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Milí čitatelia,
som veľmi rád, že prihlášky na župné školy oproti minulému roku vzrástli o 15 %. V BSK sa usilujeme výrazne
skvalitniť naše školstvo a pomôcť tak mladým v ľahšom
štarte do života. Preto sa snažíme, aby žiaci základných
škôl, ich rodičia, ako aj výchovní poradcovia mali čo
najlepší prehľad a čo najviac informácií na jednom
mieste. Som hrdý na to, že naše úsilie prinieslo „ovocie“,
a verím, že študentov bude len pribúdať.
Teším sa aj z toho, koľko akcií sa v našom regióne koná
a koľko zaujímavostí môžeme okolo nás vidieť. Veď si
to prejdime. Ak si chcete vybehnúť do prírody, môžete
začať napríklad prehliadkou Dunajských perál. Bratislavský kraj sa totiž oficiálne stal perlou na Dunaji
a zapojil sa do siete, ktorá prepája turisticky zaujímavé
miesta na najdlhšom toku v Únii. Jedinečným turistickým autobusom Malokarpatský expres sa môžete odviezť za krásami Malých Karpát alebo sa môžete pobicyklovať okolo Zochovej chaty. Prípadne máte možnosť
vybehnúť na rozhľadňu na Veľkej homoli a preskúmať
gigantické podzemné pivnice hradu Červený Kameň.
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Len nedávno k nám zavítal určite najstrašnejší kráľ súčasnosti. Nabral som odvahu a urobil som si s ním „selfíčko“. Bol nečakane milý. Jasné, hovorím o Vladimírovi
Furdíkovi, ktorý hral v Hre o tróny obávaného Nočného
kráľa. Je príkladom toho, ako sa z „obyčajného“ Bratislavčana stala svetová osobnosť. Niečo z jeho súkromia
sa dozviete aj v našom rozhovore.
Ak ste sa stále nenabažili svetového športu, môžete sa
tešiť na ďalšiu výnimočnú akciu. Bratislava bude od
20. júna hostiť majstrovstvá sveta v karate, v rámci ktorých sa budú prvýkrát v histórii konať aj veľmi atraktívne majstrovstvá sveta v boji so zbraňami (kobudo).
O tom všetkom sa dočítate v našom časopise a zistíte, že
v našom regióne je možné všetko okrem nudy. Pre mňa
je náš kraj naozaj najlepším miestom pre život.
Prajem vám príjemné čítanie.

Juraj Droba
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
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Zastupiteľstvo

Okom poslanca
Prinášame vám vyjadrenia troch poslancov zastupiteľstva BSK z finančnej komisie k nasledujúcej otázke: Je podľa vás efektívne zapájať občanov do rozhodovania o verejných financiách?
Ak áno, prečo?

Martin Chren
Za lepší kraj
Demokracia
je
vláda ľudu. Preto
každé posúvanie
rozhodovania
smerom k čo najširšiemu okruhu
obyvateľov daného mesta, mestskej
časti či kraja vnímam ako pozitívny
krok. Bratislavská župa so svojím
programom participatívneho rozpočtovania, pri ktorom samotní obyvatelia hlasujú o udeľovaní grantov,
je vzorom aj pre ostatné samosprávy.
Pre mnohých ľudí je činnosť župy
vzdialená, ale platí pravidlo, že politikom netreba veriť, politikov treba
kontrolovať − a preto je zapájanie
verejnosti do rozhodovania aj do
kontroly nakladania s verejnými peniazmi veľmi dôležité.

D4/R7
Projekt diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 predpokladá vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti
južnej siete rýchlostných ciest
spájajúcich západ a východ Slovenska.
Podpredsedníčky
Bratislavského
samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová a Elena Pätoprstá sa ako
zástupkyne župy zúčastnili na
kontrolnom dni stavby D4/R7. Ich
cieľom bolo predovšetkým zistiť,
či stavba ide podľa harmonogramu
a ako sa dodávateľ stavby vyrovná
s obvineniami z použitia kontaminovanej pôdy.

Juraj Káčer

Juraj Pátek
Nezaradený
poslanec
Áno, jednoznačne
súhlasím so zapojením verejnosti do
rozhodovania o verejných financiách,
ako príklad uvádzam participatívny rozpočet, ale výšku tejto položky
v rozpočte musia schváliť poslanci
v zastupiteľstve na základe možnosti
príjmovej stránky rozpočtu. Ďalšou
možnosťou zapojenia verejnosti do
rozhodovania o verejných financiách
je podanie žiadosti o dotácie (BRDS)
v rôznych oblastiach ich činnosti zameraných na aktivity v športe, turizme, regionálnom rozvoji, kultúre, vo
zveľaďovaní obcí a miest atď. Opäť
len do výšky schválenej v rámci možnosti príjmov rozpočtu a odporúčaní
externých hodnotiteľov, ktoré podľa
môjho názoru nemusia byť pre dotačnú komisiu a následne poslanecký
zbor úplne záväzné. V každom prípade sa od ich odborného názoru treba
odraziť pri konečnom schvaľovaní.
„Hlavný manažér Ferrovial pre Slovensko informoval, že dá prešetriť
dodávku materiálu od subdodávateľa z oblasti Nivy, kde je v časti bývalej Apolky kontaminovaná zemina,
preveria laboratórne skúšky tejto
dodávky, ako i kontrolu miesta, kde
bola dovezená zemina z tejto lokality,“
vyjadrila sa podpredsedníčka BSK
Elena Pätoprstá.
Zástupcovia spoločnosti uviedli, že
o výsledkoch kontroly budú informovať Bratislavský samosprávny
kraj aj hlavné mesto Bratislava.
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Starostovia
pre kraj
Myslím, že zapájať
obyvateľov do vecí
verejných je prospešné. A prospešné pre obe strany.
Obyvatelia prichádzajú s nápadmi,
podnetmi a sú aj verejnou kontrolou
i kritikou zároveň... čo posúva vpred.
Pozrime sa na jednoduchý príklad:
ak sa obyvateľ aktívne zapojí do verejného plánovania, brigád alebo
projektu v rámci povedzme participatívneho rozpočtu, získa k projektu, investícii iný vzťah, postoj. Máme
s tým skúsenosti napríklad na školách, kde sú rodičia aktívnymi členmi združení, organizujú brigády,
spoločné podujatia, menia školské
dvory a deti spolu s nimi. Vznikajú komunity. A práve komunity sú
niečo, čo vytvára z anonymnej ulice,
mesta niečo láskavé, domov.
Aj BSK má participatívny rozpočet.
O tom, že ľudia majú záujem zapájať
sa do vecí verejných, svedčí napríklad
aj počet záujemcov, ktorí sa zapojili
do výzvy o poskytnutie dotácií z BSK.

Na foto zľava Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID, Alžbeta Ožvaldová,
podpredsedníčka BSK, Michal Halabica, riaditeľ odboru dopravy BSK

Zdroj: stock.adobe.com

ŠKOLSTVO

Prihlášky na župné školy
vzrástli o 15 %
Vybrať si správnu strednú školu je jedným z dôležitých medzníkov v živote človeka. V BSK sa preto
snažíme smerovať kroky v oblasti školstva k tomu, aby žiaci základných škôl, ich rodičia, ako aj výchovní poradcovia mali čo najlepší prehľad a čo najviac informácií na jednom mieste. Z toho dôvodu
sme vytvorili stránku www.strednapremna.sk a vydali brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! No nielen to, usilujeme sa realizovať aj veľa iných aktivít, ako napr. účasť župných
škôl na rôznych podujatiach v Bratislavskom kraji (Župné školy v Avione, Župné školy pre Teba či
Profesia days 2019).
Vďaka našim aktivitám vzrástol počet podaných prihlášok na župné stredné školy oproti minulému roku z 8 368
na 9 636, čo v praxi znamená vyše 15 % nárast. Nárast
počtu prihlášok na bilingválne gymnáziá je pritom až
93 %, čo výrazne ovplyvnilo zavedenie bilingválneho
štúdia od septembra 2019 na ďalších 4 župných gymnáziách. Gymnáziá so štvorročným a s päťročným štúdiom v školskom roku 2019/2020 ponúkajú 769 miest,
s osemročným štúdiom 280 miest a stredné odborné školy ponúkajú 3 459 miest. Stredná športová škola a konzervatóriá mali talentové skúšky na študijné odbory,
v ktorých sa vyžaduje overenie špecifických zručností
a schopností, v mesiacoch marec a apríl. Konzervatóriá
s ponukou 136 miest a stredná športová škola s ponukou
76 miest.

nosti Bratislavského samosprávneho kraja ponúkajú pre
deviatakov, prípadne ôsmakov a piatakov základných
škôl v školskom roku 2019/2020 spolu 4 720 miest. Aby
mali žiaci dostatočný čas na rozhodnutie, ktorú strednú školu si vyberú, rozhodlo sa vedenie BSK zaslať aktualizovanú brožúru s prehľadom o župných stredných
školách všetkým ôsmakom ZŠ v Bratislavskom kraji do
konca školského roka 2019/2020.

Na prijímačky na školský rok 2019/2020 bolo na stredné
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja celkovo podaných o 1 268 prihlášok
viac ako v minulom roku. Školy v zriaďovateľskej pôsob-

re
www.st
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5 000 € pre každú
župnú školu a DSS
V BSK sme začali s novou formou podpory
organizácií, ktoré máme vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, už minulý rok. Vzhľadom
na pozitívne ohlasy a dobré skúsenosti sme sa
rozhodli v novej forme podpory pokračovať aj
v roku 2019.

V tejto schéme budeme v bratislavskej župe pokračovať
vo viacerých vlnách počas jedného finančného roka,
pretože naším cieľom je pomáhať jednoducho, rýchlo a hlavne efektívne. Nie nadarmo sa hovorí: „Čas sú
peniaze.“

efektívne
rých

lo

Pomáh

ame

jednoduch

Domovy sociálnych služieb a všetky školy preto dostali paušálne finančné prostriedky vo výške 5 000 €.
Použiť ich môžu rôznym spôsobom, napr. na drobnú
údržbu, nákup materiálu alebo zrealizovanie potrebných revízií a opráv.

o

Zdroj: stock.adobe.com

„Štandardný systém nahlasovania, plánovania a následnej realizácie opráv, údržby a revízií z organizácií na kraj
sme doplnili novou, jednoduchou schémou. Riaditeľom
zariadení dôverujeme, najlepšie vedia a poznajú svoje
potreby a BSK im vopred pošle finančné prostriedky, ktoré následne len vyúčtujú,“ uviedol finančný riaditeľ Ivan
Bošňák.

SUMMER TECH CAMP 2019
Denný letný tábor technického zamerania
Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej ulici v Petržalke pripravila prvý ročník denného letného tábora s názvom SUMMER TECH
CAMP 2019. Tábor je určený pre žiakov ZŠ, ktorí v septembri 2019 nastúpia do 7., 8. alebo 9. ročníka. Lákavá
je nielen jeho cena 69 €, ale aj rôzne netradičné aktivity ako programovanie, elektrotechnika, multimédiá, robotika, 3D tlač či šport. To všetko pod vedením
skúsených pedagógov a študentov SPŠE Hálova, ako aj
externých lektorov z profesionálnej praxe. Na záver
každého dňa bude vyhodnotenie a udelené ceny. Podrobnejšie informácie a prihlášku nájdete na:
www.spsehalova.sk.

Študenti SPŠE.

08. − 12. 07. 2019
8.00 h − 15.30 h

Miesto: Stredná priemyselná škola
elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava
Stravovanie: desiata/teplý obed/pitný režim
Cena: 69 € (strava, tričko s logom, elektronická
stavebnica, spotrebný materiál, poistenie)
KONTAKT: Mgr. Jozef Lukianov, 0948 357 256,
jozef.lukianov@spsehalova.sk
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ROZHOVOR

Vladimír Furdík
Hra o tróny

Určite každý z vás pozná filmy ako Prometheus, Sherlock Holmes, Game of Thrones (Hra o tróny),
Thor či Skyfall. Čo však tieto filmy spája so Slovenskom? Vladimír Furdík, Slovák, ktorý sa postaral o to, aby všetky bojové scény vyzerali tak dobre, ako sme ich mohli vidieť. Tento herec, dablér
a predovšetkým kaskadér sa narodil 1. júla 1970 v Bratislave. Tretí májový víkend zavítal späť na
Slovensko vďaka najväčšiemu hernému festivalu v SR: Orange Y-Games 2019. Keď sme k tomuto
menu priradili fenomenálnu Hru o tróny, resp. Game of Thrones, ktorú momentálne sledujú tisícky divákov, napadlo nám veľa otázok. „Furdo“, ako ho prezývajú, nám v rozhovore prezradil, ako
sa slovenský kaskadér dostal na vrchol Hollywoodu, čo preňho znamená jeho rodná Bratislava, ale
aj čo na svojej práci najviac miluje.
Ako sa slovenský kaskadér dostal na vrchol Hollywoodu?
Myslím si, že na tom vrchole ešte nie som. Čaká ma
veľmi dlhá cesta, a aj keď som mal možnosť zahrať si
v mnohých úspešných filmoch, podľa mňa je ten vrchol
stále v nedohľadne.
Ktorá časť Bratislavského kraja je vášmu srdcu najbližšia a prečo?
Najradšej mám, samozrejme, časť, v ktorej som sa narodil. To je Ružinov a Trnávka, okolie Zlatých pieskov,
kde som vyrastal, ako malé dieťa som sa tam bláznil.
Tú časť milujem a rád sa tam vraciam.
Čo pre vás znamená rodná Bratislava a aký je váš
vzťah k Slovensku? Nechýba vám pri tak trošku kočovnom živote domov?
V Bratislave som sa narodil a mám na ňu veľmi pekné
spomienky. Aj keď je pravda, že teraz je to trošku iné
ako v čase, keď som bol malý. Ako by som to povedal,
keď som vyrastal, nebolo toľko premávky, áut, ľudia
nestavali okolo seba ploty a neodcudzovali sa jeden od
druhého. Kedysi to bolo tak, že každý poznal každého,
a dnes pomaly nepoznáte vlastného suseda. Bratislava

Zľava Matej
(Cifra) Sajfa,
Vladimír
Furdík

pre mňa znamená spomienky, detstvo a priateľov. Milujem sa vracať do Bratislavy.
Je úžasné, ak človek robí prácu, ktorá ho napĺňa.
Ktorú z rolí milujete najviac? Hereckú, dablérsku či
kaskadérsku?
Najradšej mám dablérsku prácu, ktorá je spojená
s kaskadérstvom, pretože ako dablér vytváram niečo
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ROZHOVOR

Portfólio filmov, v ktorých ste už účinkovali, je veľké. Máte niektorú postavu, ktorá sa vám obzvlášť
dobre hrala a s ktorou sa aj vnútorne stotožňujete?
Postavu? Ťažko povedať. Nad týmto som nikdy nejako
nerozmýšľal, s ktorou postavou som sa stotožnil, ale
rád spomínam na natáčanie filmu Sherlock Holmes 2,
kde som si zahral cigáňa Andreja, a na túto rolu mám
najlepšie spomienky, aj keď to bola iba vedľajšia rola.

Prezradíte nám aj niečo zo svojho súkromia? Ako
vaša rodina vníma vašu prácu? Ako rád trávite voľný čas?
Berú to ako samozrejmosť, pretože to robím už dlho,
a podporujú ma. Voľný čas trávim najradšej na svojej
chalupe v lese.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých.
Zdroj: stock.adobe.com

sám. Ako herec musím viac-menej počúvať režiséra,
produkciu alebo teda toho, kto napísal film. No ako
dablér a kaskadér mám možnosť vytvoriť nejaké dielo a ponúknuť ho. Preto mám radšej dablérsku prácu.

Postava Night King, ktorú stvárňujete v populárnom seriáli Hra o tróny, je negatívna. Ako sa vám
hrá v maske, ktorej výroba vraj trvá 6 hodín? Ako
často musíte tento proces „maskovania“ týždenne
zvládnuť?
Áno, tá postava je negatívna. Z mojej strany hrať v tej
maske nebolo nič zložité. Nežiadali odo mňa nejaké
veľké kreácie, až v poslednej sérii, keď som mal urobiť
v maske úškrn, tak som musel viac namáhať tvár, ale
inak sa mi postava hrala veľmi dobre. Čo sa týka maskovania, niekedy to bolo tri dni, niekedy štyri dni v kuse,
ale poslednú sezónu som bol v tej maske a kostýme
zhruba 30 dní.
Máte ešte nejakú métu alebo sen vo svojej kariére,
ktoré by ste chceli dosiahnuť?
Určite točiť filmy na Slovensku, byť doma a to, aby
sa slovenské filmy vrátili tam, kde bola kedysi československá tvorba, a keby som mal možnosť, na záver
svojich posledných desiatich, dvadsiatich rokov, ktoré
mám možno pri filme, tak točiť práve na Slovensku. To
by bola super bodka za mojou kariérou.
Zľava Juraj Droba, Vladimír Furdík

„Čo sa týka maskovania, niekedy to bolo
tri dni, niekedy štyri dni v kuse, ale poslednú sezónu som bol v tej maske a kostýme zhruba 30 dní.“
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PROJEKTY

Perly na Dunaji
Transdanube Pearls

Regionálny workshop v Pezinku

Podunajská oblasť je jednou z najsľubnejších turistických destinácií v Európe. Väčšinu ciest do
a v rámci podunajskej oblasti zvyčajne realizujeme autom, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Danube pearls sa zameriava na riešenie
týchto problémov rozvojom sociálne spravodlivých, ekonomicky životaschopných, environmentálne priaznivých a zdraviu prospešných
služieb mobility pre návštevníkov dunajského
regiónu.
Národný projekt EÚ Transdanube.Pearls odštartoval
začiatkom roka 2017 a trvá do konca júna 2019. Je spolufinancovaný Dunajským nadnárodným programom
s celkovým rozpočtom 2,9 milióna eur. Jeho súčasťou je
15 organizácií z 9 európskych krajín.

nom ruchu. Vyškolili sme 1 národného manažéra mobility a 11 regionálnych manažérov. Taktiež sme pripravili
Podnikateľský plán pre vytvorenie Informačného centra
mobility v Bratislave a uskutočnili tri regionálne workshopy so zameraním na zvyšovanie povedomia o udržateľnej mobilite. Všetky štúdie sú k dispozícií na stránke
bratislavskykraj.sk.
Hlavným výstupom projektu je založenie tzv. Dunajských perál, siete, ktorá prepája turisticky zaujímavé
miesta na Dunaji. Bratislavský kraj podal prihlášku
o zaradenie do siete a v máji 2019 sa oficiálne stal
Perlou na Dunaji.

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja je
214 635 € pri povinnom spolufinancovaní z vlastných
zdrojov vo výške 15 %, t. j. 32 195,25 €. Každá destinácia sa
zaviazala podporovať udržateľnú mobilitu v cestovnom
ruchu prostredníctvom komplexného súboru činností.
V BSK sme v rámci projektu pripravili Plán udržateľného regionálneho turizmu a mobility, 3 štúdie realizovateľnosti pre parkovacie systémy pre bicykle, výpožičný systém bicyklov v kraji a budovanie cyklotrás
pozdĺž železničných tratí. Ďalšími aktivitami projektu
je založenie a implementovanie informačných centier
mobility a manažérov mobility, vypracovanie špecializovaných opatrení budovania kapacít pre miestnych
a regionálnych partnerov v podnikaní a zlepšenie informovanosti obyvateľov a turistov o mobilite a cestov-

Foto z regionálneho workshopu
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Župná olympiáda seniorov
Bratislavský samosprávny kraj každoročne organizuje podujatie, na ktorom desiatky seniorov súťažia o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.
Dobre naladené družstvá, takmer osemdesiatka súťažiacich, skvelá atmosféra a zaujímavé disciplíny preto ani tento rok nechýbali na ihrisku v bratislavskom
Domove sociálnych služieb pre deti a rehabilitačnom
stredisku ROSA. Dôvodom bola práve Župná olympiáda seniorov 2019. Trinásť 6-členných družstiev
seniorov si zmeralo sily v siedmich zábavných športových disciplínach ako chôdza s loptičkou na lyžičke
cez prekážky, hod loptičkou na cieľ, florbalová streľba
hokejkou na bránku, hlavolam, štafetová chôdza, hod
šípkami na terč a znalosti prvej pomoci. Na podujatí sa
zúčastnilo aj zahraničné družstvo z Maďarska. Tradičnou vstupenkou na olympiádu bol vlastnoručne upečený domáci koláč.
Župné stredné zdravotnícke školy, Strečnianska 20
a Záhradnícka 44, Bratislava sa v rámci celého podujatia
prezentovali svojimi ukážkami prvej pomoci, meraním
tlaku a tepu alebo masážou krčnej chrbtice. Občerstvenie v rámci podujatia zabezpečila Stredná odborná škola
hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Bratislava.
Našim zamestnancom, účastníkom podujatia aj partnerom srdečne ďakujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Na foto seniori z Denného centra seniorov Rača, Žarnovická 7
v Bratislave a Katarína Weissová, zástupkyňa riaditeľa odboru
komunikácie BSK v strede

Prehľad víťazov jednotlivých kategórií
Prvá pomoc: Domov pri Kríži Dúbravka
Štafetová chôdza: MČ Bratislava Dúbravka
Hod loptičkou na cieľ: Krajská organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava
Hod šípkami: Mesto Senec
Florbalová streľba hokejkou na bránu:
Denné centrum seniorov Rača, Žarnovická 7
Chôdza s loptičkou na lyžičke:
MČ Bratislava Dúbravka
Hlavolam: MČ Bratislava Dúbravka
Najkrajší župný koláčik: Domov pri kríži Dúbravka
Najchutnejší župný koláčik: Domov dôchodcov
Pažítkova 2, Ružinov za koláčik „Oblíž prst“
Víťazom putovného pohára predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja sa stalo družstvo MČ Bratislava
Dúbravka, ktoré obhájilo titul z minulého roka.

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
Bratislavský samosprávny kraj dáva možnosť predkladať:
•

žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na rok 2020,

•

projekty zamerané na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na
predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na rok 2020.

Projekty
a žiadosti
predkladajt
e do

31. 7. 2019
.

Projekty je potrebné vypracovať v súlade so sociálnym programom BSK s názvom:

, na
1. Pomoc ženám
ané násilie
ktorých je pách

2. Centrum
kríze
pre rodiny v

Žiadosť môžu predkladať akreditované a neakreditované subjekty, právnické a fyzické osoby vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a projekty vypracované v súlade so sociálnym programom BSK na rok 2020 predkladajte
do 31. júla 2019. Viac informácií nájdete na bratislavskykraj.sk/socialne-sluzby/.
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integrovaná doprava

Cestovanie
integrovanou
dopravou je ešte
lacnejšie
Cestovanie verejnou dopravou v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji
vám šetrí čas, starosti aj peniaze. Stačí využívať všetky výhody, ktoré systém cestujúcim ponúka.

Prestupujte, ako vám to vyhovuje
Po zakúpení alebo označení lístka IDS BK môžete kombinovať linky IDS BK podľa vašich potrieb. Ak je pre vás
výhodnejšie na časť cesty použiť MHD, na druhú vlak
a na tretiu časť autobus, v rámci IDS BK môžete počas trvania platnosti lístka a v rámci zakúpených zón prestupovať bez obmedzení.
S električenkami ešte lacnejšie
Predplatný cestovný lístok (PCL) alebo, ľudovo povedané, električenka je najvýhodnejšou voľbou pre každo-

denné cestovanie napríklad za prácou či do školy. Už si
nepotrebujete kupovať samostatne mesačník na vlak,
prípadne autobus a zároveň mesačník na MHD. Všetko
máte v jednej električenke. Je platná na neobmedzený
počet ciest v rámci svojej zónovej a časovej platnosti.
Platí 7, 30, 90 alebo 365 dní. Postup výpočtu zón je jednoduchý – podľa schémy si potrebujete vypočítať ich
počet od miesta začiatku vašej cesty až do cieľa.
Využívajte mobilnú aplikáciu IDS BK
Teraz môžete mať všetky informácie o verejnej doprave
v Bratislavskom kraji vo svojom mobile. Nainštalujte si
mobilnú aplikáciu IDS BK a vďaka nej budete mať k dispozícii cestovné poriadky všetkých štyroch dopravcov zapojených do IDS BK. Taktiež je možné vyhľadať
si v nej aktuálne spojenie z bodu A do bodu B vrátane
najoptimálnejších prestupov. Vďaka appke IDS BK si
tiež môžete pohodlne zakúpiť cestovné lístky a vyraziť
na cestu.
M. Staník

Zdroj: stock.adobe.com

Jeden cestovný lístok
Po zakúpení cestovného lístka môžete využívať linky
všetkých štyroch dopravcov, ktorí sú zapojení do IDS BK.
Dôležitá je pritom iba časová a zónová platnosť. To znamená, že od zakúpenia alebo označenia lístka môžete cestovať bez obmedzenia počas trvania platnosti lístka a v toľkých zónach, na koľko vás lístok oprávňuje cestovať.
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Zdroj: stock.adobe.com

integrovaná doprava
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KULTÚRA

Historická
udalosť
v športe

Víťazi 7. ročníka
majstrovstiev sveta v karate

Po majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji čaká
Bratislavu ďalší medzník v jej histórii. Po prvýkrát privítame v Bratislave najlepších karatistov
svetovej organizácie WUKF (World Union of
Karate-Do Federations).

WUKF v Európe. „Je v našom záujme pripraviť všetko tak,
aby bola Bratislava dôstojným hlavným mestom karate
WUKF 2019,“ povedal generálny sekretár SFKaBU Mgr. Peter Kotásek na margo príprav MS.

Bratislava bude hostiť 8. majstrovstvá sveta v karate
WUKF a vôbec 1. majstrovstvá sveta v kobudo (boj so zbraňou) WUKF.
Od 17. júna budú do Bratislavy prúdiť davy najlepších karatistov, ktorí budú súťažiť o tituly majstra sveta v karate
a kobudo.
Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave bude od
20. do 23. júna 2019 centrom svetového karate WUKF.
Organizátor, Slovenská federácia karate a bojových
umení, pripravuje všetko tak, aby išlo o najlepší a najväčší turnaj v histórii WUKF.
„Očakávame, že privítame viac pretekárov, ako to bolo
v škótskom Dundee v roku 2018. Veríme, že do Bratislavy
príde vyše 2 800 pretekárov asi zo 60 krajín sveta. Svetová
organizácia WUKF má medzi svojimi členmi viacero federácií z jednej krajiny, čo umožňuje jej neustály nárast členov,“ uviedol prezident Slovenskej federácie karate a bojových umení Mgr. Daniel Baran.
Na samotných prípravách majstrovstiev sveta organizátori pracujú takmer 2 roky po tom, čo získali poverenie od
Výkonného výboru WUKF, a celú prípravnú fázu svojím
podpisom odobril prezident WUKF prof. Dr. Liviu Crisan.
Bratislava už roky hostí európsky pohár v karate a kobudo – SLOVAKIA OPEN, ktorý patrí medzi top súťaže

Prípravy v tejto chvíli prechádzajú do poslednej fázy,
presne podľa harmonogramu. „Musíme povedať, že podpora zo strany Bratislavského samosprávneho kraja a hlavného mesta SR Bratislavy je úžasná. Aj vďaka tomu prebehne
všetko tak, ako má, a dokážeme, že Bratislava vie zorganizovať tie najlepšie svetové turnaje!“ dodal Daniel Baran.
D. Baran
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Aj Dunaj má svoje ostrovy! Môžete sa
o tom presvedčiť na siedmich podujatiach zo série Green Week počas vodáckej sezóny 2019.
Cieľom projektu GREEN WEEK je pútavo predstaviť krásy prírody, vyskúšať si tradície našich predkov na vlastnej koži a naladiť vás na akčné „výpady“ v destinácii Dunajské ostrovy.
Green Week odštartoval maďarský partner v Dunaszigete, následne sme sa mohli stretnúť v Jelke a najbližšie sa
na vás tešíme vo Vrakuni, kde Bratislavský samosprávny
kraj v spolupráci s MČ Vrakuňa pripravil deň plný netradičných športových aktivít a zábavných predstavení pre
malých aj veľkých. Vaše deti si môžu užiť svoj deň 8. 6. na
nábreží Malého Dunaja vo Vrakuni. Môžu si vyskúšať
preteky na vode, výrobu nápoja pomocou pedálovania
či jazdu na pumptrackovej dráhe na bicykli alebo kolo-

bežke, kde vám tento špeciálny spôsob jazdy predstaví
majster sveta v mestskom zjazde Filip Polc. Deti z pódia
zabavia rôzne detské divadelné, tanečné či hudobné skupiny, takže o zábavu
bude postarané. Neváhajte a pripojte sa k nám už od 10.00 hod.
Séria nevšedných celodenných
podujatí sa bude konať v rôznych lokalitách od Malého po
Mošonský Dunaj, od Bratislavy
po Kolárovo. Akcie sú podporené programom spolupráce
Interreg V-A SK-HU v rámci
projektu DANUBE BIKE & BOAT
a sú bezplatné. Bližšie informácie o podujatiach nájdete
na greenweek.pisztrangkor.
hu/slo/greenweek.

Budujeme Partnerstvá

Od 09:00 • ČISTENIE BREHU MALÉHO DUNAJA
Od 10:00 • PÁNKO • ŠPAJDLIČKA A SAFALÁTKA • BREAK DANCE • HEVI DUBI KOMIKS BAND TRIO • PUMPTRACK • JAZDY NA
NETRADIČNÝCH BICYKLOCH • ČLNKOVANIE • BICYKLOVÉ TVORIVÉ DIELNIČKY • SÚŤAŽE SO ŠAŠOM Vstup zadarmo :-)
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MALOKARPATSKÝ EXPRES
Bike bark

Turistickým autobusom
a s bicyklami do Malých Karpát
Už tretiu sezónu Malokarpatského expresu odštartujeme
1. júna 2019. Ide o jedinečné autobusové spojenie do Malých
Karpát, ktoré umožňuje cestujúcim prepravu bicyklov priamo v priestore autobusu. Turistický autobus ponúka obyvateľom, ako aj návštevníkom Bratislavského kraja možnosť
spoznať krásy, zaujímavosti a iné atraktivity Malých Karpát,
či už je to Zochova chata a Bike park, obľúbený cieľ širokej
verejnosti, športovcov a rodín s deťmi pre individuálny
šport pumptrack, rozhľadňa Veľká homoľa, hrad Červený
Kameň, alebo množstvo turistických trás a cyklotrás.

Bike bark

Cyklobus bude premávať každú sobotu a nedeľu aj počas
štátnych sviatkov na trase Bratislava – Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Zochovu chatu a Červený Kameň. Pridanou
hodnotou tohto turistického autobusu je sprievodca, ktorý
podáva informácie o trase a miestach záujmu. Premávať
bude do konca septembra.

„Srdce má svoje dôvody, .................................................................“

(Blaise Pascal)

Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@region-bsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži. Správne
odpovede posielajte do 16. 6. 2019 spolu s vaším celým menom a s poštovou adresou. Výhercov súťaže budeme kontaktovať písomne. Vyhrať môžete lístky
pre dve osoby na divadelné predstavenia v Divadle ASTORKA Korzo ,90 a Divadle Aréna a knižnú publikáciu ZA MOSTOM. Štatút súťaže vrátane informácií
o spracovaní osobných údajov nájdete na www.bratislavskykraj.sk. Rozlúštenie krížovky z 5/2019: „Každá nepriazeň, každý neúspech a každý nepríjemný
zážitok so sebou nesie semienko rovnako veľkého prospechu, ktoré sa môže ukázať ako požehnanie v prestrojení.“ Napoleon Hill
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ZDRAVOTNíCTVO

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
Zdroj: stock.adobe.com

za vybrané
obdobie
v mesiaci jún

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ pre deti a dorast
OKRES Bratislava
Dátum

Názov a adresa lekárne

Čas

Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto
24. – 30. 6. UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto

nonstop
nonstop
nonstop

V zmysle dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom a vedením Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH),
Bratislava je dostupnosť liekov zabezpečená aj v rámci ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, v Oddelení výdaja
pre verejnosť nemocničnej lekárne NÚDCH, 833 40 Bratislava, Limbová 1, v čase do 22.30 hod. denne.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ
OKRES Bratislava
Dátum

Názov a adresa lekárne

Čas

Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto
24. – 30. 6. UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto

nonstop
nonstop
nonstop

Bratislava-Petržalka
Dátum

Názov a adresa lekárne (24. – 30. 06.)

Čas

24. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň BILLA MUCHOVO NÁMESTIE, Muchovo námestie

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

25. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň BOSÁKOVA, Bosákova 9

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

26. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň CLEMENTIA, Hálova 5

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

27. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň CLEMENTIA, Hálova 5

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

28. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň Green Pharma, Zuzany Chalupovej 5

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

29. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň Green Pharma - Vaša lekáreň, AUPARK, Einsteinova 3541/18,

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

30. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň HEDERA, Tupolevova 21

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

Okres Malacky
Dátum Názov a adresa lekárne (24. – 30. 06.)

Okres Pezinok
Čas

Dátum Názov a adresa lekárne (24. – 30. 06.)

Čas

24. 6.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň SCHNEIDER, Myslenická 2/B

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

25. 6.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň SEVER, Svätoplukova 11/D

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Duklianskych hrdinov 34

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

26. 6.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň SV. TADEÁŠA, Holubyho 41

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

27. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

27. 6.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň U TIGRA, Moyzesova 4

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

28. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň U SV.SEVERÍNA, Záhorácka 30/46

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

28. 6.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

29. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

29. 6.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň APOTHEKE, Moyzesova 10

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

30. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

30. 6.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24

07.00 – 22.30

24. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

25. 6.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň HARMÓNIA, Malé Námestie 7

26. 6.

Komletný rozpis lekární nájdete na bratislavskykraj.sk v sekcii zdravotníctvo a lekárne v časti pohotovostné lekárne.
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Program župných divadiel – jún
01.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia

02.

Divadlo Aréna 19.00 Josef Švejk

14.

Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Zaseknutá bundička
Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Čudné popoludnie dr. Zvonka Burkeho
Divadlo Aréna 19.00 Venuša v kožuchu

15.

03.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia

Bratislavské bábkové divadlo 10.00 O Rybárovi a Zlatej rybke
Divadlo Ludus 19.00 Tajný denník Adriana Mola

16.

Divadlo Aréna 19.00 Opona hore

04.

Bratislavské bábkové divadlo 10.30 Popolvár
Divadlo Aréna 19.00 Na mol

17.

05.

18.

Bratislavské bábkové divadlo 10.00 Popolvár
Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Komúna

06.

Bratislavské bábkové divadlo 11.00 a 14.00 Zhavranelí
Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Náš človek

07.

Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 11.00 Zhavranelí
Divadlo Ludus 10.00 Džungľa
Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Lásky jednej plavovlásky

Divadlo Aréna 19.00 Sklenený zverinec

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Idiot

19.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Letmý sneh
Divadlo Aréna 19.00 Tiso

20.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Jama deravá
Divadlo Aréna 20.00 Jazz v Aréne

21.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Sen svätojánskej noci

08.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Sen svätojánskej noci

22.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Komúna

09.

25.

Divadlo Aréna 19.00 Josef Švejk

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Na koho to slovo padne

10.

26.

Divadlo Aréna 19.00 Na mol

Divadlo Aréna 19.00 #dubček

11.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Sen svätojánskej noci

12.

Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Komúna
Divadlo Aréna 19.00 Extasy Show

27.

Bratislavské bábkové divadlo 16.30 Neviditeľní
Divadlo Aréna 17.00 Žiarlivé ženy
Divadlo Aréna 20.00 Prázdniny pána Hulota

13.

Bratislavské bábkové divadlo 09.00 a 10.30 Zaseknutá bundička
Divadlo Astorka Korzo´90 19.00 Lásky jednej plavovlásky
Zmena programu vyhradená.

KOMÚNA v divadle Astorka

Komúna je príbeh harmonického manželstva architekta Erika
(Juraj Kemka) a Anny (Zuzana Konečná), ktorí z ekonomických
dôvodov poskytnú svoju zdedenú veľkú vilu v dobrej štvrti
priateľom. Príjemné a bezproblémové spolužitie trvá dlhší čas,
no po zistení, že Erik sa stretáva s mladou študentkou architektúry (Anna Jakab Rakovská) a tiež by ju rád priviedol do komúny, čiže do spoločného domu, sa atmosféra radikálne zmení.
Na toto výnimočné spolužitie v komúne sa pozeráme očami šestnásťročnej Freje, dcéry Anny a Erika, postavy, ktorej reálnym predobrazom je
identické dospievanie Thomasa Vinterberga v komúne svojich rodičov.
Thomas Vinterberg, Mogens Rukov
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Divadlo ARÉNA Viedenská cesta 10, Bratislava. Predaj vstupeniek online a v pokladnici: pondelok – nedeľa od 14.00 do 18.00 hod. Divadlo LUDUS Hrá
v Štúdiu L + S, Nám. 1. mája 5, Bratislava. Vstupenky sú k dispozícii online. Bratislavské bábkové divadlo Z dôvodu rekonštrukcie hrá v budove Istropolisu
(zadný vchod zo Škultétyho 5), ako aj v priestore súčasnej kultúry A4 na Karpatskej 2 (YMCA). Divadlo ASTORKA Korzo´90 Nám. SNP 33, Bratislava. Predaj
vstupeniek online a v pokladnici v pracovných dňoch od 12.00 do 19.00 hod. Cez víkend: hodinu pred predstavením.

www.astorka.sk

www.ludusdivadlo.sk

www.divadloarena.sk

www.babkovedivadlo.sk

