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predseda Bratislavského samosprávneho kraja
JuraJ Droba

Milí čitatelia,

verím, že prázdniny ste si užili plným dúškom a  nový 
školský rok začínate s  novonačerpanými silami. Som 
rád, že do prvých ročníkov stredných škôl v našej zria-
ďovateľskej pôsobnosti zasadlo o 400 študentov viac. 
„Nováčikom“ sme darovali EKOflaše, aby sme mládeži 
vštepili citlivé a zodpovedné správanie k životnému pro-
strediu.

Verím, že aj vďaka nášmu úsiliu a investíciám do zlep-
šovania podmienok v  oblasti školstva bude študentov 
stále pribúdať. Veď práve do opráv školskej infra- 
štruktúry sme investovali minulý rok až 7 miliónov eur 
a  od začiatku letných prázdnin realizujeme menšie 
opravy i významnejšie rekonštrukcie. Podarilo sa nám 
zmodernizovať deväť školských objektov za viac než  
500 000 eur a ďalších päť rekonštrukcií je vo fáze reali-
zácie, pričom investície predstavujú takmer 370 000 eur. 
Naším cieľom je, aby sa študenti aj pedagógovia cítili prí-
jemne a boli v prostredí, ktoré vytvorí podmienky pre mo-
derné vzdelávanie. Som rád, že sa nám to postupne darí. 

Som hrdý na absolventov našich odborných škôl, ktorí 
sa zaradili medzi popredných podnikateľov. V článku 
Absolventi našich škôl žnú úspechy na vinárskom trhu 
sa dozviete o  študentskom a kariérnom živote našich 
absolventov. Ich krátke príbehy vypovedajú o  tom, že 
nielen po ukončení gymnázia je možné stať sa úspeš-
ným manažérom a podnikateľom. 

Pre celú rodinu sme pripravili jedinečný rozhovor  
so skvelou herečkou Lujzou Garajovou Schramekovou.

Posunuli sme sa aj v sociálnej oblasti otvorením nového 
špecializovaného zariadenia pre deti s autizmom. Zača-
li sme rekonštrukciu kaštieľa v Modre. Na podporu mla-
dých umelcov sme s Nadáciou CVERNOVKA podpísali 
novú zmluvu. Zároveň pripravujeme už tradičné podu-
jatia ako ŽUPNÉ ŠKOLY či BSK Tech DAY. 

Prajem vám príjemné čítanie.
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ZasTupITEľsTvO

Okom poslanca
Modernizácia školstva prispieva k rozvoju budúcich absolventov. Vďaka kvalitnému vzdelaniu sú 
úspešnejší na trhu práce a v podnikaní.  Poslancov Zastupiteľstva bratislavského samosprávneho 
kraja sme sa opýtali:  Ako vnímate posun v školstve za posledný rok a čo je podľa vás ešte potreb-
né  zlepšiť, zrealizovať v novom školskom roku?

Oliver Solga
Klub 7 strán

ako dlhoročný po- 
slanec môžem po-
rovnávať, a  teda 
bez preháňania 

môžem povedať, že bSK práve v škol-
stve urobil nie kroky, ale obrovský 
skok dopredu. a to za relatívne krát-
ke obdobie. V  najbližších rokoch 
bude stále treba pokračovať v audite 
a rekonštrukcii našich škôl a ešte viac 
rozširovať a  skvalitňovať i  výchov-
no-vzdelávací proces. osobne som 
veľmi rád, že sa bSK podarilo uviesť 
do života aj prvé spojené školy. brati-
slavský kraj môže slúžiť za vzor, ako 
reformovať slovenské školstvo.

Zvyšujeme 
investície do 
vzdelávania
Počas letných prázdnin bratislav-
ská župa realizovala opravy a  re-
konštrukcie na 9 škôl v bratislave 
(524 948,52 €). 

Investície v číslach:
●  dielňa SoŠ polygrafickej (54 233,57 €),
●  sociálne zariadenie pri telocvični 

Gymnázia na Hubeného (47 723,74 €),
●  izby a hlavný vstup do školského in-

ternátu na Saratovskej (213 442,15 €),
●  balkón a strechy na SPŠ strojníckej 

(6 000 €),
●  fasády a zvody na ZŠ a  gymnáziu 

s vyučovacím jazykom maďarským 
(16 000 €),

●  sklenená stena v Škole pre mimoriad-
ne nadané deti a gymnáziu na objekte 
na Skalickej ceste (21 976,80 €),

●  nové drevené vchodové dvere na 
SPŠ elektrotechnickej (8 928 €),

●  samostatná ekvitermická vetva pre 
prenajaté priestory na SoŠ obcho-
du a služieb (34 251,14 €),

●  podlahy telocvične  SoŠ technickej 
(88 141,98 €).

 
Vo fáze  realizácie je ďalších päť re-
konštrukcií a opráv za 362 991,26 €.

Prebiehajúce rekonštrukčné práce:
●  ženské aj mužské šatne v Gym-

náziu na Seneckej ul.  
v Pezinku (35 916,00 €),

●  podlahy a kanalizácie SoŠ 
pedagogickej v bratislave  
(30 575,26 €),

●  nové okná na bratislavskej SoŠ pod-
nikania na Znievskej 2 (123 000 €),

●  výmeny rozvodov kúrenia, teplej 
vody a potrubia na SoŠ elektro-
technickej v bratislave (170 000 €).

bSK zaplatí aj odborný posudok  
a projektovú dokumentáciu na 
opravu chodby SPŠ strojníckej na 
Fajnorovom nábreží v  bratislave 
(3 500 €).

Martin Patoprstý Vladimír Dolinay 
Klub 7 strán

Som učiteľ a osob-
ne ma teší, že ob-
lasť školstva je 
jednou z priorit-

ných oblastí župy. otvorili sme nové 
viacúčelové ihrisko na račianskej 
ulici, viac financií ide na dovybave-
nie kuchýň, jedální či internátov, 
otvorili sme materskú školu priamo 
v priestoroch SoŠ pedagogickej, štu-
denti tak získajú prax hneď v škole. 
učitelia župných škôl majú lepšie 
finančné ohodnotenie, podarilo sa 
vyčleniť milión eur na zvýšenie ich 
platového ohodnotenia. Naštartova-
li sme proces spojených škôl. Zlepší 
sa tým vzdelávací proces v mno-
hých oblastiach. Tiež sa vďaka tomu 
umožní otvoriť prvé bilingválne 
župné triedy aj pre základné školy. 
Veľkou výzvou zostáva naštartovať 
proces inkluzívneho vzdelávania  
s podporou odborných tímov.

Za lepší kraj

Posun bratislav-
ského kraja za 
posledný rok v ob-
lasti školstva je 

markantný. aj samotní zástupcovia 
školských zariadení v  rámci môjho 
poslaneckého obvodu ružinov to 
potvrdzujú a  sú vďační. Je to najmä 
vďaka skvelej práci školského odbo-
ru. Podnety, ktoré som osobne riešil, 
boli vždy vybavené v  prospech veci 
a  potrieb škôl. Stále je však potrebné 
množstvo vecí zlepšovať a  inovovať. 
Významnou kategóriou sú športovis-
ká, ktoré by špeciálne na stredných 
školách v  ružinove potrebovali mo-
dernizáciu. Mojou osobnou ambíciou 
je postupne presadiť rekonštrukciu 
areálov na oa Nevädzová a SPŠ Drie-
ňová, ktoré majú obrovský potenciál, 
a  popri novom športovisku by tam 
mohli vzniknúť aj parkovacie miesta 
pre obyvateľov danej lokality.

takmer

900 000

eur
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Župní prváci budú piť ekologicky

Zavádzame 
inkluzívne vzdelávanie

Prestup zo základnej na strednú školu 
so sebou prináša veľa nových po-

vinností. aby sa študentom lepšie 
zvykalo na nový režim, prostre-

die a spolužiakov, dostali od nás 
malý darček. ako zriaďovateľ 

škôl sme našim mladým venova-
li EKo fľaše. Veríme, že sa stanú 
ich nerozlučnými spoločníkmi. 
Sú praktické, nerozbitné a najmä 
ekologické. opakovaným požíva-
ním šetria životné prostredie.

EKO fľaše prvákom osobne odovzdal župan Juraj Droba počas 
slávnostného otvorenia nového školského roka na Gymnáziu Jána 
Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave.

Na malackom gymnáziu sa otvorili dve bilingválne trie-
dy. aby sa študenti z regiónu dostali včas na vyučovanie, 
upravili sa cestovné poriadky autobusov. Na 6.30 hod. sa 
posunul odchod autobusu z  bratislavy do Malaciek. Po 
novom má príchod na zastávku Malacky, Pomník padlých 
o 7.38 hod. Pre študentov z borinky sa predĺžil spoj, kto-
rý z borinky odchádza o 6.50 hod. V Stupave vďaka tomu 
môžu o 7.10 hod. prestúpiť na autobus do Malaciek.

prispôsobili sme spoje pre
študentov v Malackách

Moderná metóda vzdelávania prichádza aj do župných 
škôl. Nový inkluzívny model bude aplikovaný na Gymná-
ziu Jána Papánka na Vazovovej ulici v bratislave na základe 
našej úspešnej spolupráce s novovzniknutým Centrom in-
kluzívneho vzdelávania. Ide o inovatívny prístup vo vzde-
lávaní, v  ktorom sa žiaci so špeciálnymi potrebami začle-
ňujú do bežného výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom 
inkluzívneho vzdelávania je umožniť všetkým študentom 
prístup ku kvalitnému vzdelaniu.  
Podpora je určená pre školy a  jednotlivých zamestnancov 
škôl (učiteľom a učiteľkám, odborným zamestnancom, pe-
dagogickým asistentom a  ďalším), ako aj pre mládež a  ich 
rodiny.  Centrum  bude poskytovať pre školy v bSK odbor-
nú, metodickú, informačnú a supervíznu pomoc formou:
•  workshopov, 
•  „inkluzívnej triedy“ dlhodobejšieho vzdelávania,
•  poradných kolektívnych diskusií s názvom Poradné 

kruhy s cieľom prevencie proti šikanovaniu,
•  supervízie a poradenstva pre odborných zamestnancov 

a asistentov učiteľa,
•  zvyšovania participácie stredoškolákov.

Máš záujem učiť?
Hľadáme učiteľov do župných škôl. 

Ponúkame benefity!

www.bratislavskykraj.sk
Oddelenie školstva
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Do prvých ročníkov stredných 
škôl v  zriaďovateľskej pôsob-
nosti nášho kraja pribudlo 
o  400 študentov denného štú-
dia viac ako v minulom roku.

V  novom školskom roku navyše 
otvárame až  21  nových odborov, 
napr. študijný odbor ochrana osôb 
a  majetku, študijný odbor infor-
mačné a  sieťové technológie, študij-
ný odbor dizajn interiéru a ďaľšie. 
Na štyroch župných gymnáziách 
sme rozšírili ponuku o  bilingválne 
triedy, do ktorých sa oproti minu-
lému roku prihlásilo až o  93  % viac 
študentov. Spolu máme v  bratislav-
skom samosprávnom kraji sedem 
bilingválnych gymnázií – päť an-
glických a dve ruské. Nárast záujmu 
o  štúdium na školách v  našom kraji 
sme zaznamenali na gymnáziách aj 
odborných školách, ako napríklad 
na Strednej zdravotníckej škole na 
Strečnianskej, ktorá sa rozšírila 

o  odbory ako praktická sestra, asis-
tent výživy či masér.

V  Malinove od nového školského 
roka vznikne spojená škola s  dvomi 
organizačnými zložkami, a  to zá- 
kladná škola a stredná odborná škola 
záhradnícka. Hlavným cieľom vytvo-
renia spojenej školy je zachovanie od-
borného vzdelávania a  zlepšovanie 
podmienok pre žiakov a  študentov, 
keďže v  obci Malinovo bol doteraz 
k dispozícii len 1. až 4. ročník základ-

nej školy. Škola v Malinove bude mať 
aj vďaka spolupráci so župou v  no-
vom školskom roku plnohodnotnú 
dvojstupňovú základnú školu.

V  zriaďovateľskej pôsobnosti bSK 
máme 54 stredných škôl, v ktorých za-
mestnávame viac ako 2 000 učiteľov.
aj tento školský rok sme v bratislav-
skom kraji pripravení vytvárať čo 
najlepšie podmienky pre učiteľov, 
aby pre nich bolo potešením praco-
vať v župných školách.

4 000 nových 
študentov 
v prvom ročníku  
našich škôl

 Centrum mesta
 PALISÁDY 38, VAZOVOVA 14

 Výhodná cena
 15 jazykov
 Možnosť štátnej jazykovej skúšky

www.1sjs.sk | info@1sjs.sk

JAZYKOVÁ ŠKOLA
S TRADÍCIOU

až 21

nových

odborov
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Prázdniny uleteli ako voda 
a  nový školský rok sa už 
začal. Ako a  kde ste toto 
leto dovolenkovali? Máte 
radšej more alebo hory?
Toto leto sme strávili dva 
týždne v Chorvátsku. Pre 
mňa je naozaj more, teplo 
a voda také úplne letné, že 
aspoň raz za rok to túžim 
zažiť.

Prezradíte nám, ako sa 
podľa vás dá stíhať veľké 

množstvo povinností počas 
školského roka? Máte všetko 

podrobne naplánované?
No, rada by som vám to prezradila 

a  poradila, ale sama nestíham nič 
a  nezvládam nič (smiech). Prázdni-

ny sú aj v tomto super. Človek trošku 
vypne a  nemusí stále riešiť výčitky, 
čo všetko s deťmi nestihol a ešte chcel 
stihnúť, koľkokrát sme nepísali dik-
tát a  koľkokrát som nestihla spraviť 
desiatu. Momentálne nás čaká rok, 
keď Gretka nastupuje do prvého roč-
níka. Čiže povinností pribúda. Dú-
fam, že desiatu jej už bude robiť jej 
starší brat.

Podporili ste jeden z  našich 
úspešných projektov Vráťme 

knihy do škôl. Aký vzťah k čí-
taniu majú vaše ratolesti 
Viktor a  Gretka? Majú svoje 

obľúbené knihy? Ak áno, aké?
Momentálne držím v ruke syno-

vu knihu, ktorú veľmi chcel. ani neviem, 
kde sa o nej dozvedel, ale volá sa to Prašina 
od Vojtěcha Mátochu. Ešte nie je až taký 
knihomoľ, ako som bola ja. Ja som odma-
lička rada čítala, dokonca až tak veľmi, že 
mamina ma musela vyháňať od kníh spod 
paplóna. a Gretka, Gretka ešte čítať nevie. 
Tak uvidíme, kam ju to časom zaveje.

Čítate deťom večer rozprávky?
Niekedy sa to podarí, ale nie je to pravidlo. 
Teraz skôr máme také obdobie, že počúva-
jú platne alebo staré rozprávky, ktoré som 
počúvala ešte ja. Naposledy sme spolu číta-
li knižku Cesta na svet od Jany H. Hoffstäd-
ter. Kniha je o  tom, ako deti prichádzajú 
na svet. Je to fajn, ak ju číta rodič s deťmi, 
lebo je písaná veľmi milou formou. Kniha 
je vhodná pre deti od štyroch rokov a veľmi 
ju odporúčam najmä rodinám.

Pomáhate Viktorovi s  učením alebo je 
v tomto smere dostatočne samostatný?
Mala by som pomáhať viac. Teraz sme 
rekapitulovali všetko po štvrtom roční-
ku. Do piateho ročníka sme sa vybrali 
s tým, čo mi aj sám poradil, že on by tých 
pravidiel potreboval trošku viac, ako mu 
dávam. Zatiaľ systém nastavený nemáme, 
stále ho hľadáme.

Čo najradšej robíte, keď sú deti v  škole 
a máte čas len pre seba?
Najradšej si čítam. Nie som ten typ, kto-
rý si sadne k televízoru a nie som ani se-
riálová. Dokážem aj nič nerobiť, poležať 
si len tak s  vyloženými nohami a  počú-
vať hudbu. Najnovšie som objavila čaro 

LujZa GaRajOvÁ 
sChRaMEKOVá

Skvelá herečka, stand-up komička, speváčka a najnovšie aj 
moderátorka Lujza Garajová Schrameková tento rok oslávila 

36. narodeniny. Mamina dvoch ratolestí Gretky a Viktora 
nám prezradila, ako „zvláda“ množstvo povinností počas 

školského roka. Gretku pritom čaká tento rok nástup do 
prvej triedy, čiže povinností ešte pribudne.
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„No teraz, keď už aj k nám prišla školská povinnosť, 
krúžky, gitara, karate a všetko možné, tak už úplne 

chápem kričiace a hysterické maminy.“

Aký máte vzťah so svojimi seriálovými synmi a so se-
riálovým manželom v súkromí?

Videli sme sa v  auguste. S  manželom sme sa pozdra-
vili aj pobozkali. S chlapcami sme dosť dlho posedeli 

a veľa sme sa rozprávali. Stále ma zaujíma, ako si 
poradia so životmi. Nemáme možnosť stretá-

vať sa pracovne, lebo seriál sme už dona-
krúcali, ale myslím si, že toto bolo také 
na celý život. Všetci si budeme pamätať, 

že sme spolu strávili veľmi intenzívne 
a pekné chvíľky.

Prezradíte nám, čo pripravujete na nasledujú-
ce obdobie a kde vás budú môcť čitatelia a tele-
vízni diváci vidieť?

Stále pôsobím v  divadle GunaGu, v  di-
vadle aréna a v divadle L + S, kde hrám 
rôzne predstavenia. Na televíznej obra-

zovke budem moderovať TV show Česko 
Slovensko má talent. Zároveň sa veľmi teším, ako divá-
ci prijmú moju novú pozíciu v  talkshow, ktorá sa volá 
Čau, Lujza a  bude chodiť na JoJ. V  tejto talkshow si do 
obývačky pozývam manželské páry a  bavím sa s  nimi 
o  živote, o  deťoch, o  výchove. ak by mali čitatelia záu-
jem o show, v ktorej účinkujú úspešné ženy so zmyslom 
pre humor a  schopnosťou rozdávať ho, Sit down ladies 

comedy, v ktorej účinkujem s Didia-
nou z Funrádia, je určite to pra-

vé. Koná sa každý utorok v blue 
bear na Mýtnej.

podcastov, čiže nemusím čítať, ale zaujímavé infor-
mácie si vypočujem. Zatiaľ iba v slovenčine a češtine, 
lebo moja angličtina nie je veľmi dobrá. No mám rada 
aj audioknihy. 

Ste mamou nielen v súkromí, ale aj v úspešnom seriá- 
li NAŠI. Máte so seriálovou Lujzou veľa spoločného? 
Ste taká pohodová a  pokojná mamina aj 
doma ?
Niečo spoločného určite máme, 
ale ona mi pripadala ako oveľa 
väčšia hysterka, než som ja. 
Najmä keď sa v seriáli rozkri-
kovala. S  odstupom času 
však už začínam tie sta-
vy chápať. Pred piatimi 
rokmi, keď sme natáča-
li seriál, som ešte ne-
mala školáka, a tak som 
nevedela pochopiť, pre-
čo sa tá moja seriálová 
postava tak vytáča. No te-
raz, keď už aj k nám prišla 
školská povinnosť, krúž-
ky, gitara, karate a  všetko 
možné, tak už úplne chá-
pem kričiace a  hysteric-
ké maminy (smiech).
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bc. CZiZMaDia PaTRiK, vinár, tokajský región

1.  Vinohrady ma zaujímajú od detstva, keďže v rodine máme vinohradnícku a vinársku tra-
díciu, preto som sa chcel stať odborníkom na pestovanie a výrobu vína. Vo vinohradoch 
som sa začal aktívnejšie pohybovať od 11 rokov.

2.  Hlavným kľúčom je, aby vás bavilo to, čo robíte, a mali ste pre to cit a vášeň.

3.  Už pred školou som mal veľa praktických skúseností, ale potreboval som si rozšíriť obzor. 
SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre bola najlepšou, pre ktorú som sa mohol rozhodnúť, 
aby som sa stal znalcom vína a vinohradov, ale zároveň aj pestovania ovocných a kultúr-
nych drevín. Každému by som odporúčal túto školu, bola to škola do života.

4.  Na miestnych výstavách v Strede nad Bodrogom som získal 1. miesto poroty a tiež 
1. miesto obecenstva v kategórii červených vín v roku 2017 s ročníkom 2016 Caber-
net Sauvignon − Frankovka Modrá cuveé. Na miestnej výstave v Cíferi v roku 2019 
som získal 3  strieborné medaily s  vínami Lipovina polosladká  2015, Forslam slad-
ký 2018, Cabernet Sauvignon − Frankovka Modrá cuveé 2016.

ing. KlauDia ČisTá TRETiNOVá, vinárka,  
someliérka, degustátorka, Modra-Kráľová,  
malokarpatský región 

1. K  vinohradníctvu a  vinárstvu ma priviedli rodičia. Pochá-
dzam z Pezinka z vinárskej rodiny a v odbore som celkovo viac 
ako 15 rokov. Podnikaniu v oblasti vinárstva sa venujem spolu 
s manželom.

2. Podľa môjho názoru nie je nič plnohodnotnejšie, ako keď 
je vaša práca zároveň aj koníčkom, a to je môj prípad. Je však 
potrebné ďalej sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu. No za naj-
dôležitejšiu považujem podporu blízkych a rodiny. Bez nich by 
sme ako vinárstvo nemohli fungovať.

3. Škola je vodidlo, od ktorého sa po maturite odpútate do 
reálneho sveta. Vinárka ma naučila láske k prírode, tomu, ako 
spolupracovať s nie vždy ideálnym počasím, viac uvažovať, ako 
vo vinárstve podnikať, ako vôbec víno vyrobiť a ako ho predať. 
Spája sa život so školou. 

4. Najviac ocenení má na konte naše typické Veltlínske zelené, 
na ktoré sa špecializujeme. Okrem iného získalo aj cenu pri-
mátora mesta za najlepší Veltlín z Modry. Medzi naše najvyššie 
hodnotené vína patria aj ružové (Cabernet rosé a St. Laurent 
rosé). Veľmi krátko máme na trhu Dunaj, no už stihol získať  
2 zlaté medaily. Tešíme sa naozaj zo všetkých našich vín.

ABSoLvenTI nAšIch šKôL ŽnÚ 
úsPEChY Na ViNáRsKOM TRhu
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre je jednou z mála škôl na Slovensku, ktoré sa môžu 
pýšiť svojou bohatou históriou a úspešnými aktivitami od samotného vzniku. už viac ako 130 rokov vy-
chováva generácie uznávaných znalcov v oblasti vinohradníctva a vinárstva, ktorí rozhodnou mierou 
prispeli k jej súčasnej úrovni. Úspešným absolventom sme po konzultácii s riaditeľkou Ing. Monikou 
Kisovou položili pár otázok, aby sme sa dozvedeli, aké úspechy dosahujú študenti našich škôl. 

1. prečo ste si vybrali svoje povolanie a ako dlho sa mu venujete?

2. Čo je podľa vás kľúčom k úspechu?

3. ako vám pomohla absolvovaná sOŠ vinársko-ovocinárska v Modre v praxi?

4. Získali ste už počas svojej krátkej praxe aj nejaké ocenenia?
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KuPCOVá DOMiNiKa, someliérka v hoteli Matyšák

1. Povolanie someliérky som si vybrala hlavne kvôli škole. Okrem toho je to veľmi dô-
ležitá osoba v reštaurácii, a preto sa mi táto práca páči.

2. Kľúčom k úspechu je milovať víno a byť oddaný svojej práci. Milujem prácu s ví-
nom a jedlom. Ku každej surovine treba pristupovať vždy s úctou.

3. Škola mi pomohla hlavne v tom, že nás učili veľmi veľkí profesionáli, ktorí vo mne 
prebudili vášeň, a uvedomila som si tam, že slovenské vinárstvo nás mladých potrebuje.

4. Už počas školy som sa zúčastňovala na juniorských majstrovstvách someliérov 
a raz sa mi podarilo byť vicemajsterkou. Po škole som šťastie skúsila opäť a titul som 
si obhájila. No najväčším úspechom je pre mňa to, že sa dennodenne zdokonaľujem 
a hostia a takisto aj moje okolie sú s mojou prácou spokojné.

ing. hORVáTh PETER, vinár, 
Doľany, malokarpatský región 

1. Vinohradníctvo som si vybral preto, 
lebo naša rodina obrába desiatky hektá-
rov vinohradov a  sám som vo viniciach 
vyrastal. Po skončení strednej a  vysokej 
vinárskej školy som ostal pracovať v  ro-
dinných viniciach a  spolu s  otcom sme 
začali vyrábať vlastné víno pod rodinnou 
značkou VINHOR − vinárstvo Horváth.

2. Hlavne treba podnikať v tom, čo člo-
vek vie a čo ho baví. Treba si uvedomiť, 
že do podnikania zo začiatku (v mojom 
prípade niekoľko rokov) musíte investo-
vať veľa financií a ešte viac úsilia bez oča-
kávania okamžitého návratu.

3. Žiadna prax sa nezaobíde bez teó-
rie. Najväčšia pomoc bola určite v  tom, 

že škola nám dala široký rozhľad v teórii, 
na ktorej sa potom mohla začať budo-

vať prax. Skutočnú prax som dostal od 
školy hlavne v podobe ročnej stáže v USA 
vo vinárstve SAND CASTLE WINERY, kde 
som si reálne vyskúšal všetky práce od vi-
níc cez pivnicu až po predaj vína.

4. Ocenenia zo slovenských výstav už 
ani nepočítam, podarilo sa niekoľko ti-
tulov šampióna najmä s  ružovými a  so 
sladkými vínami, na ktoré sa špeciali-
zujem. Čo sa týka svetových výstav, tak 
strieborné alebo zlaté medaily sú kaž-
doročná záležitosť napríklad z New Yor-
ku, Prahy, Paríža, Cannes, zo Štrasburgu 
a  podobne. No najvzácnejšie ocenenie 
bolo našim vínam udelené v Prahe, kde 
sme prihlásili iba 4 vína. Všetky boli vy-
soko ohodnotené a za kolekciu nám ešte 
udelili titul BEST WINERY pre zahraničné 
vinárstvo.

GlOZNEK DaNiEl, vinár, vinosady, malokarpatský región
1. Vinárstvu sa venujem 8 rokov. Toto povolanie som si vybral preto, lebo 
som s ním spojený už od útleho veku, keďže predošlé generácie mojej rodiny 
vyrábali víno a pestovali hrozno.

2.  Disciplína, kvalita.

3. Veľa. Naučil som sa rôzne praktické veci vo vinohrade.

4. Naša firma každoročne získava ocenenia na slovenských súťažiach  
a v posledných rokoch aj na tých medzinárodných, ako je Vinalies  
Internationales Paris, Concours Mondial de Bruxelles, Asia Wine Trophy.
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Pravidelní cestujúci, ktorí okrem vlakov využí-
vajú aj MHD alebo regionálne autobusy, si už ne-
musia kupovať predplatný lístok na vlak a elek-
tričenku či mesačník na autobus. Od augusta je 
do IDS BK zapojená už aj železničná stanica v Tr-
nave. Na jeden lístok je možné prestupovať medzi 
spojmi a využívať všetky výhody Integrovaného do-
pravného systému v Bratislavskom kraji.

Vďaka tomu, že v  Integrovanom dopravnom systéme 
v  bratislavskom kraji pribudla železničná stanica v  Tr-
nave, sa pre obyvateľov rozšírila ponuka cestovania na 
jeden cestovný lístok. Na návštevu „slovenského ríma“ 
si už nepotrebujete kupovať lístok samostatne na bra-
tislavskú MHD či regionálne autobusy a  k  tomu ešte aj 
lístok na vlak do Trnavy. Stačí vám len jeden bez ohľadu 
na to, z akého miesta v našom kraji vyrážate. Podmien-
kou je, že na posledný úsek cesty do Trnavy využijete 
vlaky linky S50 a S55 (os/rEX). 
Tým ušetríte starosti, čas aj peniaze.

Kde SI KúPIť ceStoVNé LíStKy
PrI ceSte do trNAVy:

•  Predplatné cestovné lístky, denné cestovné lístky 
a cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť na 
predajnom mieste ktoréhokoľvek zo zapojených do-
pravcov. Pri kúpe predplatného cestovného lístka ne-
záleží na tom, ktorý z dopravcov IDS bK vydal bezkon-
taktnú čipovú kartu.

•  Predplatné cestovné lístky je možné zakúpiť aj v e-sho-
pe dopravcu IDS bK, ktorý cestujúcemu vydal bezkon-
taktnú čipovú kartu.

•  Denné cestovné lístky a cestovné lístky na jednu cestu 
je možné zakúpiť v mobilnej aplikácii IDS bK.

•  V regionálnych autobusoch Slovak Lines vie vodič vy-
dať cestovný lístok s  prípadným prestupom na vlak 
(os/rEX) do Trnavy.

•  V červených automatoch je možné zakúpiť si predplat-
né cestovné lístky, denné cestovné lístky, ako aj cestov-
ný lístok na jednu cestu (s  platnosťou 150  minút pre 
9 zón). Ten je potrebné označiť pri nástupe do vozidla, 
resp. pri ceste vlakom ešte pred nástupom v označova-
či na nástupišti.

•  Elektronický cestovný lístok (eCL) si môže cestujúci 
zakúpiť vo vozidlách dopravcov a na železničných sta-
niciach v označovačoch eCL.

PrI ceSte z trNAVy:

•  Predplatné cestovné lístky, denné cestovné lístky 
a cestovné lístky na jednu cestu je možné zakúpiť na 
železničnej stanici v  Trnave. Pri kúpe predplatného 
cestovného lístka nezáleží na tom, ktorý z dopravcov 
IDS bK vydal bezkontaktnú čipovú kartu.

•  Predplatné cestovné lístky je možné zakúpiť aj v e-sho-
pe dopravcu IDS bK, ktorý cestujúcemu vydal bezkon-
taktnú čipovú kartu.

•  Denné cestovné lístky a cestovné lístky na jednu cestu 
je možné zakúpiť v mobilnej aplikácii IDS bK.

Pri kúpe cestovných lístkov na stanici v Trnave je nutné 
uviesť cieľ cesty a tiež to, že cestujúci má záujem o lístok 
IDS bK.
Na železničnej stanici v  Trnave nie je označovač lístkov, 
preto pri ceste z Trnavy nie je možné zakúpiť si elektro-
nické cestovné lístky z kreditu na elektronickej peňaženke 
ani označiť platnosť na papierových cestovných lístkoch.
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ak so svojou rodinou plánujete víkendový 
výlet do Trnavy, môžete využiť špeciálnu 
ponuku skupinového cestovania. ak si to-
tiž cez víkend alebo v deň pracovného po-
koja kúpite 24-hodinový zónový lístok za 
6,90 €, môžete na tento lístok počas jeho 
platnosti neobmedzene cestovať aj ako 
skupina v celom IDs BK a spojmi všetkých 
dopravcov. podmienkou je, že okrem vás 
(dospelej osoby) bude v skupine minimálne 
jedno dieťa do 16 rokov. Maximálny počet 
členov skupiny sú dvaja dospelí a  tri deti 
do 16  rokov. Nezabudnite, že na posled-
ný úsek cesty do Trnavy (a prvý úsek cesty 
z Trnavy) musíte využiť vlak linky s50 alebo 
s55 (Os/REX).

Cestujte v kraji ešte lacnejšie

STIAHNUŤ NA Stiahnuť na

Je tu ďalší dôvod nechať auto doma a využiť na cestu 
Integrovaný dopravný systém v  bratislavskom kraji! 
ak si kúpite lístok na verejnú dopravu v mobilnej apli-
kácii IDS bK, môžete opäť ušetriť.

bratislavská integrovaná doprava, ktorá je koordinátorom In-
tegrovaného dopravného systému v bratislavskom kraji, prichá-
dza so skvelou akciou, vďaka ktorej ušetríte. ak si kúpite lístok 
v mobilnej aplikácii IDS bK a zaplatíte ho appkou Masterpass, 
pri každej transakcii ušetríte 0,10 €. 
Vďaka mobilnej aplikácii máte všetky potrebné informácie o ve-
rejnej doprave v bratislavskom kraji priamo vo svojom mobile. 
Môžete si vyhľadať cestovné poriadky všetkých liniek v  kraji, 
vyhľadať spojenie vrátane prestupov či kúpiť cestovné lístky. 
Zľava 0,10 € sa vzťahuje na transakciu bez ohľadu na počet zakú-
pených lístkov a ich typ. Platí až do vyčerpania finančného limi-
tu, ktorý  by na podporu využívania mobilnej aplikácie vyčleni-
la spoločnosť Mastercard.   

Tip pre vás:
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Kaštieľ v Modre, ktorý rekonštruujeme od augusta 2018, 
má za sebou najviditeľnejšiu zmenu. V polovici júna sa 
začal po častiach vymieňať krov strechy a na miestach, 
kde bola položená hydroizolácia a  zrealizované latova-
nie, sa začala pokladať nová strešná krytina. Projekt re-
konštrukcie zahŕňa nielen komplexnú obnovu kaštieľa, 
ale aj  záhrady. ukončenie stavebných prác je napláno-
vané na jeseň 2020. Z kaštieľa sa stane moderné kultúr-
no-kreatívne centrum regiónu s digitálno-dokumentač-
ným centrom aj so študovňou a s priestormi pre potreby 
výstav a podujatí.

Komplexná obnova kaštieľa v Modre

autistickým klientom, deťom od  6 do 
18  rokov. Pre mňa to je satisfakcia, 
pretože na začiatku volebného obdo-
bia som sľúbil voličom, že sa budeme 
zaujímať o  klientov tohto typu, keď-
že doteraz boli v Bratislavskom kraji 
zanedbávaní, a  som rád, že to vyzerá 
tak, ako to vyzerá. A som rád, že dnes 
centrum odovzdávame do rúk terape-
utom,  pánovi riaditeľovi a, samozrej-
me, rodičom a ich ratolestiam. Sľubu-
jem, že budeme naďalej pokračovať. 
Budúci rok by sme chceli toto zaria-
denie rozšíriť na počet klientov  16 
a začneme sa venovať aj dospelým au-
tistom,” povedal predseda bratislav-
ského kraja Juraj Droba.

Špecializované zariadenie je pre-
vádzkované v  oddelených priesto-
roch zariadenia, má samostatný 
vchod so šatňou, s kuchynkou, jedál-
ňou a terapeutickými miestnosťami, 

ako je napríklad snoezelen, ktorá po-
skytuje klientom zariadenia vhodnú 
relaxáciu a  stimulujúce prostredie 
na trávenie voľného času alebo času 
s  terapeutom. Ďalšou miestnosťou 
určenou na terapie je bezpodnetová 
miestnosť a  vonkajšie priestory do-
pĺňa nové ihrisko.

Nové špecializované 
zariadenie pre deti  
s autizmom

Na Slovensku máme nedosta-
tok kvalitných služieb pre ro-
diny detí trpiacich poruchou 
autistického spektra. Je pre nás 
veľkým úspechom a potešením, 
že začiatkom školského roka 
sme v  našom kraji na Dúbrav-
skej ceste otvorili nové špecia-
lizované zariadenie roSa, kde 
môžu rodičia zveriť svoje dieťa 
od  6 do 18  rokov odborníkom. 
Dieťa tak prežije deň plný ak-
tivít, relaxu, ale aj terapií a ve-
čer si ho rodičia odvezú späť 
domov. Súčasnú kapacitu 8 detí 
už čoskoro zdvojnásobíme. Do 
úpravy priestorov a materiálo-
vého vybavenia sme z rozpočtu 
bratislavského kraja investova-
li takmer 64-tisíc eur, čím sme 
prispeli k špičkovo a veľmi prí-
jemne zariadeným priestorom.

„Som veľmi hrdý na to, že začiatkom 
septembra sme slávnostne prestrihli 
pásku tohto nového doplnkového pra-
coviska Zariadenia sociálnych služieb 
ROSA, ktoré sa bude venovať výlučne 
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4. – 6. 
október 2019

Tech Day

Zábavno-vzdelávacie podujatie bsK Tech  
Day prinesie výlet do sveta technológií a hier
Napínavé zápasy, kreatív-
ne technológie a  stretnutia  
so známymi hráčmi, youtu-
bermi a streamermi si budete 
môcť užiť v rámci Y-FEST 2019 
v  dňoch od   4. do  6.  októbra 
v refinery Gallery.

Festival prináša okrem zábavy veľa 
zaujímavých vzdelávacích pred-
nášok pre študentov s  odborníkmi 
v  oblasti  IT počas bSK Tech Day. 
Ku kvalitnému programu patria aj 
orange Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky v  elektronických športoch 
a popkultúrny festival VÚb Y-Con.
bratislavský samosprávny kraj pod-
poruje vzdelávanie stredoškolákov 
v  rámci technológií a  online sveta 
prostredníctvom zabezpečenia voľ-
ných vstupov na festival Y-Fest 2019. 
Študenti župných škôl si 4. 10. počas 
bSK Tech Day užijú skvelý zábav-
no-vzdelávací program zadarmo. Na 
prednáškach a workshopoch o tech-
nológiách sa zúčastnia odborníci 
z  praxe, učitelia a  vedeckí pracov-
níci zo stredných a  z  vysokých škôl 
technického zamerania. Študenti sa 
dozvedia, ako funguje teória v  pra-
xi, a  bližšie spoznajú odbory, ktoré 
je možné študovať na slovenských 
technických vysokých školách.

bSK Tech Day zoznámi návštevní-
kov s  úspešnými mladými študent-
mi v rámci jednotlivých panelových 
diskusií. Nové technológie účast-
níkom priblížia zástupcovia pre-
stížnych IT  firiem. Zaujímavé pred-
nášky vystriedajú workshopy, kvízy 
a súťaže o ceny.

o  zábavu sa počas bSK Tech Day 
postarajú free-to-play zóny. V  tých 
si návštevníci všetkých vekových 
kategórií môžu vyskúšať najnovšie 
technológie nielen z  oblasti hier. 
Novú dimenziu hrania zažijú aj vďa-
ka virtuálnej realite. Účastníci fes-
tivalu si zahrajú populárne hry na 
PC a  notebookoch, vyskúšajú si tiež 
nové herné konzoly. V piatok 4. 10. je 
pre študentov pripravený aj stredo-
školský turnaj v  e-športoch, na kto-
rý sa môžu prihlasovať online. Ví-
ťazstvom si môžu vybojovať postup 
priamo na orange Majstrovstvá 

Slovenskej republiky v  elektronic-
kých športoch, štartujúce v  sobotu 
5. 10. 2019.

Y-Fest pokračuje cez víkend herným 
turnajom orange MSr  2019. Počas 
neho si zmerajú sily najlepší hráči na 
Slovensku v herných tituloch ako CS: 
Go, Dota2, PubG, FIFa  20, Hearths-
tone, rainbow Six Siege, NHL  20,  
League of Legends. Víťazi turnajov 
získajú nielen titul majstra Sloven-
ska, ale aj skvelú finančnú odmenu.

okrem hier sa v  priestoroch refi-
nery Gallery stretnete so známymi 
osobnosťami slovenského internetu 
či so skvelými umelcami. Pre divá-
kov je počas všetkých dní prichys-
taný bohatý sprievodný program, 
ktorý si užije každý.

Viac informácií o programe festiva-
lu nájdete na webe yfest.sk.

BSK Tech day
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vOľNÝ Čas

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 30. 9. 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 zo 7 – 8 2019:  „Liek na čokoľvek je slaná voda – pot, slzy alebo more.” Isak dinesen

„Dobré víno je dobrý priateľ, .............................................”  

BSK zlepšil podmienky nájomnej 
zmluvy CVERNOVKY
Lepšie podmienky v súvislosti so započítavaním investí-
cie do prenajatých priestorov na račianskej ul. v brati-
slave dostala Nadácia CVErNoVKa od bratislavského 
samosprávneho kraja. ateliéry pre umelcov či kreatív-
cov a  zároveň kultúrny priestor a  areál pre verejnosť 
v rámci populárneho kreatívneho a kultúrneho centra 
Nová Cvernovka sa nachádzajú v dvojdielnom školskom 
komplexe bSK, priamo v bývalej strednej odbornej ško-
le chemickej.

Poslanci samosprávneho kraja sa rozhodli podporiť 
umelcov aj tým, že zlepšia podmienky nájomnej zmlu-
vy. Nadácia tak môže prehodnotiť priority, do ktorej  
z budov bude preinvestované financie zarátavať, a bez 
ohľadu na výber budovy si bude môcť odpočítavať výš-
ku investície od celkového nájmu.
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ZDRavOTNíCTvO

Komletný rozpis lekární nájdete na bratislavskykraj.sk v sekcii zdravotníctvo a lekárne v časti pohotovostné lekárne.

Rozpis pohotovostných služieb lekární 
za vybrané obdobie v mesiaci september

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

16. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň ŠALVIA, Nobelovo nám. 1260/5

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

17. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň BILLA Jantárová, Jantárová cesta 3540

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

18. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 
Lekáreň ELÁN, Záporožská 12

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

19. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň SANIMAT, Betliarska 3741/9

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

20. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň KAMILKA, Námestie Hraničiarov 13

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

21. 9. 
lekáreň Dr. MaX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
lekáreň 24, s.r.o., strečnianska 13

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

22. 9. 
lekáreň Dr. MaX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
lekáreň aEsKulaP, Romanova 22

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

23. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň ANTARES, Mlynarovičova 1

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

24. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

25. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň BILLA MUCHOVO NÁMESTIE, Muchovo nám.

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

26. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň BOSÁKOVA, Bosákova 9

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

27. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň CLEMENTIA, Hálova 5

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

28. 9. 
lekáreň Dr. MaX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
lekáreň Green Pharma, Zuzany Chalupovej 5

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

29. 9.
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. 9.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň HEDERA, Tupolevova 21

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

16. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň MUŠKÁT, Silvánová 6061/33

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

17. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň PETRA-FARM, Hollého 2 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

18. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň PLUS, Holubyho 28 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

19. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
LEKÁREŇ SCHNEIDER, Myslenická 2/B

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

20. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň SEVER, Svätoplukova 11/D 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

21. 9. 
lekáreň Dr. MaX, Obchodná 24 
lekáreň sV. TaDEáŠa, holubyho 41 

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

22. 9. 
lekáreň Dr. MaX, Obchodná 24 
lekáreň u TiGRa, Moyzesova 4 

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

23. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

24. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň APOTHEKE, Moyzesova 10 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

25. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

26. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň FARMÁCIA, Meisslova 1 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

27. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň MONIKA, Hollého 2/A 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

28. 9. 
lekáreň Dr. MaX, Obchodná 24 
lekáreň MuŠKáT, silvánová 6061/33 

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

29. 9.
lekáreň Dr. MaX, Obchodná 24 
lekáreň PETRa-FaRM, hollého 2

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

30. 9.
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 
Lekáreň PLUS, Holubyho 28

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

16. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň HARMÓNIA, Malé námestie 7

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

17. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Dukl. hrdinov 34

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

18. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň TESCO, Pezinská 5662/13

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

19. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň U SV. SEVERÍNA, Záhorácka 30/46

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

20. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

21. 9. 
lekáreň Dr. MaX, OD Kaufland, brnianska 
lekáreň bENu, Duklianskych hrdinov 885

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

22. 9. 
lekáreň Dr. MaX, OD Kaufland, brnianska 
lekáreň bENu, Duklianskych hrdinov 885

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

braTISLaVa-PETržaLKa oKrES PEZINoK

oKrES MaLaCKY
Dátum Názov a adresa lekárne Čas

23. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

24. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň HARMÓNIA, Malé námestie 7

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

25. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň NEMOCNIČNÁ, Dukl. hrdinov 34

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

26. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13 

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

27. 9. 
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň U SV. SEVERÍNA, Záhorácka 30/46

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

28. 9. 
lekáreň Dr. MaX, OD Kaufland, brnianska 
lekáreň ZDRaViE, Ľudovíta Fullu 5274

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

29. 9.
lekáreň Dr. MaX, OD Kaufland, brnianska 
lekáreň bENu, Duklianskych hrdinov 885 

07.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

30. 9.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 
Lekáreň BENU, Mierová 10/A

16.00 – 20.00 
20.00 – 22.30

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

16. – 30. 9.
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 Pre detI A dorASt / oKrES braTISLaVa

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.
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DáTuM PRáZDNiNY PRE KOhO

29. 06. 2019 – 01. 09. 2019 letné celé Slovensko

30. 10. 2019 – 03. 11. 2019 jesenné celé Slovensko

21. 12. 2019 – 07. 01. 2020 vianočné celé Slovensko

03. 02. 2020 polročné celé Slovensko

15. 02. 2020 – 23. 02. 2020 jarné
Bratislavský kraj/Nitriansky kraj

Trnavský kraj

22. 02. 2020 – 01. 03. 2020 jarné
Banskobystrický kraj  

Žilinský kraj/Trenčiansky kraj

29. 02. 2020 – 08. 03. 2020 jarné Košický kraj/Prešovský kraj

09. 04. 2020 – 14. 04. 2020 veľkonočné celé Slovensko

01. 07. 2020 – 01. 09. 2020 letné celé Slovensko

DôlEŽiTé TERMíNY v školskom roku 2019/2020

PREMÁVA DO

13. 10. 

www.bratislavskykraj.sk/zahoracik

Cyklovlakom
na Záhorie
VLÁČIK ZÁHORÁČIK

PREMÁVA DO

29. 9. 

www.bratislavskykraj.sk/expres

Cyklobusom
do Malých Karpát

MALOKARPATSKÝ EXPRES

20. 11. 2019
celonárodné 
testovanie 5

18. 5. – 5. 6. 
2020

ústna časť 
maturitnej 

skúšky

17. – 20. 3. 

2020

písomná časť 

maturitnej 

skúšky

1. a 2. 4. 2020

celonárodné 

testovanie 9


