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JURAJ DROBA

Milí obyvatelia Bratislavského kraja,

žijeme v regióne, ktorý svojim obyvateľom ponúka vy-
sokú kvalitu života. Máme krásnu prírodu, výborné 
pracovné príležitosti, bohatú históriu, ale aj unikátne 
kultúrne a architektonické pamiatky. O to viac si ce-
ním, že som pred dvomi rokmi dostal dôveru náš kraj 
rozvíjať a starať sa oň.

Práca na župe sa skladá z množstva veľkých projektov, 
ale aj každodenných maličkostí. V tomto vydaní me-
sačníka sme si stručne zrekapitulovali výsledky, ktoré 
už máme úspešne za sebou. Viac ich nájdete v brožúre  
s názvom Dva roky na župe, ktorú sme pre vás pripravili.

Na vysoké miesto rebríčka priorít sme zaradili školstvo. 
Podporujeme a motivujeme nových učiteľov a propagu-
jeme pestrú ponuku študijných odborov. Pokračujeme 
v rekonštrukciách župných zariadení a škôl. Opravili 
sme desiatky kilometrov regionálnych ciest. V spolu-
práci s mestami a obcami sme otvorili nové prestupné 
dopravné terminály a záchytné parkoviská. Pribúdajú 
cyklotrasy. Prostredníctvom našich dotačných schém 
podporujeme aj vaše konkrétne nápady, vďaka čomu 
sme za ostatné dva roky podporili už viac ako 1 000 pro-
jektov. Rozvíjame prácu v Bruseli a na európskej pôde 
zastupujeme záujmy metropolitných regiónov v oblasti 
čerpania eurofondov. Dôležitou župnou témou sa stáva 
aj ekológia a mnoho ďalšieho.

Keď ste ma v roku 2017 zvolili, povedal som si, že to 
je po ôsmich rokoch v politike veľká príležitosť doká-
zať pretaviť vízie v skutočnosť. Do budúceho obdobia 
máme smelé plány, no nič z toho nepôjde bez spoluprá-
ce s vami – obyvateľmi kraja. Budem preto vďačný za 
akúkoľvek spätnú väzbu od vás, ale aj konkrétne pri-
pomienky či nápady.

Prajem vám krásne vianočné sviatky a šťastný nový 
rok.
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ZASTUPITEĽSTVO

Katarína 
Augustinič

Okom poslanca
Od volieb do samosprávy Bratislavského kraja uplynuli presne dva roky. Zaujímalo nás preto, ako 
poslanci BSK vnímajú toto obdobie. Prinášame vám ich odpovede na otázku: Ako hodnotíte uply-
nulé dva roky na župe?

Juraj ŘíhaJana Hrehorová
Klub nezávislých 
poslancov 

V samospráve pôso-
bím už deväť rokov 
na rôznych úrovniach 

ako poslankyňa. Viem preto veľmi 
dobre porovnať, kto naozaj prišiel 
pracovať a kto si len užívať svoje po-
stavenie. Už prvý rozpočet, ktorý pri-
pravil úrad po nástupe župana Juraja 
Drobu, bol pre mňa príjemným pre-
kvapením. Pochopila som, že má ob-
rovský záujem posunúť bratislavskú 
župu vpred. Dôkazom toho sú rozsiah-
le investície, zameranie sa na rozvoj  
a rekonštrukciu škôl a tiež sociálnu ob-
lasť. Ak sa v minulosti vynárali otázky  
v súvislosti s transparentnosťou fi-
nancovania, dnes je oveľa prehľadnej-
šie. Ak aj vznikne nejaká otázka alebo 
nezrovnalosť, máme priestor vydis-
kutovať si ju a vidím snahu o okam-
žitú nápravu. Celkovo panuje tvorivá 
atmosféra, a ak ktorýkoľvek z poslan-
cov príde s konštruktívnym návrhom, 
je akceptovaný. Keď na záver zhrniem 
našu dvojročnú spoluprácu, tak ju 
hodnotím veľmi pozitívne a verím, že 
aj obyvatelia budú môcť po piatich ro-
koch povedať, že sú spokojní.

Nezaradený poslanec

Nové vedenie kraja 
nastúpilo s razantným  
tempom, čo mi je veľ-
mi sympatické a na-

plnilo moje očakávanie. Významný 
posun cítiť v mnohých oblastiach. Za 
všetky uvediem školstvo, v ktorom 
je výsledok v podobe vyššieho počtu 
záujemcov o stredné odborné školy 
dôkazom správnych rozhodnutí.
Ako primátor mesta pozorne vnímam 
aj návrhy v oblasti dopravy a investícií 
do modernizácie majetku. Odovzdá-
vajú sa kompletné rekonštrukcie škol-
ských budov, mostov a ciest, ktorých 
stav trápi nielen väčšinu obyvateľov, 
ale aj mnohých starostov. Je to dobrý 
signál, pretože, povedzme si úprimne, 
práve cez regionálne cesty sa obyvate-
lia identifikujú s krajským úradom.
Veľmi ma tešia aj rozbehnuté rozvo-
jové projekty, ako je nový most cez 
Moravu, záchytné parkoviská v kra-
ji či obchvaty miest. Jediné, čo si že-
lám, je, aby vládol v kraji zdravý sed-
liacky rozum a konsenzus, o ktorý sa 
predseda Juraj Droba vždy uchádzal 
naprieč celým politickým spektrom. 
A na tom stavajme aj naďalej.

Krajský klub nezávis-
lých

Som členkou komisie 
zdravotníctva a so- 
ciálnych vecí a počas 

posledného roku vidím pozitívne 
zmeny a zlepšenia, či už v komuniká-
cii a spolupráci medzi novou vedú-
cou sociálneho odboru s poslancami, 
ale i s riaditeľmi zariadení sociál-
nych služieb. Potešili ma aj maličkos-
ti, ako napr. súťaž vo varení guláša 
medzi ZSS alebo vianočné posedenie 
so zamestnancami zariadení sociál-
nych služieb. Taktiež ocenenie ich 
práce predsedom BSK. Ako poslan-
kyňu za Petržalku ma teší, že vznik-
ne centrum pre dospelých klientov  
s autizmom na Znievskej ulici. Oce-
ňujem tiež, že župa sa rozhodla po-
môcť začínajúcim lekárom formou 
dotácií, keďže aj v Petržalke nám 
odchádzajú všeobecní lekári do dô-
chodku. Som rada, že predseda BSK 
otvorene hovorí, že aj sociálna oblasť 
patrí medzi priority Bratislavského 
samosprávneho kraja. Momentálne 
prebieha príprava zámeru vybudo-
vať v Petržalke multifunkčnú špor-
tovú halu, takže sa máme na čo tešiť.

Krajskí poslanci schválili rozpo-
čet na budúci rok. Prioritou ostáva 
školstvo, kam poputuje 75 miliónov 
eur. Na sociálnu oblasť pôjde výraz-
ne viac ako tento rok, až 33 miliónov. 
Takmer 40 miliónov je určených na 
investičné projekty, vďaka čomu 

zrekonštruujeme centrá odborného 
vzdelávania, opravíme školy, regio-
nálne cesty a mosty.
„Hlasovanie o rozpočte kraja je bez-
pochyby najdôležitejšie hlasovanie 
roka. Skrýva sa za tým obrovské 
množstvo drobnej práce plnej čísiel. 

Rád by som sa preto poďakoval všet-
kým kolegom a kolegyniam, ktorí roz-
počet pripravovali, a tiež poslancom 
za ich konštruktívnu diskusiu, vďaka 
čomu sme dospeli k jednomyseľnej 
zhode,“ uzavrel predseda BSK Juraj 
Droba.

Župa bude v roku 2020 hospodáriť  
s rozpočtom 211 miliónov eur
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Územné dotácie

Do výzvy k novej dotačnej schéme 
určenej na podporu verejného živo-
ta a rozvoja miest, obcí a mestských 
častí na území BSK sa v roku 2019 za-
pojilo 74 žiadateľov. Dotáciou v celko-
vej výške 326-tisíc eur podporíme  
79 projektov. O víťazných projektoch 

rozhodli samotní 
primátori či sta-
rostovia, pretože 
tí najlepšie ve-
dia, čo ich obec 
potrebuje. 

Smerovanie župy 
vyzdvihol aj prezident 
Bratislavskú župu navštívil kon-
com mája 2019 dnes už bývalý pre-
zident SR Andrej Kiska. Aktivity  
a kroky BSK v oblasti školstva, špor-
tu, dopravy, financií, sociálnej oblas-
ti a hospodárenia župy či externého 
financovania projektov ocenil a dal 
za vzor pre iné župy.

Náš región ponúka obyvateľom vysokú kvalitu života so všetkým, čo k tomu patrí. Máme krásnu 
prírodu, výborné pracovné príležitosti, bohatú históriu, ale aj unikátne kultúrne a architektonické 
pamiatky. Za prvé dva roky na župe sme hospodárili s takmer 370 mil. eur, ktoré boli použité na za-
bezpečenie rôznorodých potrieb obyvateľov a návštevníkov kraja. Výsledkom sú zrekonštruované 
školy, domovy sociálnych služieb alebo vynovené cesty. Naďalej rozvíjame integrovaný dopravný 
systém a nezabúdame na podporu tretieho sektora prostredníctvom dotácií. Na nasledujúcich stra-
nách vám prinášame stručnú rekapituláciu vybraných projektov, ktoré máme úspešne za sebou.

Pomáhame čerpať 
eurofondy
Ako sprostredkovateľský orgán 
pre Integrovaný regionálny ope-
račný program (IROP) a Operačný 
program Bratislavský kraj adminis-
trujeme a pomáhame implemen-
tovať prijímateľom nenávratné 
finančné príspevky. Tieto sú ur-
čené na rekonštrukciu a vybavenie 
materských škôl, predškolských 
zariadení, základných škôl a tiež na 
budovanie cyklotrás a prestupných 
dopravných terminálov. 
V roku 2018 sme ako viac rozvinu-

tý región uzatvorili s prijímateľmi  
z územia kraja 50 zmlúv o poskytnu-
tí finančného príspevku v celkovej 
sume 14,8 mil. eur a splnili finanč-
ný záväzok pre čerpanie finančnej 
pomoci z IROP. Ku koncu októbra 
2019 sa aj vďaka opatreniam, ktoré 
zjednodušili administratívne proce-
sy a posilnili administratívne kapa-
city pre implementáciu operačných 
programov na Úrade BSK, v part-
nerskej spolupráci s prijímateľmi 
zmluvne uzatvorilo 56 projektov  
v celkovej sume oprávnených výdav-
kov 15,2 mil. eur.

Podporili sme 949 projektov za 3,5 milióna eur

Bratislavský kraj sa stáva atraktívnejším a lepším miestom pre život aj vďa-
ka Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme. Skvelé nápady pre náš kraj 
sme podporili sumou až 3,5 milióna eur v 6 oblastiach: turizmus, kultúra, 
životné prostredie a rozvoj vidieka, šport a mládež, pohybové aktivity a ak-
tivity športových zväzov.

O dotáciách rozhodujú  
aj občania

BSK už dvakrát poskytol dotácie aj cez 
participatívny rozpočet. Na základe 
hlasovania občanov získalo podporu 
v ôsmich teritóriách BSK 153 projek-
tov. Celkovo bolo prerozdelených až 544-tisíc eur.  
Ide o podporu komunitných projektov v rôznych oblastiach ako životné 
prostredie, organizácia športových turnajov, kultúra, komunitná infra- 
štruktúra či podpora podujatí a činností zdravotne alebo inak znevýhodne-
ných skupín obyvateľov. Pre rozvoj nášho kraja bol výnimočný každý hlas. 
Oproti roku 2018 bol celý administratívny proces ešte jednoduchší.

Dva roky na župe
O kraj sa staráme zodpovedne, hospodárne a transparentne. 
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Prídeme o päť miliónov 
eur

Populizmus poslancov NR SR nám 
riadne rozpočtovo zavaril. Aj preto 
sa BSK pridal k výzve Združenia sa-
mosprávnych krajov SK8 a zasiahnu-
tých miest a obcí proti prijatiu novely 
zákona o zvýšení nezdaniteľnej časti 
dane. Prijatím novely bez diskusie so 
zástupcami krajov a regiónov príde 
náš kraj o 5 miliónov eur. Tie v našom 
kraji postihnú kvalitu župných škôl, 
sociálnych služieb aj ciest.

ZASTÚPENIE BSK  
V BRUSELI 

Bratislavský kraj je prvým a naj-
dlhšie pôsobiacim slovenským re-
giónom so zastúpením v Bruseli.* 
Popri presadzovaní záujmov kraja, 
ovplyvňovaní rozhodovacích proce-
sov EÚ, koordinácii práce slovenskej 
národnej delegácie v Európskom 
výbore regiónov (EVR) a budovaní 
partnerstiev plníme informačnú 
činnosť o možnostiach plynúcich  
z nášho členstva v EÚ a reprezentu-
jeme Bratislavský kraj. 

* Od roku 2002 s cieľom pripraviť kraj na vstup do 
Európskej únie.

Školstvo
Záleží nám na kvalite župných škôl. Našich učiteľov si vážime. 25 % 

nárast záujmu  

o župné školy 

za dva roky

NAŠE ŠKOLY SÚ 
ATRAKTÍVNEJŠIE 

• Otvorili sme až 21 nových odborov, ako na-
príklad ochrana osôb a majetku, informačné  
a sieťové technológie, dizajn interiéru, prak-
tická sestra, asistent výživy, masér, veterinár-
ske zdravotníctvo či barbier.

• Máme 4 nové bilingválne gymnáziá s mož-
nosťou štúdia v anglickom jazyku, z toho dve sú 
v Bratislave a po jednom v Pezinku a Malackách.

• Internát za euro a obedy za jeden cent. Štu-
denti zapojení do duálneho vzdelávania, ako aj 
zo sociálne znevýhodneného prostredia majú 
u nás dostupnejšie nielen obedy, ale aj ubyto-

vanie.
•   V Malinove sme spojili 

základnú školu a SOŠ zá-
hradnícku.

•  Viac ako 471-tisíc eur na 
odborné stáže v zahraničí 
získali naše školy v rámci 
programu Erasmus+. 

Hľadáte strednú?

4. 10. Bratislava AVION SHOPPING PARK8. 10. Pezinok DOM KULTÚRY

10. 10. Senec SOŠ, KYSUCKÁ Č. 1416. 10. Malacky ŠPORTOVÁ HALA MALINA

www.strednapremna.sk

54 stredných škôlna jednom mieste

VYBERTE
SUPERŠKOLUv Bratislavskom kraji
U nás vaše deti získajú:• Stáže u TOP zamestnávateľov• Výmenné študijné pobyty  v zahraničí

• Štipendiá a motivačné odmeny• Cvičné firmy
• Finančnú akadémiu
• SMART technológie
• Istotu uplatnenia

Všetky školy na jednom mieste
Aké odbory škola ponúka? Sú zapojené v medzinárodnom pro-
jekte? Uplatním sa na trhu práce? Akých má študentov a v čom 
sa môžu angažovať? To je len malá časť otázok, ktoré mohli klásť 
žiaci a ich rodičia priamo študentom a pedagógom našich škôl. 
Pestrá ponuka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
je k dispozícii aj na www.strednapremna.sk. Žiaci a rodičia 
si tak môžu v našom kraji vyberať z 13 gymnázií, 1 športovej 
školy, zo 6 priemysloviek, z 11 technických odborných škôl, zo  
4 obchodných a z 1 hotelovej akadémie, z 9 odborných škôl za-
meraných na služby, 5 umeleckých škôl, ako aj 2 zdravotníc-
kych a 2 pedagogických škôl.

POMÁHAME  
S VÝBEROM STREDNEJ ŠKOLY

Ocenili sme  
34 významných 
osobností kraja

Osobnostiam, ktoré svojou prácou 
výrazne prispeli k spoločenskému  
a ekonomickému rozvoju nášho 
kraja, sme v priestoroch župného 
Divadla Aréna odovzdali ceny Sa-
muela Zocha a Pamätné listy pred-
sedu BSK. Ostatný 12. ročník pri-
niesol aj novinku – titul Historická 
osobnosť regiónu. Ako prvému ju 
BSK udelil Eugenovi Suchoňovi.

Katalóg stredných škôl pre všetkých 
deviatakov v kraji

54 župných stredných škôl sme už 
druhýkrát detailnejšie predstavi-
li aj v katalógu Končíš základku? 
Vyber si strednú podľa seba! 
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ZLEPŠILI SME PODMIENKY PRE PEDAGÓGOV 
• Platíme za prácu so študentmi po vyučovaní. Za prvých 8 mesiacov sme vyplatili 

viac ako 655-tisíc eur. 
• Jazykové kurzy – každý pedagóg má možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu. Aktuálne 

túto možnosť využíva vyše 400 z nich.
• Začínajúcim a uvádzajúcim pedagógom pridávame 100 eur k platu.
• Navýšili sme odchodné pre pedagógov odchádzajúcich do dôchodku tak, aby za 

každých 10 rokov v školstve dostali jeden plat.
• Získali sme 112-tisíc eur na vzdelávanie v zahraničí v rámci programu Erasmus+. 
• Koncoročné odmeny pre každého učiteľa 2 roky po sebe.
• Navýšili sme platy kuchárkam a investovali do renovácií jedální.

Prácu pedagógov 
pravidelne 
oceňujeme 
Chceme poznať tých, ktorí 
pre nás pracujú. Aj preto 
sme sa s našimi pedagógmi 
stretli na kokteili so župa-
nom na Magio pláži, Vianoč-
nej kapustnici v Starej tržni-
ci alebo na Učiteľskom pikniku na Železnej studničke.
Prácu viac ako 2 400 pedagogických aj nepedagogických za-
mestnancov sme opakovane ocenili aj na Deň učiteľov. Navyše 
sme udelili dve výnimočné ocenenia pre vychovávateľov, ktorí 
obetavo s nasadením vlastných životov pomáhali pri evakuácii 
internátu počas požiaru.

Vyše tisícka študentov na 
Župnom športovom dni 
Pohyb musí byť neoddeliteľnou súčasťou každo-
denného života mladého človeka. Deväť špor-
tových disciplín na troch športoviskách, veľa 
adrenalínu, nasadenia a skvelej atmosféry. To 
všetko zažili stre-
doškoláci počas 
prvého Župného 
športového dňa, 
ktorý sme zor-
ganizovali pre 
všetkých stredo-
školákov v Bra-
tislavskom kraji.

www.bratislavskykraj.sk

Senecká synagóga
Na obnovu vzácnej pamiatky sa nám podarilo nájsť 
dostatok prostriedkov a s veľkou radosťou sme v máji 
minulého roku začali rekonštrukciu. Čelná fasáda je 
hotová, všetko ide podľa plánu a synagógu plánujeme 
slávnostne otvoriť v prvej polovici roku 2021. Táto 
prekrásna historická budova bude slúžiť ako expo-
zícia dejín židovskej kultúry bratislavského regiónu  
a stane sa aj dejiskom koncertov, výstav či prednášok.

Kaštieľ v Modre
V rámci projektu Kultúrno-krea-
tívne oživenie tradícií (HERITAGE 
SK-AT) podporeného z programu 
spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika – Rakúsko budujeme mo-
derné kultúrno-kreatívne centrum. 
Špeciálnu pozornosť budeme veno-
vať rozvoju tradičných remesiel  
a vinárstva. V rámci zachovávania 
nášho kultúrneho dedičstva vznik-
ne v zrekonštruovanom objekte aj 
digitalizačné stredisko. Projekt re-
konštrukcie zahŕňa okrem rekon-
štrukcie kaštieľa aj revitalizáciu 
záhrady.

Barokový most v Stupave 
V rámci rekonštrukčných prác v areáli DSS a ZpS 
Kaštieľ Stupava sme realizovali pamiatkovú obno-
vu pôvodného barokového prístupového mosta, 
murovanie klenieb s osádzaním reštaurovaných 
pôvodných ozdobných prvkov a zábradlí. Most je 
súčasťou parku ako národnej kultúrnej pamiatky.

Kultúra a voľný čas
Pokračujeme s veľkými rekonštrukciami pre rozvoj kultúry v regióne.
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Dotácie pre kultúru
Odborná komisia v rámci Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy posudzovala viac ako 1 050 pro- 
jektov na podporu kultúry:
• V roku 2019 sme zo žiadaných 338 projektov 

podporili 191 projektov (57 %). Zo žiadanej sumy  
2 162 356 eur sme prerozdelili 562 434 eur (26 %).

• V roku 2018 sme zo žiadaných 716 projektov pod-
porili 258 projektov (36 %). Zo žiadanej sumy  
5 298 745 eur sme prerozdelili 888 905 eur (17 %).

100 rokov Bratislavskej župy 
Bolo to začiatkom roku 1919, keď sa na základoch staršej 
župy z čias Rakúsko-Uhorska začala písať história novodo-
bej župy. Tá tento rok oslavuje svoju storočnicu, ktorú sme 
si pripomenuli na odbornej konferencii. Na konferenciu 
prijali pozvanie do verejnej diskusie všetci doterajší župa-
ni, ktorí boli vo funkcii od roku 2001. Spoločne diskutovali 
o možnostiach budúceho rozvoja kraja. Nosnou témou bol 
vznik a rozvoj života v župe za ostatných 18 rokov.

Kaštieľ Malinovo
Posledné rekonštrukčné práce na objekte Kaštieľa Ma-
linovo prebehli v roku 2017, keď bola opravená strecha. 
V súčasnosti vypracovávame ideový zámer využitia ob-
jektu kaštieľa a priľahlého parku spolu s architektonic-
kou štúdiou.

Upevňujeme partnerstvo s Nadáciou 
Cvernovka 
Nová Cvernovka sa stala najväčším multikultúrnym 
centrom Slovenska. Počas 2 rokov sa v jej priestoroch 
uskutočnilo až 429 úspešných podujatí – výstav, kon-
ferencií, premietaní filmov, scénických vystúpení, hu-
dobných podujatí, diskusií a prednášok či zahraničných 
umeleckých pobytov. Mnohé produkcie performatívne-
ho umenia nás úspešne prezentujú aj v zahraničí.

Nadácii Cvernovka sme na 25 rokov prenajali objekty bývalej budovy SOŠ 
chemickej a príslušného internátu. Podmienky sme následne upravili tak, 
aby bol prenájom ešte výhodnejší. Všetky investície, ktoré nadácia do oboch 
budov vloží, odpočítame z nájmu a môžu sa krížovo započítavať. 

Vláčik Záhoráčik prepravil  
už 16 550 cestujúcich 
V BSK zlepšujeme dostupnosť cyklotrás v Malých Kar-
patoch. Aj preto v období máj – október cyklovlakom 
Záhoráčik prepravujeme okrem obyvateľov a návštevní-
kov regiónu aj samotné bicykle. Trasu absolvujú počas 
víkendov a sviatkov najmä cykloturisti, rodiny s deťmi, 
peší turisti a milovníci železnice. 

Cyklovlakom
na Záhorie

www.bratislavskykraj.sk/zahoracik

PREMÁVA DO
13. 10. 2019

VLÁČIK ZÁHORÁČIK
Záhorská Ves – Zohor – Lozorno –
Kuchyňa – Rohožník – Plavecké Podhradie

Turistickým autobusom 
do Malých Karpát 
Prepájať Bratislavu s turisticky naj-
významnejšou oblasťou BSK sa nám 
darí už tri sezóny. Tohtoročným 
hlavným benefitom bolo, že cestujú-
ci si mohli prepraviť bicykel priamo 
v priestore autobusu a vďaka tomu 
spoznávať Bratislavský kraj cez Svä-
tý Jur, Pezinok, Modru, hrad Červe-
ný Kameň až po Budmerice. 

Jedna rieka, dve krajiny, zážitky bez hraníc 
Príroda v okolí Malého a Mošonského Dunaja je výnimočne krásna. Aj pre-
to sme ako líder cezhraničného projektu DANUBE BIKE & BOAT realizovali 
Stratégiu rozvoja a marketingu turistickej destinácie Malý 
Dunaj. S cieľom dostať ju do širšieho povedomia obyvateľov 
a návštevníkov kraja sme zároveň vytvorili aj novú turistic-
kú destináciu s názvom Dunajské ostrovy.
Tento projekt je spolufinancovaný programom spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Obnovujeme cyklotrasy a turistické 
chodníky
Na svojom území máme 961 km cykloturistických trás, 
čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 36 km. Za 
ostatné 2 roky sme obnovili minimálne 272,2 km. Údržbu 
sme realizovali aj na turistických trasách. V roku 2018 
sme obnovili 165 km a v tomto roku až 190 km. V rámci 
projetku SacraVelo sme vybudovali takmer 4 km cy- 
klotrás medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji. V sú-
vislosti s projektom TRANSDANUBE.PEARLS sme vy-
pracovali manuály a štúdie na bike sharing, parkovacie 
systémy a prepravy bicyklov vo verejnej deprave a tak-
tiež budovanie cyklotrás popri železniciach.
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Otvorili sme cestu 
Rohožník – Malacky 

Po 50 rokoch má naše krásne Zá-
horie kvalitnú cementobetónovú 
cestu. Špeciálny povrch zaručí, že 
opravy nebudú potrebné aspoň  
30 rokov. Na Slovensku to je prvá 
regionálna cesta s takouto úpravou. 
Takmer 8-kilometrový úsek sa nám 
podarilo zmodernizovať, rozšíriť na 
9,5 metra, vyrovnať „zákruty smrti“ 
a bezpečnosť zvýšiť aj odstavnými 
pruhmi a spomaľovacími ostrovček-
mi. Projekt bol realizovaný vďaka 
nenávratnému finančnému prí-
spevku poskytnutému v rámci IROP, 
ktorého riadiacim orgánom je Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva a roz- 
voja vidieka SR.

POCTIVO SA STARÁME 
O CESTY II. A III. TRIEDY 

V kraji máme na starosti až 512 km 
ciest II. a III. triedy za hranicami 
Bratislavy. V ostatných dvoch ro-
koch sme naplánovali rekonštrukcie 
mnohých z nich, pričom okrem bež-
ných prevádzkových opráv robíme 
aj rozsiahle obnovy veľkých úsekov. 

•  Kruhový objazd v Novej Dedin-
ke za takmer pol milióna eur sa 
nám podarilo sprístupniť o 4 me-
siace skôr, ako sa plánovalo.

•  O mesiac kratšie trvala revitali-
zácia cesty v Čiernej Vode. 

•  Zrevitalizovali sme dlhodobo 
preťaženú cestu okolo logistic-
kých centier na trase Senec – Vi-
ničné – Pezinok z prostriedkov 
Ministerstva dopravy a výstav- 
by SR.

•  Opravili a otvorili sme rokmi 
zanedbanú cestu Rohožník – 
Malacky a zrevitalizovali prí-
stupové cesty pred nemocnicou 
v Malackách a v Rohožníku po 
cestu II/501. 

•  Za rekordných 16 dní sme opravi-
li 40 rokov nedotknutú cestu Láb 
– Jakubov. 

•  Vozovku sme rekonštruovali aj 
v Modre na ceste III/1046 na 
Dolnej a Štúrovej ulici a mnoho 
ďaľších.

Prepravili sme  
až 24 miliónov cestujúcich

BSK objednával regionálnu dopravu pre obyvateľov 
Bratislavského kraja v roku 2018 v hodnote 14,5 milióna 
eur u dopravcu Slovak Lines, a. s. Zmenou cestovných 
poriadkov sa navyše nakúpilo 37 autobusov a prijalo  
59 nových vodičov. V roku 2019 to bolo v hodnote  
19,7 milióna eur. Aktuálny stav autobusov je 270 a počet 
vodičov 391. Každý rok tieto červené autobusy prepra-
via asi 12 miliónov cestujúcich.

Doprava
Meníme dopravu na efektívnejšiu a ekologickejšiu. Investujeme do infraštruktúry.

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
podpredsedníčka BSK

Vážené dámy, vážení páni, 

okrem veľkých rekonštrukcií 
ciest, mostov, osvetlených prie-
chodov tento rok v širokej spo-
lupráci samospráv, dopravcov  
a štátnych inštitúcií pripravuje-
me strategický dokument s náz- 
vom Plán udržateľnej mobility, 
ktorý má napomôcť zabezpečiť 
stabilný dopravný systém v Bra-
tislavskom kraji. Tohto roku sme 
odovzdali viac záchytných parko-
vísk a tým vám umožnili presad-
núť z áut na hromadnú dopravu. 
V rámci plánu integrácie dopravy 
od 1. 8. 2019 môžu aj Trnavčania 
pri dochádzaní vlakom využívať 
výhody bratislavského integrova-
ného dopravného systému s jed-
ným cestovným lístkom. Máme 
pripravené všetky podklady na 
realizáciu cesty Obchvat Grobov. 
Dúfam, že všetky plány uskutoč-
níme a naplníme programové vy-
hlásenie nášho kraja. 
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Zabezpečujeme údržbu mostov 
V našom kraji sa staráme o 129 mostov. Aktuálne šesť z nich rekonštruujeme.
• Most Malina ako jediný spája Malacky s diaľnicou a bol vo veľmi zlom 

stave. Nosná konštrukcia bola taká zničená, že ju musíme postaviť nano-
vo, spodnú stavbu sa nám našťastie podarilo zachrániť. Ťažšiu časť práce 
máme za sebou, teraz betónujeme podklad pod železobetónovú dosku.

• Most III/503010-001 Malacky – most ponad diaľnicu na ceste do Ro-
hožníka, rekonštruovaný v rámci opravy cesty v Malackách

• Most III/503010-003 Rohožník – most ponad potok v obci Rohožník
• Most II/502-011 Pezinok  – most za kruhovým objazdom pri nákupných 

centrách
• Most II/503-005 – Senec – Hrubý Šúr
• Most II/503-004 – Kráľová pri Senci

Jedinečná mobilná 
aplikácia

Mobilná aplikácia Integrovaného 
dopravného systému v Bratislav-
skom kraji pomáha jednoduchému 
a šikovnému cestovaniu v kraji. Ako 
jediná na Slovensku umožňuje ná-
kup cestovných lístkov, vyhľadáva-
nie kombinácií spojení a cestovných 
poriadkov liniek v IDS BK všetkých 
4 dopravcov. Jazykovou mutáciou  
v angličtine a nemčine sme mysleli aj 
na cudzincov a turistov.

Spustili sme unikátnu 
dotačnú schému pre 
lekárov 

Koncom októbra 2019 sme spustili 
unikátnu dotačnú schému pre začí-
najúcich všeobecných lekárov pre 
dospelých a pre deti a dorast. 

Primárnym cieľom je podpora za-
čínajúcich ambulancií a zlepšenie 
dostupnosti všeobecných lekárov 
pre dospelých a pre deti a dorast –  
v oblastiach s ich nedostatkom je ne-
vyhnutné ich počet zvýšiť. 

Zachovali sme nepre- 
tržitú ÚPS v Malackách 

Pokračovali sme v zabezpečení kva-
litných a dostupných zdravotných 
služieb v regióne Záhorie. Nemocni-
ca Malacky nie je zaradená do siete 
urgentných príjmov, a preto sme 
prevádzky pracovísk ÚPS (ústavnej 
pohotovostnej služby) dofinanco-
vávali. S nepretržitou ÚPS v Malac-
kách chceme pokračovať aj naďalej, 
a tak sme začali s prípravou verejné-
ho obstarávania. 

Vydali sme až 170 nových povolení 
Župa vydáva povolenia všetkým ambulanciám, zariadeniam jednodňovej 
chirurgie, všeobecným nemocniciam, lekárňam, výdajniam zdravotníckych 
pomôcok, laboratóriám, rehabilitačným pracoviskám... ktoré majú miesto 
prevádzky v Bratislavskom kraji. Vydaním povolenia je zariadenie opráv-
nené poskytovať zdravotnú starostlivosť – bez neho ide o vážne porušenie 
legislatívy. Za ostatné dva roky sme vydali 170 nových rozhodnutí o povolení 
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie. Zároveň sme realizovali 274 zmien  
v povolení novým rozhodnutím.

Zdravotná starostlivosť
Prispievame k skvalitneniu zdravotníckych služieb.

Pokračujeme  
v rekonštrukcii 
Polikliniky Karlova Ves 

Po kompletnej rekonštrukcii von-
kajšieho plášťa polikliniky vrátane 
výmeny okien a rekonštrukcii von-
kajšej terasy pokračujeme v rekon-
štrukcii vnútorných priestorov. 
Práve prebieha verejné obstaráva-
nie na dodávateľa rekonštrukcie so- 
ciálnych zariadení a nového výťahu  
v detskom pavilóne, aby sa aj detský 
pavilón stal bezbariérovým.

Na podporu projektov v rámci do-
tácie je vyčlenených 25 588 eur.  
V rámci výzvy môže byť žiadate-
ľovi poskytnutá dotácia vo výške 
5 000 eur. V tejto aktivite plánuje-
me pokračovať.
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Životné prostredie
Chránime životné prostredie a prírodné zdroje.

Elena Pätoprstá
podpredsedníčka BSK 

pre životné prostredie

Prvýkrát v histórii má župa nie-
len funkciu podpredsedníčky pre 
životné prostredie, ale aj reálne 
podporuje trvalo udržateľný roz-
voj regiónu a ochranu jeho prírod-
ných zdrojov. Naša zodpovednosť 
voči nasledujúcim generáciám sa 
prejavuje v aktivitách na preven-
ciu civilizačných chorôb a vplyvov 
klimatických zmien, na ochranu 
lesov pred necitlivou ťažbou dre-
va, na ochranu pred znečistením 
ovzdušia, chemizáciou pôdy a vo- 
dy. Župa reálnymi krokmi podpo-
ruje odborné a občianske združe-
nia, šírenie environmentálneho 
povedomia a zdravého životného 
štýlu, pomáha pri podnetoch ob-
ciam a zastupuje župy združené 
v SK8 v spoločnom postupe na 
ochranu vodných zdrojov na úrov-
ni vlády a Európskej komisie.

Akčný plán na ochranu 
lesov

V zmysle memoranda o spolupráci  
a spoločnom postupe pri ochrane le-
sov sme obstarali Akčný plán rieše-
nia špecifických problémov ochrany 
a využívania lesov. Jeho súčasťou 
bude opis opatrení, realizácie a mož-
ností na získanie zdrojov.

V rámci Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy na rok 2019 sme 
podporili 49 projektov na ochra-
nu životného prostredia a roz-
voja vidieka v celkovej sume až 
332 644 eur, a to v nasledujúcich 
oblastiach: verejná infraštruktú-
ra, životné prostredie, podpora 
miestnej ekonomiky a environ-
mentálna výchova, vzdelávanie  
a osveta. V roku 2018 sme podpo-
rili 45 projektov v celkovej sume 
418 308 eur. Úspešnosť žiadateľov 
v rámci výzvy predstavuje pri-
bližne 90 %, čím sa potvrdila vyso-
ká kvalita podaných žiadostí.

Trasovanie ropovodu – 
neakceptovateľné riziko 

V Európskej komisii sa opätovne za-
čalo diskutovať o trasovaní ropovodu 
z Bratislavy do Schwechatu. Stano-
visko župy je stále nekompromisné. 
Ropovod nesmie viesť územím Chrá-
nenej vodohospodárskej oblasti Žit-
ný ostrov, lebo by ohrozil najväčší 
podzemný zdroj pitnej vody v Euró-
pe. Takéto trasovanie je navyše aj  
v priamom rozpore s Územným 
plánom regiónu BSK. 

Koordinujeme 
ekocentrá

V rámci starostlivosti o životné 
prostredie sme spracovali Koncep-
ciu budovania siete environmen-
tálno-vzdelávacích centier v BSK.  
V nadväznosti na dokument sme vy-
tvorili novú funkciu regionálneho 
koordinátora pre environmentálnu 
výchovu. Jeho hlavnou náplňou je 
mapovanie stavu  environmentálnej 
výchovy v kraji, iniciovanie a reali-
zácia systémových krokov podpory 
environmentálneho  vzdelávania, 
koordinácia zapojených subjektov, 
dohľad nad realizáciou akčného plá-
nu koncepcie. BSK v súčastnosti pri-
pravuje zriadenie nadregionálneho 
ekocentra v kaštieli v Čunove. 

Podpora adaptačných 
opatrení na zmenu klímy

BSK prostredníctvom programu Bra-
tislavská regionálna dotačná sché-
ma podporuje realizáciu opatrení 
zameraných na adaptáciu na zmenu 
klímy, prevenciu vzniku sucha a po-
vodní, ochranu a rozumné využíva-
nie zdrojov povrchovej a podzemnej 
vody, ochranu a rozumné využíva-
nie lesov, ochranu a tvorbu krajiny 
a prvkov ÚSES, ochranu prírodného 
dedičstva a území Natura 2000. Pod-
ľa Katalógu adaptačných opatrení 
sa riadia všetky naše rekonštruk-
cie školských zariadení a budov 
tak, aby boli v súlade s požiadavka-
mi moder-
nej doby. 

Ochrana lesov na území BSK

Vypracovali sme dokument, ktorý deklaruje záujem spolupracovať čo naj-
väčšiemu počtu zainteresovaných subjektov pri ochrane lesov na území 
kraja. Pristúpilo k nemu 64 subjektov z radov miest, obcí, viacerých mi-
movládnych organizácií i jednotlivcov. O spolupráci a spoločnom postupe 
pri ochrane lesov sme podpísali memorandum.

Katalóg 
adaptačných 
opatrení BSK

na nepriaznivé dôsledkyzmeny klímy
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Sociálna starostlivosť
Pomáhame tým najzraniteľnejším.

Mikuláš Krippel
podpredseda BSK 

Vážení obyvatelia Bratislavského 
samosprávneho kraja,

aj v sociálnej oblasti sa podarili do-
siahnuť veci, ktoré reálne zlepšili  
a zmenili život najmä tým naj-
zraniteľnejším – ľuďom so zdra-
votným postihnutím či rodinám  
v ťažkej životnej situácii. Snažíme 
sa zabezpečiť poskytovanie kva-
litných a moderných sociálnych 
služieb, pokračujeme v deinštitu-
cionalizácii zariadení na domo-
vy komunitného typu, rozšírili 
sme ponuku v službách pre deti 
s autizmom, o centrá včasnej in-
tervencie či o tlmočnícku službu. 
Organizujeme krásne podujatia 
pre seniorov. Veľké poďakovanie 
patrí všetkým ľuďom pracujúcim 
v pomáhajúcich profesiách.

Deti s autizmom majú 
novú nádej 
Po samostatnom priestore v DSS 
Integra vyčlenenom pre deti s poru-
chami autistického spektra vo veku 
od 8 do 18 rokov sme otvorili nové 
špecializované zariadenie pre deti  
s autizmom vo veku od 6 do 18 ro-
kov v Zariadení sociálnych služieb 
ROSA v Bratislave. Odbornú starost-
livosť poskytujeme ambulantnou 
formou, cez deň sú v rukách odbor-
níkov a večer si ich rodičia odvezú 
domov. Aktuálnu kapacitu v ZSS 
ROSA osem miest zdvojnásobíme  
a podobný projekt chystáme aj pre 
dospelých klientov. 

Až 660-tisíc eur na 
vybavenie a údržbu 
zariadení sociálnych 
služieb 
Na župe sme podporili aj priority 
našich zariadení sociálnych slu-
žieb. Do materiálneho vybavenia, 
ako sú nové chladničky, práčky, 
varné kotly, polohovacie postele, 
a údržby objektov ako výmena 
podlahových krytín alebo dobu-
dovanie komunikačného a signali-
začného systému sme investovali  
v ostatných dvoch rokoch až 660-ti-
síc eur.

Pomáhame najzraniteľ- 
nejším – prijímateľom 
sociálnych služieb 

V BSK sa prechod z inštitucionálnej 
starostlivosti na komunitnú starost-
livosť postupne stáva realitou. Dein-
štitucionalizácia zariadení DSS  
a ZpS Rača a DSS a ZPB MERE-
MA Modra s finančnou podporou 
IROP 2014 – 2020 vo výške viac než  
6 mil. eur pomôže prijímateľom so-
ciálnych služieb v kraji žiť slobod-
nejší, samostatnejší a spokojnejší 
život podľa svojich predstáv.

Jedinečný sprievodca 
sociálnymi službami  
v regióne 

V  roku 2019 sme vydali užitočnú 
brožúru poskytujúcu komplexnú po-
moc pri výbere vhodnej sociálnej 
služby pre rôzne životné situácie. 
Sprievodcu prehľadne dopĺňajú kon-
takty na poskytovateľov sociálnych 
služieb v Bratislavskom kraji.

Zvýšili sme kapacitu 
v špecializovaných 
zariadeniach

V  priebehu roka 2019 sme v  špe-
cializovaných zariadeniach, ktoré 
zriaďujeme, zvýšili kapacitu spolu  
o 17 miest. Aktuálne tak môžeme 
v  špecializovanom zariadení zabez-
pečiť sociálnu službu ľuďom s  Par-
kinsonovou chorobou, Alzheime-
rovou chorobou alebo demenciou 
v počte:
•  46 miest   v Domove sociálnych 

služieb a zariadení pre seniorov 
na Hrnčiarskej ulici v Pezinku,

•  36 miest v Domove sociálnych 
služieb a  zariadení pre seniorov 
Kaštieľ v Stupave,

•  27 miest v Domove sociálnych 
služieb a zariadení pre seniorov 
Rača. 

Deti a rodina
SPRIEVODCA 

SOCIÁLNYMI 

SLUŽBAMI 

v regióne 

Bratislavského 

samosprávneho 

kraja

Viac na www.bratislavskykraj.sk/2rokyNaZupe.
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Cestujete pravidelne?  
S predplatnými lístkami 
výrazne ušetríte

Cestovanie verejnou dopravou v Bratislave a ce-
lom regióne vás môže výrazne odbremeniť od sta-
rostí. Nemusíte nečinne sedieť v kolónach, hľadať 
voľné parkovacie miesto či vyhadzovať peniaze za 
opotrebenie auta a benzín alebo naftu. Ak cestu-
jete pravidelne, môžete dokonca výrazne ušetriť.

V Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom 
kraji môžete cestovať pohodlnejšie a lacnejšie. Ak cestu-
jete pravidelne, najvýhodnejšou voľbou je pre vás pred-
platný cestovný lístok. Ten umožňuje jeho držiteľovi 
neobmedzené cestovanie počas trvania platnosti lístka  
v zónach, ktoré si zakúpil. Navyše môže v zakúpených 
zónach neobmedzene prestupovať, aby sa čo najrýchlej-
šie a najpohodlnejšie dostal do cieľa svojej cesty.

Predplatný cestovný lístok IDS BK umožňuje cestujúce-
mu využívať všetky druhy dopravy, ktoré v zakúpených 
zónach premávajú. Na časť cesty teda môže využiť vlak 
linky S, následne prestúpiť na regionálny autobus či bra-
tislavskú MHD.

Ceny predplatných cestovných lístkov vychádzajú pre 
pravidelných cestujúcich oveľa lacnejšie než každoden-
ná kúpa cestovných lístkov. Môžete si vybrať z predplat-
ných cestovných lístkov so 7-, s 30-, 90- alebo 365-dňovou 
platnosťou. Čím dlhšia platnosť, tým výhodnejšia cena.

Na to, aby ste si mohli kupovať predplatné cestovné lístky, 
si musíte vybaviť bezkontaktnú čipovú kartu. Tú vám vy-
dajú dopravcovia na svojich predajných miestach. Všetci 
štyria dopravcovia, ktorí sú zapojení do IDS BK – Doprav-
ný podnik Bratislava, RegioJet, Slovak Lines a Železničná 
spoločnosť Slovensko – akceptujú všetky bezkontaktné 
čipové karty bez ohľadu na to, kto ich vydal.

Príklady cien:

Šamorín – Bratislava (vrátane zón 100 + 101)
1 cesta  1,80 €
40 ciest  72,00 €
30-dňový lístok  44,80 €
90-dňový lístok  120,40 €

Pezinok – Bratislava (vrátane zón 100 + 101)
1 cesta  1,80 €
40 ciest  72,00 €
30-dňový lístok  44,80 €
90-dňový lístok  120,40 €

Malacky – Bratislava (vrátane zón 100 + 101)
1 cesta  2,50 €
40 ciest  100,00 €
30-dňový lístok 64,40 €
90-dňový lístok   173,40 €

! Zóny 100 + 101 znamenajú, že ich zakúpením môžete 
počas platnosti lístka cestovať bez obmedzení v celej 
Bratislave vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko  
(S8 – S65) a RegioJet (S70), autobusmi Slovak Lines a vo-
zidlami MHD.

! Pre tých, ktorí necestujú každý deň do Bratislavy, sú 
najvhodnejšie predplatné cestovné lístky bez bratislav-
ských zón 100 + 101.

INTEGROVANÁ DOPRAVA
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Aké bezkontaktné čipové karty 
môžete využiť?

Bezkontaktná čipová karta (BČK) slúži v systéme IDS BK 
ako nosič predplatného cestovného lístka. Využiť môže-
te ktorúkoľvek BČK vydanú niektorým zo zmluvných 
emitentov, teda vydavateľom. Na všetky tieto karty je 
možné zakúpiť si ktorýkoľvek z predplatných cestov-
ných lístkov.

Dopravný podnik Bratislava, a. s.

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka  
a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. In-
ternetový predaj PCL na túto kartu je možný prostred-
níctvom e-shopu DPB. Kúpu PCL a/alebo plnenie EP je 
možné vykonať aj na každej pošte v Bratislavskom kraji.

Slovak Lines, a. s.

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka  
a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. In-
ternetový predaj PCL na túto kartu je možný prostred-
níctvom e-shopu Slovak Lines. Prvý predaj PCL je možný 
len na predajnom mieste.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Kartu môžete využiť ako nosič predplatného lístka. In-
ternetový predaj PCL na túto kartu je možný prostred-
níctvom e-shopu ZSSK.

Vybrané vysoké a stredné školy

BČK môžete využiť ako nosič predplatného lístka  
a umožňuje tiež otvorenie elektronickej peňaženky. In-
ternetový predaj PCL na túto kartu je možný prostred-
níctvom e-shopov DPB a Slovak Lines. Kúpu PCL a/alebo 
plnenie EP je možné vykonať aj na každej pošte v Brati-
slavskom kraji.

Bratislavská mestská karta

Kartu môžete využiť ako nosič predplatného lístka a od 
1. 10. 2018 aj elektronickej peňaženky. Internetový pre-
daj PCL na túto kartu je možný prostredníctvom e-shopu 
DPB alebo e-shopu Slovak Lines (podľa toho, u koho bola 
aktivovaná). Kúpu PCL je možné vykonať aj na každej 
pošte v Bratislavskom kraji.

M. Staník

INTEGROVANÁ DOPRAVA

zdroj: archív IDS BK
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KULTÚRA

Už desiaty raz prebehlo oce-
ňovanie za príkladnú obnovu 
objektov kultúrneho dedičstva  
v našom kraji. Súťaž realizuje 
Academia Istropolitana Nova  
v spolupráci s Úradom BSK  
a s podporou Prvej stavebnej 
sporiteľne.

Predseda BSK Juraj Droba zdôrazňu-
je, že: „Historické objekty sú súčasťou 
prvého vizuálneho kontaktu, ktorý 
vnímajú obyvatelia a turisti prechá-
dzajúci naším krajom. Príkladne ob-

novené vinohradnícke domy, kúrie  
a iné historické stavby spoluvytvárajú 
jedinečný obraz našich obcí a miest. 
Bratislavský samosprávny kraj preto 
podporuje oceňovanie ich vlastníkov 
a správcov – asi neexistuje lepšie vy-
jadrenie úcty k vlastnému kultúrne-
mu dedičstvu ako jeho obnova a opä-
tovné začlenenie do života i súčasného 
kontextu.“ 

V jubilejnom desiatom ročníku zís-
kali ocenenie: (1) Farský kostol Na-
nebovzatia Panny Márie v Pezinku, 

(2) tradičný roľnícky dom v Ma-
lých Levároch, (3) historický mlyn 
v Lozorne, (4) horáreň Biely kríž 
vo Svätom Jure, (5) vinohradnícky 
dvor v Bratislave-Rači (vinárstvo 
Chvostek), (6) vinohradnícky dom 
v Modre (reštaurácia Starý dom). 
Výročné ocenenie od župana BSK 
získalo Združenie záchrany cirkev-
ných pamiatok v Modre, ktoré sa 
spolu s miestnou komunitou dlhodo-
bo venuje obnove Kostola Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa. Viac sa dočítate na: 
www.prikladnaobnova.sk.

Škola tradičných stavebných 
remesiel prispieva k záchrane 
a zachovaniu pôvodných origi-
nálnych prvkov historických 
stavieb. Remeselné zručnosti 
sa v súčasnosti vytrácajú. Skú-
sených remeselníkov je ťažké 
zohnať, a preto vlastníci histo- 
rických stavieb často upred-
nostňujú výmenu pôvodných 
prvkov za nové. Škola remesiel 
sa snaží ukázať, že kvalitne 

opraviť pôvodný stavebný pr-
vok zvládnu aj odborne vyško-
lení remeselníci. 

Vzdelávanie je realizované formou 
prednášok, ale najmä praktických 
školení priamo na stavbe. Praktická 
časť prebieha už viac ako päť rokov  
v Mestskej pamiatkovej rezervácii 
Sv. Jur a školenie tak prispelo k ob-
nove niekoľkých fasád a historic-
kých drevených brán v centre mesta. 

Školenia organizuje Academia Istro-
politana Nova. Finančnú podporu 
poskytli: Prvá stavebná sporiteľňa, 
Ministerstvo kultúry SR, Bratislav-
ský samosprávny kraj, Mesto Sv. Jur, 
Nadácia EPH a spoločnosti Martin-
rea Slovakia Fluid System, Bencont 
Development a Baumit.

Ocenenie za príkladnú obnovu 
objektov kultúrneho dedičstva

Školíme v tradičných 
stavebných remeslách 

Turistika počas sviatkov

Miesto: Zochova chata
Termín: 26. 12. 2019
Akcia: Štefanský výstup na  

rozhľadňu Veľká 
homoľa, autobus   
z Modry 10.30

Organizátor: KST Častá

Miesto:  Zochova chata
Termín: 31. 12. 2019
Akcia: Silvestrovský výstup 

na Kuklu, autobus  
z Modry na Zochovu 
chatu 10.38

Organizátor: KST Častá

Miesto:  Zochova chata
Termín:  1. 1. 2020
Akcia:  Vítanie Nového roku 

na Veľkej homoli  
o 13.00 za účasti pri-
mátora mesta Modry

Organizátor:  Modranský turistic-
ký spolok
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ZDRAVOTNÍCTVO

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

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

16.00 – 20.00
22.00 – 22.30

24. 12. Lekáreň Petržalská tržnica, Bratská 3 
Lekáreň PHARMACY 4U, Haanova 7

07.00 – 12.00

12.00 – 22.30

25. 12. Lekáreň ZRKADLOVÝ HÁJ, Rovniankova 1 07.00 – 22.30

26. 12. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová 
cesta 30 07.00 – 22.30

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

28. 12. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 
Lekáreň HEDERA, Tupolevova 2

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

29. 12.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň KUTLÍKOVA, Kutlíkova 17

7.00 – 20.00
20.00 – 22.30

30. 12.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň MAGMA, Záporožská 12

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

31. 12.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň SUNFLOWER, Vyšehradská 6

16.00 – 17.00
17.00 – 22.30

1. 1.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová 
cesta 30

07.00 – 22.30

2. 1. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Jantárová cesta 30
Lekáreň MANDRAGORA, Fedinova 9

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

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

16.00 – 20.00
20.00 – 22.30

4. 1. – 
5. 1.

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

07.00 – 20.00
20.00 – 22.30

6. 1. Lekáreň BellaMia, Žltá 1/A 07.00 – 22.30

BRATISLAVA-PETRŽALKA

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

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

07.00 – 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

 

OKRES MALACKY

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

31. 12. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 22.30

1. 1. Lekáreň SEVER, Svätoplukova 11/D 07.00 – 22.30

2. 1. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 16.00 – 20.00
20.00 – 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

OKRES PEZINOK

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

23. 12. –  
6. 1.

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

nonstop

nonstop

nonstop

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

23. 12. –  
6. 1.

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, SENEC

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ 
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.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
počas sviatkov

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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Bratislavský samosprávny kraj usporiadal v Starej tržnici už druhý ročník vianočnej akcie s názvom Učiteľská kapustnica. Celé podujatie sa nieslo v príjemnom duchu a predvianočné čaro si spolu so zamestnancami BSK vychutnala aj tisícka učiteľov a ria-diteľov z nášho kraja. Cieľom tohto stretnutia je poďakovať našim učiteľom za ich obetavú prácu. Zároveň je to príležitosť lepšie sa spoznať a možnosť prísť na zlepšenia vzájomnej spolupráce. Ďa-kujeme všetkým, ktorí prišli, a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Viac foto nájdete na www.bratislavskykraj.sk/foto.

FOTOGALÉRIA  

Z UČITEĽSKEJ KAPUSTNICE


