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N A J L E P Š I E

Nové terminály
pre komfortnejšiu
dopravu

M I E S T O

Novembrom
sme si vrátili
slobodu

P R E

Ž I V O T

Cestujte verejnou
dopravou
výhodne

EDITORIÁL

Milí obyvatelia nášho krásneho kraja,
v novembri ubehlo presne tridsať rokov, odkedy sa
v Československu podarilo zvrhnúť totalitný režim.
Začala sa rúcať hranica, ktorá bola vybudovaná po
roku 1948 a delila svet na západný a východný. Pod
hradom Devín, pozdĺž rieky Dunaj i po celej dĺžke československých hraníc so západnými susedmi postavili
železnú oponu – bariéru z ostnatého drôtu napustenú
elektrickým prúdom a stráženú ozbrojenými vojakmi,
ktorá mala „chrániť náš štát pred nebezpečným imperializmom“.
V skutočnosti však „ochrancovia“ hraníc svojimi zbraňami mierili proti svojim spoluobčanom a strieľali
nemilosrdne od chrbta do každého, kto chcel tieto hranice prekročiť a utiecť z komunistického režimu.
Našťastie, toto je už minulosť a územie okolo rieky Moravy dnes môžeme slobodne navštevovať bez toho, aby
sme sa báli o svoje životy. Pomyselným symbolom spájania a slobody je dnes Cyklomost slobody. Stojí práve
na mieste, kadiaľ kedysi viedla železná opona. Som
rád, že tisíce ľudí si spolu s nami prišli na Cyklomost
slobody počas Víkendu zatvorených hraníc pripomenúť 30. výročie nežnej revolúcie.
17. november 1989 predstavoval veľký zlom vo vývoji našej spoločnosti. Slovensko nastúpilo cestu
demokratického rozvoja, cestu neľahkú, prinášajúcu nepoznané a nečakané prekážky do života jednotlivcov i spoločnosti. Napriek tomu, keby nebolo
novembra ’89 a tých, ktorí sa za ňu obetovali, nebolo
by slobody.
Nezabúdame. Ja osobne to dlhujem rodičom, ktorým
komunistický experiment zobral najlepšie roky života.
Sloboda má pre mňa obrovskú cenu.
Prajem vám príjemné čítanie

JURAJ DROBA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
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ZASTUPITEĽSTVO

Okom poslanca
V novembri 1989 sa v bývalom Československu uskutočnila nežná revolúcia, ktorá mala za následok
pád komunistického režimu. Tisíce nespokojných ľudí si dokázali nenásilnou formou protestu vynútiť politické zmeny a nastolenie základných demokratických princípov v spoločnosti. Poslancov
mestského zastupiteľstva Bratislavského kraja sme sa opýtali: Ako si spomínate na nežnú revolúciu a ako ste ju prežívali?

Lucia Vidanová
Nezaradená
poslankyňa
V roku 1989 som mala
osem rokov a bola som
poslednou iskričkou.
V škole ma minula aj ruština. Zákazy režimu som na vlastnej koži veľmi
nestihla pocítiť. O politike sa doma
nehovorilo. Po 17. 11. ma skôr zaskočilo to, že na všetkých TV kanáloch
vysielali mítingy. Vnímala som ľudí
na námestiach štrngajúcich kľúčmi,
no nerozumela som tomu. V tej chvíli
som cítila skôr detské rozčarovanie,
že nemôžem pozerať svoj obľúbený
program. Dnes som všetkým tým,
ktorí aj za mňa vybojovali slobodu
na námestiach, neskutočne vďačná.
V socializme by som neprežila. Slobodu si nadovšetko vážim. Nerada sa
podriaďujem. Myslím si, že by som
bola horúcou adeptkou na tvrdý stret
s režimom. Aj moji blízki, ktorí odmietli vstúpiť do strany, skončili pri
lopate. Dodnes mám v pamäti trpkosť
z rozprávania starej mamy, ktorej
rodičia boli sedliaci, o tom, ako po nástupe komunistov prišli o všetko.

Oliver Solga

Zuzana Rattajová

Klub 7 strán

Klub 7 strán

Nežnú revolúciu považujem za jednu z najdôležitejších udalostí
vo svojom živote. Od
prvého momentu vzniku VPN v nedeľu
26. novembra som sa zapojil do práce
koordinačného výboru. Svojimi karikatúrami a redakčnou prácou som sa
podieľal na vydávaní novín Pezinská
verejnosť. Uvedomujem si, že nebyť
novembra ’89, ako „nekomunista“ by
som sa okrem iného nikdy nemohol
stať v rokoch 2002 – 2018 primátorom
svojho rodného mesta. Čo je však oveľa dôležitejšie – nikdy by som nemohol
cestovať, publikovať a najmä slobodne
hovoriť to, čo si myslím, bez toho, aby
som zažíval perzekúciu a zákazy. O to
viac ma mrzí, že dnešný vývoj v Pezinku vďaka novému vedeniu mesta opäť
nesie znaky totality. Nekomunikuje
s občanmi, zmazáva kritické pripomienky na sociálnych sieťach, vyhadzuje ľudí z funkcií, zvyšuje dane
a poplatky. Preto treba byť v strehu
a slobodu strážiť a ochraňovať denne aj
dnes – po tridsiatich rokoch.

Sloboda
plný mi
dúškami. V roku 1989
som mala len osem
rokov, napriek tomu
som vďaka rodičom prežívala revolučné časy veľmi intenzívne. Spomínam na plné námestia, na návštevy
či stretnutia, atmosféru, napätie,
radosť a emócie. Dnes všetci mladí
berú ako samozrejmosť, že môžu
študovať a pracovať v zahraničí,
cestovať po celom svete a hlásiť sa
k viere, hodnotám podľa svojho výberu, bez toho, aby ich to ohrozovalo na slobode. Za to, že si môžeme
užívať slobodu plnými dúškami,
patrí vďaka všetkým, ktorí sa o to
pričinili.

Vernisáž v Bruseli
k výročiu nežnej revolúcie
Počas plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov 4. decembra 2019 v Bruseli organizuje predseda Bratislavského kraja Juraj Droba vernisáž spojenú s recepciou pri
príležitosti 30. výročia nežnej revolúcie – jednej z najvýznamnejších
udalostí v dejinách Českosloven-

ska, ako aj samostatného Slovenska. Práve nežná revolúcia Čechom
a Slovákom umožnila cestu k slobode a zároveň otvorila dvere k prvým
krokom ich európskej integrácie.
Toto kultúrno-prezentačné podujatie organizuje Kancelária Bratislavského kraja v Bruseli v spolupráci
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sídlo Európskeho parlamentu v Bruseli

so župnými strednými školami. Študenti Školy umeleckého priemyslu
Josefa Vydru pri tejto príležitosti
pripravujú výstavu grafických diel,
prostredníctvom ktorej predstavia
svoj pohľad na revolúciu.

DOPRAVA

Nové terminály
pre komfortnejšiu dopravu
Dochádzate za prácou, do školy alebo potrebujete vyraziť za priateľmi či na nákupy? Už nemusíte čakať v kolónach. V uplynulých týždňoch boli
v Bratislavskom samosprávnom kraji otvorené
3 záchytné parkoviská a prestupné terminály.
Všetky sa nachádzajú pri železničných staniciach. Vďaka tomu môžete pohodlnejšie prestúpiť na vlak a odviezť sa do cieľa svojej cesty. Teraz máte o dôvod viac nechať svoje auto doma,
k vlaku sa priviezť aj autobusom a na jeden lístok
prestúpiť na vlak. Cestovné poriadky autobusov
sú nastavené tak, aby nadväzovali na príchody
a odchody regionálnych vlakov a aby ste sa bez
zbytočných prestojov dostali domov alebo do cieľa svojej cesty.

Malacky

Svätý Jur

parkovanie
• 58 parkovacích miest

vlaky
• S50
• S55

Bratislava Hlavná stanica – Pezinok – Trnava
Bratislava-Nové Mesto – Pezinok – Trnava

autobusy
• 510 Bratislava – Svätý Jur (rozvoz po meste)

Šenkvice

parkovanie
• 91 parkovacích miest

vlaky
• S20 Bratislava – Malacky – Sekule

autobusy
• 235 Malacky – Plavecký Štvrtok – Jablonové
• 239 Malacky – Plavecký Štvrtok – Láb
• 240 Malacky – Suchohrad – Záhorská Ves (Vysoká
pri Morave)
• 245 Malacky – Stupava – Bratislava
• 249 Malacky – Pernek – Pezinok
• 259 Malacky – Pernek – Kuchyňa
• 260 Malacky – Gajary
• 265 Malacky – Veľké Leváre – Malé Leváre
• 275 Malacky – Závod – Borský Svätý Jur
• 277 Malacky – Studienka – Bílkove Humence
• 289 Malacky – Rohožník – Plavecký Mikuláš – Plavecký Peter

parkovanie
• 58 parkovacích miest

vlaky
• S50
• S55

Bratislava Hlavná stanica – Pezinok – Trnava
Bratislava-Nové Mesto – Pezinok – Trnava

autobusy
• 539 Senec – Blatné – Šenkvice – Modra
• 545M Modra – Šenkvice – Vištuk
• 545P Pezinok – Šenkvice – Vištuk
M. Staník
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NOVINKY

Električková trať
v Karlovej Vsi sa zazelená
Modernizácia električkovej radiály v Karlovej Vsi viditeľne
napreduje. Po jej dokončení
bude cestovanie z Dúbravky
a Karlovej Vsi do centra výrazne
komfortnejšie. Okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného
vedenia sa môžu cestujúci tešiť
na nové bezbariérové zástavky,
moderný mobiliár či elektronické tabule. Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch
prestupných uzlov – Molecova
a Damborského. Úplnou novinkou bude zelený povrch trate.
Práve zelený koberec je jednou z najviditeľnejších zmien. Cestujúci už
určite poznajú zatrávnenú trať na

Záhradníckej ulici v Ružinove. Na
rozdiel od tohto úseku však nová trať
na západe Bratislavy nebude pokrytá
trávou, ale kobercom pozostávajúcim
zo sukulentných trvaliek rodu Sedum
(rozchodník). Ten si nevyžaduje náročnú údržbu, napriek tomu prináša
benefity v podobe utlmenia hluku
a zvýšenia estetickej úrovne trate.
Sukulenty boli na zelený povrch trate
zvolené z dôvodu lepšieho znášania
sucha, než je to v prípade klasického
trávnika, preto nebol realizovaný ani
zavlažovací systém. Prevádzkovateľ
teda výrazne ušetrí na údržbe.
To však nie je všetko. Pozdĺž trate
budú okrem zeleného koberca vysadené trvalkové porasty, nízke živé
ploty alebo na niektorých miestach

električková trať v Karlovej Vsi

lúčne zmesi. Vďaka tomu bude električková trať pripomínať zelený koridor v strede sídliska.
Električková doprava predstavuje
jeden z najekologickejších spôsobov
dopravy v meste, pretože neprodukuje žiadne škodlivé plyny a nespôsobuje ani zápchy. Po výsadbe zelene
pozdĺž trate sa pojem „ekologická doprava“ dostane na novú úroveň.

Barokový mostík v Stupave
naberá nové kontúry
Rekonštrukcia barokového
mostíka v Stupave prechádza
do ďalšej fázy. Mostík je súčasťou kaštieľa, kde sídli župný domov sociálnych služieb
a zariadenie pre seniorov, ako
aj parku z 18. storočia, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou.
Postupy prác pri obnove mosta
boli konzultované s Krajským pamiatkovým úradom, projektantmi
a so statikmi. Pre dosiahnutie čo
najpresnejšej autenticity zvolili
projektanti pôvodné technologické spracovanie konštrukcie mosta,
tradičné spôsoby výroby a stavebné
prvky, pričom do úvahy vzali aj geo-

metrické nezrovnalosti jeho jednotlivých častí.
V súčasnosti sa osadzujú obnovené
ozdobné prvky na pôvodné miesta.
Ide predovšetkým o reliéfy levov,
ktoré budú symbolicky vítať každého návštevníka kaštieľa hneď pri
vstupe na most. Ďalej sú to nemenej
dôležité a na obnovu náročné reliéfne prvky s erbmi zakomponované
do zábradlia mosta. Osádzanie obnovených prvkov je realizované bez
definitívnej povrchovej úpravy,
ktorá sa prvkom dodá až v poslednej fáze prác. Po komplexnej reštaurácii telesa mosta ostanú pôvodné
mostové klenby a piliere v priekope
priznané – teda zhodné s výzorom
mosta v polovici 20. storočia.
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Celkové náklady na rok 2019
p re d s t av u j ú
726 895 eur a sú
hradené z rozpočtu BSK.
Ukončenie rekonštrukcie je plánované na prvý štvrťrok 2020.

barokový mostík v Stupave

ROZHOVOR

Novembrom sme si vrátili slobodu
Našim čitateľom prinášame rozhovor o nežnej revolúcii s historikom Patrikom Dubovským, PhD.,
z Ústavu pamäti národa, ktorý sa vo svojej výskumnej činnosti venuje perzekúciám cirkví po roku
1948 a nezávislým občianskym iniciatívam najmä za tzv. normalizácie v Československu.

Čo sa stalo v novembri 1989 a prečo
je táto udalosť taká dôležitá?
V novembri ’89 tisíce ľudí prirodzene zareagovali jednak
na brutálne násilie Štátnej bezpečnosti (ŠtB) a komunistickej polície proti bezbranným študentom a ľuďom počas pražského pochodu v deň 50. výročia gestapáckych
represií proti českým študentom, pri ktorých tiekla študentská krv a zomrel Jan Opletal. Tiež mohutnejúce mítingy Verejnosti proti násiliu (VPN) a Občianskeho fóra
(OF) proti režimu Komunistickej strany Československa
(KSČ) a ŠtB a demokratizačné požiadavky lídrov revolúcie, ktoré sa na Slovensku začali na Hviezdoslavovom
námestí, pokračovali na Námestí SNP a postupne viedli
k porážke režimu.

Prečo komunisti so svojimi silovými zložkami kapitulovali pred študentmi, hercami a disidentmi?
Tieto skupiny, na Slovensku podporené prácou tajnej
cirkvi počas komunizmu, veľmi umne a prirodzene
svojou odvahou, vytrvalosťou a vyjednávaním dostali
režim do defenzívy. Objektívne však zaúradoval generálny štrajk, na ktorom sa 27. 11. zúčastnilo 70 % pracu-

Patrik Dubovský
zdroj foto: archív uj szo

júcich. Na Námestí SNP sa zišlo 100-tisíc a na Letenskej
pláni v Prahe až 700-tisíc demonštrantov.

Čo nám ako spoločnosti priniesla
nežná revolúcia?
Nežná revolúcia ukončila vedúcu úlohu KSČ, zakotvenú
dokonca v ústave ČSSR. Padla cenzúra, otvorili sa hrani-

| 06

ROZHOVOR

ce, po 44 rokoch boli vypísané slobodné voľby. Ľudia sa
zbavili „normalizačného“ strachu, mohli sa politicky angažovať v novovznikajúcich politických stranách, bola
zrušená obávaná ŠtB, nastala občianska a náboženská
sloboda a začal sa strastiplný proces vyrovnávania sa
s komunistickým režimom a jeho dôsledkami.

Mohol byť november aj iný ako nežný?
V prvých dňoch revolúcie nebolo jasné, či režim nezasiahne, hoci komunistickí lídri ako Ladislav Adamec
sa snažili o dialóg. Popritom však jastrabi v KSČ a ŠtB
ako Miroslav Štěpán, Viliam Šalgovič, minister obrany
Milan Václavík, ideológovia ako Jan Fojtík naliehali na
silové potlačenie demonštrácií, nasadenie tankov na
Václaváku. Možno politická „slabosť“ alebo telefonát
z Moskvy Michaila Gorbačova, ktorým údajne pozdravil Pražanov, spolu s desaťtisícovými demonštráciami
v Prahe a Bratislave napokon primal generálneho tajomníka ÚV KSČ Miloša Jakeša k nenasadeniu týchto jednotiek. Bol by to masaker. Komunisti napokon ustúpili.
Rumunské inferno z decembra ’89 strašilo.

Ak sa obzrieme o 30 rokov, v ktorých oblastiach sme ako spoločnosť
zlyhali?
Podľa mňa sme mali komunistickú stranu zrušiť podobne
ako ŠtB. Na Slovensku sa po rozpade ČSFR vinou mečia-

rovcov neuplatňoval lustračný zákon, ktorého „otcom“
bol federálny minister vnútra Ján Langoš, a tak sa mohli
vyšší exponenti ŠtB a KSČ znovu dostať do politiky
a exekutívy. Písomnosti ŠtB sa dostali pod kontrolu SIS,
vedenej Ivanom Lexom, takže háklivé informácie za Mečiarových vlád sa zneužívali proti oponentom. Privatizácia sa často menila na klondajk Made in Slovakia, takže
bohužiaľ sme tu mali ničenie fungujúcich podnikov, nemorálne a nezákonné obohacovanie tzv. privatizérov, tunelovanie podnikov a vyhadzovanie ľudí z nich na ulicu.
V politike sa usadili pragmatici a profitéri, ktorí parazitovali na kolaborácii s novým režimom postkomunistov
a nacionalistov. Komunizmus v bledoružovom – nacionalizmus a nenávisť k „nenárodným silám“ sa prebudili. Zlyhali sme v morálnej a ľudskej satisfakcii obetiam režimu,
pomoci politickým väzňom a potrestaní exponentov tohto
zverského režimu. Generál Alojz Lorenc ako bezpečnostný poradca Penty je toho vyškierajúcim sa príkladom.

Aký je odkaz novembra ’89?
Novembrom sme si vrátili, darovali, vybojovali skoro
všetky tie práva, slobody, normálne veci, ktoré nám
komunisti vzali. Takáto sloboda nesie so sebou zodpovednosť, o ktorú nás obrali, lebo nás chceli ovládať. Je
to zodpovednosť za svoje myšlienky, slová a činy, ktoré
znamenajú využitie slobody, nie jej zneužitie či použitie,
užitie si. To je odkaz i záväzok novembra 1989 pre nás
i ďalšie generácie.
J. Mitáč
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AKTUALITY

Úspech Bratislavského
kraja v Hofburgu
V sídle Stálej rady OBSE vo viedenskom Hofburgu sme prezentovali bratislavský región.
Zástupcovia 57 krajín ochutnávali víno z malokarpatskej oblasti a zo Záhoria, degustovali
bratislavské aj stupavské pivo a k tomu gastronomické špeciality ako strapačky, kačku, lokšu,
kapustu, rezeň so šalátom či orechové párance.
Náš región mnohí poznali a nešetrili chválou. Bratislavský
kraj je zaujímavý najmä bohatou históriou, kultúrnym
a prírodným dedičstvom či jedinečnými tradíciami a jeho
prezentácia v zahraničí môže prilákať nielen Viedenčanov, ale i ďalších, ktorí k nám prídu a pár nocí aj zostanú.
Slovenská republika je od svojho vstupu do Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
v roku 1993 jej angažovaným členom. V tomto roku zodpovedne a aktívne plní úlohu predsedníckej krajiny.
Základným motívom slovenského predsedníctva v OBSE
je orientácia na človeka, na budovanie zodpovednej budúcnosti v prospech obyčajných ľudí. A práve tento cieľ
máme spoločný. Preto prácu a úsilie v Bratislavskom samosprávnom kraji smerujeme v prospech ľudí. Našou
hlavnou prioritou je zlepšovať kvalitu života obyvateľov vo všetkých oblastiach. Z hľadiska úrovne hospodárskeho rozvoja a kvality života je práve Bratislavský kraj
najrozvinutejšou oblasťou Slovenska. Má zastúpenie aj

Bratislava
Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Stupava
Modra
Senec
Pezinok
Malacky
Trnava
Trnava – Stredoveké vianočné trhy
Skalica
Piešťany
Hlohovec
Brno
Hodonín
Břeclav

22. 11. – 22. 12.
22. 11. – 23. 12.
7. 12.
13. – 14. 12.
6. – 22. 12.
13. – 15. 12.
16. 12. – 21. 12.
29. 11. – 22. 12.
13. – 15. 12.
30. 11. – 31. 12.
22. 11. – 2. 12.
11. – 23. 12.
22. 11. – 23. 12.
15. 12. – 22. 12.
14. 12. – 22. 12.

v Európskom výbore regiónov a je našou ambíciou aktívne sa podieľať na vytváraní budúcej podoby regionálnej politiky na pôde inštitúcií Európskej únie.

Znojmo
Christkindlmarkt
Staroviedenský vianočný trh
Vianočná dedinka na Nám. Márie Terézie
St. Pölten
Schloss Hof
Baden
Eisenstadt
Györ
Mosonmagyaróvár
Šopron
Szombathely

1. 12. – 22. 12.
16. 11. – 23. 12.
15. 11. – 26. 12.
20. 11. – 16. 12.
22. 12. – 23. 12.
1. 12.,
7. – 8. 12.,
14. – 15. 12.,
21. – 22. 12.
23. 11. – 24. 12.
23. 11. – 24. 12.
29. 11. – 23. 12.
7. 12. – 24. 12.
30. 11. – 22. 12.
29. 11. – 23. 12.

zdroj: domcentrope.sk
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Bratislavská župa sprísnila
kontroly v spoločnosti
Regionálne cesty Bratislavy
Prísnejšie kontroly vykonaných prác i posilnenie vplyvu župy. Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) spustil sériu systémových krokov na zlepšenie fungovania akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy (RCB), ktorá má na starosti
údržbu ciest II. a III. triedy.
Každé jedno ušetrené euro znamená kvalitnejšiu údržbu
regionálnych ciest, ktorú v konečnom dôsledku pocítia
všetci šoféri. Aj preto sa vedenie župy rozhodlo v akciovej
spoločnosti Regionálne cesty Bratislavy zvýšiť efektivitu
a transparentnosť nakladania s verejnými financiami.
Časť opatrení spustilo nové vedenie samosprávneho
kraja krátko po svojom nástupe. V roku 2018 župa vykonala vecné kontroly vystavených faktúr a dokonca
pristúpila k vráteniu viacerých sporných faktúr. Samo-

správny kraj tiež zvýšil transparentnosť celého procesu
schvaľovania investícií, na ktorý dohliadajú poslanci Zastupiteľstva BSK.
Najdôležitejším opatrením, ktoré Úrad BSK zaviedol, je
prísna kontrola zrealizovaných prác. Župa na rozdiel
od minulosti požaduje, aby k faktúram boli predkladané denné záznamy o výkone a k jednotlivým položkám
v súpise prác sa musí predkladať fotodokumentácia.
Župa od roku 2019 aktívne rokuje o zmene stanov spoločnosti RCB s cieľom posilniť svoj vplyv na chod firmy. BSK
totiž dnes nie je jediným akcionárom spoločnosti, ale
vlastní 68 % akcií. Súčasne samosprávny kraj pripravuje
revízie platných zmlúv s cieľom zabezpečiť efektívnejšie
a transparentnejšie nakladanie s verejnými financiami.

Župan Droba: Ropovod
cez Žitný ostrov nedovolíme
Projekt ropovodu Bratislava – Schwechat a jeho
trasovanie cez Žitný ostrov posudzuje Európska
komisia v rámci kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry
s cieľom zvýšenia bezpečnosti dodávok ropy znížením závislosti od jedného zdroja. Bratislavský
samosprávny kraj s vedením ropovodu cez Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov zásadne nesúhlasí. O svojom zápornom stanovisku
informoval aj Európsku komisiu.

„Trasovanie ropovodu cez Žitný ostrov je pre nás absolútne
neprijateľné. Takýto projekt predstavuje neakceptovateľné riziko a ohrozuje najväčší podzemný zdroj pitnej vody
v Európe. Ropovod cez Žitný ostrov je v priamom rozpore
s územným plánom regiónu BSK a priamo ho zakazuje aj
zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie
vôd. V tomto duchu sme poslali stanovisko Európskej komisii,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba.
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INTEGROVANÁ DOPRAVA

Cestujte verejnou
dopravou výhodne
Vychutnajte si výnimočnú atmosféru vianočných trhov v dvoch
krajských mestách aj so svojou rodinou. Neriešte otázku, či bude mať
kto šoférovať auto. Využite výhody
Integrovaného dopravného systému
v Bratislavskom kraji a cestujte spolu na
jeden lístok.

né trhy
Vianoč ve aj
la
v Bratis celou
es
v Trnav ou
rodin

0€
len 6,9

Večná futbalová rivalita medzi Bratislavou a Trnavou sa
prenáša už aj do iných oblastí života. Práve v období pred
Vianocami súperia obe krajské mestá aj v tom, v ktorom
z nich sú vianočné trhy lepšie, krajšie a vianočnejšie. Lepšie ako stokrát počuť, je raz vidieť.
Vďaka zapojeniu železničnej stanice Trnava do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS
BK) môžete vianočné trhy v Bratislave a Trnave zažiť na
vlastnej koži, dopriať si špeciality a zahodiť starosti, ktoré
si často kladú šoféri – kto bude šoférovať domov? Využite
verejnú dopravu, zoberte aj svoju rodinu a ušetrite.
Ako na to? Zapojenie trnavskej stanice do IDS BK vám
umožní využívať všetky výhody už aj pri cestovaní do
„slovenského Ríma“. Jednou z nich je skupinové cestovanie cez víkend. Vďaka tomu môžete so svojimi blízkymi
v priebehu jedného dňa navštíviť viacero miest na jeden
cestovný lístok.
Stačí, ak si cez víkend kúpite 24-hodinový sieťový cestovný lístok za 6,90 €, ktorý po označení alebo zakúpení
platí v celom IDS BK. Počas sobôt, nedieľ a dní pracovného
pokoja môžete vytvoriť skupinu, ktorá bude spolu s vami
na tento lístok neobmedzene cestovať v celom IDS BK vrá-

Všetky linky 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
S70

tane prestupov. V skupine musí byť dospelý držiteľ cestovného lístka a minimálne
1 dieťa do 16 rokov. Maximálny počet
členov skupiny sú 2 dospelí a 3 deti do
16 rokov.

Po kúpe takého lístka a jeho označení (lístky
kúpené v mobilnej aplikácii IDS BK, na železničnej
stanici či v autobuse Slovak Lines označovať nemusíte,
platia od zakúpenia) môžete spolu neobmedzene cestovať
v celom IDS BK.
Vďaka tomu si v jeden deň môžete vychutnať atmosféru
vianočných trhov v Bratislave aj Trnave a cestou späť sa
ešte zastaviť za priateľmi alebo rodinou v Pezinku, Senci
či v Malackách.
Ak si však kúpite cestovný lístok v mobilnej aplikácii
IDS BK, získate navyše zľavu 10 % a zaplatíte len 6,21 €.
Medzi dopravcami, ktorí sú zapojení do IDS BK, môžete
ľubovoľne prestupovať. Jedinou podmienkou je, že na
časť cesty (poslednú alebo prvú) do/z Trnavy musíte využiť vlak (Os/REX) linky S50 alebo S55.
Ako na to?
1. Kúpte si 24-hodinový sieťový lístok IDS BK.
2. Ak ste si kúpili papierový lístok v automate, pri nástupe do prvého vozidla ho označte v označovači.
3. Ak ste si kúpili lístok v mobilnej aplikácii, na stanici
alebo v autobuse Slovak Lines, lístok označovať nemusíte, platí od vydania.
4. Nastúpte so skupinou (min. 1 dospelý + 1 dieťa do 16 rokov, max. 2 dospelí + 3 deti do 16 rokov) do ktoréhokoľvek spoja IDS BK a následne podľa potreby prestupujte.
5. Ak plánujete cestu aj do Trnavy (alebo z Trnavy), na
posledný úsek cesty (alebo na prvý úsek) musíte využiť vlak ZSSK (Os/REX).

Slovak Lines
regionálne autobusy

215 – 747

Železničná spoločnosť Slovensko
regionálne vlaky
S8, S20, S25, S50, S55, S60, S65
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Ako sa menia cestovné poriadky
regionálnych autobusov
Každoročne v decembri dochádza k úprave niektorých cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy. V zmenách sa odzrkadľujú najmä pripomienky cestujúcich. Aj tento rok budú
od 15. decembra platiť nové cestovné poriadky,
ktoré prinesú väčšiu ponuku cestovania v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom
kraji.
Nová linka na Záhorí
Obce Zohor a Záhorská Ves bude spájať nová autobusová
linka 225. Tá nahradí vlakovú linku S25, ktorej prevádzka sa z dôvodu vysokých nákladov k 15. decembru 2019
končí. Cestujúci tak budú môcť využívať autobusovú
linku, ktorá bude zastavovať priamo v obciach, a na železničnej stanici v Zohore budú jej príchody a odchody
prispôsobené príchodom vlakov z Bratislavy.
Obnovenie linky 255D v Malackách
Od polovice decembra sa obnovuje premávka linky 255D
v Malackách. Ide o „déčkovú“ linku malackej mestskej hromadnej dopravy, ktorú cestujúci môžu využiť napríklad na
prepravu z alebo do práce, pretože jej cestovný poriadok je
prispôsobený zmenám vo výrobných spoločnostiach.
Skrátenie liniek po Šamorín
Linky, ktoré doteraz premávali na trase Bratislava – Šamorín – Gabčíkovo, budú od zmeny cestovných poriadkov končiť už v Šamoríne. Na celej trase tak budú platiť
cestovné lístky (jednorazové/predplatné) IDS BK. Zru-

šené sú teda linky Slovak Lines 102413 a 102414 v úseku
Šamorín – Blatná na Ostrove – Gabčíkovo. Nahradia ich
spoje linky SAD Dunajská Streda 201434 Gabčíkovo –
Šamorín – Bratislava.
Niektoré ďalšie úpravy:
• Pridávajú sa nové školské spoje a predĺženia na linkách
235, 240, 250, 259, 265, 277, 289, 525, 527, 528, 522, 540,
550, 610, 645, 649, 659, 729.
• Na trase Malé Leváre – Veľké Leváre – Malacky – Bratislava sa zavádza nový priamy spoj, ktorý bude premávať aj cez prázdniny.
• Spoje liniek 526 a 527, ktoré končili a začínali vo Viničnom, budú začínať a končiť už na zastávke Viničné, domovina.
• Cez pracovné dni budú dva posledné spoje na linke 250
predĺžené zo Záhorskej Vsi až do Suchohradu.
• Večerné spoje linky 522 budú mať posunuté odchody
na neskôr, aby cestujúci mali možnosť využiť prestup
z vlakov liniek S50 a S55 a z linky 550.
• Pribudnú nové spoje v úseku Viničné – Pezinok v rannej špičke k vlakom REX.
• Nový spoj linky 526 bude chodiť z Viničného cez Slovenský Grob k vlaku s odchodom zo ŽST Pezinok zastávka o 7.22 (namiesto súčasného spoja linky 527, ktorý mal
z dôvodu dopravnej situácie pravidelné meškania).
K menším úpravám dochádza aj pri ďalších linkách.
Nové cestovné poriadky nájdete aj na stránke www.
idsbk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDS BK.
M. Staník

zdroj: archív IDS BK
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ÚSPEŠNÍ ŠTUDENTI

Absolventi našich škôl
Nedávno sme zaviedli rubriku úspešní študenti našich škôl. Vzhľadom na pozitívny ohlas od našich absolventov sme sa v nej rozhodli pokračovať. Radi by sme prostredníctvom nej pomohli mladým nájsť si
strednú školu. V každom čísle mesačníka vyberieme jednu župnú školu a 3 – 4 študentov, ktorým položíme pár otázok. V tomto čísle sme si vybrali absolventov zo SOŠ gastronómie a hotelových služieb na
Farského 9 v Bratislave. Jeden z rozhovorov nájdete aj na našom facebooku.

1. Prečo ste sa rozhodli pre svoje povolanie a ako dlho sa mu venujete?
2. Pomohla vám absolvovaná SOŠ gastronómie a hotelových služieb
v praxi? Ak áno, v čom vidíte jej najväčší prínos?
3. Čo je podľa vás kľúčom k úspechu?
4. Prečo by ste túto školu odporúčali budúcim študentom?

Ivan Jurczazak,
konateľ spoločnosti VŠETKO
V JEDNOM, s. r. o.

1.

Pre svoje povolanie som sa rozhodol z viacerých dôvodov. Ten prvý
a zároveň aj najdôležitejší je, že moja
práca je pre mňa zábava a láska. Od
mladého veku robím všetko sám
pre seba a robím toľko, koľko potrebujem a chcem. Pravdou však je, že
tomu venujem takmer všetok svoj
čas. Momentálne je mojím hlavným
podnikateľským dielom budovanie
značky FarmDeco, ktorú som založil minulý rok. Je pre mňa veľkou výzvou, motiváciou na neustále zlepšovanie sa a na napredovanie.

2.

Stredná škola mi dala veľa, najmä
pokiaľ ide o pohľad na podnikanie,
vedomosti a, čo je veľmi dôležité,
aj dobré vzťahy s ľuďmi z vedenia
a so zamestnancami školy, ktorí mi

Kristína Simonová,
podnikateľka

1.

Pre svoje povolanie som sa rozhodla už v útlom detstve. Môj starý otec aj otec pracovali v potravinárskom priemysle a bola som
k tomu vedená. Či už to bola obslu-

pomáhajú a sú kedykoľvek k dispozícii. Keďže moja značka FarmDeco
je aj súčasťou potravinového zamerania, škola mi v tomto smere veľmi
napomohla a poznatky, ktoré som
načerpal, môžem teraz zúročiť. Pre
mňa je každé jedno rozhodnutie
momentálne dobre využiteľné aj
v praxi. Stredná, vysoká škola, život v Kanade a mnoho pracovných
skúseností z minulosti
Kľúčom k úspechu je
mi dáva veľa možností, za
prirodzenosť, odhodlaktoré som veľmi vďačný.

nie a láska k práci.

3.

Kľúčom k úspechu je
pre mňa prirodzenosť, odhodlanie
a láska k práci.

4.

Pri výbere školy som sa rozhodol
sám. A tak by to mal urobiť aj každý
jeden budúci študent. Ja môžem vyzdvihnúť to, čo sa mi páčilo, a ostatné si musí zvážiť každý sám, pretože
je to rozhodnutie na celý život. Pre

ha na rôznych plesoch, alebo organizácia osláv. Po ukončení štúdia
som si založila vlastný podnik
v odbore hotelierstva a cestovného
ruchu, ktorý som aj vyštudovala.

2.

Možnosti praxe sa za posledné
roky veľmi zlepšili. Škola mala
| 12

mňa bolo veľké plus, že som sa naučil variť, získal som cenné skúsenosti na stáži vo Viedni, naučil som
sa ekonomiku a účtovníctvo, písať
na počítači prstokladom a mnoho
iného. Vďaka komplexnému prehľadu vedomostí a zručností si raz, keď
budem chcieť, môžem otvoriť vlastnú reštauráciu.

partnerské zmluvy s rôznymi zaujímavými reštauráciami, cestovnými agentúrami atď. To bolo veľkým
prínosom pre všetkých študentov.
Mne osobne najviac pomohla možnosť práce v rozličných podnikoch.
Ako sa hovorí, predsa len je lepšie
raz vidieť, ako dvakrát počuť. Všet-

ÚSPEŠNÍ ŠTUDENTI

Chuť rozvíjať sa a pracovať na sebe vám otvorí
mnoho dverí k úspechu.

ky poznatky z praxe
som dokázala využiť vo svojom
zamestnaní.

3.

Snaha, chcenie, záujem a v neposlednom rade fakt, že vás odbor, ktorý ste vyštudovali, napĺňa. Vtedy
vám chuť rozvíjať sa a pracovať na
sebe otvorí mnoho dverí k úspechu.

Adam Tokoš,
manažér na rodičovskej dovolenke

1.

Po 6-ročnom pôsobení v štátnej
službe som sa rozhodol vrátiť k povolaniu, ktoré bolo blízke môjmu
štúdiu na strednej škole. Začínal
som ako projektový manažér pre
japonskú reštauráciu, kde som
po dokončení projektu pracoval
2 roky ako prevádzkový manažér.
Momentálne som na rodičovskej
dovolenke a plánujem vlastný projekt v gastronómii.

2.

Najväčší prínos bol v tom, že
škola nás učila o gastronomickom

4.

Okrem praxe, ktorú sa všetci
majstri odborného výcviku snažia
prezentovať študentom v najmodernejšej a najefektívnejšej forme,
je to aj priateľský prístup všetkých
zamestnancov, možnosť uchytiť
sa na trhu práce a naozaj interaktívny spôsob výučby. Ak by som si
opäť mala vybrať školu, na ktorej
by som študovala, určite by som si
vybrala SOŠ na Farského.

odbore a technológiách v ňom.
Absolvovali sme prax priamo
v gastro prevádzkach, takže čo sa
týka môjho pôsobenia v reštaurácii, bol som dobre pripravený.

3.

Treba mať vytýčený cieľ, za ktorým chcem ísť. Dobre plánovať
a myslieť dopredu. Nevzdávať sa,
keď prídu problémy, a prekonávať ich.
Treba mať vytýčený

4.

Škola poskytuje veľmi
kvalitné zázemie, najlepších učiteľov a ukončujú ju dobre
pripravení absolventi, ktorí sa na
základe nadobudnutých schop-

cieľ, za ktorým
chcete ísť.
ností ľahšie uplatnia v odboroch,
ktoré vyštudovali.

Si absolventom našej župnej školy a rád by si odprezentoval svoje úspechy? Napíš nám do redakcie, a ak nás tvoj príbeh
zaujme, zavoláme ti. Nezabudni na seba nechať kontakt. Tešíme sa na vaše príbehy.

Do konca decembra sa predstaví 19 župných škôl
BSK otvára svoje školy verejnosti. Počas dní otvorených dverí sa môžu deviataci, ich rodičia a výchovní poradcovia zoznámiť priamo na školách s prostredím, odbormi či so zameraním. Viac sa dozvedia aj o úspechoch,
uplatniteľnosti absolventov na trhu práce, ako aj o podrobnostiach k prijímacím pohovorom. Do konca decembra môžete bližšie spoznať a navštíviť 19 župných stredných škôl.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.

SOŠ podnikania, Strečnianska, Bratislava
Gymnázium, Ivana Horvátha, Bratislava
SOŠ IT, Hlinická, Bratislava
SPŠSaG, Drieňová, Bratislava
Obchodná akadémia Dudova, Bratislava
Hotelová akadémia, Mikovíniho, Bratislava
Gymnázium, Einsteinova, Bratislava
SOŠ dopravná, Kvačalova, Bratislava
SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká, Senec
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

9. 12.
10. 12.
10. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
12. 12.
16. 12.
16. 12.

SOŠ MaIŠ, Kadnárova, Bratislava
SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava
Gymnázium, Hubeného, Bratislava
Gymnázium, Lichnerova, Senec
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava
Gymnázium, Lichnerova, Senec
Gymnázium, Senecká, Pezinok
SOŠ pedagogická, Bullova, Bratislava

Viac o župných školách nájdete na www.strednapremna.sk.
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TURIZMUS

Úspešná turistická sezóna za nami
8 25c5ich

Cyklovlak Záhoráčik
Projekt Záhoráčik bol v roku 2019
mimoriadne úspešný. Bratislavský
samosprávny kraj v spolupráci s národným dopravcom ZSSK v projekte
Cykloturistický vlak Záhoráčik začiatkom októbra 2019 ukončil v poradí už
tretiu sezónu cyklovlaku Záhoráčik,
ktorý spájal najzápadnejšiu obec na
Slovensku – Záhorskú Ves s Plaveckým Podhradím. Počas víkendov
a sviatkov premával trikrát denne.
Najatraktívnejším miestom pre turistov bol Plavecký hrad a Plavecká
jaskyňa. Počas návštevy Plaveckého
hradu od apríla do septembra 2019
sa mohli návštevníci zúčastniť aj na
projekte Tri kľúče pre Katarínu. Išlo
o zábavné putovanie a prepojenie

cestujú

troch hradov na západnom Slovensku – Čachtíc, Beckova a Plaveckého
hradu. Podujatie pritiahlo množstvo
turistov, ktorí na jeho návštevu využili práve vláčik Záhoráčik.
Za celú sezónu od apríla do prvej
polovice októbra roku 2019 cykloturistický vlak Záhoráčik prepravil 8 255 cestujúcich a 975 bicyklov.
Vlakové spojenie využívali najmä

Plavecká jaskyňa

Malokarpatský expres
Už tretiu letnú sezónu po sebe sme
pre vás v spolupráci so Slovak Lines,
a. s., pripravili jedinečné turistické autobusové spojenie do Malých
Karpát. Malokarpatský expres prepojil Bratislavu s vinohradníckymi
mestami a obcami od Svätého Jura
Malokarpatský
expres

cez Pezinok, Modru, Častú až po
Budmerice, s kultúrno-historickými
zaujímavosťami ako hrad Červený
Kameň a s rekreačnými strediskami
ako Modra-Harmónia a Modra-Piesok. Návštevníci tu nájdu atraktivity
ako Bike park či východiskový bod na
výstup na rozhľadňu Veľká Homoľa.
V neposlednom rade aj množstvo ďalších turistických a cyklistických trás
v Malých Karpatoch. Novinkou tejto
sezóny bola špeciálna úprava, vďa-

Dunajské ostrovy
Hlavný tok Dunaja a rieky Malý
a Mošonský Dunaj spolu vytvárajú
nielen jedinečné prírodné územie,
ale aj lákavú cezhraničnú destináciu.
Za dva roky implementácie projektu
Danube Bike&Boat financovaného

P ro g ra m o m
s p ol u p rá c e
Interreg V-A SK-HU sa nám s partnermi podarilo úspešne zrealizovať
aktivity projektu, vytvoriť marketingovú značku Dunajské ostrovy
a vám tak priblížiť bohaté možnosti
relaxu, športu, vynikajúcej gastro| 14

975 v

bicyklo

vláčik Záhoráčik

cykloturisti, rodiny s deťmi, peší
turisti, milovníci železnice a hlavne
všetci, ktorí preferujú verejnú dopravu pred individuálnou.
Vzhľadom na počty prepravených
turistov a cykloturistov mal projekt
veľký úspech. Cykloturistický vlak
Záhoráčik sa stal vyhľadávaným dopravným spojením pre turistov aj
domácich obyvateľov, ktorí radi spoznávajú región Záhoria a využívajú
túto ekologickú alternatívu dopravy.

845

ka ktorej si cestujúci
cich
cestujú
mohli prepraviť bicykel priamo v priestore
v
autobusu. Výrazný nábicyklo
rast počtu cestujúcich oproti minuloročnej sezóne bol známkou
toho, že obľúbenosť cyklobusu v Bratislavskom kraji rastie. Malokarpatský expres premával od júna do septembra počas víkendov a štátnych
sviatkov.

340

Za celú sezónu prepravil 845 cestujúcich a viac ako 340 bicyklov.

nómie a unikátnej histórie, ktoré táto
destinácia poskytuje.
Viac o Dunajských
ostrovoch sa dozviete na turistickom webovom
portáli www.danubeislands.sk.

ZDRAVOTNÍCTVO

zdroj. stock.adobe.com

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
počas sviatkov

OKRES MALACKY

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

23. 12 –
6. 1.

Názov a adresa lekárne

Čas

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 (23. 12. – 6. 1.)

Čas

23. 12.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

24. 12.

Lekáreň TESCO MALACKY, Pezinská 5662/13
Lekáreň BENU, Mierová 10/A

07.00 – 11.00
11.00 – 22.30

25. 12.

Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885

07.00 – 22.30

26. 12.

Lekáreň U SV.SEVERÍNA, Záhorácka 30/46

07.00 – 22.30

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.

27. 12.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

28. 12.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

29. 12.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ
OKRES BRATISLAVA

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

7.00 – 20.00
20.00 – 22.30

30. –
13. 12.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

1. 1.

Lekáreň Dr. Max, Nádražná 23

07.00 – 22.30

2. 1.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

3. 1.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

4. 1.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

5. 1.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

6. 1.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska

07.00 – 22.30

Dátum

23. 12 –
6. 1.

Názov a adresa lekárne

Čas

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

BRATISLAVA-PETRŽALKA

Dátum Názov a adresa lekárne (23. 12. – 6. 1.)
23. 12.

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

24. 12.

Lekáreň Petržalská tržnica, Bratská 3
Lekáreň PHARMACY 4U, Haanova 7

25. 12. Lekáreň ZRKADLOVÝ HÁJ, Rovniankova 1

Čas
16.00 – 20.00
22.00 – 22.30
07.00 – 12.00
12.00 – 22.30
07.00 – 22.30

OKRES PEZINOK
Dátum

Názov a adresa lekárne (23. 12. – 6. 1.)

Čas

23. 12.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

24. –
26. 12.

Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C

07.00 – 22.30

27. 12.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

28. 12.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

29. 12.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

30. 12.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

31. 12.

Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C

16.00 – 22.30

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

1. 1.

Lekáreň SEVER, Svätoplukova 11/D

07.00 – 22.30

4. 1. – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
5. 1. Lekáreň NA KORZE, Záporožská 7

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

2. 1.

Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

07.00 – 22.30

3. 1.

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

4. 1.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

5. 1.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

6. 1.

Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C

07.00 – 22.30

26. 12.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová
cesta 30

27. 12.

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

28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.
3. 1.

6. 1.

Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň HEDERA, Tupolevova 2
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň KUTLÍKOVA, Kutlíkova 17
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň MAGMA, Záporožská 12
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň SUNFLOWER, Vyšehradská 6
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová
cesta 30
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň MANDRAGORA, Fedinova 9

Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A,

07.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
07.00 – 20.00
20.00 – 22.30
7.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 20.00
20.00 – 22.30
16.00 – 17.00
17.00 – 22.30
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 lekárenskej pohotovostnej služby vždy na
stránke príslušného samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo alebo na
jednom mieste pre všetky VUC na stránke www.e-vuc.sk.
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Víkend zatvorených hraníc
Tridsiate výročie nežnej revolúcie sme si s rekordným počtom až 3 000 návštevníkov pripomenuli podujatím Víkend zatvorených hraníc,
ktoré je už niekoľko rokov súčasťou programu
Festivalu slobody. Cieľom festivalu je ukázať najmä mladej generácii, aká vzácna je sloboda a prečo sa za ňu oplatí bojovať.

Okolie Cyklomosta slobody v Devínskej Novej Vsi je plné
smutných osudov ľudí, ktorí tragicky zahynuli pri úteku
za lepším životom v demokracii. Aj preto sme si štvrtýkrát pripomenuli teraz už 30 rokov prinavrátenia slobody na mieste bývalej štátnej hranice, pri železnej opone.

Počas dňa sme v spolupráci s Ústavom pamäti národa pripravili pútavé prednášky a kvíz. Ráno sme navyše symbolicky uzatvorili hranice a otvorili ich až navečer. Cez „hranice“ bolo možné prejsť len s „cestovnou doložkou“
a „colným devízovým vyhlásením“, ktoré si viac ako 3 000 návštevníkov „vybavilo“ priamo na Cyklomoste slobody.

Vyvrcholením celého podujatia bola spomienka na všetkých až 42 ľudí, ktorí zahynuli na úseku slovensko-rakúskej
hranice, a pietny pochod k Pamätníku obetiam železnej opony, ktorý bratislavská župa vybudovala v roku 2013.

S organizáciou Víkendu zatvorených hraníc nám pomohli pán Dárius Krajčír – starosta Devínskej Novej Vsi a Ústav pamäti národa. Ďakujeme aj vám všetkým, ktorí ste sa k nám pridali. Sloboda má obrovskú cenu. Nezabúdajme na to.
Viac foto nájdete na www.bratislavskykraj.sk/foto.

