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predseda Bratislavského samosprávneho kraja
JURAJ DROBA

Milí čitatelia,

teší ma, že pri celkovom rozpočte 176 miliónov eur sme  
na župe hospodárili s prebytkom bežného účtu 12 mi-
liónov eur. Do kraja dávame viac peňazí, darí sa nám 
budovať lepšie sociálne služby, opravovať a modernizo-
vať školy, obnovovať cesty, jednoducho robiť dobré a pro-
spešné veci pre vás občanov nášho kraja. Hospodárime 
efektívne.

Jednou z hlavných priorít kraja je školstvo. Platíme uči-
teľom za čas, ktorý trávia so študentmi mimo rozvrhu 
(vyše 100-tisíc eur mesačne), prinášame nové a moder-
né formy štúdia, školám sme pomohli získať granty  
z programu Erasmus+ za vyše 471-tisíc eur, vďaka kto-
rým študenti odborných škôl môžu študovať v zahrani-
čí. Za prvých 6 mesiacov roka 2019 sme do našich škôl 
investovali až 5 miliónov eur. 

Ak považujete niekoho za výnimočného alebo za člove-
ka, ktorý významným spôsobom prispel nášmu kraju, 
či už v školstve, kultúre, športe, vo vede, alebo v inej ob-
lasti, môžete ho nominovať na ocenenie Bratislavského 
kraja, ktoré každoročne udeľujeme v kategóriách Vý-
ročná cena Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, 
Pamätný list predsedu BSK a Historická osobnosť. 
Viac sa dozviete na str. 5.

Zaujíma vás, koľko ľudí žije, pracuje a cestuje v Brati-
slavskom či Trnavskom kraji? Potom vám prinášame 
výsledky najväčšieho prieskumu mobility, ktorý sa  
realizoval na základe lokalizácie SIM kariet u troch 
najväčších operátorov. Určite neprehliadnite ani zme-
ny v cestovných poriadkoch počas leta.

V našom mesačníku nájdete aj zaujímavé tipy na  
výlety v Bratislavskom kraji. Budem rád, ak využijete 
služby nášho autobusu Malokarpatský expres alebo 
vláčik Záhoráčik, ktoré vás aj s bicyklami prepravia  
za krásami prírody, či už Malých Karpát, alebo Záho-
ria. 

Prajem vám krásne leto plné zážitkov.
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ZASTUPITEĽSTVO

V roku 2018 sme v kraji pri cel
kovom rozpočte 176 miliónov 
eur hospodárili s prebytkom na 
bežnom účte 12 miliónov. 

Tie použijeme na plánované inves
tičné výdavky v  najbližších troch 
rokoch. Pokra čujeme teda v dobrom 
hospodáre ní s bežným prebytkom 
na úrovni 10 % daňových príjmov. 
Záverečný účet Bratislavského sa
mospráv neho kraja na rok 2018 

schválili žup ní poslanci na júnovom 
zasadnutí zastupiteľstva. 
„Efektívne hospodárenie je výsledkom 
dobre odvedenej práce ľudí a vzájom-
nej spolupráce, čo potvrdzuje aj záve-
rečný účet za minulý rok. Do kraja 
dávame viac peňazí, darí sa nám bu-
dovať lepšie sociálne služby, opravovať 
a mo dernizovať školy, obnovovať cesty, 
jednoducho robiť dobré a prospešné 
veci pre obyvateľov kraja,“ pochválil 
výsledok predseda BSK Juraj Droba. 

V bratislavskej župe pokračujeme 
v ro zumnom požičiavaní si finanč
ných prostriedkov. Len 21 % inves
tičných akcií financujeme z úverov. 
Na väčšinu investičných akcií si za
robíme dobrým bežným hospodáre
ním. Naďalej sa bu deme venovať aj 
financovaniu tretieho sektora a ob
čianskych aktivít prostred níctvom 
dotácií v sume takmer 3 milió ny eur 
ročne.

Na bratislavskej župe 
hospodárime efektívne

Elena Pätoprstá 
Klub 7 strán

Bratislavská župa 
finančne aj propa
gáciou plne podpo
ruje ekoturizmus 

ako formu trvalo udržateľnej turisti
ky, ktorá v  sebe spája úctu k  prírode 
či pamiatkam s  aktívnym využitím 
voľného času pri ich poznávaní, zve
ľaďovaní alebo vzdelávaní sa o  nich. 
Verejnosť asi najviac vníma ekotu
rizmus v  Bratislavskom kraji cez bu
dovanie nových cyklotrás, projekt 
cyklomosta prepájajúceho Slovensko 
a  Rakúsko alebo župou financovaný 
turistický rýchlovláčik Záhoráčik, 
prevážajúci obyvateľov aj cyklistov do 
regiónu dolného a stredného Záhoria 
od povodia Moravy v Záhorskej Vsi po 
pohorie Malých Karpát a okolí Plavec
kého hradu. Prioritou župy je telesné 
a duševné zdravie obyvateľov a ekotu
rizmus je veľmi zmysluplná prevencia 
práve proti civilizačným ochoreniam.

Jaroslav Šíbl

Okom poslanca
Ekoturizmus ako moderný trhový segment v odvetví cestovného ruchu je čoraz častejšie komu
nikovanou témou. Poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sme sa opýtali:  
Považujete ekoturizmus za jednu zo strategických priorít Bratislavského kraja? Ak áno, prečo?

Martin Vlačiky
Krajský klub 
nezávislých

Ekoturizmus je 
nová, environ
mentálna forma 

cestovného ruchu. Ide o  zodpoved
né cestovanie a  návštevu prírod
ných oblastí, v  ktorých je životné 
prostredie chránené a  väčšina ak
tivít pôsobí na podporu a udržanie 
kvality života miestneho obyvateľ
stva. V  Bratislavskom samospráv
nom kraji sa nám takéto cenné 
oblasti našťastie tiež zachovali 
napriek tomu, že sme najrozvinu
tejším regiónom Slovenska. Našou 
úlohou je sprístupniť tieto miesta 
návštevníkom a pritom maximálne 
dbať na ochranu životného pros
tredia. Preto som rád, že sa ekotu
rizmus dostal medzi priority do 
Programového vyhlásenia BSK a  aj 
ja osobne ho za strategickú prioritu 
považujem.

Krajský klub  
nezávislých

Rozvoj ekoturiz
mu by sa mal stať 
jednou zo strate

gických priorít Bratislavského kraja. 
Ekoturizmus alebo aj tzv. zážitkový 
turizmus sa snaží podnecovať a využí
vať prirodzený záujem ľudí o prírodu 
pri súčasnom obmedzení negatívnych 
vplyvov, ktoré „klasický“ turistický 
ruch zvyčajne prináša.
Cieľom týchto alternatívnych foriem 
turizmu je posilnenie rozvoja regió
nov so zachovalou prírodou tak, aby 
táto mohla zostať zachovaná aj naďalej.
Ekoturizmus môže byť vhodnou alter
natívou voči síce tradičným, často však 
aj devastačným spôsobom využívania 
krajiny (napr. nadmernou ťažbou dre
va a nerastných surovín), ale aj voči deš
trukčným formám rozvoja rekreácie 
a  turizmu (napr. výstavba lyžiarskych 
stredísk, lanoviek či golfových ihrísk).
Pri dobrom nastavení by tak ekoturiz
mus mohol významne prispievať k sys
tematickej ochrane prírodného dedič
stva na území Bratislavského kraja.
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ŠKOLSTVO

V školstve v Bratislav skom kraji to stále žije

Učiteľom župných škôl platíme za aktivity so študentmi 
mimo vyučovania – krúžky, semináre, súťaže a iné čin
nosti, za ktoré dosiaľ neboli platení. Mesačne tak ško-
lám pošleme vyše 107-tisíc eur. Keďže do škôl potre-
bujeme dostať novú generáciu učiteľov, zaviedli sme 
100eurový príplatok pre začínajúcich pedagógov.

Okrem motivácie učiteľov stále hľadáme 
spôsoby, ako skvalitniť štúdium. Na 

odborných školách sme preto pomohli 
otvoriť nové odbory, pričom najväčší 

záujem je o  IT. Na ďalších 4  gymná
ziách v Pezinku, Bratislave a Ma

lackách sme otvorili bilingvál
ne triedy.

Školám sme začali pomáhať aj so získavaním grantov. 
V rámci Erasmus+ získali tento rok župné školy 471tisíc 
eur na podporu mobility študentov, ktorí si budú môcť 
vyskúšať stáž v zahraničí. Ďalšie projekty za 112tisíc eur 
sú zamerané na učiteľov a na nové metódy výučby. V na
sledujúcich rokoch pripravujeme aj vlastné vzdelávacie 
kurzy pre učiteľov a riaditeľov.

Za prvých 6 mesiacov roka 2019 sme do našich škôl in
vestovali až 5 miliónov eur. Súčasťou tohto balíka bola aj 
paušálna platba vo výške 5tisíc eur pre každú školu na 
drobné nákupy, revízie a opravy.

Prvé výsledky na seba nenechali dlho čakať. Tento rok 
stúpol počet prihlášok na župné školy o 15 %.

V kraji sme sa zamerali na podporu a motiváciu učiteľov, ako aj na modernizáciu štúdia. Novým 
učiteľom zvyšujeme platy, končiacim zvyšujeme odchodné, všetkým učiteľom platíme za krúžky 
a umožňujeme im bezplatne študovať cudzí jazyk na štátnej jazykovej škole − tieto kurzy v súčasnos
ti využíva skoro 300 učiteľov.

Prvou školu na Slovensku, ktorá 
otvorila maturitnú duálnu triedu 
v  obchodných odboroch, bola žup-
ná Stredná odborná škola obcho-
du a  služieb Samuela Jurkoviča na 
Sklenárovej 1 v Bratislave. V odbore 
obchodný pracovník z  nej do praxe 
odchádza jedenásť dualistov. 

„Maturanti, ktorým sme odovzdali 
maturitné vysvedčenia, majú za sebou 
4 roky intenzívneho štúdia a 2 roky pra-
xe priamo u  zamestnávateľov. V  ruke 
majú však nielen maturitné vysvedče-
nie, ale aj pracovnú zmluvu. To je tá naj-
väčšia výhoda duálneho vzdelávania, 
keď študentov zaúča priamo zamestná-
vateľ, ktorý ‚svojich‘ študentov po matu-
rite rovno aj zamestná,“ zhrnul výhody 
duálneho vzdelávania Juraj Droba.

Škola sa podieľa na výchove a  vzde
lávaní nižšieho a  stredného ma
nažmentu pre obchodné reťazce 

a cestovný ruch. Zároveň pôsobí ako 
centrum odborného vzdelávania 
a prípravy pre oblasť obchodu a slu
žieb s ním spojených.

Okrem toho má uzatvorené zmluvy 
s  deviatimi zamestnávateľmi, me
dzi ktorými sú DM Drogerie Markt, 
TESCO STORES SR, LIDL Sloven
ská republika, Leder  &  Schuh SK, 

DEICHMANNOBUV SK, BILLA, 
Kaufland Slovenská republika, NAY 
a  Metro. Od budúceho školského 
roka  2019/2020 pribudnú ďalší za
mestnávatelia Tchibo a Terno.

V  školskom roku  2018/2019 na ško
le študuje 225  študentov a  z  toho 
v  systéme duálneho vzdelávania 
ich je 93.

Prví úspešní maturanti v systéme duálneho vzdelávania

Vysvedčenia prvým úspešným maturantom 
v systéme duálneho vzdelávania slávnostne 
odovzdal bratislavský župan Juraj Droba.



| 05

NOVINKY

Ak považujete niekoho za výnimočného alebo za člove
ka, ktorý významným spôsobom prispel nášmu kraju, či 
už v školstve, kultúre, športe, vo vede, alebo v inej oblas
ti, môžete ho navrhnúť ako kandidáta na ocenenie aj 
vy.

Ocenenia môžu byť udelené tak osobám, ako aj organizá
ciám. Návrhy na ocenenia môžete podávať, ak ste obyva
teľ Bratislavského kraja, občianske združenie či iná or
ganizácia so sídlom v Bratislavskom kraji, do 31. augusta 
2019. 

Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného 
a jeho stručný životopis alebo ekvivalentný záznam ak
tivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie.  

Prihlasovací formulár a bližšie informácie:  
www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.

Pripravili sme pre vás unikátnu sché
mu územných dotácií, v ktorej ne
chávame rozhodné slovo starostom  
a primátorom. Medzi naše obce a mes- 
tá prerozdelíme takmer 400 000 eur.

Dotácie si rozdelia obce alebo nimi 
zriadené organizácie na rozvoj verej
nej či turistickej infraštruktúry a na 
rekonštrukciu či revitalizáciu verej
ných priestranstiev. Máte dobrý ná-
pad, ako by sa tieto financie mohli 
rozumne použiť? Pripravte si návrh  
a príďte s ním za starostom alebo pri
mátorom do konca letných prázdnin. 

Veríme, že tie najefektívnejšie určite 
podporia, pretože najlepšie vedia, čo 
ich obec, mesto, resp. mestská časť po
trebuje. 

V Bratislavskom samosprávnom kraji každoročne udeľujeme ocenenia v kategóriách Výročná cena 
Samuela Zocha, Čestné občianstvo BSK, Pamätný list predsedu BSK a Historická osobnosť tým, 
ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie kvality života jeho obča
nov alebo ho úspešne reprezentujú. 

Nominujte osobnosti Bratislavského kraja

Nominácie posielajte do 31. 8. 2019

Viac informácií sa dočítate na  
bratislavskykraj.sk/dotacie
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ROZHOVOR

Kapela, ktorá vznikla v  jednej z  bratislavských 
garáží, ešte aj dnes po 30  rokoch svojej existen
cie vypredáva koncerty. Inšpirovala sa hudbou 
z  Jamajky a  svojím rytmickým SKA reggae roz
tancuje takmer každého. O jej začiatkoch, inšpi
ráciách a  radostiach sme sa zhovárali s Braňom 
„Bejzom“ Bajzom.

Kedy si začal spievať?
Na gymnáziu som sa dostal do triedy, v ktorej veľa chala
nov hralo na gitare, a  to ma povzbudilo. Keďže som mal 
doma gitaru vďaka bratovi, ktorý ju zavesil na klinec, tak 
som sa začal učiť. Mal som poriadne fialové prsty, ale vôľa 
zvíťazila. Na spev som vtedy ešte nemal odvahu. Prvý 
spieval Roman Schätzel. Keď z  kapely odišiel, zavolali 
sme kamaráta, spievajúceho bubeníka. Lenže ten nestíhal 
chodiť na skúšky, a tak som nejako samovoľne začal spie
vať. Spieval som len tak, „ako mi huba narástla.“ Až teraz, 
posledné roky, som začal chodiť na hodiny spevu, aby som 
pochopil, ako to funguje aj z  fyzickej stránky. Darinka 
Tóthová, operná speváčka, je moja učiteľka spevu. Sama 
hovorí, že je liečiteľka zlých speváckych návykov. Určitý
mi obrazmi vie vysvetliť, ako dostať tón do tváre a nezaťa
žovať len hlas.

Aké boli začiatky Polemicu?
Vznikli sme v  garáži jedného zo zakladateľov na Komi
sárkach v  Rači. Vtedy boli také drevené elektrónkové 

rádiá z prvej republiky a tie chalani prekáblovali a neja
ko to hralo. Totálne amatérske. Keď sme od rodičov do
stali prvé peniaze, kúpili sme si aparáty značky Regent, 
východonemecké. Vznikli sme v roku 1988, pred pádom 
komunizmu. Vtedy sa ešte robili tzv.  predhrávky pred 
komisiami miestnych kultúrnych stredísk. Ak človek ne
mal 18, tak nesmel hrávať vo večerných hodinách. Takéto 
mladé kapely mohli hrávať len na študentských akciách 
poobede. Druhý problém bol, že sme boli menšinový žá
ner, ktorý nezapadal do vtedajších štruktúr. Intenzívne 
sme začali hrať až po páde komunizmu, v roku 1990.

Prečo ste začali hrať práve reggae?
Boli sme fanúšikovia tejto hudobnej scény, ktorá v Bratisla
ve vrcholila v 80tych rokoch. Keď sme sa dostali na gym
náziá, zrazu tie kapely prestali fungovať, a to nás povzbu
dilo. Niektoré kapely vzniknú preto, že chcú hrať, chcú byť 
slávne a potom špekulujú, čo budú hrať. My sme vedeli, čo 
chceme hrať, len sme nevedeli, ako sa dostať do povedomia. 
Bol pretlak nadšenia nad skúsenosťami, ktoré boli mizivé.

Mali ste kapely, ktoré boli vašim vzorom?
Samozrejme, Madness, The Specials a na Slovensku Ven-
til RG, ktorá vydržala ako undergroundová kapela s veľ
kým menom. Rozpadla sa, keď hudobníci museli ísť na 
vojnu. Po ich návrate sa už neobnovila.

Ktorá pieseň bola vaša prvá? 
Asi pieseň Trápny deň, tá sa dostala na prvý album. Boli sme 
ešte tínedžeri, keď vznikla. Z  ďalšej našej piesne Študent 

POLEMIC
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ROZHOVOR

absolvent sa zachoval iba dychový motív, ktorý sme použi
li v pesničke Ona je taká. Prvé dva albumy boli kompilácie 
našich prvotných nápadov a ďalšie albumy už boli novinky.

Ktorá pesnička Polemicu je najslávnejšia?
Ťažko povedať, či je najslávnejšia, ale Baba Ryba je pesnička, 
ktorá nás dostala do povedomia. Je to pesnička, ktorá pre
svedčila rádiá, že aj slovenský text môže byť zaujímavý. Zlo
žili sme ju v roku 1992. Vyšla v Nemecku a bola distribuova
ná do celého sveta v rámci SKA muziky. Vďaka tej pesničke 
k nám prišiel istý Američan Douglas (Dougly) z americkej 
vojenskej základne v Nemecku. Piesňou bol nadšený a fo
neticky ju mal vynikajúco zvládnutú. Občas s nami vystu
poval aj na koncertoch – Američan spievajúci po slovensky. 
A zrazu nás pozvali do Fun rádia na rozhovor. Priniesli sme 
túto nahrávku a nechápali, prečo pieseň nepoznajú, keď je 
taká dobrá. Nemohli ju poznať, lebo vyšla v zahraničí. A tak 
ju začali hrávať a 2 roky ju hrali v tzv. rotáciách. Ľudia ešte 
nepoznali Polemic, ale poznali túto pesničku. A tak sa nám 
vďaka úspechu Baby Ryby otvorili dvere do médií a bol čas 

na prvý album. Najslávnejšou pesničkou našej kapely je ur
čite iná vec s názvom Komplikovaná.

Máte 10 albumov.  Ktorý si najviac ceníš?
Boli sme kapela, ktorá sa zrazu dostala do mainstreamu. 
Cením si asi prvý album, a to z čistej nostalgie. Debut je 
najviac vypiplané dieťa. Boli sme mladí, bez rodín, tak sme 
si to naplno užívali. Nebýval som u  rodičov, na obdobie 

nahrávania som sa presťahoval do štúdia. Vtedy sme fun
govali 9 rokov a z našej tvorby sa už dalo čoto vybrať. Na
hrávali sme v špičkovom štúdiu so špičkovým zvukárom, 
s  ktorým doteraz nahrávame – Ivanom Jombíkom. Bol 
rok 1997 a boli sme čerství absolventi vysokých škôl, cha
lani bez záväzkov, myslením pubertiaci. Na albume sme 
intenzívne pracovali dva roky. Štúdio stálo veľa peňazí, 
čo bola pre nás, ľudí bez príjmov, obrovská suma. Požiča
li sme si od rodičov, dali sme dokopy úspory a poskladali 
sme sa na nahrávanie. Dnes už nahráte hudbu aj na počí
tači, vtedy to nebolo možné.

Si rodený Bratislavčan. Ktoré miesto v  meste alebo 
v Bratislavskom kraji ti je najmilšie?
Narodil som sa v  Novom meste pri „Zváračáku“ a  te
raz bývam v  Bernolákove, ale najradšej mám uličky 
Starého Mesta, ktoré si zachovali svoj pôvodný ráz – 
Hviezdoslavovo námestie, Ventúrsku, uličky okolo Kla
risiek. Svoje čaro má aj promenáda popri Dunaji a  na 
petržalskej strane Dunaja Sad Janka Kráľa.

Čo čaká kapelu v najbližšom období?
Pripravujeme spoločný koncert na Uprising festivale 
a  spoločnú pesničku s  bratislavskou reggae kapelou Me
dial Banana. Okrem toho v dohľadnom čase plánujeme vy
dať naše nové pesničky na albume.

Za rozhovor ďakuje Nora Čechmánková.

  6� 7�  Budmerice divadelný festival

24. 8.  Uprising festival Bratislava Zlaté Piesky
   7� 9�  Kuchajda – záver kultúrneho leta

28. 9.  Dúbravské hody

PROGRAM POLEMICU  
V BRATISLAVSKOM KRAJI:
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INTEGROVANÁ DOPRAVA

Koľko ľudí skutočne žije, pracuje a cestuje v Bratislavskom a Trnavskom kraji? To je otázka, nad ktorou si 
lámu hlavu všetci primátori, starostovia a župani. Bratislavská integrovaná doprava si preto objednala 
najväčší prieskum mobility, ktorý sa realizoval na základe lokalizácie SIM kariet v telefónoch.

Dochádzkové 
toky podľa okresov

Výsledky najväčšieho prieskumu mobility

Na území Bratislavského a Trnavského kraja sa na pre
lome novembra a decembra minulého roka nachádzalo 
viac ako 1,3 mil. SIM kariet. Boli to hlasové SIM karty, 
ktoré sa počas dňa aj noci nachádzali na území jedné
ho z týchto dvoch krajov. Na základe ich pohybu sa ná
sledne dokázalo určiť, či sa cez deň presúvajú do iného  
mesta alebo sa pohybujú z kraja do kraja.

„Naším hlavným cieľom bolo zistiť potenciál a  toky 
SIM  kariet v  rámci Bratislavského a  Trnavského kraja. 
Dnes máme ďalší doplnkový zdroj dát, ktorý využívame 
na plánovanie a  zvyšovanie kvality verejnej dopravy 
v regióne,“ povedala generálna riaditeľka Bratislavskej 
integrovanej dopravy, a. s., Zuzana Horčíková.

Z  analýzy, ktorú vypracovala spoločnosť Market Lo
cator SK, vyplýva, že až viac ako 404-tisíc SIM kariet 
cestuje cez deň do iného mesta. Napríklad z Trnavy do 
Bratislavy sa každý deň presúva 11 604 SIM kariet a zá
roveň z Bratislavy do Trnavy sa presunie 9 943 SIM ka
riet. Analýza poskytuje informácie o  pohybe SIM  ka
riet z každého mesta či obce v oboch krajoch.
Všetky údaje, s ktorými sa pri spracúvaní analýzy pra

covalo, sú anonymizované. Pri čítaní výsledkov je však 
nutné myslieť na to, že niektorí ľudia môžu mať aj viac 
telefónov. Výsledky prieskumu sú preto len doplnko
vým zdrojom informácií.

„Zozbierané dáta budú slúžiť na prípravu dokumentu, 
ktorý poslúži ako podklad na rozšírenie IDS BK do sused-
ného Trnavského kraja. Už v  priebehu leta by malo dôjsť 
k  integrácii železničného uzla Trnava do IDS  BK, vďaka 
čomu cestujúci z Trnavy budú môcť pri cestovaní do Brati-
slavy a celého Bratislavského kraja využívať všetky výhody 
IDS  BK. V  najbližších mesiacoch spracujeme dokument, 
ktorý posúdi možnosti a  etapizáciu rozšírenia IDS  BK do 
Trnavského kraja,“ doplnila Zuzana Horčíková.

Bratislavská integrovaná doprava, a.  s., poskytne 
spracované výstupy z dát o lokalizácii polôh SIM ka-
riet na vyžiadanie aj ďalším samosprávam a  orgá-
nom štátnej správy.

Projekt je spolufinancovaný z  programu Európskej 
únie INTERREG SubNodes.

M. Staník
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ČÍSLA Z PRIESKUMU
Počet analyzovaných SIM kariet  1 329 654

SIM karty, ktoré majú dennú aj nočnú lokalizáciu v tej istej obci  925 397

Karty, ktoré sa cez deň presúvajú do inej obce  404 257

Počet SIM kariet v Bratislave v noci  633 806

Počet SIM kariet v Trnave v noci 65 746

Počet SIM kariet, ktoré cez deň prídu do Bratislavy  138 921

Počet SIM kariet, ktoré cez deň prídu do Trnavy  27 018

Poznámka: Ide o SIM karty, ktoré majú dennú aj nočnú polohu na území Bratislavského 

alebo Trnavského kraja�

Bratislavu čaká počas prázdnin rekonštrukcia dú-
bravsko-karloveskej radiály. Z  toho dôvodu sa od 
22.  júna výrazným spôsobom zmenili trasy a  cestovné 
poriadky električiek.

Po každej radiále bude v kratších intervaloch jazdiť jed
na linka, a  to do centra, kde bude možné prestúpiť na 
všetky ostatné električkové linky:
• z Rače linka č. 3
• z Ružinova linka č. 9
• zo Zlatých pieskov linka č. 4
• z Petržalky linka č. 1
• z Karlovej Vsi bude jazdiť náhradná električková 

linka X6
• električku medzi Dúbravkou a Molecovou ulicou 

nahradí autobusová linka X5

Náhradná električková linka  X6 z  Karlovej Vsi bude 
premávať v smere do centra cez nábrežie a z centra cez 
tunel. Vďaka tomu bude možné dostať sa bez prestupu 
do významných uzlov Most SNP, Šafárikovo nám. a Ka
pucínska/Zochova.

K zmenám cestovných poriadkov dôjde aj v prímest-
skej autobusovej doprave. V  špičke autobusy na vy
braných linkách nebudú premávať tak často ako počas 
školského roka. Následný interval medzi jednotlivými 
spojmi na hlavných ťahoch však dosiahne maximálne 
20 minút. Tým sa cestovné poriadky prispôsobia zníže
nému záujmu cestujúcich počas letných mesiacov.

Aktuálne cestovné poriadky spojov IDS BK nájdete v mo
bilnej aplikácii IDS BK a tiež na stránke www.idsbk.sk.

M. Staník

CEZ LETO sa menia 
cestovné poriadky
Prázdniny, dovolenky, ale aj veľké rekonštruk
cie sa počas letných mesiacov podpíšu pod zme
nu cestovných poriadkov. 
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MALOKARPATSKÝ  
EXPRES 

ü

MALOKARPATSKÝ EXPRES
KLEINKARPATISCHER EXPRESS
SMALL CARPATHIANS EXPRESS

Vajnory

Bratislava AS Nivy

Červený Kameň

Bratislava – Modra – Červený Kameň – Budmerice 
km 1 �U 3 �U 5 �U

Bratislava, Most SNP nást. 7            � 0 8.20 11.20

Bratislava, AS Nivy • 3 8.26 11.26

Bratislava, AS Nivy nást. 9 � 0 8.30 11.30 16.00

Svätý Jur, Krajinská ul.                            � 17 8.54 11.54 16.24

Pezinok, námestie nást. 2 � 23 9.04 12.04 16.34

Modra, Štúrova ul. � 30 9.14 12.14 16.44

Modra-Harmónia � 35 9.19 12.19 (

Modra-Piesok, Zochova chata • 39 9.24 12.24 (

Častá, Červený Kameň                           • 52 9.40 12.40 17.00

Budmerice, Podhájska ul.                           • 62 9.48 12.48

Budmerice, námestie                             • 63 9.50 12.50

Budmerice – Červený Kameň– Modra – Bratislava
� km 2 �U 4 �U 6 �U

Budmerice, námestie � 0 9.50 13.30

Budmerice, Podhájska                          � 1 ( 13.32

Častá, Červený Kameň                          � 11 ( 13.40 17.05

Modra-Piesok, Zochova chata            � 24 ( 13.56 17.21

Modra-Harmónia                                   � 28 ( 14.01 17.26

Modra, Štúrova ul. � 33 10.04 14.06 17.31

Pezinok, námestie nást.4                          � 40 10.14 14.16 17.41

Svätý Jur, Krajinská ul.                        � 46 10.24 14.26 17.51

Bratislava, AS Nivy nást. 9 • 63 10.48 14.50 18.15

Bratislava, AS Nivy � 0 11.10 14.55 18.20

Bratislava, Most SNP nást. 7                   • 3 11.15 15.00 18.25

Platí 1. 6. – 29. 9. 2019
�U – premáva v sobotu, v nedel’u, v štátom uznaných sviatkoch a 30. 8.
Autobus má 24 miest na sedenie a státie a 24 miest na uloženie bicyklov.  
Ceny cestovného:
Celodenný cestovný lístok vrátane prepravy 1 bicykla – 4 €
Počas platnosti autobus možno ľubovoľne využívať
po celej trase.
Zľavnený celodenný cestovný lístok do 15 rokov vrátane
prepravy 1 bicykla – 2 €
Jednorazový cestovný lístok vrátane prepravy 1 bicykla – 2 €
Jednorazový zľavnený cestovný lístok do 15 rokov
vrátane prepravy 1 bicykla – 1 €
V autobuse platí Bratislava CARD City & Region.

Máte radi prírodu, bicykle, 
turistiku a Malé Karpaty? Potom 

vám prinášame niekoľko tipov  
na výlety počas letných mesiacov 
naším autobusom Malokarpatský 

expres. Prevedie vás zákutiami 
malokarpatského regiónu  

na trase Bratislava –  
Budmerice cez Svätý  

Jur, Pezinok, Zochovu  
chatu a Červený Kameň. 

bratislavskykraj.sk
bratislavaregion.travel

Turistickým autobusom  
a s bicyklami do Malých Karpát! 



| 11

VOĽNÝ ČAS

SVÄTÝ JUR
JuRaVa Svätý Jur – Rača 7 km alebo Vajnory 8 km, 
z Rače cez Krasňany do Bratislavy 7 km
Svätý Jur – Tri bresty – Limbach – Pezinok 9 km
Šúr prírodná rezervácia

PEZINOK
Pezinok – Nad mlynom – Viničné – Svätý Martin 
– Senec 17 km (vlak do  Bratislavy)
Pezinok – Suchý vrch – Pezinská baba 12 km – 
Konské hlavy – Pernek 23 km, cyklovlak Záhorá
čik do Bratislavy
Pezinok – Vinosady – Šenkvice 9 km (vlak do Bra
tislavy)

MODRA 

Modra – Vinosady – Cajla – Pezinok 9 km
Modra – Šenkvice 6 km (vlak do Bratislavy)

MODRA-HARMÓNIA
 ModraHarmónia – Elesko vinárstvo 2 km

ZOCHOVA CHATA
Pumptracková dráha
okruh históriou Huncokárov
Zochova chata – observatórium, 1,7 km – Veľká Ho
moľa rozhľadňa 3,3 km – ModraHarmónia 8 km

Zochova chata – Kuchyňa 14 km, cyklovlak 
Záhoráčik do Bratislavy

ČERVENÝ KAMEŇ
Červený Kameň – Papiernička – ModraHarmó
nia 8 km

Červený Kameň – Častá – Budmerice 9 km
Červený Kameň – Doľany – Sološnica 19 km, cy 
klovlak Záhoráčik do Bratislavy

BUDMERICE
Budmerice – Dubová letisko – ModraHarmónia 
9 km  
Budmerice – Dubová – ModraHarmónia 8 km
Budmerice – Vištuk – Šenkvice 9 km (vlak do Bra
tislavy)
Budmerice – Báhoň – Kaplná – Čataj – Senec  
20 km (vlak do Bratislavy)

TIPY NA VÝLET  
S MALOKARPATSKÝM EXPRESOM

Premáva od 1. júna do 29. septembra na trase  
Bratislava – Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Zochovu chatu a Červený Kameň

Celodenný lístok vrátane1 bicykla 4 €. Zľavnený celodenný lístok (do 15 r.) vrátane 1 bicykla 2 €

24 miest pre cestujúcich & 24 miest pre bicykle

hrad Červený Kameň

Modra

rozhľadňa Veľká Homoľa
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Vysoká 
pri Morave

Plavecký 
Štvrtok

Záhorská Ves

Jakubov

Malacky

Zohor

Lozorno

Rohožník

Sološnica

Láb

Stupava

Devínska
Nová Ves
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Borinka

Jablonové
Baba

Pernek

Kuchyňa

Plavecký
Mikuláš

Plavecké
Podhradie

Kostolište

Bratislava
Bratislava

Senica

Pezinok

BrnoBrno

Turistickým vlakom Záhoráčik 
do Plaveckého Podhradia

km stanica/station 2381 2319 2325

Záhorská Ves odch. 8.20 12.20 16.16

Vysoká pri Morave 8.31 12.31 16.25

Lábske jazero zast. x8.34 x12.34 x16.28

Zohor prích. 8.40 12.40 16.34

Zohor odch. 8.50 12.50 16.50

Lozorno x8.57 x12.57 x16.57 BA

Jablonové x9.04 x13.04 x17.04

Pernek pri Zohore x9.10 x13.10 x17.10

Kuchyňa 9.16 13.16 17.16

Rohožník 9.25 13.25 17.25

Sološnica x9.31 x13.31 x17.31

Plavecké Podhradie prích. 9.35 13.35 17.35

km stanica/station 2306 2334 2380

Plavecké Podhradie odch. 10.23 14.23 18.23

Sološnica x10.26 x14.26 x18.26

Rohožník 10.35 14.35 18.35

Kuchyňa 10.42 14.42 18.42

Pernek pri Zohore x10.47 x14.47

Jablonové x10.54 x14.54

Lozorno x11.00 x15.00

Zohor prích. 11.07 15.07

Zohor odch. 6.50 11.18 15.18

Lábske jazero zast. x6.55 x11.23 x15.23

Vysoká pri Morave 7.00 11.28 15.28

Záhorská Ves prích. 7.10 11.38 15.38

Plavecké Podhradie – Zohor – Záhorská VesZáhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie

spoje premávajú od 27. 4. do 13. 10. 2019 v, ,, a
x – zastavuje na znamenie/BA – ide do Bratislava hl.st. prích. 20.45

Región Záhoria ponúka dostatok zážitkov pre 
rodiny s deťmi, peších turistov aj cykloturistov.  
Ak ste jeho fanúšikom, spoznávajte prírodné krásy 
Záhoria s naším turistickým vlakom Záhoráčikom. 
Spája najzápadnejšiu obec na Slovensku Záhorskú 
Ves s Plaveckým Podhradím.

bratislavskykraj.sk
gob.sk
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TIPY NA VÝLET SO ZÁHORÁČIKOM

 

Kuchyňa – po modrej značke na vrch Vysoká  
(754 m. n. m.) – krásny polkruhový výhľad z 2. naj 
vyššieho vrchu Malých Karpát, cyklistická a tu
ristická trasa z Kuchyne na Zochovu chatu
Sološnica (po zelenej značke), Plavecké Podhra
die (po žltej značke) – rozhľadňa na vrchu Vápen
ná, nazývanom aj Roštún (752 m. n. m.)
Sološnická dolina (po modrej značke) – Veľký 
Petrklín (587 m. n. m.) – náročnejšia túra pre zdat
nejších turistov
Medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13 – cyklotú
ry po medzinárodnej cyklotrase Eurovelo 13 po
zdĺž bývalej železnej opony (trasa Vysoká pri Mo
rave – Záhorská Ves – preprava kompou do obce 
Angern (Rakúsko) a späť po trase Kamp – Thaya 
– March cez Marchegg, Schloßhof a Cyklomost 
slobody
Vysoká pri Morave – Lábske jazerá (rybársky raj)
Malacky – Pálfiovský kaštieľ a park, Múzeum Mi
chala Tillnera, Kaplnka Svätých schodov pri fran
tiškánskom kostole, WHITE EUROVALLEY GOLF 
PARK, Wellness Hotel Spark, synagóga

Malé Leváre  – Levanduland
Veľké Leváre – Pamiatková rezervácia 
ľudovej architektúry Habánsky dvor, 
bicykel

Plavecký Štvrtok – Biobazén Borovica, bicykel
Plavecké Podhradie – Plavecký hrad a Plavecká jaskyňa, 
podujatie Tri kľúče pre Katarínu 6. 4. – 21. 9. 2019

Zľavová karta Rodinné pasy, ktorú 
môže ZADARMO získať každá rodina 
s trvalým bydliskom v našom kraji, má 
veľa noviniek! Držitelia Rodinných 
pasov môžu čerpať zľavy a  výhody 
 u nových partnerov, ktorými sú na

príklad: Hovoriace knihy, hravá det
ská obuv Ježko Bežko, Hotel Agátka 
s  jazdeckým a  golfovým areálom, or
ganizátor jazykových pobytov From 
Globe, Cewe fotokniha, organizátor 
detských osláv Oslavypredeti.sk a zľa
vu dostanete aj od predajcu koliesko
vých korčúľ – spoločnosti Roces. No 
a ak sa v lete vyberiete za zábavou do 
obľúbeného rakúskeho Familyparku, 
na každom Rodinnom pase ušetríte 1 €.  

Všetko potrebné o zľavových mož-
nostiach aj ďalších novinkách sa do-
zviete na úplne novej stránke www.
rodinne-pasy.sk alebo na facebooku 
Rodinných pasov, kde každý deň 
pribúdajú informácie o  zaujímavých 
podujatiach v  našom kraji. Novinky 
a zaujímavosti sa držitelia Rodinných 
pasov dočítajú aj v elektronickom letá
ku, ktorý dostávajú priamo do svojich 
emailových schránok.

Šetrite so zľavovou kartou Rodinné pasy 

vláčik Záhoráčik

Plavecká jaskyňa

Plavecký hrad
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Milí lúštitelia, správnu odpoveď z krížovky nám posielajte na adresu: redakcia@regionbsk.sk alebo poštou na adresu redakcie uvedenú v tiráži do 16. 8. 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 6/2019:  „Srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie.“ Blaise Pascal

„Liek na čokoľvek je.............................................”  (Isak Dinesen)

16. 8. 2019 | 18.30 | hrad devín

 TOMÁŠ KLUS

SIMa MarTaUSOvÁ

vLaSTa redL

JÁn aMBrÓZ 
VýstaVa k 30. Výročiu pádu železnej opony

vstupenky v sieti
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OKRES PEZINOKOKRES MALACKY
Dátum Názov a adresa lekárne (26. 08. – 31. 08.) Čas

26. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň BENU, Mierová 10/A

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

27. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

28. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň HARMÓNIA, Malé Námestie 7

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

29. 8. Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885 16.00 – 22.30

30. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Duklianskych hrdinov 34

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

31. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

Dátum Názov a adresa lekárne (26. 08. – 31. 08.) Čas

26. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland*, Jantárová cesta 30
Lekáreň CLEMENTIA, Hálova 5

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

27. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland*, Jantárová cesta 30
Lekáreň Green Pharma, Zuzany Chalupovej 5

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

28. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland*, Jantárová cesta 30
Lekáreň Green Pharma - Vaša lekáreň, AUPARK, Einsteinova 3541/18

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

29. 8. Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A 07.00 – 22.30

30. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland*, Jantárová cesta 30
Lekáreň HEDERA, Tupolevova 21

16.00 – 20.00 
20.00 – 21.30

31. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland*, Jantárová cesta 30

Lekáreň KUTLÍKOVA, Kutlíkova 17

07.00 – 20.00

20.00 – 21.30

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

26. – 31. 8.

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

nonstop
nonstop
nonstop

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

26. – 31. 8.

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

nonstop
nonstop
nonstop

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ 
OKRES BRATISLAVA

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ PRE DETI A DORAST
OKRES BRATISLAVA, SENEC

BRATISLAVA-PETRŽALKA

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.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
za vybrané 
obdobie 
v mesiaci august

Dátum Názov a adresa lekárne (26. 08. – 31. 08.) Čas

26. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24  
Lekáreň U TIGRA, Moyzesova 4

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

27. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

28. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň APOTHEKE, Moyzesova 10

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

29. 8. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 22.30

30. 8. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 16.00 – 22.30

31. 8. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň FARMÁCIA, Meisslova 1

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

Komletný rozpis lekární nájdete na bratislavskykraj.sk v sekcii zdravotníctvo a lekárne v časti pohotovostné lekárne.
Počas dovolenkového pobytu na  území Slovenska mimo nášho kraja nájdete rozpis lekárskej alebo lekárenskej pohotovostnej služby vždy na stránke príslušné-
ho samosprávneho kraja v časti Zdravotníctvo alebo na jednom mieste pre všetky VUC na stránke e-vuc.sk.
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* Vchod z Romanovej ulice č. 30, 851 02 BratislavaPetržalka, v budove OD Kaufland.
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VOĽNÝ ČAS

LETODIVY 2019: I. letná sezóna Bratislavského bábkového divadla

Letné divadelné predstavenie a koncerty pre deti a dospelých

Istropolis, Škultétyho 5, záhrada vedľa divadla

www.babkovedivadlo.sk


