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Milí čitatelia,
bratislavská župa tento rok oslavuje svoju
storočnicu. Spolu s jej
predstaviteľmi, ktorí
ju viedli od obnovenia
krajov v roku 2001,
sme si toto jubileum
pripomenuli prostredníctvom odbornej konferencie s názvom 100 rokov župy. Teší ma, že sa nám
ako jedinému kraju podarilo spojiť všetkých novodobých županov v rámci jednej diskusie.
Zároveň som rád, že dopravné projekty v Bratislavskom kraji napredujú. Svedčí o tom aj otvorenie najkvalitnejšej cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky
v regióne. Rekonštrukcia trvala 13 mesiacov a unikátnosť cesty spočíva najmä v tom, že vďaka jej betónovému krytu očakávame dlhšiu životnosť bez nutnosti
opráv, s čím súvisia aj nižšie náklady na jej prevádzku
a údržbu. Vozovka má zároveň výborné protišmykové
vlastnosti a tým aj vyššiu bezpečnosť. Nemôžem povedať nič iné, len to, že prajem ľuďom žijúcim na Záhorí
veľa šťastných kilometrov.
Jednou z priorít bratislavského regiónu je ochrana
nášho životného prostredia. Medzi krajmi sa v tejto
oblasti snažíme byť lídrom na Slovensku. Aj preto sa
na pôde nášho kraja konala medzisektorová konferencia s názvom Zelená infraštruktúra a biodiverzita
v mestách a okolí. Viac sa dočítate na strane 5.
Keďže budovanie kapacít základných škôl je akútny
problém našich miest a obcí, vydali sme sa s deväťčlennou skupinou poslancov nášho zastupiteľstva do
kancelárie BSK v Bruseli. Lobovali sme za využitie eurofondov pre základné školy a ich potreby.
Je veľa tém, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť, nájdete
ich v obsahu. Budem veľmi rád, ak nám na adresu
redakcia@region-bsk.sk napíšete ďalšie zaujímavé
témy, ktoré by ste uvítali v našom mesačníku. Píšeme
ho pre vás, pre obyvateľov najlepšieho miesta pre život.
Prajem vám príjemné čítanie.
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Okom poslanca
Bratislavská župa tento rok oslavuje svoju storočnicu. Pripomenuli sme si ju prostredníctvom odbornej konferencie s názvom 100 rokov župy. Na otázku „Ako by sa župa mala priblížiť ľuďom?“
nám odpovedali podpredseda a podpredsedníčky nášho kraja.

Mikuláš Krippel
podpredseda BSK
Bratislavský región by
mal byť miestom, kde
sa ľuďom dobre žije,
k čomu výraznou mierou prispieva aj župa.
Opravené cesty, školy a iné verejné zariadenia alebo zabezpečenie efektívnej regionálnej dopravy znamenajú zvýšenie
kvality života veľkej časti jej obyvateľov.
Ľudia však majú radosť aj pri návšteve predstavenia v Astorke alebo
v inom župnom divadle či pri výlete
do prírody vláčikom Záhoráčikom.
Mnohých potešila nová mobilná aplikácia integrovanej dopravy BSK.
Som rád, že prostredníctvom župy sa
finančne podporujú mnohé prospešné
projekty realizované z iniciatívy našich
obyvateľov v rámci dotačných schém
alebo participatívneho rozpočtu.
Zároveň sme nápomocní aj v starostlivosti o najzraniteľnejších, predovšetkým poskytovaním a financovaním kvalitných sociálnych služieb
pre ľudí so zdravotným postihnutím,
pre obete domáceho násilia či pre rodiny v ťažkej životnej situácii.

Alžbeta Ožvaldová Elena Pätoprstá
podpredsedníčka BSK

podpredsedníčka BSK

Naším cieľom je zlepšiť
život v Bratislavskom
kraji. Aby sme ho naplnili, musíme každým
dňom skvalitňovať služby v sociálnej,
kultúrnej oblasti, ako aj v oblasti školstva a dopravy. Náš dotačný systém je
závideniahodný v rámci celého Slovenska. Aj záujem Trnavského samosprávneho kraja vstúpiť do IDS BSK je pre
nás signálom dobre odvedenej práce.
Za posledné dva roky je citeľný rozdiel
aj v ponuke Integrovaného dopravného systému. Od roku 2018 sme zhustili
prímestské autobusy v rámci kraja.
Zaviedli sme mobilnú aplikáciu na
kúpu cestovných lístkov s rôznymi cenovými akciami pre obyvateľov kraja.
Skvalitňujeme cestnú infraštruktúru,
zrekonštruovali sme množstvo komunikácií, mostov, osvetľujeme priechody pre chodcov, budujeme záchytné
parkoviská na miestach s možnosťou
prestupu na vlaky, autobusy a budujeme cyklotrasy. V súčasnosti sme odovzdali jedinečnú cementovo-betonovú
cestu medzi Rohožníkom a Malackami.

Na župe robíme všetko
pre to, aby ste sa v kraji
cítili dobre. Staráme sa
o vás prostredníctvom
skvalitňovania služieb na stredných
školách, v sociálnych a zdravotných
zariadeniach, divadlách, regionálnej
doprave a pod. Poskytujeme vám možnosť získať granty pre vašu komunitu
cez dotačnú schému s názvom BRDS.
Výsledkom práce ľudí na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sú
konkrétne možnosti pre množstvo aktivít, napríklad v Novej Cvernovke, divadle Aréna, na nových cyklotrasách
v regióne, ale i pomoc v zariadeniach
pre deti s autizmom. Vytvárame aj
veľký priestor pre komunikáciu s odbornou verejnosťou o aktuálnych témach, napríklad o ochrane kraja pred
vplyvmi klimatických zmien, ktorými inšpirujeme starostov a primátorov v regióne. A ako by sa župa mohla
priblížiť ľuďom ešte väčšmi? Určite by
mala viac komunikovať so staršími
občanmi prostredníctvom diskusných
relácií v regionálnych televíziách.

100 rokov bratislavskej župy
Novodobá bratislavská župa
vznikla začiatkom roku 1919 na
základoch staršej župy z čias
Rakúsko-Uhorska. Na toto jubileum sme si zaspomínali na
nedávnej konferencii s názvom
100 rokov župy, ktorá zároveň
pripomenula aj sté výročie,
keď hlavné mesto i centrum
župy dostalo svoj súčasný názov Bratislava.

Juraj Droba, Pavol Frešo, Vladimír
Bajan a Ľubo Roman sú mená neodmysliteľne spojené s bratislavskou
župou. Spoločne debatovali o histórii, súčasnom dianí, ako aj o možnostiach budúceho rozvoja kraja. Nosnou témou konferencie bol vznik
a rozvoj života v župe za posledných
18 rokov. V rámci jednej diskusie
sme tak spojili všetkých predstaviteľov bratislavskej župy, ktorí ju viedli
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od jej obnovenia v roku
2001 dodnes.
Odbornú konferenciu sme
zorganizovali
v
spolupráci
s Pamiatkovým úradom SR, Mestským ústavom na ochranu pamiatok
v Bratislave a Academiou Istropolitanou Novou.

Zľava doprava: Vladimír Báchor – zástupca obce Rohožník, Juraj Pojezdál
spoločnosť Alpine, zhotoviteľ stavby, Alžbeta Ožvaldová – vicežupanka
BSK, Juraj Droba – predseda BSK, Barbora Lukáčová – riaditeľka odboru
stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK, Emil Pícha, PhDr.,
CSc., generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky
sa začala minulý rok v auguste a práce trvali 13 mesiacov. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že ide o prvú regionálnu cestu s betónovým krytom. Hlavnými výhodami
použitia tejto technológie je dlhšia životnosť bez nutnosti opráv, výborné protišmykové vlastnosti vozovky
a s tým súvisiaca vyššia bezpečnosť, ako aj nižšie náklady na prevádzku a údržbu vozovky. Modernizácia
sa týkala takmer 8-kilometrového úseku cesty, pričom
okrem iného boli upravené šírkové parametre cesty
z pôvodných šiestich na súčasnú hodnotu 9,5 metra,
ako aj úprava smerového vedenia cesty v rizikových
úsekoch, čo prispeje k celkovému zvýšeniu bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky.

ACKY
AL

Cesta spájajúca Rohožník s Malackami je po
13 mesiacoch opäť otvorená. Je dôležitou spojnicou malokarpatského podhoria s okresným
mestom Malacky a cez diaľnicu D2 aj s hlavným
mestom. Od októbra tak môže verejnosť cestovať
po modernej, kvalitnej a kapacitne vyhovujúcej
ceste.
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Ďalším prínosom cesty je obnovenie
obojsmernej dopravy osobných aj nákladných vozidiel. Táto cesta predstavuje najrýchlejšie
dopravné spojenie do okresného mesta a na diaľnicu
D2 nielen pre obec Rohožník, ale aj pre obce Sološnica,
Kuchyňa, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš. Obchádzková trasa cez obce Pernek a Kuchyňa bude zrušená, vďaka čomu sa zvýši kvalita života obyvateľov týchto
obcí.

Pridanou hodnotou v súvislosti s otvorením zrekonštruovanej cesty je aj skrátenie cestovania z Rohožníka
do Malaciek o 15 minút oproti času strávenému v autobuse počas rekonštrukcie cesty. Upravili sa aj cestovné
poriadky prímestskej autobusovej dopravy. Cestujúci
vďaka tomu ušetria štvrť hodiny cestovania a vďaka
nadväznostiam na vlaky sa rýchlejšie dostanú do cieľa svojej cesty. Od soboty 19. októbra 2019 tak bude
linka 289 opäť na svojej štandardnej trase.
Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli približne
9 076 000 eur, z ktorých takmer 80 % prefinancuje bratislavská župa cez eurofondy, keďže projekt modernizácie
cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky bol realizovaný
vďaka nenávratnému finančnému príspevku poskytnutému v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
„Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto kľúčového projektu, ako aj všetkým, ktorí svojou
kvalitnou prácou prispeli k tomu, že je už cesta otvorená
a slúži tak obyvateľom obcí, kraja, ale aj investorom prinášajúcim do regiónu pracovné príležitosti,“ dodal bratislavský župan Juraj Droba.
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Zelená infraštruktúra a biodiverzita
v mestách a okolí
Na pôde Bratislavského samosprávneho kraja sa 16. októbra
konala medzisektorová konferencia s názvom Zelená infraštruktúra a biodiverzita
v mestách a okolí. Jej hlavnými organizátormi boli Ministerstvo dopravy a výstavby SR
a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.
Cieľom konferencie bolo poukázať
na dôležitosť a nevyhnutnosť budovania prvkov zelenej infraštruktúry v sídelných oblastiach a zároveň
poskytnúť samosprávam praktické
Rokovacia
sála BSK

informácie potrebné k efektívnej
ochrane životného prostredia. Pre
mestá sú zdravé a správne fungujúce ekosystémy a biodiverzita, ktorá
je zabezpečená práve prostredníctvom zelenej infraštruktúry, životne
dôležité. Zelená infraštruktúra poskytuje množstvo funkcií od úpravy mikroklímy, zabezpečenia kvality ovzdušia, čistenia vody a pôdy
až po predchádzanie záplavám. Na
konferencii sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev, samospráv, ako
aj odborníci z akademického, zo súkromného aj z neziskového priestoru, pričom sa prezentovali skúsenosti zo Slovenska aj zo zahraničia.
Ochrana životného prostredia je
pre Bratislavský samosprávny kraj
jednou z priorít, o ktorej hovorí aj
Programové vyhlásenie BSK. V snahe
byť lídrom medzi regiónmi na Slovensku v tejto oblasti pripravil Bratislavský kraj niekoľko zásadných strategických a koncepčných dokumentov,
napríklad Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé

dôsledky zmeny klímy BSK, Koncepciu ochrany a využívania zdrojov
povrchovej a podzemnej vody v BSK
a Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK.
V nadväznosti na tieto koncepčné materiály BSK pripravuje v spolupráci
s partnermi zo Slovenska, z Rakúska
a Maďarska vybudovanie nadregionálneho Ekocentra environmentálneho vzdelávania a výchovy v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa
v Čunove. V neposlednom rade BSK
motivuje a podporuje obce, súkromný sektor a mimovládne organizácie
prostredníctvom vlastného grantového programu Bratislavská regionálna
dotačná schéma. Tá poskytuje finančnú podporu na budovanie prvkov
zelenej a modrej infraštruktúry či
realizáciu vodozádržných opatrení.

Nová atrakcia na nábreží Dunaja
Model Prešporka z čias Márie Terézie
Začiatkom októbra pribudol pri
Café Propeller bronzový odliatok
Prešporka tak, ako vyzeral na konci
18. storočia, konkrétne v roku 1765.
Nábrežie Dunaja zo strany Starého
Mesta je opäť o čosi atraktívnejšie.
Môžete na ňom vidieť, ako v minulosti vyzerali hradby, predmestia
či vinice. Vďaka opisu v Braillovom
písme toto dielo poslúži aj nevidiacim.
O jeho vznik sa postarali milovníci
Bratislavy z občianskeho združenia
Skrášlime Slovensko v spolupráci

s Rotary clubom Bratislava Danube.
Predlohou pre odliatok s rozmermi
145 × 145 cm a váhou 450 kg, ktorý
vytvoril sochár Richard Zozulak,

Bronzový model
Prešporka z čias
Márie Terézie
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bol sadrový model mesta z roku
1913 od A. Stefanieho (nachádza sa
v zbierkach Múzea mesta Bratislavy).
Model podľa odborníkov na turistický ruch prispeje
k vyššej atraktivite Bratislavy aj z pohľadu jej
návštevníkov. Pre bratislavského župana predstavuje bronzový model
Bratislavy z čias Márie
Terézie symbol spolupráce magistrátu, župy
a Starého Mesta.

NOVINKY

Župní poslanci v Bruseli
Lobovali sme za využitie
eurofondov pre základné školy
Juraj Droba spolu s deväťčlennou skupinou
poslancov župného zastupiteľstva navštívil našu
kanceláriu v Bruseli. Cieľom pracovnej cesty
bolo bližšie spoznať dôležitosť Bruselu pre regionálnu politiku, ako aj pre Bratislavský kraj.
„Je podstatné, aby župní poslanci poznali, ako fungujú
inštitúcie Európskej únie a aký význam majú pre regióny
Slovenska. Bolo dôležité pochopiť, aká je úloha Bratislavského kraja v Bruseli. Cenná bola najmä návšteva slovenského oddelenia na DG REGIO Európskej komisie, kde sme
spoločne lobovali za využitie eurofondov na budovanie kapacít základných škôl, čo je akútny problém našich miest
a obcí,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského
samosprávneho kraja, ktorý je členom Európskeho výboru regiónov a zastáva funkciu predsedu národnej
delegácie. V apríli bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska na tému metropolitných regiónov a ich výzvam
v kohéznej politike po roku 2020.

Akútnu potrebu navyšovania kapacít ZŠ v obciach BSK
možno odôvodniť dvoma kľúčovými faktormi:
1. demografickými tendenciami – odhadovaný nárast
počtu obyvateľov v satelitných obciach BSK do roku
2030 je 161 %
2. prechodom detí z materských škôl, ktorých kapacity
boli v poslednom období výraznejšie navyšované, do
základných škôl.
Od roku 2000 môžeme v našom kraji pozorovať silnú expanziu mesta do priestoru v smere z Bratislavy do okolitých obcí. Spôsobila to jednak vysoká miera sťahovania
sa ľudí z ostatných regiónov Slovenska do hlavného mesta, ale aj zmeny územných plánov viacerých obcí, kde
vznikli mnohé rezidenčné oblasti.
V tom čase pomerne výhodná cena pozemkov viedla
k masovej výstavbe rezidenčných štvrtí, čo prinieslo

Poslanci BSK s predsedom J. Drobom (v strede)
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extrémny nárast počtu obyvateľov. Z obcí, ktoré mali
na konci 90. rokov okolo 1 500 až 2 000 obyvateľov, sa
stali obce s dvoj- až trojnásobným počtom obyvateľov.
Najvýraznejším príkladom je obec Chorvátsky Grob,
kde oproti roku 1996 došlo k nárastu počtu obyvateľov
o 290 %, no podobnému problému čelia aj obce Slovenský
Grob, Bernolákovo, Rovinka, Dunajská Lužná, Limbach,
Stupava a ďalšie.
Zatiaľ čo počet obyvateľov rástol výrazným tempom, rozvoj vybavenosti a príslušnej infraštruktúry v obciach
nereflektoval intenzitu rastu obyvateľstva, prípadne
úplne absentoval. Aktuálne najväčší nesúlad medzi
reálnymi potrebami obyvateľstva a súčasným stavom infraštruktúry je v prípade materských a základných škôl.
V priebehu rokov 2017 a 2018 bolo v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podávaných spolu 30 žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
zameraných na zvyšovanie kapacít materských škôl na
území BSK. V najkritickejších prípadoch musela v roku
2015 zasiahnuť aj vláda SR, ktorá prostredníctvom dotácií z ministerstva školstva podporila spolu 40 projektov
navýšenia kapacít materských škôl napr. v Stupave, Šenkviciach, Slovenskom Grobe, Chorvátskom Grobe, Bernolákove, Dunajskej Lužnej, Ivanke pri Dunaji. Nárast
detí v materských školách, ktorý evidujeme v priebehu
posledných rokov, sa v tých nasledujúcich prirodzene
premietne aj do počtu žiakov na základných školách.
Dôležitým indikátorom rastúcej potreby rozširovania
kapacít ZŠ do budúcna je aj rastúci počet vydaných stavebných povolení, ktorý taktiež indikuje plánovaný nárast obyvateľstva.
BSK má potrebu navyšovania kapacít základných škôl
v priľahlých obciach Bratislavy, pričom počet tried,
ktoré je potrebné vytvoriť, už nie je možné riešiť len
prostredníctvom stavebných úprav existujúcej infraštruktúry ZŠ, ale tiež formou vybudovania úplne nových
komplexných školských areálov.

Návrh BSK pre re-alokáciu financií
v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu (IROP)
Bratislavský samosprávny kraj sa po vyhodnotení analýz
a širokých konzultácií s partnermi na území rozhodol iniciovať re-alokáciu zdrojov v rámci IROP BSK. Od mája
2018 kontinuálne prebieha zber analytických dát na celom území BSK. Re-alokáciou v rámci IROP BSK by mala
byť uspokojená najakútnejšia potreba v rámci suburbanizačného oblúka Bratislavy v obciach a mestách prostredníctvom budovania nových ZŠ, prípadne výrazného

Sídlo Európskeho
parlamentu v Bruseli

navýšenia kapacity existujúcich ZŠ (minimálne o jednu
tretinu). Ostatné potreby formou navyšovania kapacít je
možné riešiť aj v programovom období 2020+.
V predchádzajúcom programovom období BSK nebol
oprávnený čerpať prostriedky na základnú infraštruktúru, a preto sme si na rozdiel od iných krajov
nemohli zrekonštruovať naše školské zariadenia.
Už od minulého roku sme rokovali o podpore ZŠ v BSK
a po ročných intenzívnych rokovaniach s Európskou komisiou, zbere dát a dokazovaní pripravenosti projektov
na území (napr. Šenkvice, Tomášov, Malacky) je dnes už
Európska komisia naklonená zámeru posilniť kapacity ZŠ v rámci programu IROP.
Poslanci BSK mali okrem Európskej komisie možnosť
navštíviť aj ďalšie inštitúcie v Bruseli. Na stretnutí so
zástupcami Európskeho výboru regiónov, v ktorom
ako člen pôsobí aj bratislavský župan, sa oboznámili
s fungovaním tohto poradného orgánu EÚ, v rámci ktorého majú regióny, mestá a obce možnosť vyjadrovať sa
k európskej legislatíve, ktorá sa ich bytostne dotýka. Delegáciu BSK prijal aj stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter
Javorčík, s ktorým poslanci diskutovali o aktuálnom stave rokovaní o budúcnosti kohéznej politiky na úrovni
Rady EÚ. Poslanci mali možnosť navštíviť aj sídlo NATO,
kde s veľvyslancom Radovanom Javorčíkom debatovali
o aktuálnych bezpečnostných výzvach na území regiónu
či boji proti šíreniu dezinformácií a role, ktorú v tomto
úsilí môžu zohrávať aj regióny.

| 07

INTEGROVANÁ DOPRAVA

Cestovné lístky v appke
IDS BK sú lacnejšie!
Máme skvelú správu pre cestujúcich v Bratislave
a celom Bratislavskom kraji. Cena lístkov v mobilnej aplikácii IDS BK sa znížila o 10 %.

ticky ponúkne kúpu cestovného lístka, ktorý platí celú
cestu.

Skracuje sa doba aktivácie lístka

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji prináša cestujúcim ďalšie výhody. Už niekoľko rokov môžu
na cestovanie využívať linky všetkých dopravcov, ktorí
sú zapojení do systému – Dopravný podnik Bratislava,
Slovak Lines, Železničná spoločnosť Slovensko a od minulého roka aj RegioJet.
Na cestovanie a prestupy stačí cestujúcim jeden cestovný lístok, ktorý platí u všetkých dopravcov. Okrem
jednoduchšieho cestovania a prestupovania majú teraz
ďalší dôvod, pre ktorý sa oplatí nechať auto doma a využiť verejnú dopravu – vlaky, autobusy, električky či
trolejbusy.
Od 16. septembra sa totiž znížila cena všetkých cestovných lístkov v mobilnej aplikácii IDS BK o 10 %. Po ich
zakúpení môžu cestujúci využiť linku ktoréhokoľvek
dopravcu, zapojeného do Integrovaného dopravného
systému v Bratislavskom kraji. Cestovné lístky z appky
IDS BK totiž platia vo vozidlách Dopravného podniku
Bratislava, RegioJet (linka S70), Slovak Lines a Železničnej spoločnosti Slovensko (Os/REX).
Mobilná aplikácia IDS BK je ideálnym zdrojom informácií pre cestujúcich. Okrem predaja cestovných lístkov obsahuje aj cestovné poriadky všetkých liniek IDS
BK. Užívateľom ponúka i možnosť vyhľadávať spojenia
vrátane prestupov. Navyše, ak po vyhľadaní spojenia
odchádza prvý spoj do 10 minút, aplikácia im automa-

Pre zvýšenie komfortu cestujúcich sa od pondelka
16. septembra znížila doba aktivácie zakúpeného cestovného lístka v mobilnej aplikácii IDS BK na 30 sekúnd. Z doterajších skúseností vyplýva, že 30-sekundová ochranná doba je postačujúca na to, aby si cestujúci
stihol tesne pred príchodom spoja na zastávku zakúpiť
lístok a nastúpiť do vozidla s už splatným cestovným lístkom. Na väčšine zastávok je možné vizuálne vyhodnotiť
príchod spoja a zakúpiť cestovný lístok vo vhodnom
čase. Na zastávkach bratislavskej MHD, ktoré sú vybavené elektronickými informačnými tabuľami, sú uvedené
aktuálne príchody vozidiel.

Preukaz ISIC do appky IDS BK
Pre študentov sa od pondelka 16. septembra pridala do
mobilnej aplikácie IDS BK nová funkcia. Držitelia študentského preukazu ISIC si ho môžu nahrať priamo
do mobilnej aplikácie. Vďaka tomu im aplikácia automaticky ponúkne zľavnené cestovné lístky. Následne sa
pri zakúpenom cestovnom lístku zobrazí logo ISIC, čo
znamená, že bola overená platnosť držiteľa preukazu
študenta. Po kliknutí na logo ISIC sa aplikácia IDS BK
presmeruje do aplikácie ISIC, v ktorej je možné zobraziť
preukaz študenta vo virtuálnej podobe. Ak ju cestujúci
nainštalovanú nemá, otvorí sa mu obchod, z ktorého si
môže appku ISIC stiahnuť a nainštalovať. Počas prvých
týždňov však bude pracovník prepravnej kontroly vyžadovať od cestujúceho platný študentský preukaz ISIC.

Kde platia lístky z appky IDS BK?
Dopravný podnik Bratislava
električky
mestské autobusy a trolejbusy
nočné linky v Bratislave
linky s označením
RegioJet
regionálne vlaky

1–9
20 – 212
N21 – N99
X

Slovak Lines
regionálne autobusy

215 – 747

Železničná spoločnosť Slovensko
regionálne vlaky
S8, S20, S25, S50, S55, S60, S65

S70
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ÚSPEŠNÍ ŠTUDENTI

ABSOLVENTI NAŠICH ŠKÔL
Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave už takmer 30 rokov vyučuje odborné ekonomické
predmety. Okrem toho sa v rámci predmetu podnikateľské zručnosti podporuje podnikavosť študentov.
Každoročne sa zúčastňuje na veľtrhu cvičných firiem, kde študenti z Nevädzovej pravidelne obsadzujú
popredné miesta aj na medzinárodných súťažiach. Ako jediná škola v našom kraji vyučuje desaťprstovú hmatovú metódu modernou a efektívnou programovou výučbou ZAV. Zároveň aktívne spolupracuje
so školami v Nemecku, Španielsku, Česku a Anglicku. Absolventi školy pokračujú v štúdiu na vysokých
školách na Slovensku, ako aj v krajinách EÚ a majú široké uplatnenie v praxi. Troch z nich sme sa opýtali:

1. Ako vám pomohla obchodná akadémia v praxi?
2. Čo vás viedlo k výberu tejto školy?
3. Čo považujete za svoj najväčší úspech?
MATEJ LIPTÁK
Úspešný mladý podnikateľ, ktorý sa
už tretím rokom venuje vlastnému
podnikaniu. Popri výskume a vývoji je
jeho spoločnosť IML TRADING, s. r. o.
úspešným zmluvným zástupcom ALKO Therm, GmbH. Misiou firmy je
zdravé a nezávadné vnútorné prostredie pre ľudí (byty, domy) a pracovníkov
(administratíva, priemysel, výroba).

1.

Najviac mi pomohla cvičná firma,
ktorú sme mali ako voliteľný predmet. V rámci neho sme sa venovali
dva roky vedeniu vlastnej firmy.
V nej som pôsobil ako riaditeľ. Páčilo
sa mi, ako to celé funguje, od procesu podnikania, nastavovania stratégií až po marketing a pod. Zúčastňovali sme sa na rôznych veľtrhoch
a naša spoločnosť vyhrala 1. cenu.
Ten dobrý pocit si budem pamätať
do konca života. Naštartoval ma
k presvedčeniu, že toto chcem zažiť

aj v reálnom živote. Hoci som mal len
17 rokov, doviedlo ma to k rozhodnutiu venovať sa v budúcnosti vlastnému biznisu. Moje kroky stále viedli
týmto smerom aj na vysokej škole.
Cenné skúsenosti som nazbieral počas dvojročného štúdia v zahraničí,
ktoré som sa snažil po návrate na
Slovensko aplikovať a pretaviť do
svojho vlastného podnikania.

2.

Rozhodol som sa na základe Dňa
otvorených dverí. Na tejto škole ma
oslovil najmä prístup pedagógov
a študentov školy. Hoci som bol pozrieť aj gymnázium či iné školy, stále
ma to ťahalo sem. Najväčší stres pred
finálnym rozhodnutím mi spôsobila ukážka hodiny strojopisu, keď
som videl študentov, ktorý ťukajú
do tzv. slepej klávesnice a zľakol som
sa, či toto niekedy zvládnem. Nakoniec to bola pre mňa zábava a jeden
z najľahších predmetov, kde som dokonca vyhral na podujatí Slovenské
rýchle prsty krajské kolo.

SIMONA SKLADANÁ
V súčasnosti študentka 2. ročníka na
Ekonomickej univerzite v Bratislave.
Ihneď po maturite nastúpila do účtovnej firmy ako pomocná účtovníčka, keďže už teraz si uvedomuje dôležitosť nadobudnutých praktických
skúseností pre svoje budúce povolanie.
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3. Najmä to, že som zvládol vysokú
školu v zahraničí a dokázal som sa
následne postaviť na vlastné nohy.
Založil som si firmu, ktorá funguje už tri roky, a dovolím si povedať,
že úspešne. Keď si porovnám čísla
z minulého roka oproti začiatkom,
tak som hrdý na to, že som dosiahol takú tú prvú métu a ako firma
napredujem vlastnými silami. Rád
by som spomenul ešte jednu dôležitú vec, ktorú som si vďaka vlastnému podnikaniu uvedomil, a to,
že v škole som sa učil a aj doteraz
sa všetko učím hlavne pre seba.

1.

OA Nevädzová mi toho dala veľmi veľa. Od teoretických základov, bez ktorých to však nejde, až
po praktické skúsenosti hlavne
v oblasti účtovníctva, ktoré teraz
v práci intenzívne využívam. Vďaka predmetu aplikovaná ekonómia som si mohla vyskúšať, aké
je byť členkou manažmentu nami

ÚSPEŠNÍ ŠTUDENTI

založenej firmy. Je to škola, ktorá
študentov veľmi dobre pripraví na
ich ďalší, či už kariérny, alebo študentský život.

2. Definitívne rozhodnutie o výbere strednej školy u mňa padlo už
na druhom stupni základnej školy. Váhala som len nad výberom
„správnej“ obchodnej akadémie.
Rozhodla som sa na základe odporúčania známej práve pre Nevä-

JOZEF HORVÁTH
Študent 4. ročníka Univerzity Komenského v Bratislave. Ešte pred
podaním prihlášky na vysokú školu začal pracovať vo firme a pôsobí
v nej dnes už ako tímlíder.

1.

Obchodná akadémia ponúka
množstvo teoretických predmetov, ktoré sa prelínajú už so samotným životom – vedieť si prečítať
faktúru od vášho telefonického
operátora či uvedomiť si, prečo sú
ceny v obchode vyššie a obsahujú
DPH. Teória však nestačí. Škola
nám ponúkala aj množstvo praktických predmetov. Môj najobľúbenejší bol cvičná firma. Je to
predmet, kde sa venujete podnikateľskej činnosti od samotného založenia. Študenti si musia pripraviť predmet podnikania, vybaviť
prihlásenie spoločnosti, vytvoriť
si identitu či venovať sa účtovníc-

dzovú a bola to tá najlepšia voľba
čo som mohla urobiť. Táto škola
ma výborne pripravila aj na ďalšie
štúdium na vysokej škole. Myslím
si, že nemôže byť pre školu lepšia
reklama, ako počuť na ňu pozitívne hodnotenia z úst spokojných
absolventov, a v tomto trende sa
budem snažiť pokračovať.

3. Keď sa tak nad tým zamýšľam, za
väčšinu úspechov, ktoré som za-

tvu. Vďaka tomuto predmetu sme
navštívili rôzne veľtrhy. Naučil som
sa vystupovať a komunikovať s kolegami v obchodnej sfére, upevnil
som si jazykové zručnosti v cudzom
jazyku a objavil čaro správneho
prezentovania. Keďže som vo firme
zastával úlohu riaditeľa, táto príležitosť mi nesmierne pomohla k dosahovaniu cieľov v skupine. Škola
ma naučila tvrdej disciplíne a proaktivite, keďže množstvo úloh sme
dokončovali mimo vyučovania.

2. Počas posledného ročníka na základnej škole sa mnoho detí nedokáže rozhodnúť, čomu by sa v budúcnosti radi venovali. Ja som nebol
výnimkou. Zúčastnil som sa na
osobnostnom teste počas psychologického stretnutia a často som diskuskutoval, či už s pedagógmi, alebo
rodičmi, akou cestou by som sa mal
vybrať. Gymnázium bolo pre mňa
veľmi všeobecné, preto som začal

tiaľ dosiahla, vďačím práve mojej
strednej škole. Som veľmi rada, že
mi na tieto úspechy poskytla možnosti. Neviem, ktorý by som označila za najväčší, no teším sa zo všetkých. Veľkým úspechom pre mňa
bolo absolvovanie zahraničnej
stáže v rámci projektu Erasmus+.
Mať možnosť stráviť 2 týždne
v Londýne a vyskúšať si pracovať
v úplne odlišnom prostredí bol neuveriteľný zážitok.

hľadať medzi odbornými školami.
Mal som rád matematiku, zaujímal
som sa o financie, a tak vznikla
myšlienka prihlásiť sa na obchodnú akadémiu. Svoje rozhodnutie by
som zopakoval znova i dnes.

3. Som človek, ktorý sa rád posúva
malými krokmi vpred. Každý svoj
úspech beriem ako priblíženie sa
k tomu väčšiemu. No doposiaľ by
som mohol za svoj najväčší úspech
označiť, že som sa stal najmladším
tímlídrom vo firme.

Slovenské rýchle prsty
Obchodná akadémia na Nevädzovej 3 v Bratislave organizuje v dňoch
19. – 21. novembra 2019 v priestoroch BSK II. ročník celoštátneho sústredenia žiakov a učiteľov
v spracovaní textu na počítači s názvom Slovenské rýchle prsty.
Sústredenie sa uskutoční podľa
reglementu svetovej federácie pre
spracovanie textu INTERSTENO.

Odborným garantom programu je
jeho exprezident Jaroslav Zaviačič,
ktorý zastupuje vo federácii Českú
republiku, a Helena Zaviačičová, držiteľka svetového rekordu v písaní
na počítači s počtom 928 úderov za
minútu a 9-násobná majsterka sveta
v spracovaní textu.
Cieľom podujatia je zvýšiť kvalitu
výučby predmetu administratíva
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Jaroslav Zaviačič

a korešpondencia na stredných školách a pripraviť talentovaných študentov na súťaže v písaní na počítači
na celosvetovej úrovni.

ŠKOLSTVO

Študenti našich škôl majú vysoké ciele

Ocenení študenti

Máme 152 talentovaných a úspešných študentov, ktorí absolvovali
medzinárodný vzdelávací program
a získali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu, skrátene DofE. Patria k viac ako tisícke študentov z celého Slovenska, ktorí si v tomto roku
preberajú ocenenie. Na bratislavskej
slávnostnej ceremónii v Starej tržnici si spolu s mladými ľuďmi z Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja prebrali cenu a certifikát.
DofE je rozvojový program, ktorý
dáva mladým ľuďom vo veku 14 až

24 rokov šancu rozvinúť
svoje schopnosti, naplniť
svoj potenciál a pomôcť
uspieť v živote.
Medzi prvými župnými školami, ktoré sa do
programu zapojili, bola
Stredná priemyselná škola strojnícka
na Fajnorovom nábreží v Bratislave
a Gymnázium Malacky. Od roku 2014
však záujem absolvovať program
vzrástol.
Mladí ľudia museli počas trvania vzdelávacieho programu usilovne pracovať aspoň šesť mesiacov a prekonať
štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľníci
a zvládnuť dobrodružnú expedíciu.
Museli si zvoliť aktivity a aspoň hodinu týždenne sa do nich zapojiť a splniť
si individuálne ciele pre každú oblasť.

Program je možné realizovať na bronzovej, striebornej a zlatej úrovni. Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti – od 6 do 18 mesiacov.
Podľa prieskumu medzi slovenskými
absolventmi je prínosom programu
rozvíjanie vytrvalosti a získanie sebaistoty. Až 94 % zapojených sa vďaka
DofE začalo angažovať v dobrovoľníckych aktivitách, 74 % z nich tento
program motivoval k rozvoju talentu
a vyše polovica potvrdila, že športovala viac ako predtým.

Ocenenia
študentom
odovzdávala
aj prezidentka
Zuzana Čaputová

ZELENÉ ŠKOLY BRATISLAVSKÉHO KRAJA
Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho kraja pribúdajú rôzne ekoprojekty. Sme hrdí na to, že
4 župné školy boli začiatkom októbra na slávnostnej certifikácii škôl v bratislavskom divadle Aréna ocenené a stali sa tak držiteľmi medzinárodného certifikátu Zelená škola a vlajky Eco-Schools. Ocenenia získali: Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava, Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava, SOŠ pedagogická, Sokolovská 6, Modra a Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava.

Ako sa školy zaslúžili o titul Zelenej
školy?
Gymnázium Alberta Einsteina
Do projektu Zelená škola je Gymnázium Alberta Einsteina zapojené od školského roku 2004/2005. Vždy patrilo
k tým, ktoré titul úspešne obhájili, a inak to nebolo ani
tento rok. V rámci projektu študenti zrealizovali témy:
potraviny, zeleň a ochrana prírody, voda, energia, odpad.
Do 15. ročníka sa škola prihlásila s témou DOPRAVA.
Gymnázium Vazovova
Vďaka projektu Zelená škola prešla Vazka počas uplynulých 2 rokov zelenou transformáciou. V rámci témy ODPAD bolo primárnym cieľom študentov zminimalizovať
množstvo komunálneho odpadu o 5 %. Zaviedli separovanie do tried, zriadili kompostovisko, usporiadali dva dni
Zelenej školy. Vďaka projektom, ktoré vypracovávali počas certifikačného obdobia, sa im podarilo zmeniť a zlep-

šiť nielen životné prostredie Vazky, ale aj komunikáciu
medzi žiakmi, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy.
SOŠ pedagogická
V rámci medzinárodného environmentálneho projektu
Zelená škola študenti spracovali tému zelené obstarávanie
a úradovanie počas uplynulých dvoch rokov. Zároveň sa
aktívne a tvorivo zapájali do aktivít určených v environmentálnom akčnom pláne školy. Environmentálna výchova sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho školského
vzdelávacieho programu a je zaradená do väčšiny predmetov. Vďaka aktívnej práci škola už po štvrtýkrát titul
Zelená škola.
Gymnázium Hubeného
Gymnázium získalo certifikát tretíkrát za sebou. V tomto ročníku za projekt venovaný téme VODA. Ocenenie
patrí všetkým, ktorí sa do projektu aktívne zapájali.
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TURIZMUS

Turisti minú v regióne ročne
viac ako 1,4 mld. eur
Cestovný ruch je jedinečným potenciálom
pre rozvoj krajskej ekonomiky, čo potvrdilo až
110 účastníkov počas 4. Regionálnej konferencie
cestovného ruchu pri príležitosti Svetového dňa
cestovného ruchu. Podujatie zorganizovali Bratislavský samosprávny kraj, Krajská organizácia
cestovného ruchu Bratislava Region Tourism
a Slovenský dom Centrope v obnovenom zámku
v Pezinku dňa 2. októbra.
Do regiónu prichádza ročne až 2 mil. návštevníkov
a míňajú viac ako 1,4 miliárd eur (2018).
Podľa prieskumu European Employment Lawyers Association každá trojdňová konferencia pre 400 ľudí v bratislavskom regióne dokáže priniesť príjmy vo výške až
440 063 eur. Približne 500 000 eur tvoria nevykázané
príjmy a následné nevymožiteľné dane v regionálnej
ekonomike z ubytovania cez sprostredkovateľské služby, ako sú AirBNB. Za rok 2018 sa štatistiky vyšplhali na
109 600 prenocovaní cez hostiteľov, ktorí ponúkajú na
prenájom svoje izby, byty a domy. Štatistiky BTB ukazujú, že Briti, Nemci, Česi využívali najčastejšie ubytovacie služby v súkromí.
Investície do modernizácie múzeí, kultúrnych pamiatok, historických pamiatok UNESCO a verejných
priestorov sú rovnako dôležité ako súkromné atrakcie,
ktoré sú aktuálnym trendom cestovného ruchu vo svete. Do popredia v regióne sa dostavajú jedinečné zážitky
v prírode, spoznávanie tradičných spôsobov pestovania vinohradov, remeselných prác, lokálnych tematických festivalov a popularizácia tradičných slávností.
Práve lokálne zážitky s miestnymi obyvateľmi, vinohradníkmi a pestovateľmi v regióne, dokážu vytvoriť
konkurenčnú ponuku pre turistov voči tradične navštevovanej Viedni.
Na komunikácii s návštevníkmi a marketovaní produktov sa podieľajú už aj youtuberi a influenceri na domácom i zahraničnom trhu. Mobilné aplikácie, online
sprievodcovia, interaktívne hry v reálnom či vo virtuálnom svete sa objavujú čoraz viac v rebríčku poznávacích
turistických atrakcií v regióne, dopĺňajú zábavný priemysel a zároveň podporujú lokálny rozvoj „kreatívcov“
dizajnu, filmárstva, IT softwaru, architektúry, vizuálnych a scénických umení.

Na foto turistický vlak Záhoráčik, ktorým podporujeme
rozvoj cestovného ruchu a návštevnosť v regióne.

Bratislavský samosprávny kraj investuje do tvorby rozmanitých atrakcií a podporuje priamo jednotlivých
aktérov cestovného ruchu cez celoplošné iniciatívy,
ktoré napájajú región na európske a medzinárodné
cyklotrasy, pútnické trasy (SACRA VELO), vyzdvihujú
jedinečnosť vodných atrakcií po Dunaji a Malom Dunaji
(Danube ISLANDS) a kultúrno-kreatívnym oživením
tradícií v tradičných objektoch kultúrnej infraštruktúry (HERITAGE). Zároveň každý rok samosprávny kraj
prerozdeľuje prostredníctvom Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy viac ako 1,5 mil eur. do tvorby jedinečných zážitkov, agroturistiky, regionálnych festivalov
a oživenia verejných priestorov či prírodného dedičstva.

Revolučné riešenie pre destinácie
v BSK
Ktoré boli najnavštevovanejšie turistické objekty
a atrakcie počas dňa, týždňa alebo mesiaca? Odpovede
pre samosprávny kraj dáva revolučná aplikácia Bratislavského samosprávneho kraja s názvom Pygmalios.
Nový analytický nástroj pilotného projektu Traffic
wifi monitoruje v reálnom čase počet návštevníkov
v regióne prostredníctvom mapovania dát z prepojení
na verejno-dostupných sieťach.
Aplikácia bola napr. počas leta testovaná na vzorke návštevníkov na Červenom Kameni, kde zaznamenala len
v auguste tohto roku vyše 4 100 nových návštevníkov,
viac ako 20 000 ľudí navštívilo Slnečné jazerá v Senci
a Areál vodných športov v Čunove.
Aplikácia dokáže monitorovať online spotrebiteľské
zvyky, preferencie, želania a životné štýly návštevníkov.
Očakáva sa, že „internet vecí“ (IoT) zefektívňuje konečné operácie hotelov, leteckých spoločností a iných cestovných spoločností spojením inteligentných zariadení,
systémov a procesov.
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Už po desiaty raz udeľujeme
Ocenenie za príkladnú obnovu
Poslaním ocenenia je prostredníctvom osvety prispieť k zachovaniu
a obnove historickej architektúry
a hodnotných priestorov v bratislavskom regióne. Sú to najmä staré
vinohradnícke alebo roľnícke domy,
hospodárske stavby, kaplnky, ale aj
verejné priestory či historická zeleň, ktoré pod tlakom novej výstavby, prípadne modernizácie miznú,
a s nimi sa vytráca aj kus histórie
kraja. Cieľom je vyzdvihnúť prácu

a úsilie vlastníkov, správcov a často aj
dobrovoľníkov, ktorí sa podujali na neľahkú úlohu zachrániť a obnoviť starú
stavbu a vdýchnuť jej nový život.
Ocenenie už desiaty rok udeľuje
Adacemia Istropolitana Nova spolu
s partnermi – Bratislavským samosprávnym krajom a Prvou stavebnou
sporiteľňou. Pri príležitosti desiateho ročníka bude udelená aj špeciálna
cena župana za výnimočný prínos pre
bratislavský región a tiež cena Prvej

Hlasovanie
019
od 4. 11. 2

stavebnej sporiteľne za
výnimočnú obnovu stavby na
účely bývania.
Na ocenenie je tento rok nominovaných šesť objektov, ktoré
z viacerých vytipovaných vybrala
a posúdila odborná porota – slávnostná ceremónia bude 28. 11. 2019
v priestoroch AINovy. Verejnosť
má možnosť prostredníctvom internetovej stránky projektu hlasovať o udelení ceny verejnosti
pre jeden z nominovaných objektov.
Hlasovanie sa spustí 4. 11. 2019. Viac
na: www.prikladnaobnova.sk.

Hlasujte za župné divadlá
Nominujte župné divadlá na ocenenia
Divadelné dosky. Podporiť ich môžete do 30. 10. 2019 zapojením sa do SMS
hlasovania o Divadlo sezóny. Práve
váš hlas môže rozhodnúť o tom, ktoré
slovenské divadlo získa finančný dar
5 000 € od Slovenskej sporiteľne.

Ako na to?
Pošlite SMS s kódom svojho obľúbeného divadla zo zoznamu, ktorý
nájdete na stránke www.cenydosky.sk/anketa, na telefónne číslo
0902 020 292. Hlasovať je možné
z jedného telefónneho čísla len raz.

Príklad: Pre hlasovanie za Bratislavské bábkové divadlo v Bratislave pošlite SMS s textom DIVADLO 07 na
telefónne číslo 0902 020 292.
Pokiaľ máte v mobilnom paušále od
operátora bezplatné SMS, nestojí
vás to nič, no pre slovenské divadlo
to znamená veľmi veľa. Ak nemáte
bezplatné SMS, platíte štandardnú
cenu za SMS v zmysle cenníka svojho operátora. Prijatá (potvrdzovacia) SMS je bezplatná.
Mená víťazov sa dozvieme počas
slávnostného ceremoniálu 10. novembra.

Služba včasnej intervencie
V súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK
sa dňa 10. 10. 2019 v rokovacej sále
Bratislavského samosprávneho kraja
uskutočnil už 40. vzdelávací seminár
na tému Služba včasnej intervencie.
Bol určený pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb,
prijímateľov sociálnych služieb, ich
rodinných príslušníkov, ale aj verejnosť. Rečníci na seminári boli predstavitelia organizácií: DSS pre deti

a dospelých Sibírka, Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., Raná
starostlivosť, n. o., Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a hostka z Českej republiky.
Poslaním služby včasnej intervencie (SVI) je podporovať a sprevádzať rodinu s dieťaťom do siedmich
rokov, ak je jeho vývoj ohrozený
z dôvodu zdravotného postihnutia.
Podrobnejšie informácie o formách
poskytovaných služieb, o tom, pre
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Nominácia v kategórii najlepší
ženský herecký
výkon sezóny:
Zuzka Konečná
z Divadla Astorka Korzo ’90 za
postavu Anny
v hre Komúna.
V kategórii Mimoriadny počin
v oblasti činoherného divadla
získali Maja Danadová a Monika
Momo Kováčová nomináciu na
Divadelné DOSKY za koncept
a réžiu inscenácie Bratislavského bábkového divadla s názvom
Neviditeľní.

KÓDY divadiel BSK

Bratislavské bábkové divadlo:
Divadlo Aréna:
Divadlo Astorka Korzo ’90:
Divadlo LUDUS:

DIVADLO 07
DIVADLO 13
DIVADLO 15
DIVADLO 27

koho je služba určená, čo poskytuje či
ako o službu požiadať, je možné nájsť
na internetových stránkach uvedených organizácií.

ZDRAVOTNÍCTVO

zdroj: stock.adobe.com

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
za vybrané obdobie
v mesiaci november

OKRES MALACKY

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ
PRE DOSPELÝCH, DETI A DORAST
OKRES BRATISLAVA, SENEC
Dátum

Názov a adresa lekárne

Dátum

Čas

Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA,
Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12,
1. – 17. 11.
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.

BRATISLAVA-PETRŽALKA
Dátum Názov a adresa lekárne (01. 11. – 17. 11.)
1. 11. Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A

Názov a adresa lekárne (01. 11. – 17. 11.)
Čas
Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2
07.00 – 15.00
Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274
15.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
07.00 – 20.00
2. 11.
Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
07.00 – 20.00
3. 11.
Lekáreň HARMÓNIA, Malé Námestie 7
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
4. 11.
Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
5. 11.
Lekáreň Nemocničná, Duklianskych hrdinov 34 20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
6. 11.
Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
7. 11.
Lekáreň U SV.SEVERÍNA, Záhorácka 30/46
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
8. 11.
Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska,
07.00 – 20.00
9. – 10. 11
Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
11. 11.
Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
12. 11.
Lekáreň HARMÓNIA, Malé Námestie 7
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
13. 11.
Lekáreň Nemocničná, Duklianskych hrdinov 34 20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
14. 11.
Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
16.00 – 20.00
15. 11.
Lekáreň U SV. SEVERÍNA, Záhorácka 30/46
20.00 – 22.30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska
07.00 – 20.00
16. 11.
Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274
20.00 – 22.30
Lekáreň ZDRAVIE, Ľudovíta Fullu 5274
07.00 – 15.00
17. 11.
Lekáreň EGI, Zámocká 1066/2
15.00 – 22.30
1. 11.

Čas
07.00 – 22.30

2. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň MEDACO, Gessayova 10/12

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

3. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň NA KORZE, Záporožská 7

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

4. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň NA KORZE, Záporožská 7

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

5. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň Petržalská tržnica, Bratská 3

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

6. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň PHARMACY 4U, Haanova 7

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

7. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň SCHNEIDER, Bzovícka 3244/38

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

8. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň SOFIA, Švabinského 17

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

9. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň SUNFLOWER, Vyšehradská 6

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

3. 11.

10. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň V BILLA, Nobelovo nám. 1

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

4. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
11. 11.
Lekáreň VIENNA, Kopčianska 10

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

5. 11.

12. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň ZRKADLOVÝ HÁJ, Rovniankova 1

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

6. 11.

13. 11.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

14. 11.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
15. 11.
Lekáreň ELÁN, Záporožská 12

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

10. 11.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
16. 11. Lekáreň A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY SANIMAT,
Betliarska 3741/9

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

17. 11. Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A

07.00 – 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 Lekáreňskej pohotovostnej služby vždy na
stránke príslušného samosprávneho kraja v časti Zdravotníctvo alebo na
jednom mieste pre všetky VUC na stránke e-vuc.sk.

OKRES PEZINOK
Dátum

Názov a adresa lekárne (01. 11. – 17. 11.)

Čas

1. 11.

Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C

07.00 – 22.30

2. 11.

7. 11.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň SCHNEIDER, Myslenická 2/B
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň SEVER, Svätoplukova 11/D
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň SV. TADEÁŠA, Holubyho 41
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň U TIGRA, Moyzesova 4
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň APOTHEKE, Moyzesova 10

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30
07.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

8. 11.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24

16.00 – 20.00

9.11

16. 11.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň FARMÁCIA, Meisslova 1
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň MONIKA, Hollého 2/A
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň MUŠKÁT, Silvánová 6061/33
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň PETRA–FARM, Hollého 2
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň PLUS, Holubyho 28
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24,
Lekáreň PETRA–FARM, Hollého 2
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň PLUS, Holubyho 28
Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24
Lekáreň SCHNEIDER, Myslenická 2/B

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30
07.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

17. 11.

Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C

07.00 – 22.30

11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
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Vyše tisícka študentov
z celého Bratislavského
kraja,
deväť športov ých dis
ciplín na troch špor
toviskách,
veľa adrenalínu, nasad
enia a skvelej atmos
féry. To
všetko zažili stredoš
koláci počas prvého
Župného
športového dňa pre str
edoškolákov za podpor
y skvelých slovenských špor
tovcov – bý valého ho
kejového
brankára Jána Lašáka
a osemnásobného slo
venského
basketbalistu roka Ra
doslava Rančíka.

