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JURAJ DROBA

Milí obyvatelia nášho kraja,
azda v žiadnom inom regióne na Slovensku nenájdete 
také množstvo osobností ako v Bratislavskom kraji. Sú 
medzi nimi úspešní vedci, umelci, pedagógovia, leká-
ri, športovci či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblasti. Sú 
to osobnosti, ktoré skvalitňujú život obyvateľov a robia 
náš kraj krajším.

Väčšinu z nich nenájdete na titulkách bulvárnych no-
vín ani vo večerných správach. Mnohí z nich celý život 
bez veľkej publicity pomáhajú, vzdelávajú, prispieva-
jú k rozvoju kultúry, vychovávajú nové generácie alebo 
oprašujú históriu.

A práve takéto osobnosti sme sa rozhodli oceniť.

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje 
ocenenia osobnostiam, ktoré významným spôsobom 
podporili rozvoj regiónu alebo pomáhajú občanom  
v kraji. Od roku 2003 sme ocenili už viac ako sto lau- 
reátov. Tento rok k nim pribudlo ďalších 31 a jedna his-
torická osobnosť.

Ceny sme odovzdali počas slávnostného galavečera 
13. februára v župnom Divadle Aréna. Pre mňa osob-
ne najsilnejším momentom celého podujatia bola 
prítomnosť Zlaty Dzurillovej, ktorá in memoriam 
prevzala cenu Historická osobnosť Bratislavského 
samosprávneho kraja za svojho manžela – Vladimíra 
Dzurillu.

Oceňovanie osobností Bratislavského kraja po prvý 
raz spestrila aj špeciálna kategória Cena verejnosti.  
O jej víťazovi ste rozhodli vy – obyvatelia kraja. Získali 
ju manželia Vojtech Potočný a Mária Potočná. No-
minovaní boli za dlhoročnú prácu v oblasti vodných 
športov. Túto cenu získali úplne oprávnene, o čom 
svedčia stovky hlasov, ktoré dostali.

Oceneným osobnostiam venujeme v tomto čísle časo-
pisu veľký priestor a verím, že budú aj pre vás inšpirá-
ciou, že robiť dobré a pekné veci má zmysel.

Prajem vám príjemné čítanie.
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ZASTUPITEĽSTVO

Peter  
Švaral

Okom poslanca
Ako hodnotíte ostatné podujatie Oceňovanie Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré máme 
úspešne  za  sebou?  Kto  je  pre  vás  osobnosť  Bratislavského  kraja,  či  už  žijúca,  alebo  IN MEMORIAM?

Zuzana  
Schwartzová

Alžbeta
Ožvaldová

Starosta pre kraj 

Na podujatí Oceňova-
nie osobností Bratis- 
lavského samospráv-
neho kraja som sa 

zúčastnil už viackrát. Som toho ná-
zoru, že je veľmi dobré pripomínať 
si a prezentovať skutočné osobnosti. 
Ľudí, ktorí v živote niečo dokázali,  
a to nielen pre seba, ale pre svoje oko-
lie. Je to silný kontrast v porovnaní  
s tým, koho nám ako osobnosti pre-
zentujú médiá. Som rád, že odovzdá-
vanie ocenení robí BSK tak, že pri 
tom dokáže poskytnúť priestor na 
odprezentovanie subjektom, ktoré  
zriaďuje, a dokonca s vlastnými ľuď-
mi, ako to bolo tento rok. Bolo to veľ-
mi dôstojné podujatie. Myslím, že 
mnohí si ani neuvedomujú, že naším 
rodákom je Martin Benka, ktorý po-
chádza z Kostolišťa. Pritom je možno 
jedným z najznámejších slovenských 
umelcov.

Klub 7 strán

Tohtoročné oceňova- 
nie laureátov bolo 
opäť dôstojné a verím, 
že všetci ocenení aj 

ich príbuzní si ho užili! My ako hos-
tia sme aj tento rok zažili nádherné 
podujatie! Keby som mohla vybrať 
len jednu osobnosť, ktorú by som 
ocenila svojou cenou Osobnosť Bra-
tislavského kraja, určite by to bola 
moja mamička, aj keď, bohužiaľ, tiež 
už IN MEMORIAM. Bola to skvelá 
žena, ktorá musela pre zásahy osudu 
veľmi skoro dospieť a od sedemnás-
tich rokov sa musela starať o mlad-
šieho brata, domácnosť a pomáhať 
tak svojej mame, mojej babke. Aj keď 
nás veľmi skoro opustila,  jej odvahu 
a húževnatosť, ktorým nás naučila, 
si v sebe nesieme dodnes.

Podpredsedníčka BSK

Vždy sa teším na po- 
dujatie Oceňovania 
osobností Bratislav-
ského samosprávne-

ho kraja. Každý jeden ocenený, či už 
pamätným listom, alebo cenou Sa-
muela Zocha, si to zaslúži. Vždy mám 
pocit, že ich oceňujeme málo, že sme 
vynechali niekoho dôležitého. Veď 
náš kraj má toľko vzácnych a úspeš-
ných ľudí v rôznych oblastiach živo-
ta. Skláňam sa a ctím si všetky žijúce 
osobnosti, ktoré boli doteraz ocene-
né. Veľmi si cením, že sme minulý rok 
zaviedli aj kategóriu Historická osob-
nosť regiónu, in memoriam. Každý 
úspešný nominant spomedzi už viac 
ako sto ocenených osobností v našom 
kraji je dôležitý, zaslúži si našu úctu 
a náš obdiv. Ďakujeme im za ich celo-
životné dielo. Som rada, že náš kraj  
v tejto slávnostnej udalosti z roka na 
rok pokračuje na kvalitnejšej úrovni. 
Tento rok oceňujem, že za osobnosť 
kraja mohli prvýkrát hlasovať aj naši 
obyvatelia a opäť sme sa tak posunuli 
ďalej.

O dotáciu z Bratislavskej regionál-
nej dotačnej schémy sa uchádza až  
871 žiadostí! V počte projektov jed- 
noznačne vedie kultúra so 460 žia-
dosťami. Nasleduje šport (238 žia-
dostí), turizmus (70), životné pro-
stredie (57) a  mládež (46). O tom, 
ktoré získajú finančnú podporu, 
rozhodnú župní poslanci v apríli 
a tie najzaujímavejšie vám ihneď 
predstavíme.

O krajské dotácie 
bojuje 871 žiadostí
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Koncom januára sme Stupavčanom 
slávnostne odovzdali zrekonštruo-
vaný barokový mostík, ktorý je vstu-
pom do župného Domova sociálnych 

služieb a zariadenia pre seniorov. Je 
to architektonický skvost, ktorého 
obnova bola nesmierne náročná. 
Jeho fragmenty boli roztrúsené po 

celej záhrade a niektoré časti museli 
priviezť aj zo zahraničia. Odvodňo-
vacie prvky sú podobné ako na 
Karlovom moste a „strážia“ ho dva 
vznešené levy. Revitalizáciou prejde 
aj park, ktorý stupavský kaštieľ ob-
klopuje, ale už teraz je čo obdivovať.

Od soboty 22. februára opätovne 
premáva električka po zmodernizo-
vanej električkovej trati. Pribudli 
nové prístrešky, elektronické tabule 
či lavičky. Trať je v predčasnom uží-
vaní, čiže na stavbe sa stále pracuje.

Čunovský kaštieľ s priľahlou záhra-
dou a sýpkou prejde komplexnou 
pamiatkovou obnovou s dôrazom na 
zachovanie historicky cenných archi-
tektonických prvkov. Výsledkom našej 
rekonštrukcie bude ekocentrum, ktoré 
bude prístupné domácim i zahranič-
ným návštevníkom a účastníkom en-
vironmentálno-vzdelávacích progra-
mov. Prvých návštevníkov privíta  
v lete 2022.

Stupavský mostík je zachránený 

Čunovský kaštieľ ožíva

Do Dúbravky znovu 
premáva električka 
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Stupavský mostík

Čunovský kaštieľ
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Slávnostne sme odhalili pamätnú 
tabuľu poručíkovi Jozefovi Kisso-
vi, rodákovi z Prešporku, ktorý bol  
v 1. svetovej vojne stíhacím pilo-
tom. Bol trojnásobným držiteľom 
rakúsko-uhorskej zlatej medaily za 
statočnosť. Za svoju odvahu a čest-
nosť si na oboch stranách frontu vy-
slúžil titul Rytier oblohy. Tabuľu si 
môžete pozrieť v priestoroch vstup-
nej haly našej školy – Fajnorky, kto-
rú Jozef Kiss vyštudoval.

Župa sa stará aj o cyklotrasy a turis-
tické chodníky. Lepšie sa vám bude 
bicyklovať napríklad po Dunajskej 
cykloceste Eurovelo 6, na Ceste Že-
leznej opony Eurovelo 13 či ďalších 
kratších trasách. Tento rok sú na-
plánované práce na 150 kilometroch 
trás. Zrealizuje sa napríklad vyzna-
čenie asi 35 kilometrov cykloturis-
tickej Štefánikovej cyklomagistrály. 
Tento úsek spojí bratislavskú Kolibu 
s Brezovou pod Bradlom.

Obnovili sme značenie  
na 130 km cyklotrás

Je veľa vecí, ktoré robia naše orga-
nizácie, či už školy, alebo domovy 
sociálnych služieb. A medzi nimi sú  
aj také výnimočné udalosti a mo-
menty ako prvé kroky šesťročné-
ho Martinka, ktorý sa v roku 2017  
dostal do nášho liečebno-rehabili-
tačného zariadenia GAUDEAMUS. 

V januári 2018 sa prvýkrát sám  
postavil a dnes už v priestore prejde 
50 metrov. Sme hrdí na ľudí, ktorí sa 
nevzdávajú a svojím odhodlaním,  
trpezlivosťou a láskavosťou pre-
sviedčajú všetkých, že sa to dá. Mar-
tinkovi držíme päste, nech sa mu 
darí ešte viac.

Stačí chcieť  
a všetko sa dá 

Spomienka na pilota  
Jozefa Kissa

Martinko  
s maminou

Vstupná hala 
na Strednej priemyselnej 
škole strojníckej v Bratislave

Tabuľa  
Jozefa Kissa
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OSOBNOSTI BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľu-
je ocenenia osobnostiam, ktoré významným spô-
sobom podporili rozvoj regiónu alebo pomáhajú 
občanom v kraji. Od roku 2003 sme ocenili už vyše 
stovku laureátov. Tento rok k nim pribudlo ďal- 
ších 31 a jedna historická osobnosť. Po prvý raz 
mohli  za  osobnosť  kraja  hlasovať  aj  obyvatelia župy.

„Som presvedčený o tom, že v žiadnom inom kraji nenájde-
te také množstvo úspešných vedcov, umelcov, pedagógov, 
lekárov, športovcov či ľudí pôsobiacich v sociálnej oblas-
ti. Skrátka, osobností, ktoré skvalitňujú život obyvateľov  
a robia náš kraj krajším. Ľudí, ktorí si zaslúžia ocenenie  
a našu vďaku, je nepochybne viac. Na to by však jeden večer 
nestačil. Bolo mi cťou odovzdať ocenenia aspoň niektorým 
z nich,“ uviedol vo svojom príhovore počas slávnostného 
odovzdávania cien Juraj Droba, predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja.

Sieň slávy Bratislavského kraja už obsahuje vyše 
100 mien. Návrhy mohli zaslať poslanci, starostovia  
i široká verejnosť. Nominácie napokon schválili poslan-
ci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. 
Počas slávnostného odovzdávania cien v Divadle Aré-
na získalo 16 osobností Výročnú cenu Samuela Zocha  
a 15 osobností Pamätný list predsedu.

Cenu za rok 2019 sme druhýkrát udelili aj v kategórii 
Historická osobnosť regiónu. Tento titul získa každý rok 

iba jeden nositeľ. Jeho meno bude navždy zaznamenané 
na pamätnej tabuli v sídle Bratislavského samospráv-
neho kraja. Titul Historická osobnosť regiónu bola 
in memoriam udelená legendárnemu česko-sloven-
skému hokejovému brankárovi a trénerovi Vladi-
mírovi Dzurillovi, jednému z najväčších brankárov 
hokejovej histórie. Cenu prevzala jeho manželka Zlata  
Dzurillová, ktorá nám poskytla príjemný rozhovor. Náj-
dete ho na nasledujúcich dvoch stranách.

Poznáme osobnosti 
Bratislavského kraja

Cenu verejnosti vyrobili študenti  
zo Školy umeleckého priemyslu v Bratislave.

Marcela Nemčeková
Mgr. Juraj Peržo     
Marta Kurčík Potančoková
Alina Prigancová
MUDr. Oľga Čerbaničová
Janka Keseg Števková
Mária Sklárová

Mária Marta Kupkovičová  
Mgr. Marián Bilačič
PhDr. Judita Kopáčiková
Kamil Brunovský
doc. Vojtech Potočný, PhD. a Mária Potočná
Ing. Matúš Šrámek
Martin Borodáč 

Laureáti, ktorí dostali Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
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OSOBNOSTI BRATISLAVSKÉHO KRAJA

Oceňovanie osobností Bratislavského kraja po prvý raz 
spestrila aj špeciálna kategória Cena verejnosti. O jej ví-
ťazovi rozhodli obyvatelia kraja prostredníctvom verej-
ného hlasovania. Získali ju manželia Vojtech Potočný 
a Mária Potočná. Nominovaní boli za dlhoročnú prácu  
v oblasti vodných športov. Vojtech Potočný pôsobí od 
roku 1963 ako tréner. Odtrénoval viac než 300 špor-
tovcov vrátane zverencov, ktorí nás reprezentovali na 
olympiádach. Spolu s manželkou majú štyri deti, ktoré 
v rodinnej tradícii naďalej pokračujú. Vedú Klub dunaj-
ských vodákov Slávia UK, ktorý podporuje aj Bratislav-
ský samosprávny kraj.

„Všetkým laureátom ešte raz zo srdca blahoželám. Každý  
z ocenených si cenu právom zaslúži, lebo všetci robia dobré 
veci tak pre ľudí, ako aj pre kraj. Každého si nesmierne vá-
žim. Zároveň ďakujem všetkým hlasujúcim, ktorí sa zapo-
jili do našej ankety Cena verejnosti. Celkovo prišlo takmer  
2 000 hlasov a som rád, že aj naši obyvatelia prejavili záu-
jem vybrať si tú naj osobnosť kraja,“ doplnil na záver brati-
slavský župan Juraj Droba.

Víťazi Ceny verejnosti: Manželia Vojtech a Mária Potoční so županom

Zlata 
Dzurillová 
preberá cenu 
Historická 
osobnosť 
regiónu

Odovzdávanie ocenení 
Bratislavského 

samosprávneho kraja

Ing. Ladislav Nagy
MUDr. František Žernovický, CSc.
prof. PhDr. Andrej Tušer, CSc.
PhDr. František Šebej, CSc.
Mgr. art. Ľubo Roman
Mgr. Štefan Šimák
Ing. Ladislav Cingeľ

Ing. Norbert Kyndl
Michal Uher, DrSc.
prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc., PhDr. Alica Elscheková, CSc.
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Daniel Hevier
Jana Kuťková a Tomáš Kuťka
Igor Bázlik

Laureáti, ktorí dostali Výročnú cenu Samuela Zocha

Vladimír Dzurilla

Historická  
osobnosť regiónu 
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Rozhovor  
Zlata Dzurillová

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
každoročne udeľuje ocenenia ľuďom, ktorí vý-
znamným spôsobom pozitívne ovplyvnili dianie  
v kraji. Jedna z oceňovaných kategórií je aj Histo-
rická osobnosť regiónu. Tento rok ju získal Vladi-
mír Dzurilla. Vynikajúci brankár a človek. Dodnes 
je legenda medzi slovenskými brankármi. Odnie-
sol si najviac medailí z vrcholových podujatí spo-
medzi slovenských hokejistov. Mal brilantne vy- 
brúsený štýl, bleskurýchlu lapačku a železné 
nervy. Vďaka týmto danostiam vedel likvidovať 
nájazdy aj tých najnadanejších útočníkov. Bol po-
vestný svojím pokojom, ktorý vedel preniesť na 
celý tím. Je členom Siene slávy IIHF. Vladimírovi 
Dzurillovi bola venovaná aj príležitostná poštová 
známka z emisného radu Šport. Cenu v kategórii 
Historická osobnosť regiónu na slávnostnom ga-
lavečere prevzala jeho manželka Zlata Dzurillová, 
ktorá nám poskytla príjemný rozhovor.

Byť manželkou takej osobnosti, ako pán Dzu-
rilla nepochybne bol, istotne nebolo jedno-
duché. Akým spôsobom hokej zasahoval do  
vášho súkromia?

Hokej bol súčasťou nášho života. To je úplne samozrejmé, 
pretože môj muž bol veľmi zodpovedný hráč. Napríklad  
v deň, keď sme sa brali, musel odísť od svadobného stola 
na majstrovský zápas. Dátum svadby sme dohodli na so-
botu, no keďže zápas Slovana bol preložený práve na našu 
sobotu, musel odskočiť z hostiny a odchytať dve tretiny.

Odohral nespočetné množstvo zápasov. Doká-
zali by ste nám povedať, ktorý bol preňho naj-
významnejší?

Áno, tých zápasov bolo nespočetné množstvo. Musím 
povedať, že ku každému zápasu pristupoval veľmi zod-
povedne, z čoho niekedy pramenila aj určitá dávka ner-
vozity. No skôr v zmysle pocitu zodpovednosti za svoju 
prácu. Nebral hokej na ľahkú váhu, to musím povedať, to 
by ste museli zažiť. Vlado nebol bežný hráč, bol skutočne 
špičkový športovec. Nakoniec, hovorí to o ňom aj množ-
stvo jeho úspechov. Bol na troch olympiádach, z ktorých 
si odniesol tri medaily, na niekoľkých majstrovstvách, 
trikrát sa stal majstrom sveta atď. Takže to išlo stále  
s ním. Časom bola jeho zodpovednosť čoraz väčšia.

V hokejovom svete bol povestný svojím poko-
jom. Bol taký aj v súkromí?

Navonok bol veľmi pokojný človek. A to platilo v práci aj 
v súkromí. Myslím si však, že niektoré veci sa odohrávali 

Zd
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Zlata Dzurillová v strede, zľava vnučka Ema a sprava dcéra Vladimíra
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skôr v jeho vnútri. A viete, ako to je s ľuďmi, ktorí v sebe 
držia emócie. Často odchádzajú z tohto sveta priskoro.

Máte spolu dnes už dve dospelé dcéry. Ako 
vnímali otcovu kariéru? Zdedilo niektoré  
z vnúčat rovnakú vášeň k hokeju, ako mal váš 
manžel?

Vlado obe dievčatá veľmi ľúbil. Vždy, keď mohol, venoval 
sa im. Viedol ich k športu a sú veľmi šikovné. Vyskúšali 
takmer všetky športy, ktoré môžu hrať aj dievčatá. Záro-
veň boli šikovné i v škole a výborne si vybrali aj svoje 
profesie. Staršia dcéra Vladimíra je právnička, mladšia 
Natália lekárka. Vlaďka je rozvážnejšia a aj sa veľmi 
podobá na Vlada. Mladšia má zase jeho kučery, je veľmi 
múdra a zodpovedná. Na svoje dievčatá som namyslená 
(smiech). No musím sa pochváliť, že mám aj štyri vnú-
čatá. Máme to tak pekne podelené. Staršia dcéra má dve 
dievčatá, Emu a Leu, a mladšia dvoch chlapcov, Lukáša  
a Jakuba. Vnučky hrali golf, pričom Ema o rok končí 
právnickú fakultu. Lea, tá hrá golf doteraz aj za uni-
verzitu a študuje v Amerike. Je to športovkyňa telom 
aj dušou. Vnukovia Jakub a Luky 
sú ešte veľmi malí. Je to aj tým, že 
mám medzi dcérami veľký vekový 
rozdiel. Športujú a sú talentovaní. 
Čas ukáže, čo z nich bude. Takú 
tú srdcovku si ešte musia vybrať. 
Môj muž vždy hovoril, že deti ne-
treba do ničoho nútiť, že oni si sami vyberú. Tak sa toho 
držíme. Hlavne nech sú z nich dobrí ľudia, to je dôležité.

Bol nielen brankárom, ale aj trénerom. Ktorá  
z týchto profesií bola podľa vás jeho srdcu bliž-
šia?

Samozrejme, že to vyplývalo z toho, že v momente, keď 
skončil kariéru, sa stal trénerom. Vtedy svoju zodpoved-
nosť za mužstvo aj pri trénovaní stále prežíval, no najmä 
ako hráč. Určite bol radšej hráčom ako trénerom. Lebo 
tam bola tá ťarcha zodpovednosti omnoho väčšia. Zodpo-
vedal totiž nielen za seba, ale už za celé mužstvo.
Po Vladovom odchode som sa snažila, aby sa aspoň šta-
dión na Štrkovci volal po ňom. Následne som sa zúčast-

ňovala na mnohých poradách 

na ústrednom zväze telovýchovy, aby sa jeden z tur-
najov, ktoré sa hrajú v ľadovom hokeji, volal po mojom 
mužovi. Turnaj Vlada Dzurillu sa tak hrá každý rok  

v Piešťanoch a je to veľmi pekná 
akcia. Vždy som tam pozvaná, aby 
som odovzdala ceny víťazom. Naj-
lepší brankár ligy pritom dostáva 
cenu Vlada Dzurillu, ktorú tiež 
odovzdávam ja. Spomínam to pre-
to, že to sú veci, ktoré sú úžasné, 

pripomíname si nimi meno Vlada Dzurillu. Myslím si, 
že je to veľmi dôležité aj pre mladých hráčov. A že vždy 
si povedia, bol to veľký muž – človek. Môj muž bol veľmi 
dobrý človek. Každý o ňom vždy len veľmi pekne hovorí, 
prečo by som to nespomenula. Nech poviem čokoľvek, 
bol v prvom rade úžasný človek, to musím zdôrazniť,  
a bol aj vynikajúci športovec! Nič však nenahradí to, že 
už nie je medzi nami.

Vo februári 2020 ste si z rúk predsedu Brati-
slavského samosprávneho kraja prevzali cenu 
Historická osobnosť regiónu, ktorú predseda 
udelil práve vášmu manželovi. Čím je pre vás 
významná?

Veľmi si vážim to, že práve môj muž dostal od predsedu 
BSK cenu Historická osobnosť regiónu. Nakoniec, je to 
rodený Bratislavčan, vždy robil dobré meno Bratislave, 
Slovensku i Československu a je pre mňa aspoň taká 
významná ako tie, ktoré doniesol z majstrovstiev sve-
ta, z olympiád a podobne. No mrzí ma, že si ju nemôže 
prevziať sám. Myslím si, že nie je na škodu pripomínať 
si ľudí, ktorí pre Slovensko niečo spravili. Môj muž bol 
taký hrdý Slovák a stále tu s nami žije!!!

Zdroj: www.pofis.sk

Historická osobnosť regiónu
Vladimír Dzurilla 
* 2. august 1942, Bratislava 
† 27. júl 1995, Düsseldorf, Nemecko
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Môj muž bol taký  
hrdý Slovák a stále  

tu s nami žije!!!
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INTEGROVANÁ DOPRAVA

Cez mobilnú aplikáciu  
IDS BK sa v roku 2019 
predalo 1,8 milióna 
cestovných lístkov

Počet používateľov mobilnej aplikácie IDS BK ne-
ustále rastie. Bratislavská integrovaná doprava 
zaznamenala s výnimkou letného obdobia kaž-
domesačný nárast predaja cestovných lístkov.

„Mobilná aplikácia IDS BK poskytuje užívateľom kom-
plexný balík služieb – cestovné poriadky všetkých liniek 
IDS BK, vyhľadávanie spojení vrátane prestupov a nákup 
cestovných lístkov so zľavou 10 %. Preto nás teší, že od jej 
spustenia zaznamenávame kontinuálny nárast počtu jej 
užívateľov,“ povedala generálna riaditeľka Bratislavskej 
integrovanej dopravy, a. s., Zuzana Horčíková.

V roku 2019 sa prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS 
BK predalo 1,8 milióna cestovných lístkov. Pre porovna-
nie v januári bol ich počet 58-tisíc a v decembri už 235-ti-
síc.

Najväčší medzimesačný nárast predaja cestovných líst-
kov nastal v októbri, keď ich bolo predaných takmer 
222-tisíc (v septembri sa predalo necelých 188-tisíc líst-
kov). Ten spôsobilo zavedenie zľavy vo výške 10 % a tiež 
skrátenie času od zakúpenia po začiatok platnosti na  
30 sekúnd.

„Od spustenia aplikácie do prevádzky na jeseň 2018 sme 
už uskutočnili viacero zmien. Okrem skrátenia ochrannej 
doby po kúpe lístka z minúty na 30 sekúnd či zavedenia 
10-percentnej zľavy sme napríklad pridali možnosť pre 
študentov spárovať aplikáciu so systémom ISIC. Po nahratí 
karty aplikácia ISIC pri nákupe lístka automaticky ponúk-
ne z vyhľadávača zľavnené cestovné lístky. Do budúcnosti 
plánujeme v aplikácii zaviesť aj nákup predplatných ces-
tovných lístkov. Chystáme zlepšenie vyhľadávania spojení 
a napríklad zobrazenie trasy na mape či ďalšie zlepšenia,“ 
uviedol vedúci oddelenia ekonomiky dopravy BID Miloš 
Kubalík.

Cestovné lístky zakúpené v mobilnej aplikácii IDS BK 
sú platné na všetkých linkách IDS BK. Ich držitelia môžu 
podľa potreby kombinovať spoje Dopravného podniku 

Bratislava (linky 1 – 212, linky X, linky N), RegioJetu (lin-
ka S70), Slovak Lines (215 – 740) a Železničnej spoločnos-
ti Slovensko (S20 – S65).

Od 1. augusta 2019 môžu cestujúci s lístkami IDS BK pre-
stúpiť a cestovať už aj na železničnú stanicu v Trnave 
(linky S50 a S55).
Stiahnutie mobilnej aplikácie IDS BK z App Store  
a Google Play je pre všetkých cestujúcich bezplatné.
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Pre pravidelných cestujúcich sú výhodnejšie 
predplatné cestovné lístky

Predplatný cestovný lístok (PCL) umožňuje cestujúcemu 
neobmedzené cestovanie počas trvania platnosti a vo 
všetkých zakúpených zónach – ráno, v noci aj cez víken-
dy.

„Držiteľ predplatného cestovného lístka môže počas jeho 
platnosti uskutočniť neobmedzený počet jázd, nastúpiť  
a vystúpiť na ktorejkoľvek zastávke v zónach, ktoré si zakú-
pil. Môže využívať spoje všetkých dopravcov, zapojených do 
Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, 
ak jazdia v zónach, ktoré si cestujúci zakúpil. Držiteľ PCL 
môže neobmedzene prestupovať medzi jednotlivými linka-
mi, aby sa čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie dostal do cieľa 
svojej cesty,“ povedala generálna riaditeľka Bratislavskej 
integrovanej dopravy, a. s., Zuzana Horčíková.

Predplatný cestovný lístok je výhodný pre cestujúcich, 
ktorí pravidelne cestujú verejnou hromadnou dopra-
vou. PCL je lacnejší ako každodenné kupovanie cestov-
ných lístkov a cestujúci po jeho zakúpení už nepotrebu-
jú hotovosť na kúpu jednorazového cestovného lístka.

Predplatné cestovné lístky platia:
– v spojoch Dopravného podniku Bratislava (MHD)
– vo vlakoch RegioJet (linka S70)
– v regionálnych autobusových spojoch Slovak Lines
– vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (linky 

S8 – S65)

Ak v zakúpených zónach jazdia linky viacerých doprav-
cov, ktorí sú zapojení do IDS BK, držiteľ predplatného 
cestovného lístka môže na prepravu využiť ktorýkoľvek 
spoj dopravcu IDS BK.

M. Staník

INTEGROVANÁ DOPRAVA

zdroj: archív IDS BK Zd
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ŠKOLSTVO

Ako podať prihlášku?

Prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi zá-
kladnej školy, ktorú žiak navštevuje. Ak uchádzač žiad-
nu základnú školu nenavštevuje, podáva si prihlášku 
priamo na strednú školu v rovnakých nižšie uvedených 
termínoch.

Riaditelia stredných škôl 1. februára zverejnili počet 
žiakov, ktorých môžu prijať do tried prvého ročníka  
na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré si vyžadu-
jú talentové skúšky. Termín podania prihlášok bol  
do 20. februára. Najbližšie nás čaká zverejnenie poč-
tu žiakov, ktorých môžu prijať do prvého ročníka  
na škole v ostatných odboroch. Počty budú známe 
najneskôr 31. marca 2020. Následne bude potreb-
né podať prihlášku, a to najneskôr do 10. apríla. 
Uchádzač môže pritom podať 2 prihlášky.

Ak máte záujem študovať formou externého štú-
dia alebo kombinovanou formou, či nadväzu-
júce formy odborného vzdelávania a prípravy  
na stredných školách (nadstavbové štúdium, po-
maturitné štúdium a skrátené štúdium), termín 
podania prihlášok je do 31. mája 2020. V prípade, 
že ste neboli prijatí na štúdium na vysokej ško-
le, termín podania prihlášky je do 31. júla. Ak si 

podávate prihlášku na štúdium, v ktorom sa odborné 
vzdelávanie a príprava poskytujú v systéme duálne-
ho vzdelávania, pripojíte aj potvrdenie o odbornom 
vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania.

Kde nájdem detailný prehľad stredných škôl?

Máte záujem o brožúru s detailným prehľadom stred-
ných škôl? Ak áno, môžeme vám ju poslať aj poštou. 

Bratislavský samosprávny kraj si za brožúru ani za 
jej doručenie neúčtuje žiadne  

p o pl a t -

Milí budúci stredoškoláci, už o pár mesiacov vás čaká jed-
no z najvýznamnejších rozhodnutí v živote, výber strednej 
školy. Stredná škola nie sú iba štyri roky či päť rokov života, 
je to základ vašej budúcnosti. Nevyberajte si teda školu len 
podľa toho, kam ide ktorý spolužiak či kamarátka. Vyber-
te si takú, ktorá je vám svojím programom a zameraním 
najbližšia. Ponuka 54 župných škôl je rôznorodá, či už sa 
rozhodnete byť kvetinárom, barbierom, ítečkárom, auto-
mechanikom, baletkou, muzikantom, chovateľom koní, ry-
bárom, vodárom, cukrárom, alebo zdravotníkom... skrátka, 
na území bratislavského regiónu môžete študovať takmer 
čokoľvek! A prečo je župná škola zárukou dobrej budúcnos-
ti? No jednoducho preto, že každoročne pripravujeme po-
nuku odborov na školách nielen priamo so zamestnávateľ-
mi, ale aj s odborníkmi na zamestnanosť. Sledujeme, o aké 
povolania bude o pár rokov záujem, čo od študentov budú 
vyžadovať zamestnávatelia. Práve podľa ich požiadaviek  
a výhľadov upravujeme odbornú prípravu na našich stred-

ných školách. Niektoré školy, ktoré patria pod bratislavskú 
župu, sú jediné na celom Slovensku alebo sa na nich vyuču-
jú odbory, ktoré inde nenájdete! Okrem kvalitného vzdela-
nia môžete na župných školách využívať viacero benefitov. 
Jedným z nich je ubytovanie v internáte za jedno euro pre 
študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Títo štu-
denti majú navyše aj obed v jedálni za jeden cent. Do duál-
neho vzdelávania sú zapojené školy pripravujúce budúcich 
automechanikov, obchodných pracovníkov, pracovníkov  
v bankách, elektromechanikov a množstvo ďalších. Už počas 
strednej školy tak máte možnosť získať prax a privyrobiť si! 
Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania vám 
v prípade úspešného štúdia garantujú pracovné miesto po 
ukončení školy. A práve preto sú župné školy zárukou výhod 
už počas štúdia a dobrej budúcnosti po jeho ukončení.

Juraj Droba
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Vyberte si tú  
najlepšiu strednú školu
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Obľúbená celoslovenská čitateľská súťaž Vráťme 
knihy do škôl, ktorej spoluorganizátorom je Bra-
tislavský samosprávny kraj, stále čaká na nové 
príspevky od materských, základných a stred-
ných škôl. Texty alebo kresby môžu súťažiaci po-
sielať až do 15. 3. 2020.  Doteraz bolo zaregistro-
vaných vyše 1 400 príspevkov.

Princíp súťaže je jednoduchý. Stačí si prečítať ľubovoľnú 
knihu a poslať z nej krátky text. V ňom objasniť dôvody, 
prečo si súťažiaci vybrali práve túto knihu, a popísať, čo 
im dielo prinieslo. Škôlkari nakreslia obrázok na zákla-
de textu, ktorý im prečíta učiteľ alebo iná osoba. Žiaci  
I. stupňa základných škôl môžu poslať buď text, obrázok, 
alebo oboje.

Víťazi budú vyžrebovaní z príspevkov od čítajúcich 
detí a mládeže, a to v jednotlivých kategóriách. Ocene-
ná bude i najaktívnejšia škola, ako aj Knižní anjeli, ktorí 
vedú mládež k literatúre. Na túto cenu navrhujú študen-
ti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychováva-
teľa, ktorý u žiakov podporuje záujem o čítanie.

Súťaž Vráťme knihy do škôl už po deviaty raz organizu-
je občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci 
s Bratislavským samosprávnym krajom, internetovým 
kníhkupectvom abcknihy.sk, vydavateľstvom Ikar a vy-

davateľskou značkou YOLi. Viac informácií o projekte 
nájdete tu: www.vratmeknihydoskol.sk.

Súťaž Vráťme knihy do škôl je 
stále otvorená� Zapojte sa!

ky. Ako na to? Na stránke www.strednapremna.sk vy-
plníte kontaktný formulár a je vaša. Zároveň tu nájdete 
aj kompletný zoznam stredných škôl v pôsobnosti BSK  
s celou paletou odborov, ktoré ponúkajú, či elektronickú 
verziu brožúry.

Olá, olá, maturita volá!

Maturitná skúška je strašiakom každého stredoškoláka. 
Predstavuje meradlo vedomostí, zručností a všeobec-
ných kompetencií absolventa školy a vstupenku na vy-
sokú školu.

Termíny písomných maturitných skúšok:
• slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a litera-

túra – 17. marec

• cudzie jazyky (anglický, nemecký, ruský, francúzsky 
vo všetkých úrovniach a španielsky a taliansky na 
úrovni B1, B2) – 18. marec

• matematika – 19. marec
• slovenský jazyka a slovenská literatúra, ukrajinský 

jazyk a literatúra – 20. marec (v školách s vyučovacím 
jazykom národnostných menšín)

Náhradný termín bude stanovený po ukončení riadneho 
termínu.

To už je len krôčik k ukončeniu strednej školy. Ústna 
forma internej časti maturitnej skúšky bude prebiehať 
v termíne od 18. mája do 5. júna 2020. 
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KULTÚRA

Konferencia Tradičné remeslá včera a dnes

O naj zážitok a pekný záber sa 
podelilo 90 súťažiacich zo Slo-
venska aj z Maďarska, ktorí do 
súťaže zaregistrovali celkovo 
263 fotografií.

Do súťaže boli prihlásené tematic-
ky rôznorodé fotky. Návštevníci 
ich zachytávali počas prechádzky 

so psom, bicyklovania, splavov 
či inej voľnočasovej aktivity. Boli  
z rôznych zákutí. Niektoré z menej 
známych, ale našli sa i „perly“ des-
tinácie. Prevažne prevládala téma 
„voda“. Výsledkom boli mnohé ume-
lecky zachytené kúty destinácie Du-
najských ostrovov s nezvyčajnou 
atmosférou.

Uchádzači pritom zachytávali to 
naj z ostrovov Dunaja, ako aj z jeho 
atraktivít v okolí Malého a Mošon-
ského Dunaja od Bratislavy cez 
Mosonmagyaróvár až po Komárno. 
Svojich päť najlepších fotografií 
mohli potom zaregistrovať cez hlav-
nú webovú stránku destinácie.

Všetky fotografie následne vo viace-
rých kolách posudzovala a hodnotila 
päťčlenná odborná porota zložená  
z profesionálnych fotografov a pred-
staviteľov reklamnej agentúry. 

Zachovanie a rozvoj remesiel na 
území župy, to je cieľom projek-
tu ktorý zatrešuje Bratislavský 
samosprávny kraj. V rámci neho 
sa župa snaží využiť kreatívny 
potenciál a danosti cezhraničné-
ho regiónu. Vďaka tomu sa mô-
žeme tešiť na rozvoj a sprístup-
nenie prírodného a kultúrneho 
dedičstva nielen pre obyvateľov 
kraja, ale aj pre návštevníkov  
z iných krajov či štátov.

Spoločný projekt HERITAGE SK-AT 
prináša okrem mnohých zmyslupl-
ných odborných stretnutí, výmeny 
informácií a skúseností aj organizáciu 
troch projektových konferencií. Tento 

rok sme nadviazali na prvú projekto-
vú konferenciu z roku 2017 s názvom 
Tradícia keramiky v bratislavskej 
župe a možnosti jej kreatívnej reflexie. 
Ústrednými témami konferencie Tra-
dičné remeslá včera a dnes boli vývoj 
tradičných remesiel, prezentácia pro-
jektových výstupov a digitalizácia. 
Konferencia sa uskutočnila v utorok 
25. februára 2020 v Modre-Harmónii. 
Nasledovala záverečná konferencia 
pri príležitosti otvorenia zrekonštru-
ovaného areálu kaštieľa a záhrady Ma-
lokarpatského osvetového strediska  
v Modre.
Svoje výstupy z projektu prezentovali 
projektoví partneri, ako aj odborníci 
z externého prostredia. Odborné prí-

spevky zmapovali a predstavili nada-
ných jednotlivcov, ktorí uchopili svoje 
remeslo tak ako nikto iný. Ich dobré 
meno pritom prekročilo hranice regió-
nu a tvorba prenikla až do umenia. Na-
črtli víziu rozvoja remesiel v modernej 
dobe s využitím inovácií ako digitali-
zácia. Práve tá pomáha posunúť pre-
zentáciu remeselníkov, ale aj inštitúcií 
rôzneho rozsahu na svetovú úroveň.

Organizátori a partneri: Bratislavský samo-
správny kraj, Malokarpatské osvetové stredisko 
v Modre, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Stu-
dio 727, Slovenské národné múzeum, Modranská 
beseda, Marktgemeinde Jedenspeigen, Kultur-
vernetzung Niederösterreich, Museumsmanage-
ment Niederösterreich.

Projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií 
(HERITAGE SK-AT) je financovaný z operačného 
programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 
V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Fotosúťaž Odfoť a vyhraj  
už pozná svojich víťazov

Všetky súťažné fotografie si môžete pozrieť tu:  https://bratislavskykraj.sk/fotosutaz.

Prvú cenu, crossový e-bike, vyhral Martin 
Ratkovský za fotografiu zachytávajúcu zimné 
pádlovanie na Malom Dunaji.

Druhú cenu, víkendový pobyt pre 2 osoby  
v komplexe X-bionic sphere, získal  
Matej Kováč, ktorý odfotil opustený čln  
pri Vojke nad Dunajom.

Tretie miesto a víkendový pobyt pre 4 osoby  
v dobrodružnom domčeku na strome vyhral 
Dominic Ditri s fotografiou Ako vo sne...  
v mieste Dobrohošť. 
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Dátum Názov a adresa lekárne (1.  – 31.  3.) Čas

1. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

8.00 – 20.00

2. – 6. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

16.00 – 20.00

7. – 8. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

08.00 – 20.00

9. – 13. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

16.00 – 20.00

14. – 15. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

08.00 – 20.00

16. – 20. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

16.00 – 20.00

21. – 22. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

08.00 – 20.00

23. – 27. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

16.00 – 20.00

28. – 29. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

08.00 – 20.00

30. – 31. 3.
Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,  
Jantárová cesta 30

16.00 – 20.00

Dátum Názov a adresa lekárne (1.  – 31.  3.) Čas

1. 3. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 08.00 – 20.00

2. – 6. 3. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 20.00

7. – 8. 3. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 08.00 – 20.00

9. – 13. 3. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 20.00

14. – 15. 3. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 08.00 – 20.00

16. – 20. 3. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 20.00

21. – 22. 3. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 08.00 – 20.00

23. – 27. 3. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 20.00

28. – 29. 3. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 24 08.00 – 20.00

30. – 31. 3. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 20.00

Dátum Názov a adresa lekárne (1.  – 31.  3.) Čas

1. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 08.00 – 20.00

2. – 6. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 16.00 – 20.00

7. – 8. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 08.00 – 20.00

9. – 13. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 16.00 – 20.00

14. – 15. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 08.00 – 20.00

16. – 27. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 16.00 – 20.00

28. – 29. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 08.00 – 20.00

30. – 31. 3. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 16.00 – 20.00

BRATISLAVA-PETRŽALKA

OKRES MALACKY

OKRES MALACKY

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

1. – 31. 3.

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

1. – 31. 3.

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.

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.

Z
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mRozpis pohotovostných 
služieb lekární
za vybrané obdobie 
v mesiaci marec



Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia osob-nostiam, ktoré významným spôsobom podporili rozvoj regiónu alebo pomáhajú občanom v kraji. Od roku 2003 ocenil už vyše stov-ku laureátov. Tento rok k nim pribudlo ďalších 31 a jedna historická osobnosť. Po prvý raz mohli za osobnosť kraja hlasovať aj obyva-telia župy. Trinásteho februára sa pri tejto príležitosti uskutočnil slávnostný galavečer a my vám z neho prinášame pár fotografií.

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

Oceňovanie Bratislavského 

samosprávneho kraja


