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I. Účtovná závierka za rok 2007 

Na základe zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, Opatrení MF SR č. 1407/2003-92, č. 1487/2004-74, č. 
10717/2004-74, č. 24523/2005-313 v znení neskorších predpisov zostavil Bratislavský samosprávny kraj za rok 2007 riadnu účtovnú závierku v 
zložení:  
 

1. Súhrnné finančné a účtovné výkazy za Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja:  

 
• Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v jeho 
pôsobnosti Fin SAM 2-04.    

• Súvahu ÚčROPO SFOV 1-01.  
• Výkaz ziskov a strát ÚčROPO SFOV 2-01.  
• Výkaz o sektorovom členení prírastku / úbytku finančných aktív a pasív Fin FAP 5-04.  
• Výkaz o sektorovom členení finančných aktív a pasív Fin FAP 6-01.  

 
2. Súhrnné finančné a účtovné výkazy za príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 

kraja:  
 

• Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov príspevkových organizácií FIN PO 3-04.  
• Súvahu Súvaha ÚčROPO SFOV 1-01.  
• Výkaz ziskov a strát ÚčROPO SFOV 2-01.  
• Výkaz o sektorovom členení prírastku / úbytku finančných aktív a pasív Fin FAP 5-04.  
• Výkaz o sektorovom členení finančných aktív a pasív Fin FAP 6-01.  

 
3. Poznámky k ročnej účtovnej závierke za rok 2007.  

Audit účtovnej závierky uskutočnila audítor Chalány Jozef, licencia SKAu č.804. Podľa Správy nezávislého audítora účtovná závierka vyjadruje 
verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu k 31. decembru. 2007 a výsledky jej hospodárenia za rok 2007.  

Účtovná závierka za rok 2007 je prílohou k Výročnej správe za rok 2007.   
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II. Správa o činnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

Bratislavský samosprávny kraj, rovnako ako v predošlých rokoch, vykonával i v roku 2007 činnosti a uplatňoval svoje kompetencie a zodpovednosť za vybrané 
oblasti podľa platnej legislatívy a v súlade so svojimi strategickými úlohami a zámermi. Je možné konštatovať, že rok 2007 nepriniesol vo vzťahu k úlohám 
a kompetenciám BSK, resp. ani iných vyšších územných celkov, žiadne zásadné zmeny, odhliadnuc od legislatívnych zmien, ktoré sa však prejavia až v nasledujúcom 
roku. Predovšetkým sa jedná o nasledovné oblasti úloh a kompetencií: 

 
� Úsek regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov 
� Úsek cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce 
� Úsek priestorového plánovania a geografického informačného systému 
� Úsek teritoriálnej spolupráce 
� Činnosť kancelárie predsedu BSK 
� Činnosť kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli v roku 2007 
� Úsek dopravy 
� Úsek kultúry 
� Úsek vzdelávania a športu 
� Úsek sociálneho zabezpečenia 
� Úsek zdravotníctva 
� Úsek civilnej ochrany 
� Úsek majetku 
� Úsek riadenia ľudských zdrojov 
� Úsek zastupiteľstva BSK 

 
Nasledovná časť približuje pracovnú náplň a dosiahnuté výsledky za uvedené oblasti v roku 2007 za Úrad BSK. 
 
 

Úsek regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov 
 

Najvýznamnejšie činností oddelenia stratégie regionálneho rozvoja v roku 2007, ktoré boli prínosom pre Bratislavský samosprávny kraj bolo  vypracovanie návrhu na 
vybudovanie SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj na úrade BSK,  realizácia projektu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013, 
vypracovanie dokumentu Programové priority v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK. 
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Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja sa v priebehu roka 2007 podieľalo svojou odbornou účasťou v pracovných skupinách na aktualizácii Národného 

strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 a na aktualizácii operačných programov, z ktorých  môže BSK čerpať nenávratný finančný príspevok zo 
štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013. Konkrétne ide o OP Bratislavský kraj, OP Doprava, OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie, OP 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Výskum a vývoj. V spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR oddelenie zabezpečilo účasť a prezentáciu 
Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013 a operačných programov pre BSK  na akcii Roadshow  pre stredné školy v BSK /február 2007/ a na stretnutí so 
starostami obcí BSK /máj 2007/. 

 
Úsek stratégie regionálneho rozvoja vykonáva svoje aktivity aj v súčinnosti s RRA Senec – Pezinok, kde pôsobia pracovníci oddelenia. Z najdôležitejších projektov, ktoré 
pripravila RRA Senec – Pezinok v roku 2007 a v ktorých je BSK buď priamo vedúcim partnerom, resp. partnerom patria nasledovné:  

• CompServSME - Rozvoj kompetencií v MSP prostredníctvom samovzdelávania (schválený v roku 2005 EK, Brusel, DG EAC ako pilotný projekt, ukončený v roku 
2007).  

• EUFACINET - European Facilitators Network – a network to promote professional facilitation of work integrated learning – Európska sieť facilitátorov vzdelávania  
• ReSyFac- Reference System for Facilitators of Learning – Referenčný systém pre facilitátorov vzdelávania 
• Financovaný z programu Celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci, typ projektu: multilaterálny projekt – rozvoj inovácií.  
• Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava - Viedeň (schválený cez Interreg IIIA Rakúsko – Slovensko, ukončený v roku 2007).  
• EU.CERTI.CON - European Certificate in Renovation and Rebuilding in the Construction Sector – Európsky certifikát pre renováciu a sanáciu v sektore 

stavebníctva  
PIMMS - Mobility Management Services (transport sector) - mikro projekt (schválený cez URBACT, ukončený v roku 2007). BSK bol partnerom 
v projekte. 
 
Úsek cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce 
 

Oddelenie cestovného ruchu BSK v roku 2007 realizovalo: 

- obstaranie Stratégie rozvoja cestovného ruchu v BSK na roky 2007 -2013 (začiatok projektu jún 2007, ukončenie august 2008) 
- projekt  Propagácia cestovného ruchu v území spadajúcom pod Cieľ 2 regiónu NUTSII Bratislava (ukončený apríl 2007) 
- edičnú činnosť – vydanie nových brožúr s jednotným layoutom (Ubytovanie, Relax a aktívny oddych, História a kultúra , Gastro, Naj.. v BK, Reštaurácie, TOP 

tradičné podujatia) 
- účasť na veľtrhoch  (Utrecht, Viedeň, Brno, Praha, Bratislava, Budapešť, Varšava, Rím, Krakov, Londýn) 
- prezentácie (Plzeň, Londýn, Krakov ) 
- infocesty (holandskí, maďarskí, anglickí novinári a TV štáb poľskej TV) 
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- obstaranie Štúdie súčasného stavu a investičných možností v oblasti cestovného ruchu na území Bratislavského kraja 
- spoluprácu s mestskou samosprávou a podnikateľskými subjektmi v oblasti cestovného ruchu  (založenie tradície koordinačných stretnutí) 

 
 Úsek priestorového plánovania a geografického informačného systému 
 
Medzi najvýznamnejšie činností v roku 2007 patrili: 

- schválenie Zmien a doplnkov 1/2003-Územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja v Zastupiteľstve BSK uznesením č. 59/2007.  
- ukončenie obstarávateľskej činnosti Zmien a doplnkov 1/2005-Územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja a jeho príprava na predloženie do 

Zastupiteľstva BSK vo februári 2008.  
- zabezpečenie vypracovania projektu „Projektová dokumentácia Most Záhorská Ves-Angern“ a jeho odovzdanie riadiacemu orgánu-Ministerstvu výstavby 

a regionálneho rozvoja SR.  
- vypracovanie podkladov za BSK pre projekt Stredoeurópsky dopravný koridor /CETC/, ktorý Sekretariát Riadiaceho výboru CETC predložil Európskej Komisii 

v Bruseli.  
- zabezpečovanie aktivít týkajúcich sa projektu DONAUREGIONEN - Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru, 

schváleného v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG II B CADSES, poskytovanie podkladov z platnej územnoplánovacej dokumentácie  BSK 
a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja na obdobie 2007-2013 vedúcemu partnerovi.  

- ukončenie projektu „Vytvorenie informačného systému verejnej správy-Geoportál BSK“ ktorým Úrad BSK získal množstvo dát pre svoje činnosti.  
- ukončenie projektu „Rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu BSK“, ktorý zabezpečí jednotný systém digitálneho spracovania 

územných plánov obcí a miest na území BSK.  
- uskutočnenie VO, uzavretie zmluvy so spracovateľom a začatie uskutočňovania realizácie projektu „Informačný systém miestnej samosprávy BSK“, ktorého 

cieľom bude vytvorenie platformy pre elektronické spracovanie údajov na úrovni obcí BSK.  
 
Úsek teritoriálnej spolupráce 
 
 BSK bolo regionálnym orgánom pre Program Interreg III A Rakúsko – Slovensko a Program susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina, mali sme rozsiahle 
kompetencie v procese schvaľovania a implementácie projektov. BSK si našlo svoje miesto v štruktúrach CENTROPE. 

  
Rok 2007 bol prelomovým, mali sme svoje úlohy z programového obdobia 2004-2006 a zároveň nám pribudli nové kompetencie z nového programového obdobia 

2007-13. V roku 2007 sa neschvaľovali žiadne nové projekty, úlohou BSK bola pomoc nositeľom projektov pri implementácii projektov podaných v rokoch 2004-06, 
asistencia a poradenstvo pri vypracovávaní monitorovacích správ a žiadostí. V rámci programovacieho obdobia 2007 – 13, ktoré sa v roku 2007 pripravovalo, sa 
pracovníci BSK aktívne zúčastňovali na tvorbe všetkých dokumentov (OP, Implementačný manuál, hodnotiace formuláre, formulár žiadosti, atď.), čím sa nám naskytla 
možnosť priamo zasahovať do procesu tvorby a obsahu týchto dokumentov. Tiež bolo našou povinnosťou poskytovať konzultácie žiadateľom a asistovať pri písaní 
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projektov, organizovať informačné dni pre žiadateľov, poskytovať informácie o novom programovom období. BSK v roku 2007 zorganizovalo 3 info-dni pre odbornú aj 
širokú verejnosť. (v septembri, novembri a decembri 2007). Účastníkom boli poskytnuté vyčerpávajúce informácie o programoch cezhraničnej spolupráce na rakúskej 
a maďarskej hranici, Programoch Central Europe a JV Európa a Interregu IV C. 

   
BSK v rámci iniciatívy CENTROPE vstupom do projektu Centrope Capacity získalo pevné postavenie v novovznikajúcich štruktúrach Centrope. K projektu sme sa 

oficiálne prihlásili na konferencii v Bratislave v novembri 2007, počas prípravy a tvorby projektu sa pracovníci BSK aktívne zúčastňovali všetkých pracovných zasadnutí 
a hájili záujmy BSK. BSK je členom väčšiny pracovných skupín a plánuje byť v programovacom období 2007-13 nositeľom viacerých projektov pod hlavičkou CENTROPE. 

  
 
Činnosť kancelárie predsedu BSK 
 

Činnosť Kancelárie predsedu v oblasti zahraničných vzťahov sa v roku 2007 zamerala na cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu  vyplývajúcu z oficiálnych 
dohôd, protokolov a memoránd, na presadzovanie spoločných záujmov v EÚ s regiónmi krajín V4, na vytváranie partnerstiev s regiónmi členských štátov EÚ, ako aj na 
spoluprácu s regiónmi hlavných miest. 
 

V roku 2007 sa uskutočnilo niekoľko významných stretnutí a rokovaní v oblasti zahraničných vzťahov, a to pri prijatiach zahraničných hostí v BSK a naopak pri 
cestách predsedu BSK Vladimíra Bajana do zahraničia. 

Rozvoj zahraničných vzťahov predstavuje významnú súčasť celkovej činnosti a pôsobnosti BSK, prostredníctvom nich sa región prezentuje a zároveň rozvíja 
vzájomne výhodnú spoluprácu v regiónoch susedných krajín, krajín EÚ ako aj v iných štátoch sveta. Súčasťou týchto snáh je tiež pôsobenie v Dome slovenských regiónov 
v Bruseli. Rovnako tiež pôsobenie v zahraničných  zoskupeniech  –CETC, Centrope, Fórum regiónov V4 a p. 

 
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Vladimír Bajan je súčasne predsedom združenia SK 8. Združenie SK 8 vzniklo v roku 2006 na obhajovanie záujmov 
samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovanie rozvoja samosprávnych funkcií krajov, zjednocovanie 
postupu členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií a navrhovanie vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade s Ústavou 
Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky tiež s prihliadnutím na Európsku chartu samosprávy. 
 
Aktivity Kancelárie boli v roku 2007 zamerané na poskytovanie informácií pre predstaviteľov BSK, na spoluprácu s inštitúciami EÚ, s predstaviteľmi regiónov členských 
krajín EÚ  a ich zastúpeniami v Bruseli, na spoluprácu a spoločné aktivity so zástupcami ostatných VÚC v Dome slovenských regiónov, na vyhľadávanie projektových 
partnerov za účelom spoločných projektov a networking, na zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest predstaviteľov BSK v Bruseli a p. 
 
Úsek dopravy 
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Odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečoval činnosť hlavne  v zmysle  zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov,  zákona č.135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných 
súvisiacich zákonov, vyhlášok a predpisov. V roku 2007 zabezpečoval najmä: 

• udeľovanie a odnímanie licencií na vnútroštátnu pravidelnú verejnú autobusovú dopravu a viedlo evidenciu dopravcov -   
• pravidelnú verejnú autobusovú dopravu v zmysle platných dopravných licencií a schválených cestovných poriadkov vykonávajú  dopravcovia, Slovak Lines, a.s. 

Bratislava, päť ďalších závodov SAD z iných krajov a DPB.  
• pracovníci oddelenia sa zúčastňovali na pracovných rokovaniach ohľadne návrhu železničných cestovných poriadkov,  činnosti BID, s.r.o., príprave prechodu 

kompetencií v oblasti regionálnej železničnej dopravy, návrhu novej vyhlášky MDPT SR o preukazovaní straty z výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej 
autobusovej doprave, zmien cestovných poriadkov autobusovej dopravy a problémov v cestnej doprave riešených na obecných a mestských úradoch BSK, 

• koordinovalo zabezpečenie železničnej osobnej dopravy Zohor - Záhorská Ves, autobusovej dopravy žiakov Sološnica - Plavecký Peter a ich financovanie v rámci 
výkonov vo verejnom záujme.   

• pripravilo nový cenový výmer, ktorým určilo maximálne ceny prímestskej autobusovej dopravy s účinnosťou  od 1. 1. 2008.  
• Na základe podnetov vykonávalo kontroly u dopravcov alebo riešilo porušenie predpisov v cestnej doprave v rámci výkonu odborného dozoru. Uložilo dve pokuty 

v správnom konaní, riešilo 1 sťažnosť a 1 petíciu občanov.  
• Ako špeciálny stavebný úrad oddelenie vydalo 19 rozhodnutí v správnom konaní a ako dráhový správny úrad vydalo 35 rozhodnutí (licencie a ich zmeny na 

prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe).  
• Riadenie a kontrola činnosti RCB, a.s., vystavovanie objednávok odborom dopravy na vykonanie požadovaných prác v rámci údržby a správy majetku, následná 

kontrola vykonaných prác, ich prevzatie, úhrada a likvidácia faktúr v súlade s rozpočtom pre RCB, a.s. 
• oddelenie pozemných komunikácií v r. 2007 vydalo spolu 100 záväzných stanovísk k stavbám cestným (38), k stavbám iným (48) a k územným plánom obcí (14). 
• oddelenie pozemných komunikácií v spolupráci s PZ SR a RCB, a.s. realizovalo projekt ukľudnenia dopravy v meste Svätý Jur a Pezinok - Grinava. 

 
Úsek kultúry 

 
Bratislavský samosprávny kraj v roku 2007 poukazoval finančné prostriedky pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z dvoch zdrojov: 

• finančné prostriedky prideľované priamo Bratislavským samosprávnym krajom z podielových daní. 
• finančné prostriedky prideľované z Ministerstva kultúry SR z grantového systému. 
 

Oddelenie kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vytváralo a zabezpečovalo podmienky rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji prostredníctvom 7 kultúrnych 
organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí.  

 
Hlavná činnosť oddelenia kultúry spočívala v týchto základných oblastiach: 

1. Riadiaca práca smerom ku kultúrnym zariadeniam so zriaďovateľskou pôsobnosťou. 
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2. Koordinačná, iniciatívna a metodická funkcia BSK k ostatným štátnym a neštátnym zariadeniam a aktivitám v oblasti kultúry v rámci regiónu, SR, ale aj smerom 
k partnerským regiónom a prezentácii v zahraničí. 

 
 Oddelenie kultúry  v  roku 2007 popri odbornej agende  spracovalo materiály Súčasný stav kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji, Register kultúrnych 
podujatí v BSK v roku 2007, ďalej pasportizačné listy zariadení kultúry a pripravilo Projekt spracovania koncepcie rozvoja kultúry v  Bratislavskom samosprávnom kraji do 
roku 2013. Oddelenie kultúry BSK v spolupráci s  Národným osvetovým centrom – oddelením vzdelávania ukončilo v roku 2007 dvojročný program v  rámci projektu, 
financovaného Európskym sociálnym fondom pod názvom „Získavanie nových zručností v oblasti kultúry“. Súčasťou projektu boli dva kurzy „Manažment a marketing 
v kultúre“ a „Kultúrny pracovník“, určené predovšetkým vedúcim pracovníkom v oblasti kultúry v  Bratislavskom samosprávnom kraji. Cieľom štúdia bolo  stimulovať a 
 skvalitniť vzdelanie zamestnancov štátnej a verejnej správy v oblasti kultúry v regióne Bratislavského kraja, konkrétne  okresov Bratislava I.-V., Malacky, Pezinok, Senec.  
 
Úsek vzdelávania a športu 
 

V roku 2007 BSK zabezpečoval úlohy na úseku školstva v oblasti prenesených kompetencií pre 65 škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na 
Originálne kompetencie - zabezpečoval úlohy na úseku školstva pri výkone samosprávy pre 50 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK S účinnosťou od 1. januára 
2007 vstúpil do platnosti zákon č. 689/2006 Z. z. ktorým prešlo financovanie neštátnych školských zariadení do kompetencií vyšších územných celkov. V roku 2007 bolo 
zabezpečené financovanie neštátnych školských zariadení mimoriadnou dotáciou z Ministerstva financií SR. Zrealizovali sa zmeny v sieti škôl a školských zariadení 
vyplývajúcich z 1. etapy optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v zmysle Uznesenia č. 
33/2007 po prerokovaní materiálu Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.06.2007. Z hľadiska plnenia úloh v oblasti športu BSK koordinoval 
rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o mládež   

 
V roku 2007 školský úrad BSK, ktorý je súčasťou oddelenia školstva, mládeže a športu, spolu so zabezpečovaním úloh vo veciach výkonu štátnej správy 

realizoval metodickú, riadiacu a koncepčnú činnosť.  
 

Úsek sociálneho zabezpečenia 
 

Najvýznamnejších činností v roku 2007 oddelenia sociálnych služieb: 
 

1. Prijatie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.  16/2007, ktorým sa zmenilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja č.11/2006 zo dňa 28.6.2006 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške 
úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom.  

2. Prijatie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.14/2007 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku 
akreditovaného subjektu právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so 
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zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

3. Rozšírenie sociálnych služieb - Domov sociálnych služieb pre  deti  a dospelých Gaudeamus  na  Mokrohájskej  ulici v Bratislave. 
4. Reprofilizácia zariadení sociálnych služieb z domova sociálnych služieb pre deti na domov sociálnych služieb pre deti a dospelých.  

          
−  V roku 2007 mal Bratislavský samosprávny kraj v zriaďovateľskej  pôsobnosti 16 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou. BSK má 

v svojej pôsobnosti 4 zariadenia pestúnskej starostlivosti, ktoré sú bez právnej subjektivity, v ktorých sa v roku 2007 poskytovala náhradná rodinná starostlivosť 14 
deťom. 

V zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, je od 1.1.2004 príslušný na organizovanie výchovno-rekreačných táborov výlučne 
samosprávny kraj, od roku 2005 len pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Tábory sa organizujú pre deti s poruchami správania, s nariadenou ústavnou 
starostlivosťou a deti ťažko zdravotne postihnuté. 

 
Úsek zdravotníctva 

 
Oddelenie zdravotníctva zabezpečilo plnenie úloh na úseku zdravotnej starostlivosti a na úseku humánnej farmácie, z ktorých značnú časť predstavujú operatívne 

úlohy plnené  v rámci preneseného výkonu štátnej správy. K týmto úlohám patrilo najmä : 
      1.  vydávanie  rozhodnutí:  

• o povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení vrátane lekární,  o zrušení povolenia a pozastavení činnosti zdravotníckeho zariadenia vrátane zariadení 
lekárenskej starostlivosti, zosúladenie vydaných povolení  so zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, 
museli vykonať aj poskytovatelia lekárenskej starostlivosti a to do 30.7.2007,  

• o schválení ordinačných hodín  a o prevádzkovej dobe lekární a výdajní zdravotníckych potrieb  
2. určovanie ošetrujúceho lekára  pre poistenca    
3. vydávanie potvrdenia o výkone lekárskej praxe v neštátnom zariadení na rôzne účely 
4. odporúčanie zaradenie zdravotníckych pracovníkov do špecializačnej prípravy 
5. overovanie podpisov na lekárskych správach do zahraničia  pre MZ SR 
6.  vydávanie  poverenia na organizovanie  LSPP    a lekárenskej pohotovostnej služby v rámci BSK 
7.  preberanie  zdravotnej dokumentácie po ukončení činnosti poskytovateľa , alebo pri dočasnom pozastavení činnosti,  
8. zabezpečuje činnosť etickej  komisie  
9.  zabezpečovanie informácie o príkaze na stiahnutie liekov  a informácie o falošných  pečiatkach 
10.  spracovávanie a kontrola  údajov o spotrebe omamných a psychotropných látok  v rámci Bratislavského kraja 
11.  vydávanie pokynov na nakladanie liekov pri zrušení alebo pozastavení činnosti lekárne 



BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106,  820 05 Bratislava 25 

11/16 

12.  zabezpečuje lekársku službu prvej pomoci a  lekárenskú pohotovostnú službu vykonáva kontrolnú činnosť  na úseku:  lekárskej starostlivosti, lekárenskej 
starostlivosti a ošetrovateľstva. 

 
Úsek civilnej ochrany  a krízového riadenia 

 
Oddelenie krízového riadenia Úradu BSK (ďalej len „oddelenie KR ÚBSK“) plnilo najmä nasledovné  úlohy:  

- v súlade so základným plánovacím dokumentom „Hlavnými úlohami a harmonogramom činnosti oddelenia krízového riadenia Úradu Bratislavského samosprávneho 
kraja na rok 2007“,  

- úlohy na úseku civilnej ochrany  podľa ustanovení zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na 
predmetný zákon oddelenie KR ÚBSK v pôsobnosti samosprávneho kraja, najmä metodicky riadilo a vykonávalo prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci aj v spolupráci s organmi miestnej štátnej správy ako aj verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním. 

- v zmysle  zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti , 
-  v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 164/2003 Z. z. spracovalo a zaslalo „Žiadosť na zaradenie troch 

účastníckych telefónnych staníc do prednostného spojenia na obdobie krízovej situácie“  Slovenským telekomunikáciám a. s. R. C. D. Bratislava, ktoré žiadosť 
akceptovali a zaradili tri vybrané telefónne linky ako prednostné v prípade vyhlásenej MS. 

- v súlade so zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácií samosprávny kraj spolupracoval s krajským úradom pri uplatňovaní požiadaviek 
samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na príslušných ústredných orgánoch. 

-  vyplývajúce  z ochrana utajovaných skutočností v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. V súvislosti so zmenou sídla Ú BSK a v súlade s ustanovením § 6 ods. 6) predmetného zákona bol hlavný dôraz kladený  na fyzickú bezpečnosť a 
objektovú bezpečnosť čo predstavuje systém opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred neoprávnenou manipuláciou 
v objektoch a chránených priestoroch.  
 

Úsek majetku 
 

Odbor správy majetku a investícií pri prechode vlastníckeho práva na Bratislavský samosprávny kraj, vykonáva kontrolu podkladov, odstraňuje nezrovnalosti, 
ktoré pozostávajú tak zo súpisu nehnuteľného majetku, nedostatkov po obsahovej stránke a vecnej stránke. 
 
 Odbor správy majetku a investícií zároveň poskytuje všetkým subjektom v zriaďovacej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja právnu pomoc pri riešení 
obchodných vzťahov, vymáhania pohľadávok, posudzuje právne vzťahy k bytom, udeľuje súhlasy k vyradeniu a odpisu hnuteľného majetku, prevodu správy, zabezpečuje 
všetku potrebnú agendu k predaju majetku, zastupuje v súdnych a reštitučných konaniach, vedúcich k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov. 
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V súčasnosti nám pribúdajú súdne spory, kedy sa bývalý vlastníci domáhajú neplatnosti právnych úkonov /kúpne zmluvy/ alebo si prededia majetky cez dedičské konania 
a musíme v súdnych konaniach preukazovať svoje vlastnícke práva. 
 

V roku 2007 bola uzatvorená len jedna nájomná zmluva na nehnuteľný majetok vo vlastníctve Bratislavského samosávneho kraja, ktorý nebol zverený do správy 
žiadnej z podriadených organizácií a to zmluva so spoločnosťou 4-one, s.r.o. na budovu internátu na Ivánskej ceste 15 s dobou nájmu od 1.3. 2007 nadobu 10 rokov. 

 
Úsek riadenia ľudských zdrojov 

 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečoval personálnu a mzdovú agendu  v roku 2007 organizačne prostredníctvom  zamestnancov oddelenia riadenia 

ľudských zdrojov  a miezd podľa schválených základných dokumentov v tejto oblasti ( Zákonník práce, Organizačný poriadok Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, 
Pracovný poriadok Úradu Bratislavského samosprávneho kraja z marca 2002, Kolektívna zmluva z 1.8.2006) . 

 
Od 1.1.2007 bola v platnosti nová organizačná štruktúra orgánov a Úradu Bratislavského samosprávneho kraja ( schválená uznesením Z BSK č. 59/2006 zo 

6.12.2006) s počtom zamestnancov 175.Uznesením Z BSK č. 43/2007 z 20.6.2007 sa organizačná štruktúra zmenila zriadením odboru implementácie SO/RO pre 
Operačný program Bratislavský kraj a zriadením oddelenia kontroly  SO/RO pre OPBK . Počet schválených zamestnancov Úradu BSK vzrástol na 191.Dňom 1.10.2007 
vstúpila do platnosti zmena organizačného poriadku, ktorá priniesla zmenu štruktúry odboru implementácie SO/RO pre OPBK, počet zamestnancov zostal na úrovni 191. 
 

Stav zamestnancov sa od 1.1.2007, kedy bolo na Úrade BSK zamestnaných 142 osôb, postupne napĺňal,  k 31.12.2007 sme evidovali 174 zamestnancov. Priemerný 
evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2007 bol 160. Odmeňovanie zamestnancov v roku 2007 sa riadilo ustanoveniami Poriadku odmeňovania 
zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja upraveného podľa Zákonníka práce, ktorý je v platnosti od 15.3.2006 a zásadami prijatými v Kolektívnej zmluve 
z 1.8.2006. Odmeňovanie poslancov sa riadilo Zásadami poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a dodatkom účinným od 
1.1.2007.  

 
Úsek Zastupiteľstva BSK 
 

 
V roku 2007 sa uskutočnilo 6 riadnych rokovaní Zastupiteľstva BSK (21.2., 25.4., 20.6., 26.9., 31.10., a 12.12.) a dve mimoriadne zasadania (15.10. slávnostné v Župnom 
dome – odovzdanie ocenení BSK; 27.11. – voľba hlavného kontrolóra). Rokovania Zastupiteľsva BSK sa konali podľa prijatého harmonogramu. Na rokovania sa použili 
nové priestory BSK na Sabinovskej ulici, okrem slávnostného zasadnutia k vyhláseniu nositeľov Ceny Samuela Zlochu, ktoré sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch 
NR SR v Župnom dome. Na rokovaniach Zastupiteľstva BSK sa zúčastnilo viacero významných hostí, vrátane jedného z najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej 
republiky, Pavla Pašku, predsedu NR 
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III. Vývoj finančnej situácie za roky 2005-2007 

Vývoj finančnej situácie Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2005-2007 je vyjadrený v nasledovných tabuľkách.  

Plnenie príjmov 

 Príjmy 
 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Daňové príjmy 1 079 296 1 310  316 1 619 346
Nedaňové bežné príjmy 91 568 112 974 165 740
Bežné granty a transfery 1 023 699 1 121 750 1 174 556
Nedaňové kapitálové príjmy 111 317 22 570 11 495
Kapitálové granty a transfery 41 400 19 439 48 295
Príjmy z finančných operácií 1 330 91 789 26 246

Príjmy celkom 2 348 610 2  678  838 3 045 678 
 

Čerpanie bežných výdavkov  

 Bežné výdavky 
 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Úrad BSK 112 827 170 458 266 596
Kultúra 56 104 60 290 81 805
Doprava 180 438 229 023 282 874
Zdravotníctvo 10 145 3 759 899
Vzdelávanie 1 227 279 1 324 267 1 534 375
Sociálne zabezpečenie 482 778 496 393 567 415

Bežné výdavky celkom 2 069 571 2 284 190 2 733 964

Čerpanie kapitálových výdavkov  

 Kapitálové výdavky 
 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Úrad BSK 103 820 126 009 55 882
Kultúra 1 253 10 439 31 443
Doprava 921 2 652 445
Zdravotníctvo 0 194 8 999
Vzdelávanie 35 404 37 802 41 487
Sociálne zabezpečenie 64 873 36 019 55 009

Kapitálové  výdavky celkom 206 271 213 115 193 265
 

 
Finančné výdavkové operácie  

 Finančné operácie 
 
 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

Finančné výdavkové operácie 1 330 2 300 4 600
Finančné výdavkové operácie 

celkom 
1 330 2 300 4 600
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IV.  Výsledok hospodárenia za rok 2007  

Skutočné plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 31.decembru 2007. 
Príjmy celkom:                                                                                                 3 045 677 841,95 Sk 
Skutočné čerpanie výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 31.decembru 2007. 
Výdavky celkom:                                                                                                        2 931 828 961,80 Sk 
  
Rozdiel príjmov a výdavkov:                                                                                                                             113 848 880,15 Sk 

z toho: 
Úprava prebytku hospodárenia v zmysle platného znenia zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 16: 

- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov EÚ pre SPŠ elektrotechnickou, K.Adlera                                    38 897,20 Sk, 
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov EÚ pre Gymnázium A.Einsteina, Einsteinová                            280 506,27 Sk, 
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov EÚ  pre Obchodnú akadémiu nevädzová 3                                 66 281,90 Sk, 
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov EÚ  pre Strednú geodetickú školu                                             80 418,01 Sk, 
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov MŠ SR projekt elektronizácia  a revitalizácia DM“   pre DM, Trnavská 2 200 000,00 Sk. 

Iné záväzky 
- výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu                                                                                                                207 815,94 Sk, 
- povolené prekročenia rozpočtu    pre DSS Sibírska                                                                                                51 853,00 Sk, 
- povolené prekročenia rozpočtu  pre DM Trnavská                                                                                                  15 200,00 Sk, 
- povolené prekročenia rozpočtu  pre Strednú vinársko- ovocinársku školu, Modra                                                     55 702,00 Sk, 
- povolené prekročenia rozpočtu  pre Školu pre mimoriadne nadané deti, Teplická                                                   150 408,00 Sk. 
 

Prebytok hospodárenia po úprave                                                                                                 112 701 797,83 Sk 
 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov Prebytok 
hospodárenia rozpočtu samosprávneho kraja je zdrojom peňažných fondov. Do povinného rezervného fondu je stanovený prídel z prebytku 
hospodárenia najmenej 10%. Na základe toho je rozdelenie prebytku navrhnuté nasledovne: 
Prebytok hospodárenia:                                                                                                                           112 701 797,83 Sk 

1. Prídel do rezervného fondu                                                                                           112 000 000,00 Sk 
2. Prídel do sociálneho fondu                                                                                               701 797,83 Sk 

 Prídel v sociálnom fonde bude slúžiť na realizáciu sociálnej politiky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Rezervný fond sa 
použije v prípade potrieb Bratislavského samosprávneho kraja a o jeho použití rozhodne zastupiteľstvo. 
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V. Predpokladaný budúci vývoj Bratislavského samosprávneho kraja 

Na rok 2008 bol schválený uznesením zastupiteľstva BSK č. 84/2007 zo dňa 12.12.2007 rozpočet Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorý bude v priebehu roka 2008 podľa vývoja a potrieb upravovaný zmenami rozpočtu. 
 

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 v celkovej výške: 
 
   
 
 

príjmy                                3 267 220 tis. Sk 
   z toho: bežné príjmy                                                      3 031 610 tis. Sk 
    kapitálové príjmy                                                                          235 610 tis. Sk 
    finančné operácie                                                                          176.000 tis. Sk 
 
  výdavky                                                                         3 267 220 tis. Sk 
   z toho: bežné výdavky                                                                       2.866 627 tis. Sk 
    kapitálové výdavky                                                                          390 993 tis. Sk 
    finančné operácie                                                                              9.600 tis. Sk 
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VI. Záver 

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 bol zostavený v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný, vyrovnanosť rozpočtu bola dodržaná aj pri úpravách 
rozpočtu. Celoročné hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja skončil prebytkom rozpočtu vo výške 112 701 797,83 Sk. Výsledok hospodárenia bez 
zahrnutia finančných operácií bol 91 055 956,36Sk 

Podľa § 16 ods. 3 zákona č.-583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov Bratislavský samosprávneho kraja dal overiť účtovnú závierku za rok 2007 audítorom.  Z hodnotenia nezávislého audítora vyplýva, že účtovná závierka 
vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12. 2007 a výsledky hospodárenia za daný 
rozpočtový rok. Účtovná závierka je zostavená v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Audítor nezistil 
porušenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  


