, 

spoločenských 

a športových aktivít 

1.4.1 Podpora kultúrnych podujatí – 

Stavanie mája, Vrakunský deň detí, 

Starostovská zábíjačka, Vianočné 

variácie 

Sociálna – kultúra a 

šport 

 1.4.2 Podpora športových aktivít – 

O pohár starostu, Športom proti 

drogám, Miniolympiáda pre deti 

materských škôl 

Sociálna – kultúra a 

šport 

 1.4.3 Technické dobudovanie objektu 

221 – pódium, javiskové ťahy, opona, 

dokončenie zvukovej kabíny, 

odhlučnenie a vybudovanie šatní 

Sociálna – kultúra a 

šport 

 1.4.4 Modernizácia knižnice, nové 

interiérové vybavenie, vybudovanie 

letnej čitárne, navýšenie rozpočtu pre 

nákup kníh a zabezpečenie vzdelávacích 

aktivít 

Sociálna – kultúra a 

šport 

Opatrenie 2.1 2.1.1 Prijatie novej parkovacej politiky Hospodárska – 
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OPATRENIE 

 

 

PROJEKT/AKTIVITA 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ/OBLASŤ 

 

Podpora rozvoja 

dopravnej infraštruktúry 

dopravná 

infraštruktúra 

 2.1.3 Podpora budovania podzemných 

parkovacích garáží 

 

 2.1.4 Vytvorenie nových parkovacích 

miest 

 

 

 2.1.2 Vybudovanie cyklotrasy pri 

malom Dunaji s prepojením na 

cyklotrasu Jurava 

Hospodárska-

dopravná 

infraštruktúra 

 2.1.2 Odstraňovanie bariér v pešej 

doprave 

Hospodárska-

dopravná 

infraštruktúra 

 2.1.5 Vybudovanie železničnej zastávky 

na Čiližskej ul.  

Hospodárska-

dopravná 

infraštruktúra 

 2.1.6 Vybudovanie cestného obchvatu 

Vrakune 

Hospodárska-

dopravná 

infraštruktúra 

Opatrenie 2.2  

Zlepšovanie podmienok 

pre rozvoj každodennej 

rekreácie 

2.2.1 Údržba a revitalizácia lesoparku, 

obnova mobiliáru a ihriska, 

vybudovanie bežeckého okruhu 

a prírodovedného chodníka 

 

Hospodárska-

cestovný ruch 

 2.2.2 Skvalitnenie starostlivosti 

o verejnú zeleň, výsadba nových plôch 

zelene a stromoradí 

Hospodárska – 

cestovný ruch 

 2.2.3 Vybudovanie lodenice na malom 

Dunaji 

Hospodárska – 

cestovný ruch 

Opatrenie 3.1  

Príjemné a zdravé 

prostredie pre život 

3.1.1 Revitalizácia pešej zóny 

Poľnohospodárska 

Environmentálna–

životného prostredia 

 3.1.2 Revitalizácia pešej zóny 

Bebravská 

Environmentálna –

životného prostredia 

 3.1.3 Revitalizácia športovísk 

a detských ihrísk 

Environmentálna – 

ochrana životného 

prostredia 

Opatrenie 3.2  

Podpora aktivít 

a projektov v oblasti 

ochrany životného 

prostredia 

3.2.2 Likvidácia čiernych skládok 

a predchádzanie vzniku nových skládok 

Environmentálna  – 

ochrana životného 

prostredia 
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OPATRENIE 

 

 

PROJEKT/AKTIVITA 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ/OBLASŤ 

 

 3.2.3 Podpora odstránenia starej 

environmentálnej záťaže na Vrakunskej 

ceste 

Environmentálna   – 

ochrana životného 

prostredia 

Opatrenie 3.3  

Systém odpadového 

hospodárstva zameraný na 

ochranu životného 

prostredia 

3.3.1 Modernizácia zberného dvora na 

Ihličnatej ul. 

Environmentálna   – 

ochrana životného 

prostredia 

Opatrenie 3.4  

Podpora aktivít 

a projektov v oblasti 

zmeny klímy 

3.4.1 Vybudovanie dažďového jazierka 

pre budovou miestneho úradu 

Environmentálna   – 

ochrana životného 

prostredia 

Opatrenie 4.1 

Bezpečná mestská časť 

 

4.1.1 Rozširovanie monitorovacieho 

kamerového systému 

Inštitucionálna  - 

služby verejnej 

správy 

 4.1.2 Efektívna kontrola podmienok 

držania psov 

Inštitucionálna – 

služby verejnej 

správy 

Opatrenie 4.2 

Transparentná a efektívna 

samospráva 

 

4.2.1 Podpora vzdelávania 

zamestnancov a zvyšovanie kvality 

práce 

Inštitucionálna o - 

služby verejnej 

správy 

 4.2.2 Zlepšenie informovanosti 

obyvateľov prostredníctvom webovej 

stránky mestskej časti a priamym 

prenosom z rokovania miestneho 

zastupiteľstva 

Inštitucionálna - 

služby verejnej 

správy 

 4.2.3 Prijatie etického kódexu 

zamestnancov samosprávy a etického 

kódexu volených zástupcov samosprávy 

Inštitucionálna - 

služby verejnej 

správy 

 4.2.4 Zavedenie poskytovania 

elektronických služieb v spolupráci 

s hlavným mestom SR Bratislava 

Inštitucionálna - 

služby verejnej 

správy 

Opatrenie 4.3 

Koordinovanie 

rozvojových aktivít 

s uplatnením princípu 

partnerstva 

4.3.1 Zlepšenie spolupráce 

s občianskymi združeniami, iniciatívami 

a angažovanými občanmi pri 

plánovacích aktivitách 

Inštitucionálna - 

služby verejnej 

správy 

 4.3.2 Podpora projektov cezhraničnej 

spolupráce 

Inštitucionálna - 

služby verejnej 

správy 

 4.3.3 Zavedenie participatívneho Inštitucionálna -
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OPATRENIE 

 

 

PROJEKT/AKTIVITA 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ/OBLASŤ 

 

rozpočtu ako možnosť 

spolurozhodovania obyvateľov o použití 

časti rozpočtu mestskej časti 

služby verejnej 

správy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


