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I. SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ 
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

V ROKU 2005 
 
 
I.1 Charakteristika činnosti a hospodárenia Bratislavského samosprávneho 

kraja v roku 2005 
 

V roku 2005 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečoval najzákladnejšie úlohy 
v rámci svojej pôsobnosti určenej zákonom najmä v oblasti tvorby a plnenia programu 
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, zriaďoval 
a kontroloval svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, utváral podmienky  na rozvoj 
výchovy a vzdelávania v stredných školách, poskytoval a rozvíjal sociálne služby, utváral 
podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít, podieľal sa 
na riešení problémov na území Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti dopravy 
a rozvíjal spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov. 
 

V súlade  so zákonom   administratívne a organizačné  veci zastupiteľstva,  predsedu 
a ďalších orgánov zriadených zastupiteľstvom zabezpečoval Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja ďalej administratívne 
a organizačne  zabezpečoval v priebehu roka 2005 základné úlohy  podľa  zákona NR SR   č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie 
územné celky v znení neskorších predpisov.  

 
Bratislavský samosprávny kraj vykonával v roku 2005 významné kompetencie najmä  

v týchto oblastiach: 
 

  kultúra, 
  doprava, 
  regionálny rozvoj, priestorové  plánovanie, 
  cestovný ruch a cezhraničná spolupráca, 
  zdravotníctvo 
  sociálne zabezpečenie 
  vzdelávanie  
  starostlivosť o majetok Bratislavského samosprávneho kraja 
  civilná ochrana obyvateľstva 

 
 
Úsek regionálneho rozvoja  
 

V oblasti regionálneho rozvoja  išlo najmä o činnosti zabezpečované oddelením 
regionálneho rozvoja a regionálnych rozvojových agentúr v Senci – Pezinku a Malackách. 

 
Oddelenie regionálneho rozvoja v roku 2005 vypracovalo v zmysle zákona NR SR č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach Rozvojový program priorít verejných prác a Rozvojový 
program verejných prác Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2006 – 2008, ktorý je 
zostavený na základe predložených návrhov  jednotlivých obcí a miest kraja. Rozvojový 
program priorít BSK bol prerokovaný na MVRR SR a  uverejnený na web stránke úradu.  
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V súlade so zákonom NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a na 
základe usmernenia MVRR SR oddelenie vypracovalo vyhodnotenie plnenia Regionálneho 
operačného programu Bratislava za rok 2005 podľa jednotlivých špecifických cieľov 
stanovených v programe.  

V prvom polroku  2005 sa oddelenie regionálneho rozvoja podieľalo na príprave 
projektov súvisiacich s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 
v Bratislavskom samosprávnom kraji v rámci cieľa 2 a cieľa 3.  

      V máji  2004 bola Riadiacim orgánom pre JPD NUTS II Bratislava, cieľ 2 vypísaná 
výzva na podávanie projektov so žiadosťou o finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja pre žiadateľov z verejného a súkromného sektora s termínom uzávierky 
podania projektov do 31.12. 2004. Oddelenie regionálneho rozvoja  vypracovalo na základe 
podkladov z jednotlivých oddelení BSK, z podkladov  organizácií v zriaďovateľskej správe 
BSK a z návrhov poslancov komisie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného 
prostredia Návrh projektov BSK uchádzajúcich sa o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ 
v rámci cieľa 2 a cieľa 3, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom BSK.  V rámci opatrenia č. 1.5        
Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva vo zverejnenej výzve na 
predkladanie projektov oddelenie pripravilo 3 projekty: 

 
 Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Stupave  
 Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 
 Modernizácia knižnično – informačných služieb s využitím moderných informačných 

technológií. Zdokonalenie ponuky v službách Malokarpatskej knižnice v Pezinku./v 
spolupráci s riaditeľkou Malokarpatskej knižnice v Pezinku/. 
Uvedené projekty boli 31.12.2004 podané na riadiaci orgán, boli zaradené do IT 

monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a v prvom polroku  2005 prešli  hodnotiacim  
a výberovým procesom. Rozhodnutím výberovej komisie bol ako úspešný vyhodnotený len 
projekt Modernizácia knižnično – informačných služieb s využitím moderných informačných 
technológií. Zdokonalenie ponuky v službách Malokarpatskej knižnice v Pezinku. 
V septembri 2005 bola medzi BSK a MVRR SR podpísaná zmluva o pridelení nenávratného 
finančného príspevku a projekt sa do 31.12.2005 bezo zvyšku zrealizoval. Cieľom projektu je 
modernizácia, rozšírenie a skvalitnenie knižnično-informačných služieb Malokarpatskej 
knižnice  v Pezinku poskytovaných čitateľom a používateľom knižnice a širokej verejnosti 
prostredníctvom moderných informačných technológií, ktoré umožnia sprístupniť informácie 
dostupné na internete, prispieť k vzdelávaniu znevýhodnených skupín občanov 
/nezamestnaní, absolventi, ZŤP, starší občania.../,  uľahčiť prístup čitateľov Malokarpatskej 
knižnice k fondom a informáciám iných knižníc na Slovensku, resp. aj zahraničných pomocou 
IT.  
 Na základe 2. výzvy na predkladanie projektov v auguste 2005 oddelenie regionálneho 
rozvoja prepracovalo a prispôsobilo kritériám výzvy projekty Rekonštrukcia kaštieľa a parku 
v Stupave a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2007 – 2013, ktoré boli vyhodnotené ako úspešné a v decembri 2005 bola medzi 
BSK a MVRR podpísaná zmluva o pridelení nenávratného finančného príspevku na obidva 
projekty.  

Cieľom projektu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2007 – 2013 je vypracovať program rozvoja,  ktorý bude slúžiť 
ako základný strednodobý programový dokument v rámci  nástrojov na podporu realizácie 
regionálnej politiky v regióne v budúcom programovom období EÚ. Program  navrhne ciele, 
opatrenia a aktivity pre zabezpečenie rovnovážneho regionálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja, určí postavenie, zodpovednosť, vzájomnú nadväznosť  a úlohy  
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subjektom  činným v oblasti realizácie podpory regionálneho rozvoja  na regionálnej a 
miestnej a úrovni   a prispeje k vybudovaniu partnerských vzťahov medzi kľúčovými 
regionálnymi aktérmi.   

Oddelenie regionálneho rozvoja sa podieľalo aj na príprave projektovej dokumentácie, 
vypracovaní projektu a žiadosti na projekt Rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív a fasády 
Malokarpatského múzea, ktorý bol riadiacim orgánom pre JPD NUTS II Bratislava, cieľ 2 
vyhodnotený ako úspešný a v decembri 2005 bola medzi MVRR SR a BSK podpísaná zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

Cieľom projektu je záchrana a obnova národnej kultúrnej pamiatky zapísanej 
v ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorá slúži ako  múzeum so špecializáciou na 
mapovanie a dokumentáciu dejín vinohradníctva a vinárstva, obnova pamiatky ako múzea so 
špecifickými požiadavkami na jeho odbornú činnosť a kultúrne aktivity určené pre širokú 
verejnosť a cestovný ruch, obnova a oprava poškodeného  interiéru a exteriéru v zhode 
s požiadavkami Krajského pamiatkového úradu, modernizácia výstavných a expozičných 
priestorov  

V súvislosti s implementáciou JPD NUTS II Bratislava, cieľ 2 bola na oddelenie 
regionálneho rozvoja a na oddelenie priestorového plánovania BSK prenesená kompetencia 
posudzovať  všetky projekty z verejného a súkromného sektora uchádzajúce sa o nenávratný 
finančný príspevok a vydávať stanoviská, že predkladané projekty sú v súlade so Stratégiou 
rozvoja BSK a nie sú v rozpore s Územným plánom VÚC Bratislava. Stanovisko oddelení 
podpísané vedúcim odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania je súčasťou 
povinných príloh k predkladaným projektom. V roku 2005 bolo vydaných 78 stanovísk o tom, 
že projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja BSK a nie je v rozpore s ÚP VÚC Bratislava 
v súvislosti s výzvou vypísanou MVRR zo dňa  29.6.2005 a 92 stanovísk v súvislosti 
s výzvou  zo dňa 9.12. 2005.  
 Oddelenie regionálneho rozvoja v súvislosti s čerpaním pomoci zo štrukturálnych 
fondov EÚ v zmysle JPD NUTS II Bratislava, cieľ 2 vykonáva činnosť Centra prvého 
kontaktu pre potenciálnych žiadateľov z verejného a súkromného sektora o nenávratný 
finančný príspevok na projekty uchádzajúce sa o podporu z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v oprávnenom území vymedzenom pre cieľ 2. Činnosť centra prvého kontaktu v roku  
2005 bola zameraná na: 

 posudzovanie predkladaných  projektov z verejného a súkromného sektora 
a vydávanie potvrdení o prekonzultovaní dokumentácie žiadosti každého žiadateľa 
pred podaním projektu na MVRR SR, potvrdenie oddelenia bolo povinnou súčasťou 
príloh žiadostí .V II. polroku 2005 bolo vydaných 41 potvrdení 

 konzultácie s riadiacim orgánom a s potenciálnymi žiadateľmi z verejného 
a súkromného sektora o nenávratný finančný príspevok k jednotlivým opatreniam a 
aktivitám programového doplnku v zmysle výzvy na predkladanie projektov v rámci 
JPD NUTS II  Bratislava, cieľ 2, 

 odbornú a metodickú pomoc pri  príprave odborných konferencií usporiadaných 
riadiacim orgánom pre JPD NUTS II Bratislava, cieľ 2 pre verejný a súkromný sektor, 

 poskytovanie informácií, poradenstvo a pomoc pri príprave projektov žiadateľov z 
verejného a súkromného sektora v cieľovom území pre cieľ 2  

 aktívna  účasť na stretnutiach so zástupcami verejného sektora  z okresu Pezinok a 
Senec, organizovaných RRA Senec – Pezinok a riadiacim orgánom 

 propagácia štrukturálnych fondov EÚ a poskytovanie informácií k výzve JPD NUTS 
II Bratislava cieľ 2 poslancom Bratislavského samosprávneho kraja na rokovaniach 
komisií, zamestnancom úradu a zamestnancom organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK 
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  propagácia štrukturálnych fondov EÚ, prezentácia Stratégie rozvoja BSK a šírenie 
informovanosti k JPD NUTS II Bratislava cieľ 2 a cieľ 3 verejnému a súkromnému 
sektoru /regionálne hospodárske fórum, regionálne vysielanie SRo, miestne a 
regionálne tlačené médiá/ 

 účasť na viacerých výjazdových rokovaniach súvisiacich s implementáciou 
štrukturálnych fondov EÚ so zástupcami miest a obcí a s podnikateľskými subjektami 
regiónu v koordinácii s RRA Záhorie so sídlom v Malackách a s  RRA Senec – 
Pezinok so sídlom v Senci  

 príprava, zber a vypracovanie zásobníka  projektov  potenciálnych žiadateľov z 
verejného a súkromného sektora oprávnených žiadať o nenávratný finančný príspevok 
zo štrukturálnych fondov EÚ v budúcom programovom období 2007 – 2013 na území 
Bratislavského kraja. 
 
Od apríla 2005 sa oddelenie regionálneho rozvoja aktívne zapája do prípravy 

programovacích dokumentov SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Konkrétne ide o prípravu podkladov, zaujímanie stanovísk a vypracovanie pripomienok 
k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR 2007 – 2013 a k návrhu strategických 
a operačných priorít pre vypracovanie operačného programu pre cieľ Regionálna 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť, do ktorého v budúcom programovom období spadá 
celé územie Bratislavského kraja. Pripravujú sa dva operačné programy – jeden pre 
financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja /dostupnosť a lokálna infraštruktúra, 
inovácie, informatizácia, výskum a vývoj/ a jeden pre financovanie z Európskeho sociálneho 
fondu /rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávanie/.  

 
 Ostatné činnosti oddelenia regionálneho rozvoja  v roku 2005: 

 prezentácie Stratégie rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, JPD NUTS II 
Bratislava, cieľ 2 a JPD NUTS II Bratislava, cieľ 3 na domácich a zahraničných  
workshopoch a regionálnych konferenciách  /Dolné Rakúsko, Burgenland, Južná 
Morava, Pezinok, Stupava, Bratislava/ 

 príprava podkladov a aktívna účasť na Hospodárskom fóre, ktoré organizoval odbor 
regionálneho rozvoja a priestorového plánovania pre domácich a zahraničných 
účastníkov /apríl 2005/ 

 aktívna účasť a prezentácia regiónu na domácich a zahraničných seminároch 
k projektom, napr. Nadnárodná stratégia zamestnanosti Bratislava – Viedeň, Akčné 
plány zamestnanosti, projekt CENTROPE, GET UP, EUROCOOP a pod. 

 aktívna spolupráca na projekte holandskej vlády cez program MATRA: Zásobník 
projektov pre štrukturálne fondy EÚ, Regionálny komunikačný plán pre Bratislavský 
kraja, Návrh organizačnej štruktúry BSK pre manažovanie štrukturálnych fondov EÚ 
– pilotný projekt 

 spolupráca s regionálnou kanceláriou SOPK, ZMOS a NÚP pri príprave projektov, 
seminárov a grantových schém pre ľudské zdroje 

 prezentácia Stratégie rozvoja BSK  zahraničným návštevníkom úradu BSK 
a zahraničným expertom pre využívanie štrukturálnych fondov EÚ /Holandsko, 
Nemecko, Francúzsko/ 

 vypracovanie informačnej brožúrky o Bratislavskom samosprávnom kraji pre 
poslancov BSK a na propagačné účely a  brožúrky Bratislavský samosprávny kraj – 
Fakty a čísla 

 vypracovanie podkladov o hospodárskom rozvoji BSK ako podklad pre brožúrku RK 
SOPK pre spoluprácu s Ruskom „Slovensko – náš partner“ 
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 vypracovanie stanovísk a pripomienok k materiálom predkladaným ústrednými 
orgánmi štátnej správy /návrhy zákonov, národné programy, zmluvy o spolupráci 
a pod./ 

 aktívna účasť zamestnancov oddelenia v riadiacich a  monitorovacích výboroch, 
komisiách a pracovných skupinách súvisiacich s regionálnym rozvojom 
a implementáciou štrukturálnych fondov EÚ /INTERREG IIIA, JPD NUTS II, cieľ 2 
a cieľ 3, program LEADER/ 

 poskytovanie informácií a spolupráca s kanceláriou BSK v Bruseli 
 príprava podkladov pre rozhovory s médiami a príhovory predsedu na podujatiach 

s účasťou BSK 
 príprava materiálov predkladaných do komisie regionálneho rozvoja, územného 

plánovania a životného prostredia a do Zastupiteľstva BSK  
 priebežná aktualizácia web stránky úradu BSK z hľadiska implementácie 

štrukturálnych fondov v Bratislavskom kraji 
 
 
Úsek cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce  

 
Oddelenie cestovného ruchu  a cezhraničnej spolupráce vykonávalo v roku  2005 

agendu v zmysle kompetencií  vyplývajúcich  zo zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov, zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 351/2004 Z. z. o podpore 
regionálneho rozvoja. Na základe Zmluvy o implementácii Programu Interreg IIIA Rakúsko –
Slovenská republika a Programu susedstva Maďarsko – Slovensko - Ukrajina  uzavretej 
medzi BSK a Ministerstvom výstavby a RR SR na obdobie rokov 2004 - 2006 začal v roku 
2005 BSK  v oblasti cezhraničnej spolupráce vykonávať funkciu sprostredkovateľského 
orgánu v programoch INTERREG IIIA.  

 
V oblasti cezhraničnej spolupráce  výkon kompetencií zahŕňal    v obidvoch 

programoch úlohy súvisiace s informovaním verejnosti o podmienkach programov,   
prijímanie  projektových žiadostí, ich registráciou do ITMS (elektronický monitorovací 
systém pre štrukturálne fondy), formálnu kontrolu a hodnotenie oprávnenosti  projektových 
žiadostí, vytvorenie a organizovanie činnosti Poradného výboru za účelom hodnotenia 
kvalitatívnej úrovne žiadostí,   prípravu podkladov pre Spoločný riadiaci výbor v oboch 
programoch a účasť na jeho zasadnutiach, prípravu podkladov pre Sub-riadiaci výbor v rámci 
programu Interreg IIIA Rakúsko - Slovensko a organizovanie jeho zasadnutí spoločne 
s Trnavským samosprávnym krajom. V Programe Interreg IIIA Rakúsko – Slovensko  pôsobil  
BSK ako správca a administrátor Fondu mikroprojektov.  Aktivity súvisiace  s výkonom 
administratívno - technických činností BSK ako sprostredkovateľského orgánu boli 
podporené z prostriedkov technickej asistencie v obidvoch programoch. Projekty 
Administratívnej podpory boli v priebehu roka  2005 realizované   oddelením CR  
v spolupráci s finančným odborom BSK. 

 
 V priebehu roka 2005  boli uzatvorené  3 kolá prijímania a hodnotenia „veľkých“ 

projektov (celkom prijatých 87 projektov, schválených 45 projektov)  a 2 kolá mikroprojektov 
(celkom prijatých  32 projektov, schválených 17 projektov) v rámci programu INTERREG 
IIIA Rakúsko  -Slovensko. V Programe susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina sa 
v roku 2005 realizovalo 1 kolo výzvy na predkladanie projektov (prijatých  12 projektov, 
schválený 1 projekt) a 2 informačné dni pre potenciálnych žiadateľov. 
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 BSK získal v programe  INTERREG IIIA podporu pre  4 projekty (Nadregionálna 
stratégia zamestnanosti, Cestné premostenie Moravy Angern/Záhorská Ves, Štúdia technickej 
infraštruktúry obnoviteľných energií, Urbanistická štúdia  turistického centra Záhorie)   .  

 
V roku 2005  sa oddelenie zúčastňovalo zasadnutí pracovnej skupiny pre prípravu 

budúceho programovacieho obdobia  2007 - 2013 v Programe  INTERREG IIIA Rakúsko – 
Slovenská republika. 

 
V oblasti regionálnej spolupráce v Programe INTERREG IIIC  pokračovala  

realizácia projektu Inter Get Up aktivitami personálneho obsadenia, realizáciou verejného 
obstarávania dodávateľa externej expertízy v oblasti inovatívneho podnikania,  prípravou 
START UP Passportu a školeniami začínajúcich podnikateľov,  prípravou plánu pre súťaže 
obchodných plánov, realizáciou 2 odborných seminárov s účasťou regionálnych aktérov 
v inováciách (MHSR, UPSVaR, SOPK, Inkubátory STU a Malacky, SAV atd.), prezentáciou 
regiónu na medzinárodnom fóre (Brusel  - zastupitelstvo Badenska Württemberska) , účasťou 
na riadiacich stretnutiach projektových partnerov (Erfurt, Peruggia/Foligno, Brusel). 
Uskutočnili sa 2 úspešné audity projektu.  

 
Zástupca oddelenia  sa v roku 2005 zúčastnil na seminári OPEN DAYS – prezentácii 

regiónov v Bruseli. 
 

V oblasti cestovného ruchu  boli hlavnými aktivitami spracovanie koncepčného 
dokumentu pre rozvoj cestovného ruchu v území BSK. BSK v spolupráci s Ústavom turizmu  
vypracovalo Koncepciu rozvoja cestovného ruchu  v Bratislavskom samosprávnom kraji, 
ktorá bola schválená zastupiteľstvom BSK v septembri 2005. 

 
V rámci edičnej činnosti oddelenie  vydalo nový propagačný materiál „Poznaj 

Malokarpatský región, Poznaj región  Podunajsko  a Poznaj región Záhorie“ v jazykových 
mutáciách anglicky, nemecky a slovensky (náklad  10.000 ks) a reprezentačný materiál 
„Bratislavský región – miesto kde sa východ stretá zo západom“ (náklad 10.000 ks), obstaralo 
dotlač CD Vitajte v bratislavskom kraji  (počet 600 ks v SJ a AJ). 

 
Oddelenie organizovalo v roku 2005  prezentácie BSK na podujatiach cestovného 

ruchu doma i v zahraničí. Na domácej pôde zorganizovalo prezentáciu  regiónu na spoločnej 
ploche 200 m2 s hl. mestom Bratislavou a  regiónmi Podunajskom a Malokarpatským 
regiónom  a vytvorilo priestor pre partnerské regióny zo zahraničia (Šanghaj a Györ-Moson–
Sopron). V mesiacoch január – september 2005  realizovalo aktivity „ Projektu prezentácie 
BSK na zahraničnom trhu cestovného ruchu“. Projekt bol podporený z Grantovej schémy   
cestovného ruchu Phare . V rámci projektu sa  realizovali aktivity (pod záštitou SACR 
v rámci národného stánku Slovenska účasť na veľtrhoch cestovného  ruchu Ferien Messe 
Viedeň, Holiday World Praha, Utazás Budapešť, T&T Varšava, vydanie Kalendára  podujatí 
BSK 2005, vydanie Sprievodcu Bratislava Región  S,A,N, vydanie CD Vitajte 
v Bratislavskom  kraji , sprievodný program  na zahraničných veľtrhoch – prezentácia 
folklórneho súboru a ľudového výrobcu z BSK)  

 
V rámci 2.kola výzvy na predkladanie projektov pre JPD NUTS II Cieľ 2 bol 

oddelením spracovaný a úspešne vyhodnotený projekt  Propagácia cestovného ruchu v území 
spadajúcom pod Cieľ 2 regiónu NUTSII, ktorého cieľom je predstavenie podporovaného 
územia na veľtrhoch CR Utrecht a Viedeň 2006 a vydanie tlačeného a elektronického 
propagačného materiálu. Projekt sa realizuje v priebehu roka 2006- 2007. 
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V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a Magistrátom mesta 

Bratislava sa oddelenie  podieľalo na organizovaní infocesty pre skupinu poľských novinárov,  
prezentovalo možnosti pomoci miestnej samospráve v domácom cestovnom ruchu na 
seminári Marketing regionálnych produktov cestovného ruchu organizovanom v Pezinku 
v rámci cezhraničného projektu slovensko - rakúskych vínnych ciest,  zúčastnilo sa  prípravy 
medzinárodného podujatia Die Donau - 34.Valné zhromaždenie spoločenstva podunajských 
štátov a 9.medzinárodná konferencia lodníkov,  pri príležitosti osláv dňa cestovného ruchu na 
tému Doprava a cestovný ruch podporil BSK medzinárodné podujatie Dni pary, oddelenie sa 
zúčastnilo na  príprave projektu Poznaj svoj kraj. 

 
Bola zabezpečená BSK prezentácia v Katalógoch a informačných publikáciách CR - 

Tourist Guide Hepex, Katalóg Relax.  
 
Hlavnými partnermi v aktivitách oddelenia boli v roku 2005 : 

 odbory a oddelenia BSK, 
 ústredné orgány štátnej správy  - Ministerstvo hospodárstva SR, 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo zahraničných 
vecí SR - poskytovanie podkladov, údajov, výmena informácií, spolupráca  pri 
spracovaní dokumentov pre programy cezhraničnej spolupráce,  informácie  
o projektoch cestovného ruchu z územia kraja, pre  MH SR  - 
pripomienkovanie legislatívnych predpisov,  účasť v programe Interreg IIIC, 

 Slovenská agentúra pre cestovný ruch – v oblasti marketingu a  propagácie 
na zahraničných podujatiach CR (v roku 2005 vo Viedni Ferien Messe, 
v Prahe Holiday World, v Budapešti Utazás a vo Varšave  Tour&Travel,  
spoluúčasť v národnom stánku Slovenska), spolupráca so zahraničnými 
zastúpeniami SACR,  

 miestna samospráva - poskytovanie  informácií o možnostiach získania 
finančnej podpory z programov INTERREG IIIA a na realizáciu projektov z 
JPD Cieľ 2 v oblasti CR, spolupráca pri príprave prezentácií na výstavách a 
veľtrhoch CR doma a v zahraničí, tvorba databázy  projektových zámerov pre 
INTERREG, prieskum aktivít  v CR 

 kancelária BSK v Bruseli - výmena informácií, partnerské ponuky, 
sprevádzanie zamestnankyne kancelárie BSK v Bruseli pri návšteve BSK, 
spolupráca pri prezentácii regiónu v rámci Open Days 2005 v Bruseli, 

 regionálne rozvojové agentúry v území kraja - spolupráca pri   
implementácii programov iniciatívy spoločenstva Interreg IIIA,  

 partnerské samosprávne kraje SR – spolupráca pri tvorbe programových 
dokumentov pre cezhraničnú spoluprácu, 

 zahraničné  partnerské regióny BSK  - Burgenland, Viedeň, Dolné Rakúsko 
– Euregio Weinviertel, región Šanghaj , župa Györ-Moson-Sopron -  účasť 
partnerov na výstave Slovakiatour 2005,   

 subjekty z územia kraja – turistické informačné kancelárie, podnikatelia 
v CR, správcovia objektov CR (múzeá, hrady, galérie...), potenciálni 
uchádzači o granty z programov cezhraničnej spolupráce.  

 
Úsek zahraničných vzťahov 
 

Na úseku zahraničných vzťahov Kancelária predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja pripravila a zabezpečila realizáciu  14 zahraničných pracovných  návštev  predsedu 
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Bratislavského samosprávneho kraja, poslancov Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja a predsedom poverených pracovníkov úradu,  ako aj  16   prijatí 
zahraničných delegácií  a realizovala, participovala resp. kooperovala na 6 medzinárodných 
podujatiach na území BSK :   
 

20.-23.01.2005 
Účasť  zástupcov Regiónu – mesta Šanghaj a Župy Győr-Moson-Sopron na medzinárodnom 
veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour 2005 v Inchebe, ako aj účasť zástupcov Šanghaja na 
informačnej ceste po Bratislavskom samosprávnom kraji a vybraných centrách cestovného 
ruchu na Slovensku za účelom  ich  propagácie v Číne.  
 
26.-28.01.2005 
Pracovné rokovanie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja  a predsedu Dopravnej 
komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v   Štetíne v medzinárodnom 
Riadiacom  výbore projektu Stredoeurópskeho dopravného koridoru  / skratka CETC/ za 
účelom dohodnutia spoločného postupu  v Bruseli , ako aj súčinnosť  projektu CETC 
s projektovaním vodnej cesty a železničnej cesty vo vytýčených smeroch Sever-Juh Európy. 
 
10.-11.02.2005 
Pracovná návšteva predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v Záhrebskej župe  na 
pozvanie jej župana Stjepana Kožiča. Cieľom rokovania bola otázka  možnej  spolupráce 
s kúpeľmi v Ivanič Grade, agroturistika a skúsenosti s prípravou vstupu do EÚ.   
 
15.-17.2.2005 
Návšteva delegácie varaždínskeho župana p.Sabatiho za účelom podpisu  Protokolu o 
spolupráci medzi Bratislavským samosprávnzm krajom a Varaždínskou župou v Bratislave na 
základe dlhodobej spolupráce, ktorá sa uskutočňuje  od roku 2002 v oblasti spoločných 
projektov a pracovných stretnutí.  
 
17.02.2005 
Hainburg - pracovné stretnutie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja s predsedom 
Krajinskej vlády Dolného Rakúska dr.Pröllom ohľadom otázok dopravnej  infraštruktúry, 
týkajúcej sa oboch regiónov. 
 
03.03.2005 
Zasadnutie výboru Centrope v Primaciálnom paláci za účasti predstaviteľov zúčastnených 
regiónov a miest. 
  
09.03.2005 
Účasť predsedu a podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja  na medzinárodnom 
pracovnom seminári o zamestnanosti a kvalifikácii v rámci regiónov Centrope 
 
22.03.2005  
Stretnutie predsedu Výboru regiónov EÚ Petra Strauba s predsedom Bratislavského 
samosprávneho kraja na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. Témami rozhovoru bola 
reforma verejnej správy a postup fiškálnej  decentralizácie  na Slovensku. Predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja ho informoval o rozvoji kraja, o projektoch zameraných 
na riešenie problémov v oblasti zamestnanosti, vzdelania, dopravy, rozvoja turizmu a služieb. 
Informoval ho aj o činnosti  Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli 
a rozvoji zahraničných vzťahov Bratislavského samosprávneho kraja. Predseda Výboru 
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regiónov EÚ vysoko hodnotil projekt dopravného prepojenia  Sever-Juh /Stredoeurópsky 
koridor – CETC/, do ktorého sa zapojili všetky dotknuté regióny. Na záver stretnutia bol Peter 
Straub pozvaný na rokovanie konferencie regiónov krajín V4 v septembri 2005. 
 
04.- 05.04.2005 
Uskutočnenie Hospodárskeho fóra, zamerané na vytvorenie a posilnenie siete PVM medzi 
podnikateľskými subjektami, samosprávnymi a miestnymi rozvojovými organizáciami 
v Bratislavskom samosprávnom kraji za účasti pozorovateľov z  Úradu Mazowieckeho 
vojvodstva, Hospodárskej komory zo Stredočeského kraja a pracovníčky Kancelárie 
Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli    
 
08.04.2005 
Pracovný rozhovor  s  prezidentom Európskej investičnej banky Philippom Maystadtom .Jeho 
predmetom  boli informácie o úverovej politike EIB a možnostiach  spolupráce s regionálnou 
samosprávou na Slovensku. Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy EIB. 
 
10.05.2005 
Pracovné stretnutie so zástupcami Technologického centra z Eisenstadtu p. Ladichom a Úradu 
predsedu Krajinskej vlády Dolného Rakúska p. Ivanicsom ohľadom projektov cezhraničnej 
spolupráce za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a pracovníkov oddelenia  
cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu. 
 
10.-13.05.2005 
Vyslanie zástupcu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja ako pozorovateľa rokovania 
predsedníctva Európskej siete chemických regiónov vo Varšave na základe rozhodnutia 
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle Dohody o spolupráci medzi 
Bratislavským samosprávnym krajom a Mazowieckym vojvodstvom. Úlohou pozorovateľa 
bol prenos informácií zo záverov rokovania tohto predsedníctva ohľadom certifikácie výroby 
chemických výrobkov v oblasti malých a stredných podnikov. 
 
19.-20.05.2005 
Wroclaw – Summit regiónov Európy – účasť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
na stretnutí najvyšších predstaviteľov regiónov Európy. Cieľom summitu bola výmena 
skúseností o úlohách miest a regiónov v rozšírenej EÚ, o konkurencieschopnosti regiónov, 
ako aj o sociálnej kohézii a návrhu novej ústavy EÚ.  
 
25.-26.5.2005 
Pracovná cesta predsedu Bratislavského samosprávneho kraja s delegácie poslancov 
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  do Bruselu na slávnostné otvorenie 
Slovenského domu regiónov. Stretnutia s veľvyslancom SR v Belgicku, veľvyslancami SR pri 
NATO a Európskych spoločenstvách, s poslancami SR v Európskom parlamente. 
 
29.05.2005 
Prijatie maršálka Malopoľského vojvodstva Janusza Sepiola a sedemčlennej delegácie, 
zloženej z významných predstaviteľov poľskej kultúry a vedy, za účelom prípravy II.Fóra 
regiónov krajín V4 a Kultúrneho festivalu regiónov krajín V4  v septembri  2005 v Bratislave. 
 
31.05.2005 
Prijatie predsedu Krajinskej  vlády Horného Rakúska dr. Prühringera s delegáciou. Stretnutie 
sprostredkovalo Rakúske veľvyslanectvo na Slovensku, predstavitelia Horného Rakúska mali 
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záujem získať bližšie informácie o Bratislavskom samosprávnom kraji, o fungovaní miestnej 
a regionálnej samosprávy na Slovensku, o podnikateľskom prostredí v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Delegáciu prijal predseda Bratislavského samosprávneho kraja so 
skupinou poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a vedúcich 
pracovníkov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
05.06.2005 
Pracovná cesta predsedu Bratislavského samosprávneho kraja do Göttweigu /Rakúsko/ na 
rokovanie EuropaForum Wachau spojené so stretnutím s rakúskym spolkovým kancelárom 
W.Schüsselom pri príležitosti jeho okrúhleho životného jubilea. Nosnou témou rokovania 
EuropaForum Wachau bola diskusia na tému „Európa - jeden rok po rozšírení EÚ a ďalšia 
perspektíva do budúcnosti“, analýzy neúspechu ľudových hlasovaní o návrhu novej ústavy 
EÚ  vo Francúzsku a Holandsku.  
 
10.06.2005 
Prijatie predstaviteľov Francúzskej policajnej akadémie , ktorí boli v našom regióne na 
výmennej stáži. Sprostredkovala starostka obce Štefanová dr.Škapíková. 
 
15.-17.06.2005 
Ystad Švédsko – účasť predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a predsedu Dopravnej 
komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na zasadnutí Riadiaceho výboru 
CETC. Cieľom stretnutie bolo zhodnotenie pokroku prác na projekte, otázka ďalšieho 
rozšírenia pristupujúcich regiónov k projektu, ako aj návrh inštitucionalizácie CETC. 
 
22.06.2005 
Pracovná cesta predsedu Bratislavského samosprávneho kraja do Brna na rozhovor 
s hejtmanom Juhomoravského kraja Stanislava Juránka vo veci prípravy II.Fóra regiónov 
krajín V4 v roku 2005  a vyriešenie otázky možnej kandidatúry Juhomoravského kraja v roku 
2006. Výsledkom  bol záujem a súhlas hejtmana JMK S.Juránka s usporiadaním III.Fóra na 
jeseň 2006 v Brne. 
 
22.-23.6.2005 
Pracovná návšteva delegácie Plzeňského kraja, vedenej jeho hejtmanom MUDr. 
Zimmermannom, sa uskutočnila na základe iniciatívy vedenia Plzeňského kraja. Išlo o prvé 
pracovné rokovanie a mapovanie oblastí možnej spolupráce v najbližšom období 
predovšetkým v oblasti malého a stredného podnikania, školstva, mládeže, kultúry 
a cestovného ruchu. 
 
01.07.2005 
Návšteva novozvoleného župana Varaždínskej župy Radimira Čačića s delegáciou, ktorá sa 
uskutočnila na jeho podnet. Nový župan deklaroval vôľu pokračovať v spolupráci oboch 
regiónov v nasledujúcom období. Obaja predstavitelia dohodli stáž dvoch pracovníkov Úradu 
Varaždínskej župy na odbore regionálneho rozvoja a priestorového plánovania Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja a v RRA Pezinok-Senec za  účelom získania skúseností 
v súvislosti s prípravou  Chorvátska na vstup  do EÚ a prípravy projektov z  
predštrukturálnych fondov. 
 
12.-15.7.2005 
Pracovná cesta predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a predsedu Komisie 
zdravotníctva Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v Rige /Lotyšsko/ na 
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základe pozvania predsedu Rižského regiónu. Témou rokovaní bolo zdravotníctvo, školstvo, 
mládež a šport, cestovný ruch. Už v nedávnej minulosti lotyšskí partneri prejavili záujem 
o postupy a skúsenosti v Bratislavskom samosprávnom kraji a tiež v SR so zdravotníckymi 
zariadeniami, v súvislosti s tým sa uskutočnila prezentácia stavu zdravotníctva 
a zdravotníckej reformy v SR. Predmetom rozhovorov bolo tiež porovnanie stavu využívania 
fondov EÚ, možnosti spoločných projektov, vytvorenie kontaktov  a spolupráca medzi 
regionálnymi agentúrami. 
 
30.07.2005 
Stretnutie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja so švédskou delegáciou samosprávy 
z regiónu  Skania Švédsko v Zichyho paláci a zároveň jeho vystúpenie na seminári 
o problematike samosprávy. 
 
03.08.2005 
Prijatie delegácie Rižskej samosprávy sa uskutočnilo v lete už druhý rok po sebe.  Rámci 
návštevy Bratislavského samosprávneho kraja a Slovenska sa zaujímali o riešenie otázok 
a problémov v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. 
 
08.09.2005 
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja so skupinou poslancov Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja prijal akreditovaných veľvyslancov pri Svätej stolici na 
pôde Starej radnice. Stretnutie sa uskutočnilo v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej 
republiky pri Svätej stolici vo Vatikáne, ktoré pre nich pripravilo  trojdňovú cestu po SR. 
 
15.-20.09.2005 
Šanghaj – na pozvanie predsedu Výboru pre cestovný ruch Regiónu – mesta Šanghaj sa 
uskutočnila cesta poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a vedúcich 
pracovníkov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja do partnerského Regiónu - mesta  
Šanghaj  na Svetový festival cestovného ruchu. Pozvanie sa uskutočnilo na základe 
reciprocity účasti zástupcov partnerského Šanghaja v Bratislave na medzinárodnom veľtrhu 
cestovného ruchu v januári 2005 a  informačnej cesty po Slovensku. Počas pobytu sa 
uskutočnili pracovné rozhovory s vedúcimi predstaviteľmi regiónu a s čestnou 
reprezentantkou Bratislavského samosprávneho kraja v Šanghaji pani WU JIN Lan na témy 
z oblasti biotechnológií, automobilového priemyslu, kultúry a športu, turizmu. V  súčinnosti 
s konzulátom SR v Šanghaji sa hľadali možnosti spolupráce vinárov z oboch regiónov, 
možnosti putovných vystúpení Lúčnice v Číne, ako aj zostavenie výstavy slovenského 
architekta Ladislava Hudeca, rodáka z Bratislavy, autora mnohých  architektonických diel   
v Šanghaj z minulého storočia..  
 
25.09.2005 
V predvečer II. Fóra regiónov krajín V4 sa uskutočnilo 6. zasadnutie Riadiaceho výboru 
CETC v hoteli Devín za účasti zástupcov 6 členských regiónov / Bratislavský samosprávny 
kraj, Západopomoranské vojvodstvo, Lubuské vojvodstvo, Dolnosliezske vojvodstvo, Region 
Skania Švédsko, región Hradec Králové/. Bolo dohodnuté vytvorenie Spoločného 
technického sekretariátu, ktorý bude výkonne zastrešovať aktivity súvisiace s projektom 
Stredoeurópskeho dopravného koridoru/CETC/. 
 
26.-27.9.2005 
Zasadnutie II. Fóra regiónov krajín V4 a Festival kultúry regiónov krajín V4, ktoré sa 
uskutočnili za účasti zástupcov 34 regiónov krajín V4. Počas 2 dní  účastníci prerokovali 
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predovšetkým otázky spoločného postupu vo Výbore regiónov vo vzťahu k EÚ, spoluprácu 
s novými „čakateľskými“ krajinami, spoločné dopravné koridory, spoluprácu v oblasti 
hospodárstva, školstva, kultúry a pod.. V závere prijali účastníci spoločný dokument 
Memorandum. 
 
04.-07.10.2005 
Pracovná cesta predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, poslankyne Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja A. Fašungovej, vedúceho odboru regionálneho rozvoja  
a riaditeľky Bratislavskej regionálnej komory Ing.Tóthovej v Milane /región Lombardia/ 
a v Bologni /región Emilia Romagna/. Nadviazanie kontaktov s predstaviteľmi samosprávy 
týchto regiónov, s Priemyselnou a obchodnou komorou v Miláne a podnikateľskou 
verejnosťou v oboch regiónoch, prerokovanie podmienok podnikania na oboch stranách 
a investičné možnosti pre talianskych podnikateľov na Slovensku. 
 
12.-13.10.2005 
Riaditeľ Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa zúčastnil na rokovaní Národnej 
delegácie SR vo Výbore regiónov v Bruseli. Hlavným bodom rokovania bola diskusia 
o postavení samosprávnych regiónov SR v systéme riadenia štrukturálnej pomoci v budúcom 
programovacom období 2007-2013. Bratislavský samosprávny kraj sa v tomto prvýkrát 
aktívne zapojil do organizovania sprievodných podujatí „Open Days 2005“. V rámci 
partnerstva s regiónmi Stuttgart, Budapešť, Emilia Romagna /Tal./, Randstad /Hol./ a West 
Midland /UK/ t.j. sieť tzv. METREX  a Lisabonských regiónov sa Kancelária BSK v Bruseli 
podieľala na príprave 3 workshopov na témy: 

 Príprava štrukturálnych fondov na programovacie obdobie 2007-2013 
 Monitoring regionálneho rozvoja 
 Zvládnutie cieľov Lisabonskej agendy 

 
Prebehla aj vzájomná výmena informácií s predstaviteľmi DG Regio C.Wolfom a J.Stahlom  
o pripravovanej návšteve komisárky D.Hübner v Bratislave a okruhy tém na rokovanie 
s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
17.10.2005 
Stretnutie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja s komisárkou EÚ Danutou Hübner  
a jej delegáciou v Bratislave na tému regionálny rozvoj a problematika čerpania  
štrukturálnych fondov. 
 
24.-28.10.2005 
Pracovná stáž  2 pracovníkov  z Úradu Varaždínskej župy na Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja  v  zmysle Protokolu o spolupráci a dohodnutej pomoci v oblasti, 
v ktorej partneri pociťujú nedostatočné poznatky / vstup do EÚ, príprava projektov, 
predvstupové programovanie/.  
 
12.11.2005 
Prijatie vicemaršalka Mazowieckeho vojvodstva a slávnosť pri príležitosti štátneho sviatku 
Poľskej republiky a 2.výročia podpisu Dohody o spolupráci medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Mazowieckym vojvodstvom. 
 
16.11.2005 
Pracovná cesta pracovníkov Kancelárie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
v Juhomoravskom kraji na základe pozvania odboru vonkajších vzťahov a predchádzajúceho 
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dohovoru predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a hejtmana Juhomoravského kraja na 
rokovanie k príprave III. Fóra regiónov V4 v Brne  v septembri 2006, konzultácie na základe 
skúseností z organizovania II. Fóra v Bratislave v septembri 2005. 
 
22.11.2005 
Na základe spoločného projektu slávnostný „krst“ makety mosta Záhorská Ves-Angerrn 
v Záhorskej Vsi za účasti premiéra vlády SR, predstaviteľov Bratislavského samosprávneho 
kraja, Dolného Rakúska a obce Angern. 
 
 
Úsek územného plánovania a tvorby Geografického informačného systému 

           V zmysle kompetencií na úseku územnoplánovacej činnosti a to najmä podľa zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení 
neskorších predpisov oddelenie priestorového plánovania a geografického informačného 
systému (PPGIS) plnilo v roku 2005 úlohy orgánu územného plánovania uskutočňovaním 
nasledujúcich pracovných činností.:  

 oddelenie zabezpečovalo obstarávateľskú činnosť Zmien a doplnkov 1/2003-
Územného plánu veľkého územného celku Bratislavského kraja k lokalite 
Podunajské Biskupice-Tretí diel pre ťažbu štrkopieskov s následným využitím 
pre rekreáciu a šport. Obstarávateľská činnosť zmien a doplnkov 1/2003 
pokračovala v roku 2005 po zdĺhavom vybavovaní súhlasu k odňatiu 
poľnohospodárskej pôdy /v r. 2004/ pre účely rekreácie a športu v danom 
území. V rámci obstarávateľských prác bolo potrebné dorokovať nesúhlasné 
stanoviská príslušných subjektov, vyhodnotiť pripomienky a predložiť zmeny 
a doplnky 1/2003 ústrednému orgánu územného plánovania - MVRR SR ku 
konečnému odsúhlaseniu, aby bolo možné ÚPD predložiť k schváleniu do 
Zastupiteľstva BSK./Do Zastupiteľstva BSK bude ÚPD predložená začiatkom 
roka 2006/.  

 oddelenie zabezpečovalo obstarávateľskú činnosť Zmien a doplnkov 1/2005-
ÚPN VÚC Bratislavského kraja k viacerým zámerom /napr. preložka cesty 
II/502 Pezinok-Vinosady-Modra, riešenie kolíznych bodov nultého cestného 
okruhu Bratislavy so vzletovými a pristávacími dráhami letiska  a ďalšie iné 
zámery, /ktoré bolo potrebné riešiť v územnom pláne VÚC buď ako 
požiadavku Komisií BSK, alebo Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, alebo MDP 
a T SR. Obstarávateľská činnosť zmien a doplnkov 1/2005 pozostávala 
z vypracovania  Zadania pre spracovateľa, prípravy verejného obstarávania, 
po vypracovaní materiálu z jeho prerokovania a vyhodnocovania 
pripomienok. /Pokračovanie obstarávateľskej činnosti prechádza aj do 
nasledujúceho roka 2006/. 

 vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle pokynu ústredného orgánu územného 
plánovania /MVRR SR/ pre všetky obce, ktoré nemajú územný plán, musia si 
ho zabezpečiť do konca roka 2005, väčšina obcí v zvýšenej miere 
zabezpečovala   územné plány v roku   2005. Spracovanie územného plánu 
pozostáva z viacerých stupňov /zadanie, koncept, návrh/ ku ktorým jednotlivo 
oddelenie PPGIS vyjadruje stanoviská a zúčastňuje sa na ich prerokovaní. 
Viaceré obce, ktoré majú platný územný plán, v rámci ďalšieho rozvoja 
vypracúvajú urbanistické štúdie a následne zmeny a doplnky územných 
plánov obcí, ku ktorým taktiež oddelenie vyjadruje svoje stanoviská.  
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 Ministerstvo životného prostredia SR v rámci posudzovania vplyvov na ŽP 
/EIA/ zasielalo všetky posudzované objekty a objektové súbory na území BSK 
na vyjadrenie oddeleniu PPGIS. Každý z posudzovaných materiálov 
pozostáva zo „zámeru činnosti“ a „správy o hodnotení“, oddelenie sa 
vyjadrovalo zvlášť ku každej posudzovanej činnosti.  

 oddelenie sa vyjadrovalo k rôznym materiálom vyplývajúcim z uznesení vlády 
SR, ktoré sú na rokovanie vlády predkladané najmä ministerstvami /MH SR, 
MP SR, MVRR SR a MŽP SR/.  

 oddelenie sa zúčastňovalo a zabezpečovalo práce v rôznych komisiách. Treba 
spomenúť prácu v pracovnom spoločenstve ARGE-Donaulonder 
/spoločenstvo podunajských krajín/, v spoločenstve JORDES /rozvoj regiónu 
Viedeň-Bratislava-Gyor/, v pracovnej komisii BSK pre výstavbu hraničných 
prepojení SR-Rakúsko v  rámci cezhraničnej spolupráce, kde sa zástupcovia 
oddelenia priamo podieľali na príprave europrojektu Cestné premostenie rieky 
Moravy:Angern-Záhorská Ves, v Komisii pre vypracovanie systémových 
opatrení na riešenie obmedzenia podnikateľského prostredia a cestovného 
ruchu z pohľadu ochrany prírody, v Komisii sekretariátu pre hodnotenie 
žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie ÚPD pre Bratislavský kraj 
menovanej MVRR SR, v spoločenstve Stredoeurópskeho dopravného 
koridoru /CETC/, v hodnotiacej Komisii regionálneho kola súťaže dedina roka 
2005 pre územnú pôsobnosť bratislavského regiónu, v komisii Pracovnej 
skupiny k spracovaniu strategických hlukových máp a akčných plánov 
ochrany pred hlukom v bratislavskej aglomerácii. 

Oddelenie PPGIS v roku 2005 pokračovalo vo vytváraní Geografického 
informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja (GIS BSK) viacerými 
aktivitami. 

 Najvýznamnejšou aktivitou v oblasti budovania geografického informačného systému 
BSK v roku 2005 bolo vypracovanie projektu „Vytvorenie informačného systému verejnej 
správy – geoportálu BSK“. Projekt bol podaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok číslo JPD2/2005/1.5/02 v opatrení č. 1.5 Obnova a rozvoj 
obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva. V zmysle pokynov Programového doplnku 
jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2 na obdobie 2004-2006 
bola oddelením vypracovaná projektová osnova ako aj projektová žiadosť ako nevyhnutný 
predpoklad na získanie nenávratného finančného príspevku. Riadiaci orgán MVRR SR 
projekt schválil.   

 

 V priebehu roka 2005 bola pracovníkmi oddelenia predložená na Zastupiteľstvo BSK 
„Informačná správa o posilnení informatizácie BSK a uľahčení prístupu verejnosti 
k informáciám prostredníctvom Geoportálu“. Materiál bol schválený Uznesením č. 45/2005 
z 27.04.2005. 

 V rámci budovania geografického informačného systému BSK ako aj rozširovania 
potrebných dát pre potreby GIS bol v priebehu roku 2005 pracovníkmi oddelenia 
zabezpečovaný čiastkový projekt „Aktualizácia uličného a adresného systému pre projekt GIS 
BSK“. Uličný a adresný systém využíva oddelenie ako grafický databázový podklad na 
presnú priestorovú lokalizáciu javov a prvkov v území v rámci vytvárania dátových súborov 
pre potreby budúceho využitia v rámci Geoportálu BSK. 
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 V rámci budovania geografického informačného systému BSK ako aj rozširovania 
potrebných dát pre potreby GIS bol v priebehu roku 2005 pracovníkmi oddelenia 
zabezpečovaný čiastkový projekt „Analýza existujúcich obchodných a obslužných zariadení 
všetkých obcí BSK“. Analýza zariadení slúži na zistenie skutkového stavu a ako podklad pre 
prognózovanie potenciálov pre potreby priestorového plánovania, územných plánov 
a podkladov pre strategické a rozvojové plány miest a obcí. 

 V priebehu roka 2005 pracovníci oddelenia zabezpečovali získanie podkladových máp 
pre potreby GIS BSK. V rámci rokovaní s GKÚ sa podarilo získať mapové podklady 
„Rastrový ekvivalent topografickej mapy“ v mierke 1:25 000, „Súbory geodetických 
informácií katastrálnych území Bratislavského kraja“ – 60 katastrálnych území vo 
vektorovom formáte *dgn. Tieto mapové podklady slúžia na vizualizáciu potrebných javov 
v desktopovom .programovom vybavení Úradu BSK. 

 V roku 2005 pracovníci oddelenia zabezpečovali vytváranie grafických podkladov pre 
viaceré účely a jednotlivé oddelenia Úradu BSK. Pre potreby stretnutí zástupcov krajov V4 
a pre prezentáciu kraja boli vytvorené mapy dopravnej infraštruktúry, pre potreby plánovania 
medzinárodných koridorov boli vytvorené mapy dopravných koridorov, pre oddelenie 
dopravy boli vytvorené mapové podklady v zmysle vnútorných požiadaviek oddelenia, pre 
potreby cestovného ruchu na veľtrh cestovného ruchu boli vytvorené prezentačné mapy kraja, 
pre potreby projektu „Cyklotrasy bez hraníc“ boli vytvorené mapy cyklotrás kraja a pre 
potreby monitorovania JPD NUTS II Bratislava – cieľ 2 v spolupráci s MVRR SR boli 
vytvorené mapy podávania žiadostí a implementácie projektov v rámci regiónu BSK. 

V priebehu roku 2005 absolvovali pracovníci oddelenia viacero odborných školení 
v oblasti zvyšovania kvalifikácie pri zavádzaní informačných technológií vo verejnej správe. 
Vo februári 2005 prebehlo školenie 3 pracovníkov oddelenia na „Pripájanie databáz 
Administrácia údajov v GIS – VÚC Bratislava“ ako aj „Tvorba, kontrola a modifikácia 
geografických údajov, pre potreby GIS – VÚC Bratislava“. 

Pracovníci oddelenia sa zúčastnili na 5. ročníku konferencie CGIT 2005 
„Informáciami k poznaniu“, kde boli prezentované najnovšie trendy v oblasti využívania 
informačných technológií pre potreby verejnej správy. 
  
 
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok – aktivity v roku 2005 
 

Regionálna rozvojová agentúra  Senec – Pezinok je zameraná na podporu 
hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja dvoch regiónov - Podunajsko 
a Malokarpatsko. V tejto súvislosti zabezpečuje činnosť súvisiacu s prípravou cieľového 
územia na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov a iných fondov EÚ. Agentúra 
zabezpečovala komplexný podporný servis aj pre 5 mestských častí hlavného mesta 
Bratislava, ktoré sú oprávnené čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov podľa JPD NUTS 
II Bratislavy - Cieľ 2, t.j. Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica, Čunovo a Vajnory. V rámci 
JPD, NUTS II, Bratislava cieľ 3 zabezpečovala agentúra podporný servis pre celé územie 
Bratislavského samosprávneho kraja pre všetky oprávnené cieľové skupiny. Okrem 
uvedených oblastí zabezpečovala agentúra informačné, poradenské, konzultačné a propagačné 
aktivity ako Infobod pre program Spoločenstva Interreg IIIA SR – Rakúsko a funkciu 
technického sekretariátu pre ECOSOC. V roku 2005 sa agentúra predovšetkým venovala 
oprávneným potenciálnym žiadateľom o financovanie zo ŠF (ERDF a ESF plus program 
Interreg IIIA SR – Rakúsko) etablovaným na území BSK. Jej hlavným poslaním je 
poskytovať odbornú a metodickú pomoc pri tvorbe regionálnych plánov, stratégií, projektov 
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a programov. RRA Senec - Pezinok je súčasťou integrovanej siete regionálnych rozvojových 
agentúr MVRR SR. Len pre BSK spracovala 11 úspešných projektov v celkovej čiastke cca. 
34 mil. Sk (kde kraj bol priamo predkladateľom alebo partnerom v projekte). 

            Rok 2005 bol prelomovým rokom v pôsobnosti agentúry. Za svoju celkovú činnosť 
a výsledky bola hodnotená MVRR SR ako najlepšia agentúra v SR. Činnosť agentúry je 
zameraná na nasledujúce oblasti: projektový manažment, školenia, vzdelávacie aktivity 
a budovanie kapacity pre absorpciu EU fondov, príprava štúdií a analýz, reklama 
a propagácia, informačné aktivity a budovanie informačných systémov. Neoddeliteľná časť 
činnosti agentúry je aj medzinárodná spolupráca. 
 
Najdôležitejšie skutočnosti, ktoré mali vplyv na skvalitnenie práce agentúry 

 Zlepšenie postavenia agentúry ako seriózneho a spoľahlivého partnera 
predovšetkým pre verejný sektor v oblasti čerpania prostriedkov zo ŠF EÚ, 

 Zvýšenie počtu vypracovaných projektov a projektov, na ktorých sa RRA SP 
podieľala ako partner,  

 Zabezpečenie implementácie väčšiny projektov na regionálnej/národnej 
úrovni a na medzinárodnej úrovni, 

 RRA SP sa stala „motorom“ pri založení novej Európskej platformy sociálnej 
inklúzie so sídlom v Bratislave, 

 Nárast počtu vzdelávacích aktivít „šitých na mieru“ pre potreby cieľových 
skupín, 

 Získanie Mandátu od Európskej komisie ako oprávnený subjekt pre realizáciu 
twinningových projektov (RRA SP stala sa tzv. „mandated body“  na liste EK, 
Brusel), 

 RRA SP získala akreditáciu MŠ SR na cca 600 hodín vzdelávacieho programu 
zameraného na prípravu projektových manažérov pre ŠF a e-learning, 

 Zabezpečenie a vyškolenie oprávneného konzultanta (podľa pravidiel MPô 
SR) pre oblasť rozvoja vidieka a poľnohospodárstva, 

 Zabezpečenie novej štruktúry web portálu (http://www.rrasenec-pezinok.sk/) 
s vylepšenou navigáciou na základe nových technológií Microsoft,  

 Budovania databáz a adresárov a  dôraz na zlepšenie informačných aktivít,  
 Prehĺbenie medzinárodnej spolupráce s partnermi z členských krajín EÚ, boli 

schválené veľké medzinárodné projekty, 
 Spracovanie komunikačného akčného plánu spĺňajúceho kritéria EÚ (pomoc 

pri tom bola poskytnutá holandskými expertmi), 
 Zlepšenie a zvýšená pozornosť propagácii a  PR – agentúra má stanoveného 

komunikačného a PR pracovníka, 
 Komunitná práca - RRA SP sa podieľala aj na práci komunity (charita, 

dobrovoľná činnosť a pod.).  
 
Projektová činnosť 

Predstavuje dôležitú časť aktivít agentúry. V tejto oblasti sa agentúra venuje 
predovšetkým takým projektovým zámerom, ktoré sú prioritné pre BSK, zabezpečujú rozvoj 
územia a majú pozitívny dosah na cieľové skupiny a / alebo majú nadnárodný charakter 
(know-how transfer).  

V roku 2005 agentúra vypracovala spolu 40 projektov – národných a medzinárodných 
a bola dokončená realizácia 3 schválených projektov.  
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Z celkového počtu 40 projektov je: 

Poradové 
číslo 

Názov Počet 

1 Počet schválených projektov 
27 z nich 18 projektov je v procese 

implementácii a 9 projektov má 
začať s implementáciu v 2006 

2 Počet zamietnutých projektov 5 

3 Počet projektov v procese schvaľovania 8 

4 Projekty s ukončenou realizáciou v 2005 
4 (3 z roku 2004 a 1 projekt bol 
schválený v 2005 aj ukončený 

v 2005) 

 

Dôležitá je aj skutočnosť, že agentúra nielen pracuje na príprave projektov/programov 
a stratégií, ale ich (vo väčšej miere) aj realizuje, čo predpokladá perfektné ovládanie celého 
projektového cyklu vrátane monitoringu, hodnotenia a následného follow up, skúsenosti 
v oblasti budovania a rozvoja partnerstiev. Veľká časť projektov má strategický charakter. 
Tieto projekty sa vypracovávali paralelne s realizáciou už schválených projektov, čo vyžaduje 
dobrú súčinnosť prác a tím, schopný promptne reagovať na zložité situácie a riešiť problémy 
a výzvy.  

Najdôležitejšie projekty vypracované, resp. realizované agentúrou v roku 2005: 

 Príprava akčného plánu zamestnanosti BSK a budovanie partnerstva na 
lokálnej, sub-regionálnej a regionálnej úrovni, 

 IT Región – príprava ECDL vzdelávanie pre pracovníkov samosprávy na 
území BSK, 

 Nadnárodná stratégia zamestnanosti Bratislava – Viedeň, 
 Virtuálna akadémia ďalšieho a celoživotného vzdelávania verejnej správy 

BSK, 
 Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky „Synagóga“ v Senci pre potreby 

verejnej správy BSK, 
 Ako získať peniaze z fondov EÚ – rekvalifikačný kurz pre mladých 

evidovaných nezamestnaných na získanie kvalifikácie Euromanager, 
 „Cyklotrasy bez hraníc“ – vytvorenie jednotného rámca budovania siete 

cyklotrás pre slovensko - rakúske pohraničné oblasti s jej zapracovaním do 
Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území BSK, 

 Mining Europe – revitalizácia starých banských oblastí pre cestovný ruch, 
Culture 2000, na úrovni EÚ, 

 Rozvoj kompetencií prostredníctvom samovzdelávania pracovníkov malých 
a stredných podnikov v sektore služieb, Leonardo da Vinci program, na úrovni 
EÚ, 

 
Školiaca a vzdelávacia činnosť – organizovanie aktivít 

Oblasť vzdelávania a školenia pre všetky cieľové skupiny bola kľúčovou z hľadiska 
ich prípravy a zapojenia sa do projektovej činnosti, partnerstiev, regionálnej, národnej 
a medzinárodnej spolupráce. Dôraz bol kladený na verejný sektor a aktivity, ktoré majú 
najväčší dosah na jednotlivé cieľové skupiny. Celkový počet vzdelávacích aktivít 
realizovaných v roku 2005 bolo 338. Uvedené aktivity sa pripravovali tak, aby boli „šité na 
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mieru“ pre potreby jednotlivých cieľových skupín. Najlepšie sa osvedčili semináre 
a workshopy pre menšie skupiny a interaktívna práca. 
 
Štúdie 

V uvedenom období bolo komplexne vypracovaných, resp. dopracovaných niekoľko 
štúdií,  ktoré sú dôležité z hľadiska diseminácie informácií nielen na území BSK, ale aj vo 
vzťahu ku zahraničiu. Bol vypracovaný komplexný KAP RRA S-P v spolupráci s BSK. 
Celkový počet pripravených štúdií za rok 2005 bolo 9. 

Reklama a propagácia 
Spolu 185 aktivít bolo realizovaných v uvedenom období. Styk s cieľovými 

skupinami, širokou verejnosťou a médiami je dôležitou súčasťou budovania pevnej pozície 
agentúry  a kraja doma i v zahraničí. PR manažérka agentúry v spolupráci s ďalšími 
pracovníkmi agentúry pripravila koncepčné množstvo aktivít, realizácia ktorých zvýšila rating 
agentúry a jej pozíciu na „trhu“ podobných organizácií. PR manažérka zabezpečovala stály 
styk s médiami, relevantnými inštitúciami a verejnosťou.  

Poskytovanie informácií a budovanie informačných systémov 

V uvedenom období prebehla ďalšia modernizácia info systémov. Naplánovala sa 
komplexná rekonštrukcia web stránky s jej transferom na moderny web portál, zvýšil sa počet 
prírastkov knižnice, agentúra je priamo registrovaná v info systéme EÚ, z ktorého dostáva 
priame informácie a dokumenty. Informačné a konzultačné služby boli veľmi pozitívne 
hodnotené cieľovými skupinami BSK, ale aj účastníkmi mimo územia BSK. Veľmi dôležitá 
oblasť služieb agentúry je poskytovanie konzultácií (spolu 316 poskytnutých konzultácií) 
a komplexnej podpory. Pokračovalo sa v poskytovaní priamych konzultácií (face to face), 
ktoré sa najviac osvedčili. Agentúra poskytuje (v rámci Vzdelávacieho strediska) aj 
IT informačné služby pre verejnosť. Ide o všetky informácie, ktoré občania potrebujú získať 
na regionálnej, národnej alebo EÚ úrovni. Pre nich, za podpory BSK, je poskytované aj 
Internet spojenie, ako aj potrebnú odbornú pomoc zo strany pracovníkov agentúry. Celkový 
počet zrealizovaných aktivít v oblasti informačných systémov bolo 525.  

V roku 2005 pokračovala agentúra v zlepšení efektívnosti svojej činnosti, skvalitnení 
obsahu a formy aktivít a zabezpečení si miesta jedného z najdôležitejších aktérov na poli 
regionálneho rozvoja a plánovania. V porovnaní s rokom 2004 bola agentúra úspešnejšia vo 
všetkých oblastiach pôsobnosti, najmä v oblasti projektového manažmentu (doma 
i v zahraničí), informačných systémov a vzdelávania.  Agentúra získala medzinárodne 
uznanie – predovšetkým z Rakúska na základe činnosti ako Infobod pre program Interreg IIIA 
SR – Rakúsko, ale v Nemecku, Španielsku, Taliansku, Portugalsku, Veľkej Británii, 
Rumunsku, Srbsku a ČH, Bulharsku a Chorvátsku. 

        

Regionálna rozvojová agentúra Záhorie – aktivity v roku 2005 
 

V roku 2005 sa RRA Záhorie zamerala predovšetkým na plnenie aktivít  v zmysle 
požiadaviek MVRR, na implementáciu rozbehnutých projektov ako i na tvorbu nových 
projektov  a  projektových i podnikateľských  zámerov. Ťažiskom činnosti agentúry je 
podpora verejnej správy, pre ktorú pripravuje školenia, semináre, workshopy, konzultácie 
a informačné e-maily, pričom nezabúda ani na podnikateľov. Vypracovala aj štúdie zamerané 
na rozvoj priemyselných parkov i analýzu médií na Slovensku. Venuje sa aj reklame 
a propagácii RRAZ, kraja ako aj štrukturálnych fondov. 
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Regionálna rozvojová agentúra Záhorie ako príjemca financií od MVRR v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 738/2000 o vytvorení integrovanej siete regionálnych rozvojových 
agentúr je zaviazaná zabezpečovať a plniť určité, zmluvne zadefinované úlohy, ktoré splnila 
nasledovne.  Po celý rok 2005 agentúra poskytovala všetky dostupné základné informácie 
o predvstupových programoch Phare ECOSOC a Phare CBC ako aj o štrukturálnych fondoch 
Európskej únie, Iniciatívach Spoločenstva a o Kohéznom fonde, pričom každému 
potencionálnemu žiadateľovi venovala minimálne požadovaných 30 min zdarma. Nakoľko je 
povedomie medzi občanmi také, že agentúru platí ministerstvo, štát..., poskytuje zatiaľ všetky 
štandardné konzultácie zdarma.   V rámci spolupráce s Informačným centrom „Štrukturálne 
fondy pre Slovensko“ Riadiaceho orgánu pre CSF podáva polročné správy o plánoch 
organizovania informačných aktivít ako aj o uskutočnených aktivitách.  Zúčastnila sa  
a propagovala región Záhorie a BSK ako aj samotnú RRAZ na výstave regionálneho rozvoja 
a investičných príležitostí „FOR REGION 2005“. Hlavnou náplňou RRAZ je poskytovanie 
informácií o programe Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2 
v našom území, ďalej poskytovanie konzultácií, poradenstva a pomoc pri vypracovávaní 
projektov pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.  Spolupracuje s 
Úradom Bratislavského samosprávneho kraja na implementácii opatrení Jednotného 
programového dokumentu NUTS II – Bratislava cieľ 2,  ako aj na príprave budúceho 
programovacieho obdobia. 
 

Projekty,  projektové zámery 

V prvom polroku agentúra mala  prijaté dva  vlastné projekty „Spoločná stratégia 
regionálneho rozvoja“ a „Vytvorenie regionálnej rozvojovej siete BSK ako nástroja na 
zabezpečenie absorpcie pomoci z fondov Európskej Únie“, ktorých kvalitná implementácia 
agentúru zamestnala do mája, resp. až do novembra posledným doúčtovaním projektov.  
Kompletne napísala jeden projekt mestu Stupava o rekonštrukcii mlyna, spolupracovala na 
projekte rekonštrukcie Stupavského kaštieľa. V druhom polroku vypracovala celkom 13 
projektových zámerov a všetky boli aj podané v rámci jednotlivých výziev do,  JPD 3, 
Interregu IIIA A-SK,  nadácie Coop – Jednota, Konta Orange. 

Aj keď  bola agentúra  zameraná na projekty a najmä na konzultácie, napriek tomu sa  
jej podarilo vypracovať aspoň jeden podnikateľský zámer komplexne zameraný na projekty 
riešiace ochranu životného prostredia, kde spolu s  o. z. Sole-Terra-Vita nadviazala 
spoluprácu so  zástupcami všetkých krajov SR s možnosťou riešenia problému znečisťovania 
ovzdušia aj pomocou vypracovania projektov zo štrukturálnych fondov. 

 
Špecifické úlohy RRAZ v programe Interreg IIIA 
 RRAZ plnila úlohu administrátora Fondu mikroprojketov v rámci  programu Interreg 
IIIA, kde jej úlohou bolo o. i. kontrola formálnych kritérií a kritérií oprávnenosti žiadostí, ich 
registrácia do elektronického monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a hodnotenie 
kvality predložených projektových žiadostí v poradnom výbore. 
  
Vzdelávacie aktivity, štúdie 

Nakoľko bola v roku 2005 agentúra značne poddimenzovaná, čo sa týka pracovníkov, 
nestíhala poriadať toľko školení, ako by bolo potrebné. Usporiadala však  celkovo v roku 
2005  5 seminárov a školení, z toho na Slovensku 4 pri počte 68 účastníkov, zameraných na 
štrukturálne fondy, nové výzvy Interregu III/A Rakúsko-Slovensko, HU-SK-UA,  spoločnú 
stratégiu regionálneho rozvoja Slovensko-Rakúsko ako aj na rozdiely a  zmeny pri podávaní 
projektov v porovnaní s predvstupovým obdobím, piaty seminár zorganizovala v Rakúskom 
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Ziestersdorfe pre 28 účastníkov, kde  prednášala o regionálnej analýze investičného 
prostredia. Vydala 100 ks cd o PTP a regionálnej analýze TSK a BSK ako aj 100 ks 99 
stranovej brožúry.  Zúčastnila sa na 11 vzdelávacích aktivitách a na jednej z nich mala pre 65 
účastníkov blok o štrukturálnych fondoch, možnostiach a príležitostiach  zameraných o. i. aj 
na životné prostredie v celkom rozsahu 55 strán. 

Pre zahraničného objednávateľa vypracovala štúdiu o prieskume médií na Slovensku 
v celkovom rozsahu 50 strán. 

 
 Poskytovanie informácií 

 V roku 2005 RRAZ poskytla informácie a konzultácie pre 353 klientov v rozsahu  256 
hodín, ktoré sa týkali najmä informácií o štrukturálnych fondoch,  výzvach, možnostiach, rôzne 
konzultácie k vypracovaniu projektov. Vytvorila úplne novú web stránku, ktorú niekoľkokrát do 
mesiaca aktualizovala. 

Marketingové aktivity  
RRAZ v roku 2005 vydala 500 ks 108 stranovej publikácie o bratislavskom regióne 

s názvom Svet na dlani, 500 ks uvedenej publikácie v CD forme, 300 ks propagačného 
materiálu o RRAZ,  poskytla 3 rozhovory médiám. Vyšiel článok v hospodárskych novinách  
aj regionálnych periodikách, posiela propagačné emaily... Podarilo sa jej  umiestniť logo 
a info o RRAZ v mape Malacky a Stupava, vydanej v počte 20.000 ks. Vyšli informácie 
v Malackom hlase a Malacku.  Umiestnila vo verejnom priestranstve Inkubátora pre 
podnikateľov v Malackách dve reklamné tabule s informačnými a propagačnými materiálmi 
o štrukturálnych fondoch. 

 Agentúra vypracovala 1. draft  Marketingovej analýzy RRAZ, ktorú plánuje 
komplexne dopracovať po spripomienkovaní zakladateľmi v roku 2006. 

 
 
Činnosť Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli v roku 2005 
 
      Dôležitým poslaním Kancelárie je vytváranie priamych kontaktov medzi 
Bratislavským samosprávnym krajom a príslušnými inštitúciami Európskej komisie  resp. 
s príslušnými regionálnymi orgánmi členských krajín EÚ. 
 

Úlohou Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli je  tiež mapovanie 
všetkých aktivít a nástrojov uplatňovania politiky EÚ  v oblasti regionálneho rozvoja 
a transformácia týchto aktivít na podmienky Bratislavského samosprávneho kraja.  
  

V roku 2005 bol vytvorený Dom slovenských regiónov, v ktorom budú mať postupne 
zastúpenie všetky samosprávne kraje na Slovensku. Prítomnosťou 8 zástupcov regiónov sa 
vytvára príležitosť, aby sa jednotliví reprezentanti venovali podrobnejšie vybraným oblastiam 
EU, podľa priorít príslušného regiónu. Vzhľadom k tomu, že Bratislavský samosprávny kraj 
ako jediný samosprávny kraj na Slovensku nepatrí pod cieľ 1 a tým má aj podstatne 
obmedzenejšie prostriedky na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, vedúca 
Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli Andrea Oel-Brettschneider sa 
zameriava najmä na poskytovanie informácií o iniciatívach Európskej komisie a ostatných 
európskych fondoch (napr. TAIEX), o prostriedky ktorých sú oprávnení žiadať aj subjekty 
z regiónu Bratislavského samosprávneho kraja. 
 

Kancelárii Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli sa podarilo zapojiť do 
bližšej spolupráce s tzv. METREX regiónmi (regióny Stuttgart, Budapešť, Ille-de-France, 
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Emilia Romagna, Randstad, West Midlands), konkrétnym výsledkom tejto spolupráce bola 
organizácia viacerých seminárov v rámci podujatia Výboru regiónov EU “Open Days 2005“. 
 

Záujem o bližšiu spoluprácu prejavila aj Praha, niektoré nemecké regióny, spoločný 
postup s maďarskými regiónmi je možný napr. pri projektoch cezhraničnej spolupráce 
(Interreg III A). Najmä zo strany “starších“ členských krajín a ich regionálnych zastúpení sa 
však očakáva, že spolupráca sa bude rozvíjať hlavne na úrovni expertov a na základe 
spoločných cieľov a nie na politickej úrovni. Vytváranie strategických partnerstiev na úrovni 
regiónov je v Bruseli bežné, typickým príkladom je napr. spoločný postup regiónov hlavných 
miest a metropolitných regiónov (tzv. Capital Cities for Cohesion), na stretnutiach ktorých sa 
ako pozorovateľ zúčastňuje aj vedúca Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja 
v Bruseli. 
 

V roku 2005 vedúca Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečila 
študijnú cestu zástupcov mesta Modry v Bruseli v inštitúciách EU, v rámci ktorej sa 
uskutočnili viaceré rokovania na témy: cestovný ruch, EU program Twinningoví partneri so 
zameraním na spoluprácu miest a obcí, možnosti spolupráce pri vyhľadávaní projektových 
partnerov, ako aj všeobecné informácie o fungovaní hlavných inštitúcií EU. 2-týždňovú stáž 
v Kancelárii Bratislavského samosprávneho kraja absolvoval aj pracovník odboru 
regionálneho rozvoja Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. O spolupráci s Kanceláriou 
Bratislavského samosprávneho kraja rokovali v Bruseli aj zástupcovia oddelenia cestovného 
ruchu Hlavného mesta SR Bratislavy. Informácie o dianí v Bratislavskom samosprávnom 
kraji resp. o rozvoji Bratislavského samosprávneho kraja vedúca Kancelárie poskytla aj 
viacerým slovenským študentom študujúcim v Bruseli. 
 

V priebehu roka  2005 vedúca Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja 
v Bruseli Andrea Oel-Brettschneider poskytla informácie o cca 150 projektových ponukách 
a cca 200 výzvach, ktoré boli rozposlané prostredníctvom elektronickej databázy partnerom 
Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli. Informácie sa týkali nasledovných 
programov EU: 
 

INTERREG III B, INTERREG CADSES, Information Society, eLearning, 
eContentplus, Leonardo da Vinci, Comenius, Socrates, Gruntvig, MINERVA, 
Innovation programmes, EQUAL, ESF - Mobility of Workers, ESF – Social Ex-
/Inclusion, LIFE, DAPHNE II, Culture 2000, YOUTH,, TWINNING, FP6 – IST, FP6 
– Food, FP6 – Cititens, ERANET- Public Health, INTI, STEER, Intelligent Energy, 
SYNERG +. 

 
Okrem toho vedúca Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja sprostredkovala 

poskytnutie informácií o viac než 200 seminároch a konferenciách, z toho podrobné 
informácie boli poskytnuté k 30 podujatiam. 
 
 
Úsek dopravy 
 

Oddelenie dopravy Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečovalo činnosti 
v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,  zákona NR SR č. 
168/1996      Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 164/1996 
Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.135/1961 Zb. cestný zákon 
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v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle príslušných súvisiacich zákonov, vyhlášok 
a predpisov. 
 
Na úseku cestnej dopravy to boli hlavne : 
 

• Udeľovanie a odnímanie licencií na vnútroštátnu pravidelnú dopravu - prijatých bolo 
81 žiadostí o vydanie dopravnej licencie. Na verejnú pravidelnú vnútroštátnu dopravu 
bolo vydaných 48 dopravných licencií pre SAD Bratislava a.s., na osobitnú /t.j. 
zmluvnú/ dopravu bolo vydaných 22 dopravných licencií, zamietnutých podaní bolo 
10, zastavené správne konanie  na požiadanie dopravcu - 1 žiadosť.  

• Verejnú pravidelnú dopravu v zmysle vydaných dopravných licencií vykonávali 
hlavne SAD Bratislava a.s. a 9 závodov SAD z iných krajov.  

• Osobitnú / závodovú a školskú / vykonávali SAD Bratislava a.s.,  Albus Bratislava 
s.r.o. a ďalší súkromní dopravcovia /HAKY TRANS s.r.o. Malacky, M-TRAVEL 
s.r.o. Bratislava, HERMANN Jozef-ZEUS Rohožník/ 

• Oddelenie prerokovalo 58 žiadostí o zmenu cestovných poriadkov a o vydanie 
dopravných licencií z iných krajoch a v rámci vlastného rozhodovacieho procesu 
schválilo ďalších 77 cestovných poriadkov.   

• Oddelenie sa počas celého roka zúčastňovalo na rokovaniach ohľadne železničných 
cestovných poriadkov, SAD a prípravných prácach na rozbehu BID, s.r.o.. 

• Zúčastnilo sa procesu uzatvárania zmlúv o výkone vo verejnom záujme vo 
vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave. 

• Viedlo evidenciu dopravcov, ktorým udelilo licenciu, zabezpečovalo údaje pre 
jednotný informačný systém v cestnej doprave vo vnútroštátnej autobusovej doprave. 

• Oddelenie pripomienkovalo materiály MDPT SR a Výskumného ústavu dopravy 
v Žiline, zúčastňovalo sa na spoločných koordinačných poradách odborov dopravy 
všetkých samosprávnych krajov. 

• Zabezpečovalo informačný servis, hlavne v oblasti VZN o dani z motorových 
vozidiel, zmien cestovných poriadkov a všetkých súvisiacich problémoch.  

• Zodpovedalo a dávalo písomné stanoviská k  otázkam občanov, organizácií, obecných 
úradov, ako aj  médiám v oblasti cestnej dopravy.  

• V rámci informačnej kampane navštevovalo starostov obcí a miest, kde sa vykonalo 
najviac zmien v cestovných poriadkoch autobusovej dopravy.  
 

 Z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia oddelenia v nie dostatočnej miere 
vykonávalo odborný dozor v cestnej doprave. Dopravcom nebola uložená žiadna pokuta. 
 
Na úseku dráh: 

• Ako dráhový správny orgán sa oddelenie zúčastňovalo na rokovaniach pri vydávaní 
rozhodnutí o umiestnení stavby a stavebných povolení. 

• Vyjadrilo sa k 217 podaniam k predloženej projektovej dokumentácie. 
• Ako špeciálny stavebný úrad pre električkové a trolejové dráhy vydalo 17 

prvostupňových rozhodnutí, z toho 11 stavebných povolení na rekonštrukcie dráh 
a prekládky trolejových vedení a 6 kolaudačných povolení. 

• Vymenilo 337 technických preukazov pre trolejbusové vozidlá a električky. 
 
Na úseku cestnej infraštruktúry : 

• Oddelenie aktívne pracovalo pri delimitácii ciest II. a III. tried z GR SSC a Správy 
a údržby Bratislava okolie na BSK a Regionálne cesty Bratislava. Celkovo bolo 
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oddelimitovaných 178,939 km ciest II. triedy, 332,738 ciest III. triedy a príslušné 
zariadenia. 

• Vykonávalo plánovanie, prípravu a výstavbu ciest  vo vlastníctve BSK v súlade 
s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva. 

• Vydalo stanoviská k projektovým dokumentáciám, k aktivitám iných investorov pri 
dotyku s cestami II. a III. triedy – celkovo 75. 

• V súčinnosti s príslušnými odbormi sa priamo podieľalo na riadení organizácie 
Regionálne cesty Bratislava, a.s. a kontrole prác zimnej a letnej údržby ciest vo 
vlastníctve BSK. 

 
      Oddelenie sa aktívne podieľalo  pri zabezpečovaní 8 zasadnutí komisie dopravy BSK 

a a príprave materiálov na rokovania.  Pracovníci oddelenia sa veľmi často zúčastňujú na 
rokovaniach miest a obcí pri riešení ich problémov na všetkých úsekoch dopravy – riešenia 
dopravných napojení, budovanie okružných križovatiek, zabezpečenie obslužnosti územia, 
a pod. 

Celkovo bolo na oddelenie v roku 2005 prijatých a spracovaných 1.133 záznamov. 
 
 
Úsek kultúry 
 
 Bratislavský samosprávny kraj v roku 2005 riadil a finančne zabezpečoval 7 
kultúrnych zariadení: štyri divadlá, regionálne osvetové stredisko, regionálnu knižnicu 
a regionálne múzeum. V porovnaní s ostatnými samosprávnymi krajmi je to výrazne menší 
počet, ktorý však súvisí so špecifickým postavením a existenciou bratislavských kultúrnych 
zariadení. 
  
 Príspevok zriaďovateľa pre činnosť divadiel zabezpečil pokrytie základných 
mzdových a prevádzkových nákladov. Prostriedky na hlavnú umeleckú činnosť a rozvíjanie 
divadelných produkcií získavali všetky štyri divadlá vlastnými aktivitami, sponzorskými 
príspevkami a grantami. 
 
 Zvýšený záujem o  repertoár divadla ARÉNA podnietil vedenie divadla 
k maximálnemu zhodnoteniu a  využitiu všetkých dostupných priestorov. Časť svojej 
produkcie uvádzalo divadlo v  priestoroch skúšobne na poschodí (Pán Kolpert, výstavy, 
prednášky, stretnutia). V tradičnom priestore javiska a hľadiska dominovala široká žánrová 
ponuka: koncerty, činohra, muzikály, opery, pohybové divadlo, komponované programy, 
rozprávkové predstavenia. V roku 2005 divadlo pracovalo na princípe agentúrneho typu, t.j. 
bez stáleho súboru. Za inscenáciu TISO získala Aréna na medzinárodnom divadelnom 
festivale Divadelná Nitra tri ocenenia: Cenu za najlepšiu inscenáciu sezóny, Cenu za najlepší 
mužský výkon sezóny a Cenu za najlepšiu scénickú hudbu sezóny. V koprodukcii s               
J. Ďurovčíkom uviedlo divadlo Aréna titul BOLERO, ojedinelý projekt, ktorý v sebe zlučuje 
prvky klasickej činohry a moderného tanca, žiadaný doma i v zahraničí. V letných mesiacoch 
v divadle prebiehal už tretí ročník úspešnej DETSKEJ UNIVERZITY. V jeseni divadlo Aréna 
uviedlo ďalšie nové inscenácie – OSKAR A DÁMA V RUŽOVOM a mimoriadne úspešný 
svetový muzikál ROCKY HORROR SHOW v réžii J. Bednárika. Divadlo v roku 2005 
hosťovalo v rámci Týždňa slovenského divadla v Čechách, zúčastnilo sa festivalu Setkáni 
v Zlíne, vystúpilo v Slezkom dome v Opave. Pre najmenších divákov uvádzalo divadlo počas 
víkendov inscenácie rozprávok Smelý zajko, Tri prasiatka, O divnej čiapke. Všetky 
predstavenia v uplynulom roku boli vypredané, ohlas na existenciu divadla a jeho ponuku je 
hodnotený návštevníkmi pozitívne. 
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 K najdôležitejším udalostiam v divadle ASTORKA KORZO 90 v hodnotenom období 
patrilo 15.-te výročie vzniku divadla, ktoré oslávilo divadlo komponovaným pásmom 15. 
NARODENINY ASTORKY. V roku 2005 vznikli v divadle tri nové inscenácie, ktoré režijne 
naštudovali renomovaní slovenskí divadelní režiséri Juraj Nvôta a Silvester Laurík. 
Inscenácia KEBY SOM SA EŠTE RAZ NARODIL vznikla pri príležitosti 110. výročia 
narodenia Ferdinanda Peoutka. Autorský projekt z tvorby slovenského spisovateľa, dramatika 
a režiséra S. Lauríka TICHÝ DOM získal Cenu Slovenského literárneho fondu, vážne rasové 
problémy v súčasnej spoločnosti odhalila hra PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK. 
Medzinárodná kultúrna výmena – hosťovanie divadla vo februári 2005 vo Švandovom 
divadle v Prahe patrila medzi najprestížnejšie zahraničné podujatia. Platí to aj o účasti na 
FESTIVALE SLOVENSKÉ DIVADLO V  PRAZE, kde tentoraz hosťovalo divadlo s hrou 
Milovníci. Na Medzinárodnom divadelnom festivale COMET v Budapešti sa prezentoval 
súbor Astorky s incenáciou Play Gorkiy alebo Letní hostia tiež s mimoriadnym ohlasom. 
 
 Rok 2005 bol pre Bratislavské bábkové divadlo úspešný. V hodnotenom období 
odohralo 227 predstavení, ktoré navštívilo viac ako tridsať tisíc divákov. V prvom polroku 
uviedli premiéru pôvodnej, rovnomennej hry na motívy Dobšinského rozprávky SOĽ NAD 
ZLATO v naštudovaní Karola Žišku. Veľký ohlas mala aj obnovená premiéra Mozartovej 
ČAROVNEJ FLAUTY, v pôvodnej réžii Jozefa Bednárika. Inscenáciu  naštudovali aj 
v nemeckom jazyku a do divadla si ju prichádzajú pozrieť aj diváci z blízkeho zahraničia. 
Tretím titulom, ktorý obohatil súčasnú repertoárovú ponuku v divadle bola inscenácia               
L. Tomečkovej MIKULÁŠSKE ČARO, ktorej celosvetovú premiéru uviedlo divadlo v réžii 
Matúša Oľhu. V novembri rezonoval nielen v divadle, ale v celom regióne a z pohľadu účasti 
divadelných súborov i mediálnej odozvy na celom Slovensku, 1.festival slovenských 
profesionálnych divadiel, venovaný výročiu úmrtia Pavla Dobšinského. Bratislavské bábkové 
divadlo ho zorganizovalo a úspešne zrealizovalo ako viacdňové podujatie za účasti všetkých 
bábkových divadiel na Slovensku. Bratislavské bábkové divadlo reprezentovalo Slovensko 
s inscenáciou Luskáčik na festivale MULTIKIDS vo Viedni, potom s inscenáciou Finist na 
festivale ZLATÝ DELFÍN vo Varne. Aj komerčné zájazdy v SRN, v októbri v  Ambergu 
s inscenáciou Luskáčik a v decembri na turné po Nemecku s inscenáciou Čarovná flauta. 
 
 Divadlo Ludus  neuviedlo v premiére do leta 2005 žiaden titul. V marci, v spolupráci 
s BKIS, vystúpil v rámci osláv Svetového dňa divadla pre deti a mládež  a  v  júni sa zúčastnil 
na nultom ročníku Festivalu slovenských profesionálnych divadiel DOTYKY A SPOJENIA, 
v Komornom divadle v Martine. Prezentoval sa inscenáciou Doktor Johanes Faust 
a divadelným workshopom Hráme sa na Fausta. Na jeseň pribudol do repertoáru Ludusu nový 
titul. Konkrétne v septembri uviedli v premiére hru Skaza akadémie profesora Machuľku, 
v ktorom  účinkujú štyria profesionálni herci a šesť detí vo veku od 10 -15 rokov. V decembri 
ponúkol Ludus v premiére pôvodnú mini - hru s pesničkami pre deti Hračky, s ambíciou 
uvádzať tento projekt v materských škôlkach, klubovniach a pod. S titulmi  staršieho dáta, 
ktoré sú „ trvalkami“ v ponuke Ludusu  uskutočnilo toto divadlo v priestoroch PKO  31 
predstavení. Záujem vzbudili podujatia, akými bola autogramiáda autora hry Hugo, Frigo, 
Bublina Daniela Heviera , či spoločný projekt s BKIS Hráme sa na strašidlá a na sklonku roka 
Vianoce a anjeli. Celkový počet návštevníkov Divadla Ludus bol 15 tisíc. 
 
 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre pokračovalo v hodnotenom období v 
osvedčenej spolupráci so Združením Malokarpatská vínna cesta. Medzi najúspešnejšie 
podujatia patrili : Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Slovakiatour v Bratislave a GO v 
Brne. Pre vinohradníkov a vinárov pripravilo Malokarpatské osvetové stredisko množstvo 
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osvetových stretnutí a odborných exkurzií aj do zahraničia a ďalšou z dôležitých úloh zostáva 
dobudovanie poradenského centra pre vinohradníkov a vinárov. Oblasť výchovy a 
vzdelávania je ďalšou neoddeliteľnou súčasťou strediska a preto vydáva ponukový list 
výchovno – vzdelávacích aktivít pre ZŠ a SŠ  a v rámci programu starostlivosti o starších 
spoluobčanov spolupracuje  s Klubmi dôchodcov v kraji. Malokarpatské osvetové stredisko 
aktívne využíva možnosti získavania finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov a 
z európskych fondov. Jednou z dlhodobých úloh strediska je vytvorenie Informačného centra 
Bratislavského kraja. Túto úlohu sa postupne darí napĺňať vo vzťahu k miestnej samospráve a 
vo vzťahu ku kolektívom ZUČ. Malokarpatské osvetové stredisko je členom poradných 
orgánov miestnych samospráv, čo umožňuje ovplyvňovať prijímanie koncepcií najmä v 
rozvoji kultúry a cestovného ruchu. ZUČ v podmienkach Malokarpatského osvetového 
strediska realizujú v týchto oblastiach: výtvarníctvo, fotografia, film, výstavy, umelecký 
prednes, divadlá, nefolklórny tanec, komorné a symfonické orchestre, dychové hudby, folklór, 
zborový spev. Je to nosná oblasť v činnosti osvetového strediska, nakoľko realizujú 
postupové súťaže v oblasti neprofesionálnej umeleckej činnosti vo všetkých formách. 
 
  Činnosť Malokarpatského múzea v Pezinku v roku 2005 bola zameraná na 
zabezpečenie výroby mobiliára podľa druhov zbierkového fondu pre depozity do 
novovytvoreného depozitára a následné uloženie celého zbierkového fondu. Vo výskumnej 
oblasti múzeum pokračovalo v plnení štátnej úlohy pod názvom Pasportizácia drobnej 
sakrálnej architektúry, v archeologickom prieskume a výskume bohatých lokalít v Pezinku a 
regióne a vo výskume v oblasti regionálnych komunít so špecializáciou na výrobu keramiky a 
ľudových hudobných nástrojov. Malokarpatské múzeum v Pezinku navštívilo v roku 2005 
celkovo 5.539 návštevníkov. 
  
 Knižničný fond Malokarpatskej knižnice v Pezinku obsahuje 92.089 knižničných 
jednotiek, okrem klasických tlačených kníh ho tvoria aj špeciálne typy dokumentov -  
audiovizuálne a elektronické dokumenty, encyklopédie, jazykové slovníky a databázy na CD. 
Čitatelia mali k dispozícii 104 titulov periodík, z toho 37 regionálnych časopisov. Prírastok 
knižničného fondu v roku 2005 predstavoval  4.716 knižničných jednotiek v hodnote 947 tis. 
Sk. Z toho kúpou z rozpočtu knižnice bolo získaných 2.337 v hodnote 535 tis. Sk a z iných 
zdrojov (sponzorské dary a granty ) 2.380 v hodnote 412  tis. Sk. V rámci aktualizácie 
knižničného fondu postupne vyraďovali zastaranú, duplicitnú a opotrebovanú skladovú 
literatúru, celkovo 3.522 kníh v hodnote 249 tis. Sk. Týmto knižnica zavŕšila generálnu očistu 
knižničného fondu. Prírastky fondu boli spracované elektronicky v databáze kníh. Čitateľom  
pre orientáciu vo fonde slúži elektronický on-line katalóg. Knižnica v roku 2005 získala 
vďaka úspešným projektom Modernizácia knižnično-informačných služieb s využitím 
moderných informačných technológií a zdokonalenie ponuky v službách Malokarpatskej 
knižnice nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 3 mil. Sk zo ŠF EÚ JPD NUTS II 
Bratislava Opatrenie 1.5 SPD cieľ 2 Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva. 
V druhom polroku zrealizovala výmenu systému, inštaláciu nových PC, výpožičných pultov, 
dolaďovanie systému a zaškoľovanie pracovníkov na nový systém. Nový knižničný systém 
priniesol rozšírenie a vyššiu kvalitu knižnično-informačných služieb čitateľom knižnice. 
Knižnica sa zapájala do projektov Ministerstva kultúry SR a MF SR na získanie grantových 
finančných prostriedkov. Úspešný bol aj projekt v programe EX LIBRIS aktualizácia 
knižničných fondov. 
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Úsek vzdelávania 
 
 Bratislavský samosprávny kraj v roku 2005 prideľoval finančné prostriedky pre školy 
a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa zákona č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a podľa Nariadenia vlády 
SR č. 2/2004 Z. z., ktorým  sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, 
základné umelecké školy a školské zariadenia, v znení Nariadenia vlády SR č. 758/2004 Z. z.  
 

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2005 poukazoval finančné prostriedky pre 
organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z dvoch zdrojov: 

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE – finančné prostriedky prideľované z Ministerstva 
školstva SR, prostredníctvom Krajského školského úradu v Bratislave 

II. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE – finančné prostriedky prideľované priamo 
Bratislavským samosprávnym krajom z vlastných príjmov. 
 
Nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení úplne zmenil financovanie 

regionálneho školstva. Financovanie výkonové sa zmenilo na financovanie normatívne. 
Uvedený zákon nezabezpečil všetkým školám a školským zariadeniam finančné prostriedky, 
ako to bolo do roku 2003. Výška pridelených finančných prostriedkov je od roku 2004 
prideľovaná podľa skutočného počtu žiakov na danej škole, zohľadňuje sa typ školy, 
klimatické podmienky v mieste školy, ako aj ďalšie kritériá, uvedené v zákone. Tento zákon 
vytvára vhodné podmienky pre zriaďovateľov, aby mohli prijímať opatrenia, napríklad pri 
neefektívnom hospodárení s finančnými prostriedkami. Bratislavský samosprávny kraj 
v priebehu roka 2005 monitoroval školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti a zisťoval hospodárenie s finančnými prostriedkami.  

 
V roku 2005 bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

celkom 45 rozpočtových organizácií a 31 príspevkových organizácií. Nový systém 
financovania škôl a školských zariadení priniesol transparentnosť, objektívnosť a odhalil 
príčiny zlej finančnej situácie niektorých škôl. V roku 2005 boli vykonané nasledovné 
racionalizačné opatrenia: 

 
 zlúčenie Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským v Senci, Lichnerova 

71 so Strednou školou podnikania s vyučovacím jazykom maďarským 
v Senci, Lichnerova 71 a následný vznik Spojenej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským v Senci, Lichnerova 71, dňom 1. 8. 2005, 

 pozastavenie činnosti Školskej jedálne pri Obchodnej akadémii, Dudova 4 
v Bratislave ku dňu 31. 8. 2005, 

 pozastavenie činnosti Školskej jedálne pri Strednej zdravotníckej škole, 
Strečnianska 18 v Bratislave dňom 31. 8. 2005, 

 vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 
Školskej jedálne pri Domove mládeže, Račianska 80 v Bratislave dňom 31. 7. 
2005, 

 vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 
Školského majetku v Modre dňom 28 . 2. 2005, 

 vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 
Školského majetku v Malinove dňom 31. 8. 2005, 

 vyradenie zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 
Stenografického ústavu, Ružinovská 1 v Bratislave dňom 31. 3. 2005, 
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 zlúčenie Združenej strednej školy drevárskej, Pavlovičova 3 v Bratislave so 
Stredným odborným učilišťom drevárskym, Ivanská cesta 15 v Bratislave 
dňom 30. 6. 2005, 

 zlúčenie Stredného odborného učilišťa stavebného, Ružinovská 1 v Bratislave 
so Stredným odborným učilišťom stavebným, Stará Vajnorská 14 v Bratislave 
dňom  31. 3. 2005. 

 
Dňa 1. februára 2005 bola do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 

zaradená Školská jedáleň pri Gymnáziu v Malackách. Bratislavský samosprávny kraj požiadal 
v priebehu roka 2005 o zaradenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 
dve strediská odbornej praxe: 

 
 Stredisko odbornej praxe pri Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre 

(zaradenie dňom 1. 4. 2005) 
 Stredisko odbornej praxe pri Združenej strednej škole záhradníckej 

v Malinove (zaradenie dňom 1. 9. 2005) 
 
Strediská odbornej praxe sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva 

školstva SR, ako súčasť uvedených rozpočtových organizácií. 
 
Dňom 1. januára 2005 prešlo do zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja Stredné odborné učilište chemické, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave.            
Do 31. 12. 2004 bol zriaďovateľom Slovnaft, a.s. Bratislava.  

 
Uznesením č. 50/2005  zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja dňa 15.06.2005 bolo školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pridelených 400 tis. Sk 
na financovanie aktivít v oblasti vzdelávania – predmetové olympiády, postupové súťaže 
a čiastka 200 tis. Sk bola určená na financovanie aktivít v oblasti vzdelávania – projekt  
Otvorená škola. 

 
Krajský školský úrad v Bratislave v roku 2005 upravil rozpočet Bratislavského 

samosprávneho kraja o nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy. Vzdelávací poukaz je 
prostriedkom na poskytovanie štátneho finančného príspevku na záujmové vzdelávanie žiaka, 
ktoré zabezpečujú základné školy, stredné školy a školské zariadenia.  
 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja sa v roku 2005, podľa zaradenia v sieti škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva SR, členili na osemročné gymnáziá, gymnáziá, športové gymnáziá, 
stredné odborné školy, združené školy, stredné odborné školy umelecké, konzervatóriá 
a stredné odborné učilištia – prenesené kompetencie a domovy mládeže, školské kluby detí, 
školské jedálne, jazykové školy, stredisko záujmovej činnosti, strediská odbornej praxe  – 
originálne kompetencie.  
 
 
Úsek sociálneho zabezpečenia 
 
 V roku 2005 oddelenie sociálnych služieb Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
poskytovalo sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnoprávnu ochranu a sociálnu 
prevenciu prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, staníc opatrovateľskej služby, 
útulkov a zariadení pestúnskej starostlivosti.  
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 Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 16 zariadení 
sociálnych služieb s právnou subjektivitou, z toho 3 domovy dôchodcov a penzióny pre 
dôchodcov,  4 domovy sociálnych služieb pre dospelých, 5 domovov sociálnych služieb pre 
deti a dospelých,  4 domovy sociálnych služieb pre deti. Zvýšil s počet zariadení sociálnych 
služieb o jeden subjekt  z dôvodu zrušenia Domova sociálnych služieb pre dospelých Veľký 
Biel. 

Bez právnej subjektivity je 5 zariadení pestúnskej starostlivosti. V týchto zariadeniach 
sa poskytuje náhradná rodinná starostlivosť pre 18 detí. Tieto zariadenia majú svoje 
opodstatnenie, nakoľko detí, ktorých sa zriekli vlastní rodičia žijú v rodinnom prostredí.  

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 74/2005 zo dňa 

21.09.2005 vymenovalo s účinnosťou od 22.09.2005 JUDr. Michala Kunošíka do funkcie 
riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých, Obchodná 14, Veľký Biel. Uznesením č. 
75/2005 Zastupiteľstvo BSK schválilo organizačné usporiadanie domovov sociálnych služieb 
Veľký Biel-Plavecké Podhradie- Senec, zrušilo rozpočtovú organizáciu Domov sociálnych 
služieb Veľký Biel, s právnym nástupníctvom pre Domov sociálnych služieb Plavecké 
Podhradie s účinnosťou k 31.10.2005 a zriadilo rozpočtovú organizáciu Domov sociálnych 
služieb, Plavecké Podhradie a Domov sociálnych služieb, Senec, Lichnerova 86, 
s detašovaným pracoviskom v Báhoni s účinnosťou k 01.11.2005.  

 
 S účinnosťou od 01.01.2005 boli vypracované dodatky k zriaďovacím listinám 
zariadení sociálnych služieb, pretože došlo k zmenám v legislatíve, ale vznikla aj potreba 
zlučovania niektorých zariadení sociálnych služieb na domovy sociálnych služieb pre deti 
a dospelých z dôvodu starnutia populácie. 
 
 Naďalej sa uskutočňujú audity v zariadeniach sociálnych služieb s cieľom zefektívniť 
a skvalitniť činnosť v jednotlivých zariadeniach. Výsledky v 5 zariadeniach  jasne vyjadrujú 
spokojnosť klientov s poskytovanými službami. 
  
 Činnosť útulku - Nočného stacionára na Furmanskej ulici  v Bratislave  sa začala 
v októbri 2005. Kapacita útulku 24 miest bola počas celej zimy plne obsadená. Bratislavský 
samosprávny kraj tak tiež prispel k riešeniu problému ubytovania ľudí bez domova. 
   
      V zariadeniach sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja sa v priebehu 
roka 2005 riešili nielen materiálne, technické, ekonomické, personálne problémy ale aj otázky  
súčasného stavu vzdelávania pracovníkov. Správu o zabezpečení a úrovni vzdelávania 
manažmentu a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja a návrh na skvalitnenie vzdelávania v Bratislavskom 
samosprávnom kraji Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 
76/2005 zo dňa 21.09.2005 zobralo na vedomie a v rámci návrhu uložilo predložiť Projekt 
ďalšieho vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v Bratislavskom kraji do 
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Vytvorením Strediska vzdelávania sa 
naplní cieľ zameraný na celoživotné vzdelávanie 1.092 zamestnancov zariadení sociálnych 
služieb, a to aj napriek prebiehajúcej transformácii v sociálnej oblasti. Zložitosť 
transformačných  procesov sa zákonite premieta  do všetkých činností týkajúcich sa 
poskytovania sociálnej pomoci. Preto vzdelávací systém musí reagovať na zmenu vonkajšieho 
prostredia a to v dvoch rovinách informačnej a realizačnej. To znamená zabezpečiť 
dostupnosť nových informácií a zabezpečiť cyklickú vzdelávaciu činnosť zameranú na 
získanie vedomostí, zručností a schopností pre výkon konkrétnych pracovných činností.   
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 Za zmienku stojí aj skutočnosť, že Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja 
uznesením č. 35/2005 zo dňa 27.04.2005 schválilo udeliť ocenenie Pamätný list predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja pracovníčke zariadenia pestúnskej starostlivosti pani 
Johane Hauserovej z Čuňova, ktorá mala v tom období v náhradnej rodinnej starostlivosti 6 
detí.  
 V rámci rozvoja sociálnych služieb prebieha komunitné plánovanie. Účelom je 
vytvorenie súhrnnej štruktúry pravidiel, postupov a priorít v oblastí sociálnych služieb. 
Základnými hodnotami komunitného plánovania sú potreby obyvateľov od ktorých sa bude 
odvíjať obsah, kvalita a možností siete sociálnych služieb a sociálnej pomoci. Výsledkom 
komunitného plánovania bude systém sociálnych služieb na miestnej úrovni, ktorý zodpovedá 
miestnym potrebám, reaguje na lokálne odlišnosti a zaisťuje účelné vynakladanie finančných 
prostriedkov. Pre koordináciu komunitného plánovania bol prijatý l pracovník na oddelenie 
sociálnych služieb. 
 

V januári 2005 sa 1. pracovným stretnutím všetkých zástupcov účastníkov začal 
praktický proces realizácie komunitného plánovania, ako prvý v podmienkach samosprávnych 
krajov v Slovenskej republike. 130 zástupcov zo všetkých oblastí sociálnej sféry 
Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom komunitní práce z Ústí nad 
Labem. 

 
Boli vytvorené nasledovné koordinačné skupiny, podskupiny a ich manažéri : 

 Seniori ( p. Šípošová ) 
 Zdravotne postihnutí občania ( p. Záhorcová ) 
 Osoby ohrozené drogovými a inými závislosťami ( p. Dzurilla ) 
 občania v prechodnej sociálnej kríze, rodina v kríze, syndróm CAN ( p. 

Feriancová)  
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 7/2005 zo dňa 
09.02.2005 po prerokovaní materiálu zriadilo Stály výbor komunitného plánovania, 
a schválilo členov Stáleho výboru komunitného plánovania Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

 
Pre tvorbu kvalitného Komunitného plánu je potrebné poznať analýzu súčasného 

stavu, poznať potreby ľudí, tiež naše možnosti. Uskutočnilo sa 52 stretnutí skupín 
a podskupín. Všetci účastníci komunitného plánovania ( zástupcovia štátnych, verejných, 
mimovládnych organizácií, miest a obcí, rezortov ministerstiev, ale aj samotných užívateľov 
služieb) sa aktívne podieľali pri tvorbe návrhov podkladov k vytvoreniu dotazníkov  
v spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave. 
Dotazníky boli v novembri distribuované organizáciám ktoré poskytujú sociálne a zdravotné 
služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu v regióne Bratislavského samosprávneho 
kraja a dotazník pre mestské a obecné úrady. Následne sa vypracujú odborné analýzy, 
s dostatkom relevantných údajov potrebných pre ďalší rozvoj sociálnych služieb 
v Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 
           V novembri každá Koordinačná skupina vypracovala SWOT analýzu, ktorú facilitoval 
p. Polesný z Centra Komunitní práce v Ústí nad Labem. Výstupy analýz sú nám už známe 
a budú použité pri tvorbe 1. Návrhu Komunitného plánu, ako podklad k vytypovaniu cieľov 
a priorít. 
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 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečuje financovanie neštátnych subjektov, ktoré 
poskytujú sociálne služby, sociálne poradenstvo, vykonávajú sociálne prevenciu alebo 
sociálnoprávnu ochranu. Ich zriaďovateľom je právnická alebo fyzická osoba.  
  

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 01.01.2004 príslušný na 
organizovanie výchovno-rekreačných táborov výlučne samosprávny kraj. Výchovno-
rekreačné tábory sa realizovali v rekreačných lokalitách: 

 
 Píla /rekreačná oblasť Malých Karpát – bezbariérové/ 
 Novoť /Orava/ 
 Duchonka / Považský Inovec/ 
 Škútovky /Liptov/ 
 Lošinj /ostrov na severe Chorvátska/ 

 
Výber detí sa uskutočnil formou ponukového listu, s citovaným zákonom o sociálnej 

pomoci v spolupráci: 
 

 Domovy sociálnych služieb pre deti - Bratislava, Malacky 
 Detské domovy – Bratislava, Modra, Bernolákovo, Malacky  
 Neziskové organizácie – Bratislava, Senec 
 Zariadenia pestúnskej starostlivosti – Bratislava, Pezinok, Modra  
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava I - V, 

 
 Výchovno-rekreačné tábory sa organizovali pre deti s vekovou šturktúrou od 3 do 18 rokov: 

 s poruchami správania,  
 s ťažkým zdravotným postihnutím,  
 v náhradnej starostlivosti  

 
      Výchovno-rekreačných táborov sa zúčastnili aj sprievodcovia, ktorí zabezpečovali 
sociálnu starostlivosť pre ťažko zdravotne postihnuté detí a detí s poruchami správania.  
Spolu sa odrekreovalo  205 detí. 
 
 
Úsek zdravotníctva  
 

Z celkového počtu  966 podaní  riešených v správnom konaní v roku 2005 bolo 932 
podaní ukončených v roku 2005 a 20 podaní, ktoré neboli ukončené v roku 2005. Na ich 
základe bolo vydaných 945 prvostupňových rozhodnutí. Proti prvostupňovým rozhodnutiam 
boli podané 3 odvolania o ktorých druhostupňový orgán do 31.12.2005 nerozhodol. V roku 
2005  bol podaný 1  protest prokurátora. 
 

Oddelenie zdravotníctva na úseku preneseného výkonu štátnej správy, ktorá súvisí 
s rozhodovacou pôsobnosťou, ale nemá charakter rozhodnutí vykonávalo nasledovné činnosti: 
určenie lekára v prípade odmietnutia poistenca, určenie zastupujúceho lekára pri dlhodobej 
neprítomnosti lekára alebo pri úmrtí lekára, vyznačenie zmeny v povolení, vyhotovenie 
duplikátov, potvrdzovanie platnosti povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
pozastavenie liekov a zdravotníckych pomôcok, spracovanie doplatkov pacientov za lieky, 
spracovanie spotreby omamných a psychotropných látok, návrhy na zaradenie do 
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špecializačného odboru, overovanie podpisu lekára na listinách určených pre cudzinu 
vystavených zdravotníckymi zariadeniami, riešenie podaní o neoprávnenom vyberaní 
poplatkov  za zdravotnú starostlivosť, oznámenia o uzatvorení lekárne, súhlas s mimoriadnym 
dovozom liekov, preberanie a odovzdávanie  zdravotnej dokumentácie, prešetrovanie návrhov 
na uloženie pokuty, resp. pozastavenie činnosti. 
  

Na oddelenie zdravotníctva  v roku  2005 bolo doručených celkovo 71 sťažností. 
Predmetom bolo porušovanie povinností poskytovateľa a nesúhlas s výškou poplatkov.  
Z celkového počtu bolo 40 sťažností priamo prešetrených a ukončených, z toho 22 sťažností 
bolo opodstatnených, 20 sťažností neopodstatnených. Z celkového počtu bolo 21 sťažností 
postúpených iným orgánom a 8 sťažností nebolo ukončených. 
 

Prenesený výkon štátnej správy bol riadený Ministerstvom zdravotníctva SR. Kontrola 
bola vykonávaná v rámci kompetencií útvaru hlavného kontrolóra. 
 
 
Úsek civilnej ochrany 
 

V súlade § 14a ods. (1) písmeno d) zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov v pôsobnosti samosprávneho kraja, oddelenie 
krízového riadenia metodicky riadilo a vykonávalo prípravu obyvateľstva na sebaochranu 
a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci v spolupráci s 
verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, 
 

Úlohy spojené s touto  kompetenciou rozpracovalo v zameraní činnosti na úseku 
prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, prípravy na poskytovanie prvej 
pomoci, civilnej ochrany, obrany a  OUTS v roku 2005 v pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja a distribuovalo všetkým štatutárnym zástupcom subjektov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (školstvo, kultúra, sociálne 
a zdravotnícke zariadenia, doprava) , 
 

Dňa 28.06.2005 vykonalo oddelenie krízového riadenia prípravu obyvateľstva na 
sebaochranu a vzájomnú pomoc, prípravu na poskytovanie prvej pomoci, nácvik a cvičenie 
členov Krízového štábu Bratislavského samosprávneho kraja, štábu CO, záchrannej jednotky 
CO, výdajného strediska PIO a zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
spojenú s nácvikom výdaja PIO evakuácie pracoviska. Na príprave sa zúčastnilo 93 osôb.  
 

V spolupráci so Strediskom prípravy Limbach oddelenie krízového riadenia 
realizovalo  kurz riaditeľov stredných škôl dňa 08. 09. 2005 v budove Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Na kurze sa zúčastnilo 60 osôb.  
 

V dňoch 20. – 22. 09. 2005 sa v súlade s Ročným plánom civilnej ochrany 
a obrany samosprávnych krajov sa zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja 
zúčastnili v Stredisku Medvedia hora na Zemplínskej Šírave pravidelného odborného 
zhromaždenia zamestnancov, ktorí plnia úlohy v oblasti civilnej ochrany a obrany na 
samosprávnych krajoch SR.  Dňa 22. 09. 2005 vykonalo Ministerstvo obrany SR v spolupráci 
s Hraničnou a cudzineckou políciou, Colnou správou a Vodohospodárskym podnikom v 
Košiciach ukážku, záchranných prác pri povodniach rozdelenú na osem pracovísk, ktorá sa  
konala vo Vojanoch.   
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Oblastná rada Zväzu CO Bratislava v spolupráci s oddelením krízového riadenia 
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vykonala dňa 14. 10. 2005 krajské kolo súťaže 
Mladých záchranárov CO v Stredisku prípravy Limbach. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev 
s počtom 64 žiakov. 

V spolupráci s odborom krízového riadenia Krajského úradu v Bratislave vydalo 
príručku civilnej ochrany pre obyvateľstvo na aktuálnu tému „Príprava na mimoriadne 
situácie – Čo potrebujete vedieť ?“Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zakúpil 8.000 
kusov príručiek, ktoré oddelenie krízového riadenia Úradu Bratislavského samosprávneho 
kraja spolu so zameraním odoslalo štatutárnym zástupcom subjektov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (školstvo, kultúra, sociálne a zdravotnícke 
zariadenia, doprava) . 
 

V spolupráci so Strediskom prípravy MV SR ÚCO Limbach sa oddelenie krízového 
riadenia podieľalo na príprave materiálu – pre školy na tému ochrana človeka a prírody, ktorý 
je spracovaný pre použitie v elektronickej podobe – CD a bude distribuovaný všetkým 
štatutárom škôl a školských zariadení.. 
 
     Formou prednášok, odbornej prípravy – kurzov a účelových cvičení na subjektoch 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  preškolilo 67 
lektorov a 4.589 osôb. 
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I.2 Schválený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja a jeho úpravy 
v zmysle uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 
v roku 2005. 

 
 
 
I.2.1 Schválený rozpočet na rok 2005 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 77/2004 zo dňa 
15.12.2005 schválilo Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2005. 
 

Návrh rozpočtu na rok 2005 bol vypracovaný v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona 
o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenia vlády 
o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona 
o miestnych daniach, zákona o štátnej pokladnici a zákona o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení. 

 
Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, Nariadenie 

vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Zákon 
o miestnych daniach predstavujú úplne nové právne normy, ktoré možno považovať za základ 
pre fiškálnu decentralizáciu platnú od januára 2005. Všetky definujú vlastné príjmy 
samosprávnych krajov a spôsob ich rozdeľovania. Určené sú na pokrytie originálnych 
kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja od roku 2005.  

 
Zákon o štátnej pokladnici, ktorého cieľom je zefektívnenie správy rozpočtových 

prostriedkov definuje spôsob platobného styku, riadenia likvidity v oblasti verejných financií. 
Od roku 2005 je klientom štátnej pokladnice Bratislavský samosprávny kraj, ktorý ako klient 
typu „B“ zabezpečuje platobný styk prostredníctvom transferových účtov Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja. Rozpočtové a príspevkové organizácie nie sú zapojené 
do systému štátnej pokladnice.  
  
 Schválenie Zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve, Nariadenia vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a Zákona o miestnych daniach platných od januára 2005 znamená začiatok 
fiškálnej decentralizácie na úrovni územnej samosprávy. Táto nadväzuje na ukončený proces 
delimitácií kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu. Fiškálna 
decentralizácia – nový systém financovania prispieva k samostatnosti a vyššej zodpovednosti 
územnej samosprávy v rozhodovacom procese o používaní verejných zdrojov pri 
zabezpečovaní základných úloh. Samosprávne kraje cestou k fiškálnej decentralizácií 
prechádzali vývojom v systéme financovania už od samotného vzniku. Nasledujúca schéma 
predstavuje základnú charakteristiku financovania samosprávnych krajov v roku 2005. 
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Schéma financovania v roku 2005 

           

           

     

     

     

   

 

  

        

     

     

  

 

   

        

   

 

  

     

     

     

     

   

 

  

     

     

     

     

  

 

 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 

 

 

  

        

        

        

        

        

        

    

 

    

    

    

    

  

 

  

           

                  

 
 
 
 
 
 
 

 
Krajský školský úrad  

 
Originálne  kompetencie : 
Úrad BSK 
Doprava 
Zdravotníctvo 
Vzdelávanie 
Kultúra 
Sociálne zabezpečenie... 

 

Ministerstvo školstva SR  

 
Prenesené  kompetencie : 
 
Vzdelávanie 

 

Ostatné kapitoly Štátneho 
rozpočtu 
-  Granty a transfery 
-  EU projekty  

 

 

Vlastné príjmy Bratislavského samosprávneho kraja  
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Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja bol schválený rozpočet na rok 2005 
v základnom členení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Rozpočet na rok 2005 
schválilo zastupiteľstvo ako vyrovnaný. 
 
Schválený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2005  
           v tis. Sk 

 Príjmy Výdavky Prebytok/schodok 

Bežný rozpočet 2.019.572 1.972.401 47.171 

Kapitálový rozpočet 220.950 268.121 -47171 

Finančné operácie 0 0 0 

Rozpočet celkom 2.240.522 2.240.522 0 

 
 
Schválený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2005 uznesením Zastupiteľstva BSK č. 
77/2004  zo dňa 15.12.2004: 
 
Príjmy celkom      2.240.522 tis. Sk 
z toho: 

Bežné príjmy      2.019.572 tis. Sk  
 z toho: Daňové príjmy           893.512 tis. Sk 

Nedaňové príjmy                     69.238 tis. Sk 
  Granty a transfery           1.056.822 tis. Sk 
 
 Kapitálové príjmy         220.950 tis. Sk 
 z toho: Daňové príjmy                      0 tis. Sk 

Nedaňové príjmy                   113.000 tis. Sk 
  Granty a transfery                  107.950 tis. Sk 
 
 Príjmy z finančných operácií           0 tis. Sk 
 

Výdavky celkom      2.240.522 tis. Sk 
z toho: 
 Bežné výdavky         1.972.401 tis. Sk 
 z toho:  Úrad BSK            160.231 tis. Sk 
                                               Zdravotníctvo                1.552 tis. Sk 
   Kultúra               49.520 tis. Sk 
   Ekonomická oblasť            149.300 tis. Sk 
   Vzdelávanie         1.136.445 tis. Sk 
   Sociálne zabezpečenie           475.353 tis. Sk 
 
 Kapitálové výdavky             268.121 tis. Sk 
 z toho:  Úrad BSK             152.671 tis. Sk 
   Doprava                10.000 tis. Sk 

Kultúra                36.000 tis. Sk 
   Vzdelávanie               12.050 tis. Sk 
   Sociálne zabezpečenie              57.400 tis. Sk 
 
 Výdavkové finančné operácie           0 tis. Sk 
 
Výsledok hospodárenia (-)schodok/ (+)prebytok                0 tis. Sk  
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I.2.2 Úprava rozpočtu schválená uznesením Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č.50/2005 zo dňa 15.6.2005 

 
 
Úprava príjmovej časti rozpočtu  
 
 

� Zvýšili sa  bežné príjmy – výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku 67.983 tis. Sk 
na výsledný stav 530.404 tis. Sk. Výsledná hodnota je v súlade s  predpisom dane na 
rok 2005 v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý nám bol oznámený listom č. 
I/233/18937/2005 z Daňového riaditeľstva. 

� Znížili sa  kapitálové príjmy – predaj majetku o čiastku 25.313 tis. Sk na výsledný 
stav 87.687 tis. Sk. Do úpravy boli zahrnuté len príjmy z predaja schválené 
zastupiteľstvom, alebo pripravené na schválenie do zastupiteľstva. Použitie týchto 
príjmov je prioritne určené na splatenie kúpnej ceny budovy úradu na Drieňovej ulici.   

� Znížili sa  bežné príjmy – výnosy z úrokov o čiastku 4.500 tis. Sk na výsledný stav 
3.500 tis. Sk a to na základe vývoja v prvom štvrťroku.  

� Znížili sa  bežné príjmy – z prenájmu zdravotníckych zariadení – NsP Malacky 
a Poliklinika Senec o čiastku 120 tis. Sk + 389 tis. Sk na výsledný stav 451 tis. Sk + 
778 tis. Sk Pôvodne sa v schválenom rozpočte uvažovalo o vyňatie majetku 
z polikliniky v Senci k 01.januáru 2005, v skutočnosti sa tak udialo k 01. aprílu 2005. 
V prípade NsP Malacky sa časť nájomného započítala k výdavkom na opravu 
prenajatého zariadenia. 

� Znížili sa  bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na vzdelávanie – prenesené kompetencie o čiastku 5.821 tis. Sk na výsledný stav 
1.000.858 tis. Sk. Uvedená úprava vychádzala z listov Krajského školského úradu 
v Bratislave, ktorými nám bol oznámený a následne upravovaný rozpočet (KŠU-OEČ-
27/2005; KŠU-OEČ-423/2005; KŠU-OEČ-603/2005; KŠU-OEČ-639/2005) 

� Zvýšili sa  bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o  čiastku 1.002 tis. Sk na výsledný stav 
1.002 tis. Sk, ktoré sa použili na financovanie bežných výdavkov školského úradu, 
v zmysle listu č. KŠU-OEČ-432/2005 

� Zvýšili sa  bežné príjmy – granty a transfery MPSVaR SR na Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja o  čiastku 1.300 tis. Sk na výsledný stav 1.300 tis. Sk,  ktoré sa 
v zmysle listu 191/05-IV/3 použili na financovanie výchovno-rekreačných táborov pre 
klientov sociálnych zariadení 

� Zvýšili sa  kapitálové príjmy – granty a transfery Ministerstva financií SR  - sociálne 
zabezpečenie o čiastku 18.000 tis. Sk na výsledný stav 18.000 tis. Sk. Boli to účelové 
finančné prostriedky Ministerstva financií SR na rekonštrukciu a výstavbu nového 
ociálneho zariadenia v Plaveckom podhradí (list Ministerstva financií SR č. 
MF/003942/2005-441). 

� Zvýšili sa  finančné operácie – použitie rezervného fondu o čiastku 1.330 tis. Sk na 
výsledný stav 1.330 tis. Sk Jednalo sa o použitie rezervného fondu na splatenie 
základného imania v spoločnostiach BID, s.r.o. vo výške 650 tis. Sk (uznesenie č. 
20/2005 zo dňa 16.03.2005); RCB, a.s. vo výške 680 tis. Sk (uznesenie č. 21//2005 zo 
dňa 16.03.2005).   
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      Úprava výdavkovej časti rozpočtu  
 
 

� Zvýšili sa  bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
o predpokladanú čiastku 1.002 tis. Sk na výsledný stav 1.002 tis. Sk. Finančné 
prostriedky boli určené na financovanie školského úradu. 

� Zvýšili sa  bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
o predpokladanú čiastku 1.300 tis. Sk na výsledný stav 1.300 tis. Sk. Finančné 
prostriedky boli určené na financovanie výchovno-rekreačných táborov pre klientov 
sociálnych zariadení 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
o predpokladanú čiastku 7.818 tis. Sk na výsledný stav 22.818 tis. Sk. Finančné 
prostriedky boli určené na úhradu dane z nehnuteľností z majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja. Uvedená čiastka sa upravila na základe podaných daňových 
priznaní. 

� Znížili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
o predpokladanú čiastku 200 tis. Sk na výsledný stav 3.800 tis. Sk. Jednalo sa 
o presun finančných prostriedkov určených na financovanie aktivít v oblasti kultúry 
a športu. Uvedené finančné prostriedky sa použili v kultúrnych zariadeniach na 
zabezpečenie keramických trhov v Pezinku a zabezpečenie krajských postupových 
súťaží. Dôvodom presunu bolo ich použitie priamo kultúrnymi zariadeniami  - úpravu 
vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia  č. 
77/2004.  

� Znížili sa  bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, bežné 
transfery na realizáciu VZN č. 6/2004, 8/2005 o predpokladanú čiastku 400 tis. Sk 
(Jednalo sa o presun finančných prostriedkov do oddielu 09 vzdelávanie, určených na 
financovanie aktivít v oblasti vzdelávania – predmetové olympiády, postupové 
súťaže...) a 425 tis. Sk (Jednalo sa o samostatné vyčlenenie prostriedkov na podporu 
športu v zmysle predmetného VZN v tom istom oddiely rozpočtu)  na výsledný stav 
3.175 tis. Sk.  

� Zvýšili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
o predpokladanú čiastku 325 tis. Sk na výsledný stav 325 tis. Sk. Finančné prostriedky 
boli určené na financovanie aktivít v oblasti športu. 

� Znížili sa  bežné výdavky – na dopravu o  čiastku 830 tis. Sk na výsledný stav 
145.170 tis. Sk. Finančné prostriedky sa presunuli do kapitálových výdavkov na 
základe požiadavky rozpočtovej organizácie Regionálne cesty Bratislava, čím sa znížil 
bežný rozpočet tejto organizácie o rovnakú čiastku. Úpravu vykonal predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.    

� Zvýšili sa bežné výdavky – na dopravu o predpokladanú čiastku 160 tis. Sk na 
výsledný stav 160 tis. Sk. Finančné prostriedky boli určené na financovanie výkonov 
vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre obec Závod. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – zdravotníctvo na o čiastku 1.640 tis. Sk na výsledný stav 
3.192 tis. Sk, ktoré sa použili na zníženie záväzkov v NsP Malacky. 

� Zvýšili sa  bežné výdavky – na kultúru o čiastku 200 tis. Sk na výsledný stav    49.720 
tis. Sk. Uvedené finančné prostriedky sa použili v kultúrnych zariadeniach na 
zabezpečenie keramických trhov v Pezinku (Malokarpatské múzeum Pezinok 
a zabezpečenie krajských postupových súťaží (Malokarpatské osvetové stredisko). 
Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 
77/2004.     
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� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 3.500 tis. 
Sk, v prípade originálnych kompetencií. Finančné prostriedky boli určené na úpravu 
rozpočtu ŠJŠ na Palisádoch. 

� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 1.617 tis. 
Sk, v prípade originálnych kompetencií. Finančné prostriedky boli určené na úpravu 
rozpočtu ŠJ pri Gymnáziu v Malackách. 

� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 2.385 tis. 
Sk, v prípade originálnych kompetencií. Finančné prostriedky boli určené na úpravu 
rozpočtu Strediska záujmovej činnosti  pri SVOŠ Modra. 

� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 660 tis. Sk 
na výsledný stav 3.960 tis. Sk, v prípade originálnych kompetencií. Finančné 
prostriedky boli určené na úhradu záväzkov z poistného v Školskom majetku 
Malinovo. 

� Znížili sa bežné výdavky - vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 2.830 tis. 
Sk na výsledný stav 18.614 tis. Sk, určenú na veľkú údržbu. V prípade veľkej údržby 
dochádza k postupnému uvoľňovaniu finančných prostriedkov, prípadne k presunu na 
kapitálové výdavky.  

� Znížili sa bežné výdavky na vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 5.821 tis. 
Sk na výsledný stav 1.007.858 tis. Sk v prípade prenesených kompetencií (Na základe 
úpravy účelových dotácií v časti príjmov – Granty a transfery) 

� Znížili sa bežné výdavky - sociálne zabezpečenie – o predpokladanú čiastku v sume 
3.790 tis. Sk na výsledný stav 18.614 tis. Sk určenú na veľkú údržbu. V prípade 
veľkej údržby dochádza k postupnému uvoľňovaniu finančných prostriedkov, 
prípadne k presunu na kapitálové výdavky do oblasti vzdelávania a sociálneho 
zabezpečenia.  

� Celkovo sa bežné výdavky - sociálne zabezpečenie zvýšili o  čiastku  v sume 2.649 
tis. Sk na výsledný stav 1.975.050 tis. Sk. 

� Pri úprave kapitálových výdavkov sa prihliadalo na potrebu riešenia havarijných 
stavov.  Celkovo sa kapitálové výdavky zvýšili o 44.351 tis. Sk. V rámci úprav 
kapitálového rozpočtu sa presúvali finančné prostriedky určené na veľkú údržbu. 
Dôvodom bol charakter výdavku, kedy nebolo možné dopredu predpokladať, či sa 
bude jednať o kapitálový alebo bežný výdavok. Úpravu za obdobie január až máj 
vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.     

 
      Niektoré významné úpravy kapitálového rozpočtu: 
 
� Zvýšili sa  kapitálové výdavky – o predpokladanú čiastku v sume 8.000 tis. Sk + 295 

tis. Sk + 4.000 tis. Sk. V tomto prípade sa jednalo  o rekonštrukciu v DM na 
Račianskej ulici, ktorý sa nachádza v nevyhovujúcom stave (kotolňa, jedáleň, sociálne 
zariadenia) 

� Zvýšili sa  kapitálové výdavky – o predpokladanú čiastku v sume 3.500 tis. Sk + 
2.500 tis. Sk. V tomto prípade sa jednalo o rekonštrukciu v ZHA na Mikovíniho ulici.  

� Znížili sa kapitálové výdavky – o predpokladanú čiastku v sume 15.000 tis. Sk, 
určenú na rekonštrukciu novej budovy Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
v roku 2005. Na základe harmonogramu prác sa očakávalo finančné plnenia až 
koncom roka. Pri formulovaní podmienok verejného obstarávania úrad postupoval tak, 
aby v čo najmenšej miere zaťažil rozpočet v roku 2005. 

� Zvýšili sa  finančné operácie kapitálových výdavkov – o čiastku v sume 1.330 tis. Sk 
na výsledný stav 1.330 tis. Sk. Jednalo sa o použitie rezervného fondu na splatenie 
základného imania v spoločnostiach BID, s.r.o. vo výške 650 tis. Sk (uznesenie č. 
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20/2005 zo dňa 16.03.2005); RCB, a.s. vo výške 680 tis. Sk (uznesenie č. 21//2005 zo 
dňa 16.03.2005).   

 
 
Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja po úprave v zmysle uznesenia č. 50/2005 
 
               v tis. Sk 

 Príjmy Výdavky 
Prebytok 

(+)/Schodok(-) 

Bežný rozpočet 1.980.192 1.980.192 0 

Kapitálový rozpočet 312.472 312.472 0 

Finančné operácie 1.330 1.330 0 

Rozpočet celkom 2.293.994 2.293.994 0 

 
 

 
I.2.3 Úprava rozpočtu schválená uznesením Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 

kraja č.66/2005 zo dňa 21.9.2005 
 
 

Úprava príjmovej časti rozpočtu  
 
 

� V rámci úpravy rozpočtu nebola navrhnutá zmena úpravy rozpočtu v rámci daňových 
príjmov. 

� Zvýšili sa bežné príjmy - príjmy z licencií zdravotníctvo o čiastku 500 tis. Sk na 
výsledný stav 1.000 tis. Sk a to na základe vývoja v prvom polroku 2005.  

� Zvýšili sa bežné príjmy - príjmy z prenájmu Polikliniky v Petržalke  o čiastku 3.347 
tis. Sk. Vtomto prípade sa jedná o príjem z prenájmu stredísk: Šusteková, 
Strečnianska, Fedinova, Rovnianková, Záporožská. 

� Zvýšili sa bežné príjmy - príjmy rozpočtových organizácií v oblasti vzdelávania 
o čiastku 4..000 tis. Sk na výsledný stav 11.000 tis. Sk a to na základe vývoja v prvom 
polroku 2005. Uvedené finančné prostriedky sa použili na krytie výdavkov škôl a 
školských zariadení. 

� Zvýšili sa kapitálové príjmy - príjmy z predaja nehnuteľností o čiastku 39.228 tis. Sk 
na výsledný stav 126.916 tis. Sk v prípade schválenia nasledovných predajov 
nehnuteľností zastupiteľstvom BSK: 

 
 predaj rodinného domu, okres Pezinok, k.ú. Vištuk, súp.č. 459, na parc. 

1024/32 a 1/10 podielu na hospodárskej budove súp.č. 474, na parcele 1024/9 
manželom Petrovi a Anne Vojnarovským v sume 209 tis. Sk, 

 predaj rodinného domu, okres Pezinok, k.ú. Vištuk, súp.č. 459, na parc. 
1024/31 a 1/10 podielu na hospodárskej budove súp.č. 474, na parcele 1024/9 
manželom Jánovi a Eve Václavíkovovým v sume 209 tis. Sk, 

 predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Petržalka, Poloreckého ul., stavby 
súp.č. 2610, na parc. 386,spoločnosti INFORAMA a.s., Poloreckého 3, 851 04 
BA. v sume 10.400 tis. Sk, 

 predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Staré Mesto v správe  ZŠ a Gymnázia 
s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská ulica, občianskemu združeniu 
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pri ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským RATIO-
EDUCATIONIS, Dunajská 13, Bratislava v sume 2.000 tis. Sk, 

 predaj nehnuteľností, okres Pezinok, k.ú. Svätý Jur, Vynohradnícky dom, 
súp.č. 19, na parc. 41 a parc. č.41 Mestu Svätý Jur, Prostredná 29, 900 21 
Svätý Jur v sume 11.900 tis. Sk, 

 predaj nehnuteľností, okres Pezinok, k.ú. Vištuk, súp.č. 457, na parc. 1024/8 
a stavby súp.č. 473, na parcele 1024/15 bývalý ŠM Fajdal, spoločnosti IN 
VINO a.s., Priemyselná ul.1/a, Bratislava v sume 1.400 tis. Sk, 

 predaj nehnuteľnosti, okres Senec, k.ú. Malinovo na parc. 17/1 a parc. 17/2 
v správe ZSŠZ v Malinove, Slovákovi Štefanovi, bytom Štúrova 14, 900 28 
Ivanka pri Dunaji v sume 766 tis. Sk, 

 predaj nehnuteľnosti v Bratislave,  k.ú. Nivy stavby súp. č.5599, na parc. č. 
15368/15 a parc. č. 15368/144, v správe SOU stavebné, Ružinovská 1, 
Roškovi Vladimírovi, bytom Stavbárska 40, Bratislava v sume 8.040 tis. Sk, 

 predaj nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, dielní v správe SOU 
stavebného, Stará Vajnorská v Bratislave na parcele č. 13657/12 spoločnosti 
PERGAMON s.r.o., Bardejovská 9, Bratislave v sume 2.500 tis. Sk, 

 predaj spoluvlastníckeho podielu na stavbe, súp. č.2707, tvoriaceho nebytové 
priestory  v správe DM Vranovská 2, k.ú. Petržalka, Petrovi Bódymu, bytom 
Vranovská 2, Bratislava v sume 1.804 tis. Sk. 

 
� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 

na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o  čiastku 168 tis. Sk na výsledný stav 
1.170 tis. Sk, ktoré sa použili na financovanie bežných výdavkov školského úradu, 
v zmysle listu č. KŠU-OEČ-1376/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na odchodné o  čiastku 533 tis. Sk na výsledný stav 533 tis. Sk, v zmysle listov č. 
KŠU-OEČ-1383/2005 a KŠU-OEČ-954/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
pre podprogram 078 0A - SPŠ strojnícka, Fajnorovo nám. 5 na projekt PSA 
PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA o  čiastku 324 tis. Sk na výsledný stav 324 tis. 
Sk,  v zmysle listu č. KŠU-OEČ-639/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na o  čiastku 1 086 tis. Sk, ktoré sa použili na financovanie základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-646/05. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na prenesené kompetencie v oblasti školstva o  čiastku 2.239 tis. Sk na výsledný stav 
1.004.716 tis. Sk, ktoré sa použili na financovanie základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-1198/2005. 

� Zvýšili sa  bežné príjmy – granty a transfery na financovanie projektu INFOVEK o  
čiastku 100 tis. Sk na výsledný stav 100 tis. Sk, ktoré sa použili pre Strednú 
priemyselnú školu dopravnú , Kvačalova 20, Bratislava, v zmysle listu z Ústavu 
informácií a prognóz školstva č. 53/iné/05/376. 

� Znížili sa bežné príjmy – granty a transfery na prostriedky z rozpočtu EU o  čiastku 
931 tis. Sk na výsledný stav 46.713 tis. Sk. Tento rozdiel zaplatil BSK vrámci 
programu INTERREG III C (projekt Inter Get Up) z vlastných zdrojov v zmysle 
pravidiel financovania. 

� V rámci úpravy rozpočtu neboli navrhnuté žiadne zmeny rozpočtu v oblasti príjmov 
z finančných operácií. 
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Úprava výdavkovej časť rozpočtu  
 

 
� Zvýšili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

o predpokladanú čiastku 168 tis. Sk. Finančné prostriedky boli určené na financovanie 
školského úradu, v zmysle listu KŠÚ-OEČ-1376/2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
o predpokladanú čiastku 1.700 tis. Sk. Finančné prostriedky boli určené na 
financovanie opravy budovy na Hontianskej ulici, za účelom prípravy priestorov pre 
Regionálne rozvojové agentúry BSK, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch v Pezinku 
a Malackách. 

� Znížili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja o  čiastku 
1.300 tis. Sk na výsledný stav 0 Sk. Finančné prostriedky, ktoré  sú určené na 
financovanie výchovno-rekreačných táborov pre klientov sociálnych zariadení, sa 
presunuli pod oddiel sociálneho zabezpečenia. Úpravu vykonal predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 
o predpokladanú čiastku 22.444 tis. Sk na výsledný stav 374 tis. Sk. Finančné 
prostriedky boli určené na úhradu dane z nehnuteľností z majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja. Uvedená čiastka sa upravila na základe podaných daňových 
priznaní. Daň z nehnuteľností pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa 
presunula na jednotlivé oddiely, na veľkú údržbu na vzdelávanie sa presunulo 3 314 
tis. Sk. Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle 
uznesenia č. 77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky  – na VZN 6,8/2004,2005 o čiastku 1.050 tis. Sk na 
výsledný stav 2.125 tis. Sk, ktoré sa presunú na kapitálové výdavky pre VZN 6/2004  
v zmysle uznesenia zastupiteľstva č.  44/2005. 

� Znížili sa bežné výdavky – na dopravu o  čiastku 430 tis. Sk na výsledný stav 145.170 
tis. Sk. Finančné prostriedky sa presunuli do kapitálových výdavkov na základe 
požiadavky rozpočtovej organizácie Regionálne cesty Bratislava, čím sa znížil bežný 
rozpočet tejto organizácie o rovnakú čiastku. Úpravu vykonal predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.    

� Znížili sa bežné výdavky – na dopravu (rozpočtová organizácia RCB) o 
predpokladanú čiastku 40.158 tis. Sk na výsledný stav 39.582 tis. Sk. Finančné 
prostriedky sa použili na rovnaký účel a to na základe zmlúv so spoločnosťou 
Regionálne cesty Bratislava a.s. 

� zvýšili sa bežné výdavky – na dopravu (RCB, a.s.) o predpokladanú čiastku 40.158 tis. 
Sk na výsledný stav 40.158 tis. Sk. 

� zvýšili sa bežné výdavky  na odstránenie havarijného stavu mosta evidenčné číslo 503 
– 012A nad D2 v Malackách – o čiastku 4.000 tis. Sk. Na základe diagnostického 
prieskumu bolo navrhnuté riešenie odstránenia závady mostného  objektu 
v predpokladanej čiastke 4 000 tis. Sk. Okamžité ohrozovanie premávky na 
komunikácii D2 bolo odstránené. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na zdravotníctvo – o čiastku 739 tis. Sk na výsledný stav 
739 tis. Sk, ktoré sa použijú na úhradu za daň z nehnuteľností. . Úpravu vykonal 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.   

� Zvýšili sa bežné výdavky na zdravotníctvo – o čiastku 3.347 tis. Sk , ktoré 
predstavujú príjmy z prenájmu Polikliniky v Petržalke a použili sa na zníženie 
záväzkov v Nemocnici s poliklinikou v Malackách – príspevková organizácia BSK.  
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� Znížili sa bežné výdavky na zdravotníctvo – o čiastku 500 tis. Sk. Finančné 
prostriedky z udelených pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na kultúru o čiastku 271 tis. Sk na výsledný stav    49.991 
tis. Sk. Uvedené finančné prostriedky sa použili v kultúrnych zariadeniach na úhradu 
za daň z nehnuteľností Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
v zmysle uznesenia č. 77/2004.     

� Zvýšili sa bežné výdavky na kultúru – na veľkú údržbu o čiastku 308 tis. Sk, uvedené 
finančné prostriedky sa použili  na opravu a údržbu kultúrnych zariadenií Úpravu 
vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.     

� Zvýšili sa bežné výdavky – na kultúru o čiastku 1 860 tis. Sk, uvedené finančné 
prostriedky sa použili  na bežnú prevádzku kultúrnych zariadení. 

� Zvýšiť bežné výdavky – na kultúru o čiastku 1 182 tis. Sk, uvedené finančné 
prostriedky sa použili  na valorizáciu platov pre kultúrne zariadenie. 

� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie na prenesené kompetencie o čiastku 533 tis. 
Sk na odchodné, v zmysle listov z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-
OEČ-1383/2005 a KŠU-OEČ-954/2005 . 

� Zvýšili sa bežné výdavky- vzdelávanie na prenesené kompetencie o čiastku 324 tis. 
Sk pre podprogram 078 0A - SPŠ strojnícka, Fajnorovo nám. 5 na projekt PSA 
PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA,  v zmysle listu z Krajského školského úradu v 
Bratislave č. KŠU-OEČ-639/2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie na prenesené kompetencie o čiastku 1 086 tis. 
Sk, ktoré sa použili na financovanie základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení, v zmysle listu z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-OEČ-
646/05. 

� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 400 tis. Sk. 
Finančné prostriedky boli určené na financovanie aktivít v oblasti vzdelávania – 
predmetové olympiády, postupové súťaže... 

� Zvýšili sa bežné výdavky - vzdelávanie – o predpokladanú čiastku v sume 200 tis. Sk. 
Finančné prostriedky boli určené na financovanie aktivít v oblasti vzdelávania – 
Otvorená škola... 

� Zvýšiť bežné výdavky na prenesené kompetencie  v oblasti školstva o  čiastku 2.239 
tis. Sk, ktoré sa použili na financovanie základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení, v zmysle listu z Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠU-OEČ-
1198/2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na prenesené kompetencie v oblasti školstva na 
financovanie projektu INFOVEK o  čiastku 100 tis. Sk, ktoré sa použili pre Strednú 
priemyselnú školu dopravnú, Kvačalova 20, Bratislava, v zmysle listu z Ústavu 
informácií a prognóz školstva č. 53/iné/05/376. 

� Zvýšili sa bežné výdavky  na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku 
sumu 569 tis. Sk na riešenie havarijných stavov  pre  Gymnázium, Hubeného, 
Bratislava – havarijný stav komína v sume 250 tis. Sk a SOU Komenského, Pezinok – 
havarijný stav presklenej deliacej steny v sume 400 tis. Sk, ktoré sa presunuli z 
originálnych kompetencií. Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – vzdelávanie na veľkú údržbu – o predpokladanú čiastku 
sumu 3.314 tis. Sk na riešenie havarijných stavov  školských zariadení v zmysle 
predchádzajúcich úprav. Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 
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� Zvýšili sa bežné výdavky – na vzdelávanie o predpokladanú čiastku sumu 1.721 tis. 
Sk na riešenie havarijných stavov školských zariadení v zmysle  predchádzajúcich 
úprav. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na vzdelávanie o predpokladanú čiastku sumu 20.263 tis. 
Sk na riešenie havarijných stavov školských zariadení. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – o predpokladanú čiastku sumu 15.471 tis. Sk. Uvedené 
finančné prostriedky sa použili pre školské zariadenia na úhradu za daň z 
nehnuteľností v zmysle predchádzajúcich úprav. Úpravu vykonal predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku 
sumu 569 tis. Sk na riešenie havarijných stavov pre oblasť sociálneho zabezpečenia. 
Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 
77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku 
sumu 1 098 tis. Sk na riešenie havarijných stavov kapitálového charakteru . Úpravu 
vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky na veľkú údržbu – vzdelávanie o predpokladanú čiastku v 
sume 150 tis. Sk, ktoré sa použili na obstaranie hmotného a nehmotného majetku 
(presunu z bežných výdavkov na kapitálové). 

� Zvýšili sa bežné výdavky - sociálne zabezpečenie – o predpokladanú čistku v sume 
2.558 tis. Sk. Uvedené finančné prostriedky sa použili pre sociálne zariadenia na 
úhradu za daň z nehnuteľností v zmysle predchádzajúcich úprav. Úpravu vykonal 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Zvýšili sa bežné výdavky - sociálne zabezpečenie – o predpokladanú čiastku v sume 
1.300 tis. Sk. . Finančné prostriedky, ktoré  boli určené na financovanie výchovno-
rekreačných táborov pre klientov sociálnych zariadení, sa presunuli pod oddiel 
sociálneho zabezpečenia z Úradu BSK. Úpravu vykonal predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004 

� Zvýšili sa bežné výdavky na veľkú údržbu – o predpokladanú čiastku v sume 1.092 
tis. Sk, ktoré sa použijú na odstránenie havarijných stavov pre sociálne zariadenia. 
Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 
77/2004. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na veľkú údržbu – o predpokladanú čiastku v sume 569 tis. 
Sk na riešenie havarijných stavov pre oblasť sociálneho zabezpečenia, v zmysle 
predchádzajúcich úprav. Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb – o predpokladanú čiastku 
v sume 1.029 tis. Sk, ktoré sa použili v kapitálových výdavkoch na riešenie 
havarijných stavov pre sociálne zariadenia. Úpravu vykonal predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb – o predpokladanú čiastku 
v sume 300 tis. Sk, ktoré sa použili v kapitálových výdavkoch na obstaranie hmotného 
majetku pre oblasť vzdelávanie. Úpravu vykonal predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

� Znížili sa bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb – o predpokladanú čiastku 
v sume 1.092 tis. Sk, ktoré sa presunuli na riešenie havarijných stavov pre zariadenia 
poskytujúce sociálne služby. Úpravu vykonal predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004. 

�  Zvýšili sa bežné výdavky pre zariadenia sociálnych služieb o predpokladanú čiastku 
sumu 4.000 tis. Sk na úhradu za vybavenie interiéru po skončení rekonštrukcie  DSS 
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Sibírska po ukončení rekonštrukcie a prístavby financovanej z Rozvojovej banky 
Rady Európy v roku 2005. 

 
Kapitálové výdavky  

 
� Pri úprave kapitálových výdavkov sa prihliadalo na potrebu riešenia havarijných 

stavov.  Celkovo sa kapitálové výdavky zvýšili  o 10.046 tis. Sk. V rámci úprav 
kapitálového rozpočtu sa presúvali finančné prostriedky určené na veľkú údržbu. 
Dôvodom bol charakter výdavku, kedy nebolo možné dopredu predpokladať, či sa 
jedná o kapitálový alebo bežný výdavok. Úpravu za obdobie január až august vykonal 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia č. 77/2004.     

 Zvýšili sa  kapitálové výdavky  – na VZN 6/2004 a 8/2005 o čiastku 1.050 
tis. Sk na výsledný stav 2.125 tis. Sk, ktoré sa presunuli na kapitálové 
výdavky pre VZN 6/2004  v zmysle uznesenia zastupiteľstva č.  44/2005 

 
Finančné výdavkové operácie  
 

 
� V rámci úpravy rozpočtu zmeny vo finančných výdavkových operáciách neboli 

navrhnuté. 
 
 
Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja po úprave v zmysle uznesenia č. 66/2005 
 
               v tis. Sk 

 Príjmy Výdavky 
Prebytok 

(+)/Schodok(-) 

Bežný rozpočet 2.089.970 2.013.918 +76.052 

Kapitálový rozpočet 252.866 328.918 -76.052 

Finančné operácie 1.330 1.330 0 

Rozpočet  celkom 2.344.166 2.344.166 0 

 
 
 
I.2.4  Úprava rozpočtu predsedom Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 15.11.2005 
 
 

Úprava príjmovej časti rozpočtu  
 

 
� Zvýšili sa bežné príjmy - výnosy dane z príjmov fyzických osôb o čiastku 20.782 tis. 

Sk na výsledný stav 451.873 tis. Sk a to na základe vývoja počas  roku 2005. 
� Zvýšili sa bežné príjmy - výnosy dane z motorových vozidiel o čiastku 49.626 tis. Sk 

na výsledný stav 580.030 tis. Sk na základe priaznivého vývoja počas  roku 2005. 
Celkovo sa daňové príjmy Úradu zvýšili o predpokladanú čiastku 70.408 tis. Sk na 
výsledný stav 1.031.903  tis. Sk  

� V rámci úpravy rozpočtu neboli navrhnuté žiadne zmeny rozpočtu v oblasti 
nedaňových príjmov. 
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� Znížili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave na 
prenesené kompetencie v oblasti školstva o  čiastku 457 tis. Sk ktoré boli použité na 
financovanie základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v zmysle listu č. 
KŠU-OEČ- 1949/2005 zo dňa 22.11.2005. 

� Znížili sa bežné príjmy – prostriedky z rozpočtu Európskej únie na projekty o  čiastku 
46.268 tis. Sk. Mnohé zo schválených projektov budú realizované až v roku 2006, 
lebo proces schvaľovania projektov a  následné verejné obstarávanie projektov je 
časovo náročné. 

� Znížili sa kapitálové príjmy – prostriedky z rozpočtu Európskej únie na projekty o  
čiastku 27.550 tis. Sk. Niektoré projekty sa nerealizovali v roku 2005. Jednalo sa 
o nasledovné projekty: 

 
 Využitie geotermálneho vrtu                   v sume 19.500 tis. Sk, 
 Projekt na revitalizáciu Slnečných jazier   v sume   4.750 tis. Sk, 
 Rekonštrukcia budovy Malokarpatského múzea  v sume   3.800 tis. Sk. 

 
� Znížili sa bežné príjmy – prostriedky z rozpočtu Ministerstva sociálnych vecí a rodiny 

na voľby o  čiastku 2.080 tis. Sk v zmysle listov Krajského úradu v Bratislave č OF-
9785/2005-GF2/DNV a OF-9490/2005-GF2/DNV.  

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na odchodné o  čiastku 437 tis. Sk na výsledný stav 970 tis. Sk, v zmysle listov č. 
KŠÚ-OEČ-1656/2005 a KŠU-OEČ-1849/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
pre podprogram 078 0A - SPŠ strojnícka, Fajnorovo nám. 5 na projekt PSA 
PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA o  čiastku 324 tis. Sk na výsledný stav 324 tis. 
Sk,  v zmysle listu č. KŠU-OEČ-639/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na o  čiastku 831 tis. Sk na projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti ŠMND, 
ktoré sa použili v zmysle listu č. KŠÚ-OEČ-1919/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Krajského školského úradu v Bratislave 
na prenesené kompetencie v oblasti školstva na podprogram 078 0A - ŠÚV na katalóg 
ŠÚR+ŠÚP+ŠÚV=75 o  čiastku 150 tis. Sk, v zmysle listu č. KŠU-OEČ-1198/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery na financovanie podprogram 078 02 - 
ŠMND -"špecifikácia vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí" čiastku 80 tis. Sk, 
ktoré boli použité pre Školu pre mimoriadne nadané deti , Teplická, Bratislava, 
v zmysle listu KŠÚ-OEČ-1985/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Ministerstva práce sociálnych vecí 
a rodiny o  čiastku 150 tis. Sk na komunitné plánovanie, v zmysle listu Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny  č. 1250/07-IV/2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Ministerstva kultúry o  čiastku 1 040 tis. 
Sk na realizáciu projektov divadelných hier podľa zmluvy MK-BA/2005/4.1 zo dňa 
14.10.2005. 

� Zvýšili sa bežné príjmy – granty a transfery Ministerstva kultúry o  čiastku 590 tis. Sk 
na realizáciu projektov divadelných hier podľa zmluvy MK-BA/2005/4.5 zo dňa 
25.10.2005. 

 
Príjmy z finančných operácií  

 
V rámci úpravy rozpočtu neboli navrhnuté žiadne zmeny rozpočtu v oblasti príjmov 
z finančných operácií. 
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Úprava výdavkovej časti rozpočtu  
 

Bežné výdavky  
 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. 
V schválenom rozpočte na rok 2005 neboli rozpočtované niektoré výdavky.  

 V roku 2005  vznikli nepredpokladané náklady na súdne poplatky - spor 
Malokarpatské múzeum v sume 431 tis. Sk.  

 Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil vydanie publikácií o faktografii I. 
volebného obdobia poslancov BSK v sume 86 tis. Sk a  náučno-propagačný 
materiál  o Bratislavskom samosprávnom kraji  v sume 518 tis. Sk. 

 Výdavky úradu spojené s prípravou a zabezpečením stretnutia regiónov - 
tlmočenie, a preklady, preprava účastníkov, materiálne a propagačné 
zabezpečenie, občerstvenie, prenájom priestorov a techniky boli v sume  812 tis. 
Sk.  

 Vyššie výdavky sa čerpali na znalecké posudky pre potreby zastupiteľstva za 
účelom určenia trhovej hodnoty majetku pri predaji majetku, taktiež na 
geometrické plány a to  za účelom majetkového vysporiadania, alebo zápisu do 
katastra, alebo zápisu stavieb  alebo predaja nehnuteľností, alebo častí 
nehnuteľností  v sume 436 tis. Sk. Tieto posudky sa vypracovávali na majetok 
v rámci BSK. 

 Bol zakúpený bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov. Jeho potreba 
vyplynula zo zákona č 428/2002 a následne k tomu boli vyškolení zamestnanci 
v sume 248 tis. Sk.  

 Úprava softvéru pre potreby úradu v súvislosti s používaním informačného 
systému SPIN bola v sume 357 tis. Sk. 

 Schválenie zmeny organizačnej štruktúry zastupiteľstvom si vyžiadalo úpravy 
v L/N a opravu servera v sume 304 tis. Sk. 

 Vzhľadom na pripravovanú realizáciu rekonštrukcie v administratívnu budovu 
na Drieňovej ul. v zimnom období bolo potrebné zabezpečiť dostatočnú teplotu 
vnútorných priestorov pre technologické postupy (vnútorné omietky, 
vyrovnávanie podláh), aby sa predišlo znehodnoteniu stavby v sume 382 tis. Sk 
a ostatné prevádzkové náklady (vodné, stočné a el. energia) v sume  322 tis. Sk.   

 Poistená bola budova ZZSS v Plaveckom Podhradí v sume 73 tis. Sk. 
 Prevádzkové náklady na časť budovy Polikliniky na Šustekovej ulici, ktorá nie je 

v prenajme  boli v sume 213 tis. Sk.  
 Pri odovzdávaní majetku BSK - Vinohradnícky dom, ktorého predaj bol 

schválený zastupiteľstvom 21.9.2005 boli zistené závady, na odstránenie ktorých 
boli potrebné finančné prostriedky v celkovej čiastke 143 tis. Sk.   

 Pre potreby regionálneho odboru boli prenajaté ďalšie priestory na Bóhrovej 
ulici v sume 68 tis. Sk. 

 Predseda BSK na návrh zamestnaneckej rady pri Úrade BSK schválil 
poskytovanie stravných lístkov  zamestnancom podľa § 144 ods.3 b, c, d, čo 
znamenalo poskytovanie stravných lístkov aj na dní pracovného pokoja a počas 
dovoleniek. Taktiež z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov boli zvýšené 
náklady na stravné o  311 tis. Sk.    

 V priebehu roka bol zakúpený softvér na evidenciu majetku SNEM. 
K používaniu programu boli vyškolení zamestnanci v sume 120 tis. Sk.  

 Predseda BSK schválil úhradu výdavkov  za nájomné pre regionálnu agentúru v 
Senci od roku 2003 v sume 358 tis. Sk. 
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 Zvýšili sa bežné výdavky – na opravu priestorov budovy na Hontianskej ulici  
o predpokladanú čiastku 642 tis. Sk.  

 Znížili sa  bežné výdavky na projekty financované z prostriedkov rozpočtu 
Európskej únie o  čiastku 38.150 tis. Sk. Vzhľadom na to, že proces 
schvaľovania projektov a  taktiež následné verejné obstarávanie schválených 
projektov  bolo časovo náročné, mnohé zo schválených projektov budú 
realizované až v roku 2006.  

 Znížili sa bežné výdavky na projekty financované z prostriedkov rozpočtu 
Európskej únie o  čiastku 1.794 tis. Sk. Vzhľadom na to, že časť výdavkov 
v projektoch „Zdokonalenie ponuky v službách Malokarpatskej knižnice 
v Pezinku“ a „Program susedstva Maďarsko - Slovensko – Ukrajina“ majú 
kapitálový charakter. 

Celkovo sa bežné výdavky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja znížili  
o predpokladanú čiastku 34.206 tis. Sk.  

� Zvýšili sa bežné výdavky – na financovanie daní o čiastku  2 tis. Sk na výsledný stav 
63 tis. Sk podľa skutočného plnenia. 

� Zvýšili sa bežné výdavky pre školské podniky – originálne kompetencie v sume 74 tis. 
Sk, ktoré sa použili na úhradu neuhradených faktúr za zrušený Školský majetok 
Modra. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť z  originálnych kompetencií pre 
oddiel vzdelávanie. 

� Zvýšili sa bežné výdavky pre školské podniky – originálne kompetencie v sume 158 
tis. Sk, ktoré sa použili úhrada faktúr súvisiacich zo zrušením organizácie v zmysle 
uznesenia  č.77/2005 písm. E2 za zrušený Školský majetok Modra. Finančné 
prostriedky sa presunuli z  originálnych kompetencií pre oddiel vzdelávanie. 

� Celkovo sa bežné výdavky v oblasti školských podnikoch zvýšili o predpokladanú 
čiastku 234 tis. Sk na výsledný stav 4.255 tis. Sk  

� Zvýšili sa bežné výdavky – na financovanie výkonov vo verejnom záujme v 
autobusovej doprave SAD Bratislava  o čiastku  13.000 tis. Sk na výsledný stav 
78.000 tis. Sk. Najmä v dôsledku neúmerného rastu cien motorovej nafty, bolo 
potrebné vykryť väčšiu stratu dopravcovi vo vnútroštátnej  autobusovej doprave. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – pre Regionálne cesty Bratislava o  čiastku  3.795 tis. Sk na 
odstránenie havarijných stavov ciest a cestných komunikácií v Hrubom Šúri v sume 
2 293 tis. Sk, opravu mostového objektu na ceste II/503 a diaľnice D2 v km 89,72 
a opravu štátnej cesty III/503 v sume 4 002 tis. Sk, Pernek – Baba v sume 1 500 tis. Sk 

� Zvýšili sa bežné výdavky na údržbu ciest II. a III. triedy o 1.260 tis. Sk v zmysle 
platných zmlúv s RCB a.s.  

� Znížili sa bežné výdavky pre rozpočtovú organizáciu RCB o čiastku 921 tis. Sk 
v zmysle listu RCB č. vl.10/2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na  opravu cestnej komunikácie na Kolibu o  čiastku  
15.000 tis. Sk. Jedná sa o presun z kapitálových výdavkov, nakoľko združené 
finančné prostriedky s Hlavným mestom Bratislava majú bežný charakter.  

� Zvýšili sa bežné výdavky – na o čiastku 2.367 tis. Sk, ktoré sa použijú na zníženie  
záväzkov pre Nemocnicu s poliklinikou v Malackách, Senci a pre  polikliniku 
v Petržalke. 

� Zvýšili sa bežné výdavky –  na kultúru o  čiastku 1 040 tis. Sk na realizáciu projektov 
divadelných hier podľa zmluvy MK-BA/2005/4.1 zo dňa 14.10.2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky –  na kultúru o  čiastku 410 tis. Sk na realizáciu projektov 
hier Malokarpatského osvetového strediska podľa zmluvy MK-BA/2005/4.5 zo dňa 
25.10.2005. 
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� Zvýšili sa bežné výdavky –  na kultúru o  čiastku 93 tis. Sk na realizáciu projektov 
hier Malokrpatského osvetového strediska podľa zmluvy MK-BA/2005/5.1 zo dňa 
22.7.2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky –  na kultúru o  čiastku 205 tis. Sk na realizáciu projektu  
Malokrpatskej knižnice  „V čítaní je poznanie“ podľa zmluvy MK-BA/2005/2.9 zo 
dňa 28.12.2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky  – na kultúru o  čiastku 180 tis. Sk na realizáciu projektov 
podľa zmluvy MK-BA/2005/4.4 zo dňa 20.10.2005. Jednalo sa o finacovanie 
reštaurovania barokových plastík od neznámeho západoslovenského sochára v sume 
80 tis. Sk a o projekt na záchranu pamiatok z opevnej osady z doby bronzovej 
v Budmericiach v sume 50 tis. Sk pre Malokarpatské múzeum v Pezinku. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na kultúru o  čiastku 300 tis. Sk o presunuté finančné 
prostriedky z kapitálových výdavkov na  interiérový mobiliár  pre Malokarpatské 
múzeum v Pezinku. 

� Zvýšili sa bežné výdavky – na kultúru o  čiastku 879 tis. Sk na opravu a údržbu 
kultúrnych zariadení. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na prenesené kompetencie na odchodné o  čiastku 437 tis. 
Sk na výsledný stav 970 tis. Sk, v zmysle listov č. KŠÚ-OEČ-1656/2005 a KŠU-
OEČ-1849/2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na prenesené kompetencie pre podprogram 078 0A - SPŠ 
strojnícka, Fajnorovo nám. 5 na projekt PSA PEUGEOT CITROEN SLOVAKIA o  
čiastku 324 tis. Sk na výsledný stav 324 tis. Sk,  v zmysle listu č. KŠU-OEČ-
639/2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na prenesené kompetencie  o  čiastku 831 tis. Sk na projekt 
alternatívnej starostlivosti o nadané deti ŠMND, ktoré sa použili v zmysle listu č. 
KŠÚ-OEČ-1919/2005. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na prenesené kompetencie v oblasti školstva na podprogram 
078 0A - ŠÚV na katalóg ŠÚR+ŠÚP+ŠÚV=75 o  čiastku 150 tis. Sk, v zmysle listu č. 
KŠU-OEČ-1198/2005. 

� Zvýšili sa bežné  výdavky na prenesené kompetencie na financovanie podprogram 078 
02  ŠMND -"špecifikácia vývinu a realizácia potenciálu nadaných detí" o čiastku 80 
tis. Sk, ktoré sa použili pre Školu pre mimoriadne nadané deti , Teplická, Bratislava, 
v zmysle listu KŠÚ-OEČ-1985/2005.  

� Zvýšili sa bežné výdavky na prenesené kompetencie v oblasti školstva 
o predpokladanú čiastku 150 tis. Sk na vzdelávacie poukazy. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na originálne  kompetencie o čiastku 15.000 tis. Sk. Tieto  
finančné prostriedky sa poskytnú  školským zariadeniam na úhradu nazaplatených 
faktúr v roku 2005.  

� Zvýšili sa bežné výdavky  na veľkú údržbu – vzdelávanie – o predpokladanú čiastku 
sumu 20.762 tis. Sk na riešenie havarijných stavov  školských zariadení. 

� Znížili sa bežné výdavky na originálne kompetencie v sume 74 tis. Sk, ktoré sa použili 
na úhradu neuhradených faktúr za zrušený Školský majetok Modra. Finančné 
prostriedky sa presunuli na oddiel školské podniky. 

� Znížili sa bežné výdavky na originálne kompetencie v sume 158 tis. Sk, ktoré sa 
presunuli na úhradu faktúr súvisiacich zo zrušením organizácie v zmysle uznesenia  
č.77/2005 písm. E2 za zrušený Školský majetok Modra. 

� Znížili sa bežné výdavky na daň z nehnuteľností v sume 189 tis. Sk, na základe 
skutočne zaslaných prostriedkov školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK. 
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� Zvýšili sa bežné výdavky  – o predpokladanú čiastku sumu 1. tis. Sk. Uvedené 
finančné prostriedky sa použili pre sociálne zariadenia na úhradu za daň z 
nehnuteľností v zmysle predchádzajúcich úprav. 

� Zvýšili sa bežné výdavky o  čiastku 150 tis. Sk na komunitné plánovanie, v zmysle 
listu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  č. 1250/07-IV/2005.  

� Zvýšili sa bežné výdavky o  predpokladanú čiastku 5.284 tis. Sk pre sociálne 
zariadenia. Finančné prostriedky sa použili na odstupné pre DSS Veľký Biel. 

� Zvýšili sa bežné výdavky na veľkú údržbu o  čiastku 10.473 tis. Sk, ktoré sa použili 
na riešenie havarijných stavov budov v sociálnych zariadeniach.  

� Znížili sa bežné výdavky na vybavenie nového DSS Sibírska o  čiastku 4.000 tis. Sk. 
� Znížili sa bežné výdavky na vybavenie nového DSS v Plaveckom Podhradí, Senci a 

Báhoni o  čiastku 6.721 tis. Sk. Vzhľadom na časovú náročnosť verejného 
obstarávania,  je predpoklad realizácie  interiérové vybavenie v DSS  Báhoň až v roku 
2006. 

� Znížili sa bežné výdavky o  čiastku 383 tis. Sk, ktorú sa presunuli na kapitálové 
výdavky na nákup automobilu DSS Sibírska. 

 
Kapitálové výdavky  
 
� Najvýraznejšia zmena kapitálových výdavkov bola u projektov financovaných 

z prostriedkov Európskej únie. Vzhľadom na skutočnosť, že niektoré projekty sa 
nerealizovali v roku 2005, znížil sa rozpočet  o  čiastku 29.000 tis. Sk. Jednalo sa 
o nasledovné projekty „ Využitie geotermálneho vrtu“ v sume  20.000 tis. Sk, „Projekt 
na revitalizáciu Slnečných jazier“ v sume 5.000 tis. Sk, „Rekonštrukcia budovy 
Malokarpatského múzea“  v sume    4.000 tis. Sk. 

 
Pri úprave kapitálových výdavkov sa prihliadalo aj na potrebu riešenia havarijných 

stavov.  Celkovo sa kapitálové výdavky znížili o 48.198 tis. Sk. V rámci úprav kapitálového 
rozpočtu sa presúvali finančné prostriedky určené na veľkú údržbu. Dôvodom bol charakter 
výdavku, kedy nebolo možné dopredu predpokladať, či sa bude jednať o kapitálový alebo 
bežný výdavok.  

 
Finančné výdavkové operácie  
 
� V rámci úpravy rozpočtu zmeny vo finančných výdavkových operáciách neboli 

realizované. 
 
Výsledná úprava rozpočtu 
 
Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja po úprave predsedom BSK zo dňa 15.11.2005 
               v tis. Sk 

 Príjmy Výdavky 
Prebytok 

(+)/Schodok(-) 

Bežný rozpočet 2.127.430 2.072.520 +54.910 

Kapitálový rozpočet 215.816 270.726 -54.910 

Finančné operácie 1.330 1.330 0 

Rozpočet  celkom 2.344.576 2.344.576 0 

 
 



 ZÁVEREČNÝ ÚČET BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2005 

 53 

I.2.5 Upravený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2005 k 31.12.2005 
 
 
 V priebehu roka bol schválený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja 
niekoľkokrát upravovaný až do svojej konečnej podoby. Posledná úprava bola vykonaná 
predsedom Bratislavského samosprávneho kraja v novembri 2005. Celkovo sa úpravami  
zvýšili príjmy a výdavky rozpočtu o 104.054 tis. Sk oproti schválenému rozpočtu v decembri 
2004. 
 
Upravený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2005 k 31.12.2005: 
 
Príjmy celkom      2.334.576 tis. Sk 
z toho: 

Bežné príjmy                             2.127.430 tis. Sk  
 z toho: Daňové príjmy        1.031.903 tis. Sk 

Nedaňové príjmy                     72.076 tis. Sk 
  Granty a transfery           1.023.451 tis. Sk 
 
 Kapitálové príjmy         215.816 tis. Sk 
 z toho: Daňové príjmy                      0 tis. Sk 

Nedaňové príjmy                          126.916 tis. Sk 
  Granty a transfery                    88.900 tis. Sk 
 
 Príjmy z finančných operácií          1.330 tis. Sk 
 
Výdavky celkom      2.334.576 tis. Sk  
z toho: 
 Bežné výdavky         2.072.520 tis. Sk 
 z toho:  Úrad BSK            112.944 tis. Sk 
   Kultúra               56.104 tis. Sk 
   Doprava             183.439 tis. Sk 
                                               Zdravotníctvo                                                                  10.145 tis. Sk 
   Vzdelávanie         1.226.383 tis. Sk 
   Sociálne zabezpečenie           483.505 tis. Sk 
 
 Kapitálové výdavky           270.726 tis. Sk 
 z toho:  Úrad BSK             118.157 tis. Sk 
   Zdravotníctvo                  0 tis. Sk 
   Doprava                     921 tis. Sk 

Kultúra                34.539 tis. Sk 
   Vzdelávanie               42.231 tis. Sk 
   Sociálne zabezpečenie              74.878 tis. Sk 
 
 Výdavkové finančné operácie             1.330 tis. Sk 
 
Výsledok hospodárenia (-)schodok/ (+)prebytok                0 tis. Sk  
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I.3 Plnenie rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 
 
 

Celkové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 boli plnené do 
výšky: 
 
          2.348.610 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 100,2%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. Daňové príjmy boli plnené 
do výšky 1.079.296 tis. Sk, čo predstavuje 104,6%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu, 
nedaňové príjmy boli plnené do výšky 202.885 tis. Sk, čo predstavuje 102,0%-né plnenie. 
Granty a transfery boli plnené do výšky 1.065.099 tis. Sk, čo predstavuje 95,8%-né plnenie. 
 

Bežné príjmy boli plnené do výšky 2.194.563 tis. Sk, čo predstavuje 103,2%-né 
plnenie oproti upravenému rozpočtu. Kapitálové príjmy boli plnené do výšky 152.717 tis. Sk, 
čo predstavuje 70,8%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. Príjmy z finančných operácií 
boli plnené do výšky 1.330 tis. Sk, čo predstavuje 100%-né plnenie oproti upravenému 
rozpočtu.    
 

Štruktúra plnenia príjmov celkom Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 (v tis. Sk)

Nedaňové bežné príjmy
91 568
3,90%

Príjmy z finančných operácií
1 330
0,06%

Kapitálové granty a transfery
41 400
1,76%Nedaňové kapitálové príjmy

111 317
4,74%

Bežné granty a transfery
1 023 699
43,59%

Daňové príjmy
1 079 296
45,95%
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Štruktúra plnenia príjmov celkom Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2003 - 2005 (v tis. Sk)

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005 

Daňové príjmy Nedaňové bežné príjmy Bežné granty a transfery Nedaňové kapitálové príjmy Kapitálové granty a transfery Príjmy z finančných operácií
 

Štruktúra plnenia nedaňových príjmov rozpočtu  Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 

Administratívne poplatky - 
zdravotníctvo

0,86%

Administratívne poplatky - doprava
0,14%

Príjmy z prenájmu  (BSK, 
rozpočtové organizácie)

4,83%

Ostatné
1,86%

Príjmy z predaja majetku
54,87%

Úroky z domácich úverov, pôžičiek 
a vkladov
2,17%

Zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK

35,28%

 
 

Celkové výdavky Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 boli čerpané do 
výšky: 
 
          2.277.172 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 97,1%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané 
do výšky 2.069.571 tis. Sk, čo predstavuje 99,9%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. 
Kapitálové výdavky boli čerpané do výšky 206.271 tis. Sk, čo predstavuje 76,2%-né plnenie. 
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Výdavkové finančné operácie boli čerpané do výšky 1.330 tis. Sk, čo predstavuje 100%-né 
plnenie oproti upravenému rozpočtu.  
 

Štruktúra čerpania výdavkov celkom Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 ( v tis. Sk)

Vzdelávanie
1 262 683
55,45%

Sociálne zabezpečenie
547 651
24,05% Výdavkové finančné operácie

1 330
0,06%

Kultúra
57 357
2,52%

Úrad BSK
216 647
9,51%

Doprava
181 359
7,96%

Zdravotníctvo
10 145
0,45%

 
 
Plnenie rozpočtu  Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 
           v tis. Sk 

Rozpočet 
Upravený rozpočet 

2005 
Plnenie rozpočtu 

2005 
Index plnenia 

Bežné príjmy 2.127.430 2.194.563 103,2% 

Bežné výdavky 2.072.520 2.069.571 99,9% 

Kapitálové príjmy 215.816 152.717 70,8% 

Kapitálové výdavky 270.726 206.271 76,2% 

Príjmové finančné operácie 1.330 1.330 100% 

Výdavkové finančné operácie 1.330 1.330 100% 

 
 
 
 
I.3.1 Rozpočet bežných príjmov a jeho plnenie v roku 2005 
 

Bežné príjmy Bratislavského samosprávneho kraja boli v roku 2005 plnené do výšky: 
 

          2.194.563 tis. Sk, 
čo predstavuje 103,2%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. 
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Najvýznamnejšiu položku bežných príjmov predstavujú daňové príjmy, ktoré dosiahli 
výšku 1.079.296 tis. Sk, čo predstavuje 49,18%-ný podiel na celkových bežných príjmoch. Na 
plnení bežných príjmov sa nedaňové bežné príjmy podieľali čiastkou 91.568 tis. Sk, čo 
predstavuje podiel 4,17%. Granty a transfery sa na bežných príjmoch podieľali čiastkou 
1.023.699 tis. Sk, čo predstavuje 46,65%-ný podiel. Z pohľadu použitia bežných príjmov 
možno konštatovať, že daňové a nedaňové bežné príjmy sa významnou mierou podieľajú na 
tvorbe prebytku hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005.  
 

Daňové bežné príjmy  
 

Daňové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja boli v roku 2005 rozpočtované vo 
výške 1.031.903 tis. Sk a boli plnené do výšky: 
          1.079.296 tis. Sk, 
čo predstavuje 104,6%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. 
 
 Daňové príjmy sa rozpočtovali v roku 2005 po prvý krát. Predstavujú významnú 
zložku rozpočtu a sú najväčšou skupinou charakterizujúcou vlastné príjmy samosprávneho 
kraja. Ich rozpočtovanie pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2005 bolo poznamenané do určitej 
miery neistotou z hľadiska skutočného plnenia. Skutočné plnenie v priebehu roka malo 
pozitívny vývoj, na základe ktorého boli úpravy v tejto časti rozpočtu významným zdrojom na 
financovanie potrieb Bratislavského samosprávneho kraja počas rozpočtového obdobia.  
  

Daňové príjmy charakterizuje výnos dane z príjmov fyzických osôb a výnos dane 
z motorových vozidiel. Z toho výnos dane z príjmov fyzických osôb bol plánovaný v rozpočte 
v čiastke 451.873 tis. Sk, čo predstavuje výsledné plnenie od začiatku roka v čiastke  484.998 
tis. Sk, tj. 107,3%. Výnos dane z motorových vozidiel rozpočtovaný v čiastke 580.030 tis. Sk 
bol plnený do výšky 594.298 tis. Sk, čo predstavuje plnenie 102,5%. 

 

Plnenie daňových príjmov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 (v Sk)

580 030 000

451 873 000

484 998 158

594 297 886

0 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000 600 000 000 700 000 000

Daň z motorových vozidiel  - plán

Daň z motorových vozidiel  -
Skutočnosť

Výnos dane z FO - plán

Výnos dane z FO - skutočnosť
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Plnenie daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 (v Sk)

10 878 556

196 953 604

132 927 634

21 282 457
31 292 640 35 830 935 30 191 097 29 768 557 28 120 429 21 928 784

32 861 451
22 261 741

35 680 083

50 202 755

32 184 106

65 105 000 50 334 119

12 450 007
38 138 723 44 863 712

36 123 557
40 793 243

40 917 953

38 204 900

0
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100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Výnos dane z motorových vozidiel Výnos dane z fyzických osôb
 

 

Štruktúra výberu dane z motorových vozidiel podľa Daňových úradov v Bratislavskom samosprávnom kraji v roku 2005

Daňový úrad Bratislava I
8,97%

Daňový úrad Bratislava II
12,79%

Daňový úrad Bratislava III
10,97%

Daňový úrad Bratislava IV
9,49%

Daňový úrad Bratislava V
9,69%

Daňový úrad Bratislava VI
10,69%

Daňový úrad Malacky
8,08%

Daňový úrad Pezinok
6,22%

Daňový úrad Senec
6,93%

Daňový úrad pre vybrané 
daňové subjekty

16,16%

Ďalšie
37,39%

 
 
 

Nedaňové bežné príjmy  
  

V roku 2005 plánoval Bratislavský samosprávny kraj nedaňové bežné príjmy vo výške 
72.062 tis. Sk. Skutočné plnenie príjmov bolo vo výške: 
          91.568 tis. Sk, 
 



 ZÁVEREČNÝ ÚČET BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2005 

 59 

čo predstavuje 127%-né plnenie. Na skutočnom plnení sa najvýznamnejšou mierou podieľali: 
 

 úroky z vkladov vo výške          4.403 tis. Sk, 
 príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK    71.574 tis. Sk, 
 administratívne poplatky – zdravotníctvo                                    1.748 tis. Sk, 
 administratívne poplatky – doprava                                             276 tis. Sk,  
 príjmy z prenájmu (BSK, rozpočtové organizácie)                      9.798 tis. Sk,        
 ostatné príjmy vo výške             3.741 tis. Sk. 

 
V prípade príjmov  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja (oblasť vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a dopravy, pričom 
najvýznamnejšiu skupinu z pohľadu objemu príjmov predstavujú sociálne zariadenia)  je 
skutočné plnenie 71.574 tis. Sk. 
 

V skupine ostatných príjmov sa nachádzajú najmä príjmy z poistného plnenia, 
vyúčtovanie za energie, príjem z pokút pri výkone kompetencií v oblasti zdravotníctva, 
príjmy za podklady pri verejnom obstarávaní.... 
 

Z uvedených príjmov predstavujú mimorozpočtové zdroje v prípade: 
 

 vzdelávania         5.887 tis. Sk, 
 sociálneho zabezpečenia                                                            1.042 tis. Sk 

 
 

 
Bežné granty a transfery 

 
V roku 2005 plánoval Bratislavský samosprávny kraj bežné granty a transfery vo 

výške 1.023.451 tis. Sk. Skutočné plnenie príjmov bolo vo výške: 
          1.023.699 tis. Sk, 
 

- čo predstavuje 100%-né plnenie.   
     

Najvýznamnejšiu skupinu predstavujú dotácie na vzdelávanie. V roku 2005 
Bratislavský samosprávny kraj prijal dotácie z Krajského školského úradu v Bratislave na 
výkon prenesených kompetencií v školstve. Dotácie na originálne kompetencie boli v  
rozpočte zabezpečované prostredníctvom vlastných zdrojov Bratislavského samosprávneho 
kraja. Okrem Krajského školského  úradu v Bratislave a Ministerstva financií SR prichádzali 
na Bratislavský samosprávny kraj účelové dotácie aj z Krajského úradu, Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva kultúry. 

 

V roku 2005 sa predpokladal príjem prostriedkov z rozpočtu Európskej Únie v sume 
47.643 tis. Sk, v skutočnosti bolo plnenie iba vo výške 420 tis. Sk. V dôsledku posunutia 
termínov realizácie niektorých projektov, vzhľadom k  procesu prípravy a realizácie 
verejného obstarávania, podpísania zmluvy s víťazom verejného obstarávania, úpravy 
rozpočtu projektu a príprave dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi BSK a riadiacimi orgánmi. Viaceré aktivity ktoré boli naplánované na rok 
2005 sa presunuli do roku 2006, v niektorých prípadoch sa posúvali termíny na schválenie 
projektov riadiacim orgánom. Negatívny dopad na plnenie príjmov z rozpočtu EÚ má   
zložitý proces finančného riadenia a vyúčtovania projektov. Niektoré z projektov, s ktorými 
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sa počítalo pri zostavovaní bežného rozpočtu na rok 2005 neboli riadiacim orgánom 
schválené. 

  
Dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny boli v roku 2005 účelovo určené 

na: 
- detské letné tábory pre deti (sociálne zabezpečenia)       v sume   1.300 tis. Sk, 
- komunitné plánovanie                                                      v sume      150 tis. Sk. 
 
Ministerstvo kultúry SR poskytlo nasledovné účelovo určené dotácie: 
 
- projekt II. Fóra regiónov krajín V4                                        v sume    500 tis. Sk, 
- projekt pre Divadlo Astorka                                                          v sume      93 tis. Sk, 
- projekty pre kultúrne zariadenia na realizáciu divadelných hier  v sume  1.040 tis. Sk, 
- projekt pre Malokarpatskú knižnicu v Pezinku                            v sume     250 tis. Sk. 
- dotácia pre SKIŠ na akvizíciu  školskej knižnice                         v sume       50 tis. Sk, 
- dotácia pre SOU stavebné  na akvizíciu knižničného fondu v škol. fondu  

                                                     v sume       20 tis. Sk. 
 

Upravený rozpočet bežných príjmov:     2.127.430 tis. Sk 
Skutočné plnenie bežných príjmov:      2.194.563 tis. Sk 
% plnenia bežných príjmov:        103,2% 
 
 
 
 
 
I.3.2 Rozpočet bežných výdavkov a jeho čerpanie  v roku 2005 
 
 

Bežné výdavky Bratislavského samosprávneho kraja boli v roku 2005 čerpané vo 
výške: 
          2.069.571 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 99,9%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu.  
 
Čerpanie bežných výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 
           v tis. Sk 

Bežné výdavky 
Upravený rozpočet 

2005 
Čerpanie 2005 Index čerpania 

Úrad BSK 112.944 112.827 99,9% 

Zdravotníctvo 10.145 10.145 100% 

Doprava 181.034 180.438 99,7% 

Kultúra 56.104 56.104 100% 

Vzdelávanie 1.228.788 1.227.279 99,9% 

Sociálne zabezpečenie 483.505 482.778 99,8% 

Bežné výdavky celkom 2.072.520 2.069.571 99,9% 

 
 



 ZÁVEREČNÝ ÚČET BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2005 

 61 

 
Z pohľadu štruktúry čerpania bežných výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja 

v roku 2005 malo najväčšie zastúpenie odvetvie vzdelávania, nasledované  odvetvím 
sociálneho zabezpečenia.  
 

Štruktúra čerpania bežných výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005

ÚRAD BSK
5,45%

VZDELÁVANIE
59,30%

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
23,33%

DOPRAVA
8,72%

ZDRAVOTNÍCTVO
0,49%

KULTÚRA
2,71%

 

Štruktúra čerpania bežných výdavkov rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2003 - 2005

1 380 217
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Schválením zákona o miestnych daniach, ktorého súčasťou sú aj ustanovenia o dani 

z motorových vozidiel, vznikla možnosť pre mestá a obce vyrúbenia dane z nehnuteľností vo 
vzťahu k samosprávnym krajom. Prehľad o zaplatenej dane z nehnuteľnosti podľa miest 
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a obcí v Bratislavskom samosprávnom kraji prezentuje nasledovný graf. Celkové sa 
z bežného rozpočtu čerpali na zaplatenie dane z nehnuteľnosti finančné prostriedky vo výške 
19.214 tis. Sk. 
 

Daň z nehnuteľnosti v roku 2005 - podľa miest a obcí (v Sk)

Senec, 75 000, 0,39%

Pezinok, 403 890, 2,10%

Malacky, 149 172, 0,78%

Báhoň, 24 000, 0,12%

Modra, 316 000, 1,64%

Malinovo, 41 000, 0,21%

Ivánka pri Dunaji, 0, 0,00%

Plavecké podhradie, 60 328, 0,31%

Veľký Biel, 11 000, 0,06%

Ďalšie, 1 080 390, 5,62%

Bratislava, 18 133 190, 
94,38%

Bernolákovo, 0, 0,00%

Stupava, 0, 0,00%

 
I.3.2.1 Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – Úrad Bratislavského samosprávneho 

kraja 
 
 

Výdavky Úradu Bratislavského samosprávneho kraja boli rozpočtované v celkovej 
výške 112.944 tis. Sk. Skutočné plnenie výdavkov Úradu Bratislavského samosprávneho 
kraja bolo vo výške: 
          112.827 tis. Sk, 
 
čo predstavuje plnenie 99,9%.  
 
A. Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – prevádzka Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja 
 

Rozpočet Úradu Bratislavského samosprávneho kraja bol financovaný z vlastných 
príjmov.  Zo štátneho rozpočtu boli poukázané finančné prostriedky vo výške  1.170 tis. Sk  
na činnosť školského úradu. Čerpanie prostriedkov na školský úrad bolo vo výške 1.182 tis. 
Sk. Na financovanie volieb do samospráv boli poukázané finančné prostriedky  z Krajského 
úradu v Bratislave vo výške 420 tis. Sk,  vynaložené finančné prostriedky boli vo výške   
644 tis. Sk. 
 

Z celkového čerpania rozpočtu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na bežné 
výdavky tvoria mzdy 34% a  odvody do fondov 11,9%. Prostriedky  na všetky ostatné 
výdavky, činnosti a aktivity úradu predstavujú 54,1% . Medzi aktivity Bratislavského 
samosprávneho kraja uskutočnené v roku 2005 patrí stretnutie regiónov krajín V 4  vo výške 
3 266 tis. Sk. Aktivity v rámci – cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce  predstavujú 
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čerpanie výdavkov vo výške 1.525 tis. Sk, aktivity v oblasti športu  257 tis. Sk, zabezpečenie 
prípravy na obranu a ochranu  113 tis. Sk, výdavky na kanceláriu v Bruseli a Slovenský dom 
boli vo výške 2.585 tis. Sk, výdavky na poslanecký zbor boli 4.250 tis. Sk. Celkom uvedené 
aktivity spolu s výdavkami na poslanecký zbor boli vo výške cca 12.300 tis. Sk, čo je 12,4% 
výdavkov. 

 
Ďalšie výdavky sa týkajú prenájmu priestorov na Trnavskej  a Bóhrovej ulici a tvoria 

15,4% výdavkov. Prevádzkové výdavky boli nielen na budovu na Trnavskej ulici, ale už aj na 
budovu na Drieňovej  a na opravu budovy na Hontianskej, ktorá sa stala sídlom Bratislavskej 
regionálnej agentúry.  
 

610, 620 Mzdy a odvody do fondov 
 

Bežné výdavky na mzdy a odvody boli čerpané do výšky 46.063 tis. Sk. V priebehu roka 
2005 sa upravoval počet zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja, čo vyplynulo zo 
skutočnosti, že Úrad BSK sa stále nachádza vo fáze budovania.   
 

630 Tovary a služby 
 

Jednotlivé položky tejto kategórie boli čerpané nasledovne:  
 

631 – Cestovné bolo čerpané vo výške 1.250 tis. Sk, kde najväčšiu položku 
predstavujú bežné výdavky na zahraničné pracovné cesty v celkovej výške 1.095 tis. Sk. Na 
tuzemské pracovné cesty sa čerpalo 155 tis. Sk. V roku 2005 sa  realizovali pracovné cesty do 
Štetína, Záhrebu, Hainburgu, Wroclawi, Bruselu, Gottweigu (Rakúsko),  Ystadu (Švédsko),  
Brna a Milána. Na úseku zahraničných vzťahov Kancelária predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja pripravila a zabezpečovala realizáciu  zahraničných pracovných  
návštev  a  prijatí zahraničných delegácií. A  kooperovala na  medzinárodných podujatiach na 
území Bratislavského samosprávneho kraja. 
 

632 – Energie boli čerpané vo výške 4.856 tis. Sk, kde najväčšiu položku predstavujú 
bežné výdavky za poštové a telekomunikačné služby 3.541 tis. Sk. 
 

633 – Materiál a služby boli čerpané vo výške 4.800 tis. Sk, kde najväčšiu položku 
predstavujú bežné výdavky na kancelárske potreby 2.489 tis. Sk, výpočtová technika 368 tis. 
Sk. 

 
634 – Dopravné bolo čerpané vo výške 2.185 tis. Sk, kde najväčšiu položku 

predstavujú bežné výdavky na pohonné hmoty vo výške 881 tis. Sk a poistenie vozidiel 
(havarijne a zákonné) vo výške 556 tis. Sk. 
 

635 – Rutinná a štandardná údržba bola čerpaná vo výške 3.169 tis. Sk.  
 

636 – Nájomné bolo čerpané vo výške 16.252 tis. Sk. Najvýznamnejšiu položku 
predstavuje nájom za budovu na Trnavskej ceste 8/A, ktorá je sídlom Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja spolu s prenájmom na Bóhrovej ulici v Petržalke. Okrem toho sa platilo 
nájomné za kanceláriu v Bruseli a prenájom priestorov v čase konania zastupiteľstva. 
 

637 – Ostatné tovary a služby boli čerpané vo výške 24.607 tis. Sk. Medzi významné 
položky patria bežné výdavky na odmeny poslancov Zastupiteľstva Bratislavského 
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samosprávneho kraja 3.446 tis. Sk, cestovné výdavky vo výške 1.050 tis. Sk, stravovanie 
1.230 tis. Sk, kultúrny festival počas stretnutia regiónov V4   500 tis. Sk,  príprava a realizácia 
Festivalu kultúry V4  1 893 tis. Sk, náklady na daň z nehnuteľností v sume  362 tis. Sk, 
 

640 Transfery 
 

Transfery boli v roku 2005 čerpané vo výške 3.239 tis. Sk. Najvýznamnejšou 
položkou sú bežné transfery – finančné príspevky v zmysle VZN č. 6/2004  a č. 8/2005 
o poskytovaní dotácií vo výške 2.550 tis. Sk, a členské príspevky do Regionálnych 
rozvojových agentúr Senec - Pezinok a Záhorie 414 tis. Sk. 
 

Štruktúra čerpania bežných výdavkov Úradu BSK v roku 2005 (bez EU projektov)
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B. Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – projekty EÚ 
 

 
610, 620 Mzdy a odvody do fondov 
 
Celkové mzdové výdavky a odvody do fondov predstavujú čiastku 1.112 tis. Sk. 

Bežné výdavky určené na mzdy  projektov z Európskej únie boli čerpané vo výške 926 tis. 
Sk. Na odmeny sa vyplatilo 447 tis. Sk, na  tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 
plat čiastka 97 tis. Sk a na príplatky  suma 382 tis. Sk. Odvody do fondov predstavujú sumu 
186 tis. Sk. 

 
630 Tovary a služby 

 
Jednotlivé položky tejto kategórie boli čerpané nasledovne:  

 
631 – Cestovné bolo čerpané vo výške 109 tis. Sk, kde najväčšiu položku predstavujú 

bežné výdavky na zahraničné pracovné cesty v celkovej výške 108 tis. Sk. V roku 2005 sa  
realizovali pracovné cesty do Nemecka, Čiech a Talianska. 
 

633 – Materiál a služby boli čerpané vo výške  587 tis. Sk, kde najväčšiu položku 
predstavujú bežné výdavky na interiérové vybavenie 430 tis. Sk. Bola zakúpená  výpočtová 
technika v sume 118 tis. Sk a software vo výške 29 tis. Sk. Prevádzkové stroje, prístroje boli 
zakúpené v čiastke 10 tis. Sk. 
 

636 – Nájomné za budovy, objekty, alebo ich častí bolo čerpané vo výške 192 tis. Sk.  
 

637 – Ostatné tovary a služby boli čerpané vo výške 4.518 tis. Sk. Medzi významné 
položky patria bežné výdavky na všeobecné služby v sume 2.534 tis. Sk, odmeny 
zamestnancom mimo pracovného pomeru v sume 1.101 tis. Sk. Výdavky na  školenia, kurzy, 
semináre, porady predstavovali čiastku 222 tis. Sk. Na  propagáciu a reklamu projektov 
hradených z rozpočtu Európskej Únie sa vynaložili výdavky v hodnote 182 tis. Sk. 

 

Zoznam projektov z rozpočtu EÚ, ktoré boli čerpané v roku 2005 
 

Názov projektu 
Upravený 

rozpočet 2005 
Čerpanie 2005 Rozdiel  Index čerpania 

Virtuálna akadémia ďalšieho a 
celoživotného vzdelávania BSK 
pre verejnú správy  

3.202 2.759 -443 86,2% 

Program susedstva Maďarsko –
SR –Ukrajina  

295 217 -78 73,6% 

INTER get Up 1.874 1.821 -53 97,2% 

Modernizácia knižno-
informačného systému 
Malokarpatskej knižnice v Pezinku 

2.143 394 -1749 18,4% 

Nadregionálna stratégia 
zamestnanosti Bratislava - Viedeň 

593 588 -5 99,2% 
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Interreg IIIA Rakúsko – Slovenská 
republika 

322 322 0 100% 

Ostané projekty 3.571 417 3.154 11,7% 

Bežné výdavky celkom 12.000 6.618 0 100% 

 
 
Upravený rozpočet – celkom Úrad BSK:     112.944 tis. Sk 
Skutočné čerpanie – celkom Úrad BSK:        112.828 tis. Sk 
% plnenia:                   99,9% 
 
 
 
I.3.2.2 Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – doprava 
 

Bežné výdavky na dopravu boli rozpočtované v celkovej výške 183.034 tis. Sk. 
Skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške: 
          180.438 tis. Sk, 
 
čo predstavuje plnenie 99,7%-né plnenie. 
  

 Bratislavský samosprávny kraj uzavrel v roku 2005 zmluvu o výkonoch vo verejnom 
záujme vo vnútroštátnej prímestskej pravidelnej autobusovej doprave so spoločnosťou SAD 
Bratislava, a.s., v sume 65.000 tis. Sk. V priebehu roka, najmä v dôsledku neúmerného rastu 
cien motorovej nafty, bolo potrebné vykryť väčšiu stratu dopravcovi. Na základe uvedeného 
sa zvýšili bežné výdavky  na dofinancovanie straty v autobusovej doprave o čiastku  13.000 
tis. Sk, na výsledný stav 78.000 tis. Sk. 
 

Ďalej bola uzavretá zmluva o výkonoch vo verejnom záujme vo vnútroštátnej 
prímestskej pravidelnej autobusovej doprave s obcou Závod v sume 160 tis. Sk. 

 
Združené finančné prostriedky s Hlavným  mestom Bratislava, ktoré boli určené na 

opravu cestnej komunikácie na Kolibu predstavovali čiastku 15.000 tis. Sk. 
 

 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 79/2003 zo dňa 
17.12.2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Regionálne cesty Bratislava, ktorej predmetom 
činnosti bola správa a údržba pozemných komunikácií II. a III. triedy bratislavskom kraji. 
Uvedená organizácia čerpala rozpočet vo výške 43.591 tis. Sk. Okrem dotácie od 
zriaďovateľa bola činnosť organizácie financovaná aj na základe zmluvy uzavretej so 
Slovenskou správou ciest. K 30.09.2005 bola táto organizácia zrušená. 01.08.2005 bola 
založená spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s., ktorá vykonáva činnosti , ktoré mala na 
starosti rozpočtová organizácia. Plnenie zmluvných vzťahov bolo  43.687 tis. Sk. 
 
Upravený rozpočet bežných výdavkov – doprava:                    181.034 tis. Sk 
Skutočné čerpanie bežných výdavkov – doprava:                   180.438 tis. Sk 
% čerpania bežných výdavkov –– doprava:          99,7% 
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I.3.2.3 Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – zdravotníctvo 
 

Bežné výdavky na zdravotné zariadenia  boli rozpočtované v celkovej výške 10.145 
tis. Sk. Skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške: 
          10.145 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 100%-né plnenie.  
 

Na úhradu záväzkov v zdravotníckych zariadeniach sa použila čiastka 9.406 tis. Sk. 
Výdavky na daň z nehnuteľností na zdravotnícke zariadenia predstavuje čiastka  739 tis. Sk.  
 
Upravený rozpočet bežných výdavkov – zdravotníctvo:                             10.145 tis. Sk 
Skutočné čerpanie bežných výdavkov – zdravotníctvo:   10.145 tis. Sk 
% čerpania bežných výdavkov – zdravotníctvo:    100% 
 
 
 
I.3.2.4 Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – kultúra 
 

Bežné výdavky v odvetví kultúra boli rozpočtované v celkovej výške 56.104 tis. Sk. 
Skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške: 
          56.104 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 100%-né plnenie.  
 

Financovanie kultúrnych zariadení bolo zabezpečované prostredníctvom vlastných 
príjmov. Okrem toho boli z Ministerstva kultúry SR poskytnuté ďalšie účelové finančné 
prostriedky pre kultúrne zariadenia. Výdavky na daň z nehnuteľností predstavovali 271 tis. 
Sk. 
 
Upravený rozpočet bežných výdavkov – kultúra:    56.104  tis. Sk 
Skutočné čerpanie bežných výdavkov – kultúra:    56.104  tis. Sk 
% čerpania bežných výdavkov – kultúra:     100% 
 
 
 
I.3.2.5 Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – vzdelávanie 
 

Bežné výdavky v odvetví vzdelávanie boli rozpočtované v celkovej výške      
1.226.383 tis. Sk. Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške: 
          1.224.919 tis. Sk, 
 

čo predstavuje plnenie 99,9%-né plnenie.  
 

Bežné výdavky na školské majekty boli rozpočtované v celkovej výške      2.405 tis. 
Sk. Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške: 
          2.360 tis. Sk, 
 

čo predstavuje plnenie 98,1%-né plnenie.  
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 Na  výdavky na daň z nehnuteľností za školy a školské zariadenia  sa použilo 15.282 
tis. Sk.  
 

V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov v odvetví vzdelávanie niekoľkokrát 
upravovaný. Jednalo sa najmä o úpravy z titulu oddĺženia, dofinancovania regionálneho 
školstva, valorizácie, použitia účelových finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry SR 
a Ministerstva školstva SR. Financovanie škôl a školských zariadení pozostávalo hlavne 
z vlastných príjmov (originálne kompetencie) a Krajského školského úradu v Bratislave 
(prenesené kompetencie).  

 
Rok 2004 bol prvým rokom, v ktorom sa do praxe uviedol nový systém financovania 

školstva a to na základe normatívov stanovovaných na žiaka. Z pohľadu Bratislavského 
samosprávneho kraja došlo k poklesu finančných prostriedkov z dotácií, čo sa nepriaznivo 
prejavili najmä u príspevkových organizácií. Jedným z dopadov prechodu na nový systém 
financovania je aj prehĺbenie straty z hlavnej činnosti u týchto organizácií. Na základe týchto 
skutočností boli do rozpočtov organizácií a to aj u preneseného výkonu štátnej správy, 
zapojené vlastné príjmy Bratislavského samosprávneho kraja. Predmetom bolo riešenie najmä 
havarijných situácií na majetku a úhrada záväzkov za energie.  
 
Upravený rozpočet bežných výdavkov – vzdelávanie:   1.226.383 tis. Sk 
Skutočné čerpanie bežných výdavkov – vzdelávanie:   1.224.919 tis. Sk 
% čerpania bežných výdavkov – vzdelávanie:     99,9% 
 
Upravený rozpočet bežných výdavkov – školské majetky:          2.405 tis. Sk 
Skutočné čerpanie bežných výdavkov – školské majetky:          2.360 tis. Sk 
% čerpania bežných výdavkov – školské majetky:     98,1% 
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Porovnanie čerpania bežného rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - oddiel 09 vzdelávanie v rokoch 2003 - 2005 
(v tis. Sk)
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I.3.2.6 Čerpanie bežných výdavkov v roku 2005 – sociálne zabezpečenie 
 
 

Bežné výdavky v odvetví sociálne zabezpečenie boli rozpočtované v celkovej výške    
483.505 tis. Sk. Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške: 
          482.778 tis. Sk, 
 
čo predstavuje plnenie 99,8%-né plnenie.  
 

V priebehu roka bol rozpočet bežných výdavkov v odvetví sociálne zabezpečenie 
niekoľkokrát upravovaný. Jednalo sa najmä o úpravy z titulu dofinancovania sociálnych 
zariadení, valorizácie. 
 

Na neštátne sociálne zariadenia boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 85.000 
tis. Sk, ktoré boli čerpané na 100%. 
 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo účelovú dotáciu vo výške 
1.300 tis. Sk na zabezpečenie výchovno – rekreačných táborov pre klientov sociálnych 
zariadení, ktorá bola čerpaná na 100%. 
   
 Na komunitné plánovanie poskytlo dotáciu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny v sume 150 tis. Sk, ktorá bola úplne vyčerpaná. 
 
 Na vybavenie nového ZZSS v Plaveckom Podhradí boli použité bežné výadavky 
v sume 5.279 tis. Sk. 
 
 Výdavky na daň z nehnuteľností pre sociálne zariadenia boli v sume 2.589 tis. Sk 
  

 
 
Upravený rozpočet bežných výdavkov – sociálne zabezpečenie:  483.505 tis. Sk 
Skutočné čerpanie bežných výdavkov – sociálne zabezpečenie:  482.778 tis. Sk 
% čerpania bežných výdavkov – sociálne zabezpečenie:    99,8% 

 
 
 
I.3.3 Rozpočet kapitálových príjmov a jeho plnenie v roku 2005 
 
 

Kapitálové príjmy Bratislavského samosprávneho kraja boli v roku 2005 plnené do 
výšky: 
 
          152.717 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 70,8%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. Na plnení kapitálových 
príjmov sa nedaňové kapitálové príjmy podieľali čiastkou 111.317 tis. Sk, čo predstavuje 
podiel 72,9%. Granty a transfery sa na kapitálových príjmoch podieľali čiastkou 41.400 tis. 
Sk, čo predstavuje 27,1%-ný podiel. Súčasťou kapitálových príjmov boli okrem nedaňových 
príjmov a grantov a transferov aj mimorozpočtové finančné prostriedky. 
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Nedaňové kapitálové príjmy  

 
V roku 2005 plánoval Bratislavský samosprávny kraj nedaňové príjmy vo výške 

126.916 tis. Sk. Skutočné plnenie príjmov bolo vo výške: 
          111.317 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 87,7%-né plnenie.  
 

Na skutočnom plnení sa podieľali príjmy z predaja majetku Bratislavského 
samosprávneho kraja – najmä budovy a pozemky v zmysle uznesení zastupiteľstva.  
 

Kapitálové granty a transfery 
 

V roku 2005 plánoval Bratislavský samosprávny kraj kapitálové granty a transfery vo 
výške 88.900 tis. Sk. Skutočné plnenie príjmov bolo vo výške: 
          41.400 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 46,6%-né plnenie.  Na skutočnom plnení sa podieľali: 
  

Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli poskytnuté účelové finančné 
prostriedky na rekonštrukciu a prístavbu DSS Sibírska  a na transformáciu DSS Veľký Biel vo 
výške 23.400 tis. Sk. Z Ministerstva financií SR boli poskytnuté účelové finančné prostriedky 
na rekonštrukciu a prístavbu DSS Sibírska  vo výške 18.000 tis. Sk.   

 
 
I.3.4 Rozpočet kapitálových výdavkov a jeho čerpanie  v roku 2005 
 

Kapitálové výdavky Bratislavského samosprávneho kraja boli v roku 2005 čerpané vo 
výške: 
          206.271 tis. Sk, 
 
čo predstavuje 76,2%-né plnenie oproti upravenému rozpočtu. Na nižšom plnení sa podieľali 
nerealizované projekty EU a investičné akcie, ktorých úhrada sa presunula do nasledujúceho 
kalendárneho roka. 
 
Čerpanie kapitálových výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005 
           v tis. Sk 

Kapitálové  výdavky 
Upravený rozpočet 

2005 
Čerpanie 2005 Index čerpania 

Úrad BSK 118.157 103.820 87,9% 

Zdravotníctvo 0 0 0% 

Doprava 921 921 100,0% 

Kultúra 34.539 1.253 3,6% 

Vzdelávanie 42.231 35.404 83,9% 

Sociálne zabezpečenie 74.878 64.873 86,7% 

Kapitálové výdavky celkom 270.726 206.270 76,2% 
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Štruktúra čerpania kapitálových výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005

ÚRAD BSK
50,33%

VZDELÁVANIE
17,16%

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
31,45%

DOPRAVA
0,45%

KULTÚRA
0,61%

ZDRAVOTNÍCTVO
0,00%

 
 

 
I.3.4.1 Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2005 – Úrad Bratislavského 

samosprávneho kraja 
 
 Rozpočet kapitálových výdavkov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vo 
výške 118.157 tis. Sk bol za sledované obdobie čerpaný vo výške:                                               
              103.820 tis. Sk, 
čo predstavuje plnenie 87.9%. 
 
Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2005 – Úrad BSK 
           v tis. Sk 

Kapitálové výdavky Čerpanie 2002 Čerpanie 2003 Čerpanie 2004 Čerpanie 2005 

Pozemky a nehmotné aktíva  9.081 5.726 1.813 6.363 

Nákup budov  0 0 21.000 90.001 

Kancelárske stroje a prístroje 7.260 3.007 4.825 892 

Dopravné prostriedky 6.404 0 167 0 

Prípravná dokumentácia 0 0 1.176 4.382 

Prevádzkové stroje a prístroje 276 479 0 0 

Rekonštrukcia a modernizácia 0 0 0 1.132 

Kapitálové transfery v zmysle VZN 0 0 0 1.050 

Kapitálové výdavky celkom 23.021 9.212 28.981 103.820 

 
           

                                                                                                              



 ZÁVEREČNÝ ÚČET BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2005 

 73 

 Čerpanie bolo v nasledovnej štruktúre: 
 
711- Nákup pozemkov a nehmotných aktív  - čerpanie zahŕňa výdavky na nákup pozemkov 
vo výške 4.572 tis. Sk. Jedná sa o nákup pozemku v Záhorskej Bystrici vo výške 1.500 tis. 
Sk, kúpa pozemku pod vrátnicou DSS Báhoň  v sume 1 tis. Sk a kúpa pozemku pod budovou 
na Drieňovej ulici v sume 3.071 tis. Sk. Bol zakúpený systém na evidenciu majetku 
Bratislavského samosprávneho kraja  SNEM v sume 1.518 tis. Sk, úprava v softvéru pre 
centrálnu databázu dokumentov v sume 82 tis. Sk, vytvorenie XML modulu-ref. faktúr 
v sume 53 tis. Sk, upgrade SPINu a nastavenie automatického generovania prednastavených 
účtovných predkontácií v sume 137 tis. Sk. 

 
712 - Nákup budov – čerpané vo výške 90.001 tis. Sk. Jedná sa o kúpu budovy na Drieňovej 
ul. 7. Taktiež  bola zakúpená chata v Lozorne v sume 1.- Sk.  

 
713- Nákup strojov, prístrojov, zariadení – čerpané vo výške 892 tis. Sk. Jedná sa o nákup 
interiérového  vybavenia Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 39 tis. Sk a 
nákup výpočtovej techniky v súvislosti s budovaním IS vo výške 853 tis. Sk. 
 
716 - Prípravná dokumentácia – čerpané vo výške 4.382 tis. Sk. Jedná sa o výdavky, ktoré 
sú súčasťou projektu GIS a to: aktualizácia adresného a uličného systému    v sume 249 tis. 
Sk, analýza existujúceho obchodného a obslužného zariadenia všetkých obcí v sume 248 tis. 
Sk, zapracovanie zmien a doplnkov do plánu BSK  v sume 370 tis. Sk. Bola zakúpená 
projektová dokumentácia na rekonštrukciu administratívnej budovy na Drieňovej ulici 7 
v celkovej sume 3.462 tis. Sk.  
 
717 realizácia stavieb - rekonštrukcia a modernizácia majetku nezvereného do správy – 
v priamom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 019 tis. Sk, 

 
720 kapitálové transfery - kapitálové transfery v zmysle realizácie VZN č. 06/2004 
v celkovej sume 1.050 tis. Sk 

Čerpanie kapitálových výdavkov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2002 - 2005 (v tis. Sk)
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1 132
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I.3.4.2 Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2005 – odvetvia Bratislavského 

samosprávneho kraja 
 
 

Kapitálové výdavky odvetví Bratislavského samosprávneho kraja boli rozpočtované 
v celkovej výške 152.569 tis. Sk. Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške: 
 
          102.451 tis. Sk, 
 
čo predstavuje plnenie 67,1%.  
 

Na nižšom čerpaní výdavkov sa najvýznamnejšou mierou podieľali nerealizované 
projekty EU. 
 
Podrobný prehľad o použití kapitálových výdavkov je uvedený v tabuľke č.4.2. 
 
 
 
I.3.5 Príjmové finančné operácie  v roku 2005 
 

Príjmové finančné operácie boli rozpočtované v celkovej výške 1.330 tis. Sk. 
Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške: 
 
          1.330 tis. Sk, 
 
čo predstavuje plnenie 100%.  
 
V roku 2005 sa čerpali finančné prostriedky rezervného fondu určené rozhodnutím 
Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na: 
 

- peňažný vklad na zriadenie spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, 
a.s. vo výške 680 tis. Sk na základe uznesenia číslo 21/2005 zo dňa 
16.03.2005 a uznesenia číslo 50/2005 zo dňa 15.06.2005  

- peňažný vklad na zriadenie spoločnosti Bratislavská integrovaná 
doprava, s.r.o. vo výške 650 tis. Sk na základe uznesenia číslo 20/2005 
zo dňa 16.03.2005 a uznesenia číslo 50/2005 zo dňa 15.06.2005  

 
 
 
I.3.6 Výdavkové finančné operácie  v roku 2005 
 

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované v celkovej výške 1.330 tis. Sk. 
Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške: 
 
          1.330 tis. Sk, 
 
čo predstavuje plnenie 100%.  
Finančné prostriedky sa použili na splatenie základného imania v spoločnosti Regionálne 
cesty Bratislava, a.s. (680 tis. Sk) a Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. (650 tis. Sk) 
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I.3.7 Rekapitulácia plnenia rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja a výsledok 

hospodárenia za rok 2005 
 
 
 
Skutočné plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované 
k 31.decembru 2005. 
 

Príjmy celkom:      2.348.609.998,11 Sk 
 
 
Skutočné čerpanie výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované 
k 31.decembru 2005. 
 

Výdavky celkom:      2.277.172.307,34 Sk 
 

Rozdiel príjmov a výdavkov:            71.437.690,77 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:         

107.720,39 Sk 
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie na 

projekty realizované Gymnáziom L. Novomestského   
 

Iné záväzky 
- výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu   508.171,48 Sk 
- finančné prostriedky určené na úhradu miezd v Spojenej škole s vyučovacím 

jazykom maďarským, Senec nesprávne prevedené z depozitného účtu na 
príjmový účet Bratislavského samosprávneho kraja. 524.076,15 Sk 

 

 

Prebytok hospodárenia po úprave        70.297.722,75 Sk 
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I.4 Použitie prebytku hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja za 

rok  2005 
 
 

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:     70.297.722,75 Sk 
 
 

1. Prídel do rezervného fondu        70.000.000,00 Sk 
 
2. Prídel do sociálneho fondu             297.722,75 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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I.5 Správa audítora za rok 2005 
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I.6 Bilancia aktív a pasív Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 
 
 

Celková výška aktív Bratislavského samosprávneho kraja vykázaná k 31.12.2005 
podľa účtovnej závierky predstavuje sumu 3.519.157 tis. Sk. Z toho 3.083.833 tis. Sk 
predstavujú stále aktíva a 435.324 tis. Sk obežné aktíva. Celkové pasíva Bratislavského 
samosprávneho kraja k 31.12.2004 predstavujú sumu 3.519.157 tis. Sk, z toho Vlastné zdroje 
krytia aktív vo výške 3.244.689 tis. Sk a Cudzie zdroje 274.468 tis. Sk. 
 
 

V rámci aktív – stále aktíva predstavuje najvýznamnejšiu položku hmotný investičný 
majetok, v obežných aktívach finančný majetok, ktorý predstavuje hlavne zostatky na účtoch. 
 
 

V rámci pasív – vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív sú najvýznamnejšou 
položkou majetkové fondy, kde sa najväčšou časťou podieľajú príspevkové organizácie 
v odvetví vzdelávania. V cudzích zdrojoch predstavujú najvýznamnejšiu položku krátkodobé 
záväzky, ktoré predstavujú najmä neuhradené faktúry voči dodávateľom, kde sa najväčšou 
časťou podieľajú organizácie v odvetví vzdelávania. 
 
 
Bilancia aktív a pasív  Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 
           v tis. Sk 

Bilancia Príspevkové organizácie Rozpočtové organizácie 

Aktíva celkom 1.331.196 2.187.961 

z toho:                                       Neobežný majetok 1.135.246 1.948.587 

                                                 Obežný majetok 195.950 239.374 

Pasíva celkom 1.331.196 2.187.961 

z toho:                      Vlastné zdroje krytia majetku 1.187.226 2.057.463 

                                                          Cudzie zdroje 143.970 130.498 
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Štruktúra aktív a pasív Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 - odvetvové členenie (v tis. Sk)

21,9%

0,0%

30,3%20,2%

3,5%

4,1%

20,1%

Úrad BSK Doprava Vzdelávanie - príspevkové organizácie

Vzdelávanie - rozpočtové organizácie Kultúra Zdravotníctvo

Sociálne zabezpečenie
 

Štruktúra aktív a pasív Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2003 - 2005 (v tis. Sk)
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I.7 Prehľad o majetku (stále aktíva) Bratislavského samosprávneho kraja 
k 31.12.2005 
 

Celková výška majetku Bratislavského samosprávneho kraja vykázaná k 31.12.2005 
predstavuje sumu v obstarávacej cene 5.916.216 tis. Sk, čo predstavuje oproti roku 2004 
nárast o 2%. Stále aktíva Bratislavského samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky 
k 31.12.2005 sú vykázané v celkovej výške 3.083.834 tis. Sk.  
 

V porovnaní so stavom k 31.12.2004 sa objem majetku v zostatkových cenách zväčšil 
o 1,9%.  

 
 
Dlhodobý majetok (stále aktíva) Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 
           v tis. Sk 

Druh majetku Obstarávacia cena Zostatková cena 

Dlhodobý nehmotný majetok 24.284 9.613 

Dlhodobý hmotný majetok 5.871.522 3.063.811 

Finančný majetok 10.410 10.410 

Dlhodobý majetok celkom 5.906.216 3.083.834 

   
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja má vo vlastníctve k 31.12.2005 hmotný 

a nehmotný investičný majetok a finančné investície v celkovej hodnote 1.722.270 tis. Sk. 
Z toho nehmotný investičný majetok v hodnote 19.343 tis. Sk, hmotný investičný majetok 
v hodnote 1.694.987 tis. Sk a finančný majetok v hodnote 7.940 tis. Sk (v tomto prípade sa 
jedná o majetkové podiely v spoločnostiach: Eurovalley, a.s., Bratislavská regionálna 
koľajová doprava, a.s., Regionálne cesty Bratislava, a.s. a Bratislavská integrovaná doprava, 
s.r.o.). Hodnota majetku je uvedená v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých 
súvahových účtov. Majetok Úradu BSK v zostatkovej cene k 31.12.2005 predstavuje hodnotu 
649.338 tis. Sk. 
 

Rozpočtové organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja k 31.12.2005  v účtovnej evidencii evidujú investičný majetok 
v celkovej obstarávacej hodnote 2.138.899 tis. Sk, ktorý je členený podľa jednotlivých 
súvahových účtov osobitne za odvetvie vzdelávanie a sociálne zabezpečenie. K 31.12.2005 je 
zostatková hodnota  investičný majetok 1.299.250 tis. Sk. 
 

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej  pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja k 31.12.2005  v účtovnej evidencii evidujú investičný majetok 
a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote 2.045.047 tis. Sk, ktorý je členený podľa 
jednotlivých súvahových účtov osobitne za odvetvie vzdelávania, kultúry a zdravotníctva. 
Celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota za príspevkové 
organizácie je 1.135.246 tis. Sk.  
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Štruktúra dlhodobého majetku (stála aktíva) Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005                                                   
(v zostatkových cenách v tis. Sk) - odvetvové členenie
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Štruktúra dlhodobého majetku (stále aktíva) Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005                                             
(v zostatkových cenách v tis. Sk) - druhové členenie

Budovy, haly a stavby
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69,25%

Dopravné prostriedky a inventár
11 102
0,36%

Software
8 635
0,28%Pozemky

655 865
22%

Nedokončené investície 
133 714
4,34%
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finančný majetok

10 410
0,34%

Iný  hmotný a nehmotný investičný 
majetok
9 835
0,32%

Stroje, prístroje a zariadenia
118 576
3,85%

 
 
Majetok Bratislavského samosprávneho kraja možno charakterizovať vysokou mierou 

opotrebovanosti1, čo vyvoláva tlak na potrebu modernizácie. Problémom však ostáva 
dostupnosť zdrojov na riešenie tejto nepriaznivej situácie. Medzi najviac opotrebovaný 
majetok možno zaradiť Iný hmotný investičný majetok, ktorý predstavuje evidovaný drobný 
hmotný majetok. Ďalšou významnou skupinou s vysokou mierou opotrebovania sú stroje, 
prístroje a zariadenia a dopravné prostriedky.  

                                                 
1 Miera opotrebovanosti určená ako rozdiel 100% - miera odpísania majetku. 
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Najväčšiu odpisovanú skupinu čo do objemu – budovy, možno charakterizovať mierou 
opotrebovanosti 49,85%.  

Miera opotrebovania dlhodobého majetku (stále aktíva) Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005               
(vybrané druhy majetku)
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Miera opotrebovania dlhodobého majetku (stále aktíva) Bratislavského samosprávneho kraja v rokoch 2003 - 2005 
(vybrané druhy majetku)
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Z pohľadu odvetvového členenia je najviac opotrebovaný majetok v odvetví 
vzdelávanie.  
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Miera opotrebovania dlhodobého majetku (stále aktíva) Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 podľa 
odvetvia  (vybrané druhy majetku)

0,00%

50,00%

100,00%

Vzdelávanie -
príspevkové organizácie

Vzdelávanie - rozpočtové
organizácie

Kultúra Úrad BSK Zdravotníctvo Sociálne zabezpečenie Doprava

Software Budovy, haly a stavby Stroje, prístroje a zariadenia Dopravné prostriedky a inventár Iný hmotný investičný majetok
 



 ZÁVEREČNÝ ÚČET BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2005 

 
I.8 Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu Bratislavského 

samosprávneho kraja v roku 2005 
 
 
Sociálny fond 
 

V roku 2005 tvoril Úrad BSK sociálny fond vo výške 256 tis. Sk. Zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 49/2005 zo dňa 15.06.2005 
záverečný účet a odvod časti prebytku hospodárenia za rok 2004 vo výške 162 tis. Sk 
(161.934,65 Sk) do sociálneho fondu. Celkový príspevok na účet sociálneho fondu 
predstavovala čiastka 418 tis. Sk. 

 
 Prostriedky sociálneho fondu sa čerpali vo výške 428 tis. Sk. Zostatok k 31.12.2005 

predstavuje čiastka 20 tis. Sk. Počiatočný stav sociálneho fondu na začiatku roka 2005 bol 30 
tis. Sk. 
 

Čerpané finančné prostriedky sa použili nasledovne: 
 

- Príspevok na stravu zamestnancom úradu   219 tis. Sk 
- Príspevok na regeneráciu pre zamestnancov úradu    59 tis. Sk 
- Príspevok na dopravu pre zamestnancov úradu  150 tis. Sk 

 
Rezervný fond 
 

V roku 2005 zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo uznesením 
č. 49/2005 zo dňa 15.06.2005 záverečný účet a odvod časti prebytku hospodárenia za rok 
2004 vo výške 8.000 tis. Sk do rezervného fondu. V mesiaci máj 2005 bol rezervný fond 
doplnený o vrátenú krátkodobú finančnú výpomoc vo výške 700 tis. Sk (Jednalo sa o finančné 
prostriedky, ktoré boli začiatkom roka 2004 na základe zmluvy poskytnuté spoločnosti 
Bratislavská regionálna koľajová doprava, a.s., ktorá ich mala vrátiť do konca roka. 
K 31.12.2004 však nebola vrátená čiastka 700 tis. Sk.). Celkovo bol rezervný fond 
Bratislavského samosprávneho kraja doplnený o čiastku 8.700 tis. Sk. Počiatočný stav 
rezervného fondu na začiatku roka 2005 bol 1.386 tis. Sk. 
 

Čerpané finančné prostriedky z rezervného fondu sa použili nasledovne: 
 

- Splatenie základného imania v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, 
s.r.o. v zmysle uznesenia č. 50/2005 zo dňa 15.06.2005    
        650 tis. Sk 

- Splatenie základného imania v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. 
v zmysle uznesenia č. 50/2005 zo dňa 15.06.2005     
                 680 tis. Sk 

 
Na konci roka vykazuje zostatok rezervného fondu Bratislavského samosprávneho 

kraja 8.756 tis. Sk (8.756.484 Sk). 
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I.9 Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach Bratislavského samosprávneho 

kraja k 31.12.2005 
 
 

Celková výška záväzkov Bratislavského samosprávneho kraja vykázaná podľa 
účtovnej závierky k 31.12.2005 predstavuje sumu 260.482 tis. Sk, čo predstavuje oproti stavu 
k 31.12.2004 pokles o 10,5%. Na uvedenom stave záväzkov Bratislavského samosprávneho 
kraja k 31.12.2005 sa najväčšou  mierou podieľajú záväzky škôl a školských zariadení, ktoré 
v štruktúre predstavujú 51,5%-ný podiel.  

Štruktúra záväzkov Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 - druhové členenie

2,4%

25,6%

6,6%

4,4%

20,9%

12,2%

24,5%

3,4%

Dlhodobé záväzky Dodávatelia Zamestnanci

Ostatné záväzky voči zamestnancom Záväzky voči poisťovňam Ostatné priame dane

Iné záväzky Ostatné
 

Podľa druhu evidoval Bratislavský samosprávny kraj k 31.12.2005 záväzky: 
 

- Dlhodobé záväzky, ktoré predstavujú najmä staré záväzky školskej 
príspevkovej organizácie SOU stavebné na Ružinovskej ul., z obdobia 
pôvodného zriaďovateľa Ministerstva hospodárstva SR. 

- Záväzky z obchodného styku, ktoré obsahujú neuhradené faktúry 
k 31.12.2005 za Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a jednotlivé 
rozpočtové a príspevkové organizácie.   

- Záväzky voči zamestnancom, ktoré obsahujú najmä mzdy rozpočtových 
a príspevkových organizácií za december 2005 vyplatené v januári 2006. 

- Záväzky voči poisťovniam, ktoré obsahujú za príspevkové a rozpočtové  
organizácie odvody za  zamestnancov jednotlivým poisťovniam a Národnému 
úradu práce.  

- Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej  činnosti za zamestnancov 
rozpočtových a príspevkových organizácií uhradené daňovému úradu  

- Iné záväzky obsahujú odvody zrážok zamestnancov za december 2005 na 
sporenie, poistné a pod. za Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a 
jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.  
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Medziročný vývoj záväzkov Bratislavského samosprávneho kraja - odvetvové členenie (v tis. Sk)
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Z pohľadu vývoja stavu záväzkov dochádza k výraznejšej zmene, kedy v prípade 

zdravotníckych zariadení sa úroveň záväzkov znížila oproti predchádzajúcemu roku o 70% 
na stav 44.811 tis. Sk. V tomto prípade k tomu významnou mierou prispelo oddĺženie 
Veriteľom, a.s.. V prípade Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zvýšené záväzky 
predstavujú neuhradené faktúry z obchodného styku hlavne za investičné akcie prebiehajúce 
ku koncu roka.  
 

Celková výška pohľadávok Bratislavského samosprávneho kraja vykázaná podľa 
účtovnej závierky k 31.12.2005 predstavuje sumu 119.968 tis. Sk. Najvýznamnejšiu skupinu 
podľa objemu finančných prostriedkov predstavujú pohľadávky príspevkových organizácií 
v oblasti vzdelávania, ktoré predstavujú podiel na celkových pohľadávkach 59%. (Na základe 
nepriaznivého vývoja v oblasti pohľadávok príspevkových organizácií s cieľom zabránenia 
ich zvyšovaniu odsúhlasilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením     
č. 47/2005 zo dňa 27.04.2005 Návrh systému znižovania rizika vzniku pohľadávok 
v organizáciách Bratislavského samosprávneho kraja. Realizáciu systému zabezpečuje 
oddelenie správy majetku.) Výrazný medziročný nárast pohľadávok v prípade Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja je spôsobený najmä pohľadávkou voči spoločnosti LIDL 
Slovenská republika, a.s. v celkovej výške 21.538 tis. Sk. V tomto prípade sa jedná o predaj 
pozemku v zmysle uznesenia č. 25/2005 zo dňa 16.03.2005. 
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Medziročný vývoj pohľadávok Bratislavského samosprávneho kraja - odvetvové členenie (v tis. Sk)
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I.10 Prehľad o vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Bratislavského 
samosprávneho kraja k 31.12.2005 
 

Bratislavský samosprávny kraj nečerpal v priebehu roku 2005 a k 31.12.2005 
neeviduje žiadny úver a taktiež neručí svojím majetkom za poskytnuté úvery. 
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I.11 Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobností Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 

 
 
Hospodársky výsledok príspevkových organizácií  Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2005  
                      v tis. Sk 

Odvetvie 
Prevádzko- 
vé dotácie 

Ostatné 
výnosy 

Výnosy 
celkom 

Odpisy 
Ostatné 
náklady 

Náklady 
celkom 

HV 

HLAVNÁ ČINNOSŤ 

Vzdelávanie 448.350 163.479 611.829 59.819 591.193 651.012 -39.183 

Kultúra 56.399 35.674 92.073 9.059 84.404 93.463 -1.390 

Zdravotníctvo 5.410 68.654 74.064 14.308 59.680 73.988 76 

SPOLU 510.159 267.807 777.966 83.186 735.277 818.463 -40.497 

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Vzdelávanie 0 97.168 97.168 11.176 82.347 93.523 3.645 

 
 

Hospodárenie príspevkových organizácií Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 (v tis. Sk)
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Porovnanie výsledkov hospodárenia (pred zdanením) príspevkových organizácií v rokoch 2003 - 2005 (v tis. Sk)
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Pri porovnaní výsledku hospodárenia za roky 2003 až 2005 možno konštatovať 

priaznivý vývoj len v prípade zdravotníckych zariadení. Na zníženie straty zdravotníckych 
zariadení malo významný vplyv zrušenie regulácie cien nájomného, resp. jej úpravy smerom 
vyššie, čim sa vo výraznejšej miere darilo pokrývať náklady. Situácia v oblasti kultúry 
a vzdelávania, kde v hlavnej činnosti došlo oproti roku 2004 k zníženiu straty ostáva na 
rovnakej úrovni ako v roku 2003 a nedochádza tu k výraznejšiemu zlepšeniu z pohľadu 
hospodárenia. Z pohľadu platných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy bude potrebné v prípadoch niektorých organizácií prijať opatrenia na zabránenie 
nepriaznivého vývoja v hospodárení. V opačnom prípade bude v zmysle § 24 zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy nutné tieto organizácie zrušiť alebo transformovať 
na iný typ organizácie s čím úzko súvisí aj reštrukturalizácia ich činností. Prehľad o ktoré 
organizácie by sa mohlo jednať dáva tabuľka číslo 5.3. 

 
Pri pohľade na náklady a výnosy škôl (hlavná činnosť) v období rokov 2003 až 2005 

nedochádza k zásadnej zmene. Mierne sa zvýšili ostatné výnosy, teda tie, ktoré produkujú 
organizácie zo svojej činnosti. Na druhej strane sa znížili prevádzkové dotácie zo strany 
zriaďovateľa Bratislavského samosprávneho kraja – v týchto prípadoch možno hovoriť 
o pozitívnom trende. Nepriaznivý dopad na výsledok hospodárenia škôl má tiež rastúci trend 
nákladov na odpisy. Najväčším problémom je zahrňovanie odpisov majetku do výkonov škôl, 
čo býva často zdôvodňované znížením konkurencieschopnosti v prostredí pôsobenia. 

 
V prípade podnikateľskej činnosti sú všetky školy ziskové, výnimkou je   Združená 

stredná škola strojárska v Senci, ktorá aj v podnikateľskej činnosti dosiahla za rok 2005 stratu 
vo výške 433 tis. Sk. 
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Porovnanie základných ukazovateľov z hlavnej činnosti príspevkových organizácií - škôl  v rokoch 2003 - 2005                                
(v tis. Sk)
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I.12 Prehľad o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou  

Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 
 

Bratislavský samosprávny kraj má k 31.12.2005 majetkovú účasť v štyroch 
obchodných spoločnostiach: 
 

 Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., 
 Eurovalley, a.s., 
 Regionálne cesty Bratislava, a.s., 
 Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. 

 
Finančné vyjadrenie podielu Bratislavského samosprávneho kraja v obchodných spoločnostiach. 
           v tis. Sk 

Spoločnosť Podiel v Sk 
Výška 

základného 
imania  

Podiel v % 

Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, 
a.s. 

6.510 37.000 17,59% 

Eurovalley, a.s. 100 10.000 1% 

Regionálne cesty Bratislava, a.s. 680 1.000 68% 

Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. 650 1.000 65% 
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Aktuálna štruktúra akcionárov/spoločníkov - Bratislavská regionálna koľajová doprava, a.s.

Bratislavský samosprávny 
kraj

17,59%

Bratislava Rail, a.s.
81,73%

Connex Transport AB
0,35%

WAGON SERVICE travel s.r.o.
0,32%

 
Aktuálna štruktúra akcionárov/spoločníkov - Eurovalley, a.s.

Združenie Rada Eurovalley
96,50%
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Bratislavský samosprávny 
kraj
68%
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Aktuálna štruktúra akcionárov/spoločníkov - Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o.

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava

35%

Bratislavský samosprávny 
kraj
65%

 
Hospodársky výsledok spoločností s majetkovou účasťou  Bratislavského samosprávneho kraja 
k 31.12.2005. 
           v tis. Sk 

Spoločnosť Výnosy Náklady HV  Čistý zisk 
Čistý zisk 
na akciu 

Bratislavská regionálna koľajová 
spoločnosť, a.s. 

75.118 103.725 -28.607 - - 

Eurovalley, a.s. 349 1.126 -777 - - 

Regionálne cesty Bratislava, a.s. 59.370 54.051 5.319 4.138 41,38 

Bratislavská integrovaná doprava, 
s.r.o. 

0 445 -445 - - 

Hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005 (v tis. 
Sk)
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Zo spoločnosti, v ktorých má Bratislavský samosprávny kraj majetkovú účasť dosiahla 

kladný hospodársky výsledok len akciová spoločnosť Regionálne cesty Bratislava. 
V ostatných prípadoch spoločnosti produkovali stratu. Zvlášť výrazná strata je u akciovej 
spoločnosti Bratislavská regionálna koľajová doprava, v ktorej má Bratislavský samosprávny 
kraj 17,59%-ný podiel.  
 

Vlastné imanie predstavuje kapitál, ktorý patrí vlastníkom spoločnosti. Je hlavným 
nositeľom podnikateľského rizika a tiež ukazovateľom finančnej nezávislosti spoločnosti. 
Tvoria ho štyri základné položky: základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku 
a hospodársky výsledok. Očakáva sa, že pri hospodárení spoločnosti bude dosahovať kladné 
hodnoty. V prípade spoločnosti s majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja 
len jedna – akciová spoločnosť Bratislavská regionálna koľajová doprava vykazuje zápornú 
hodnotu. 

Stav vlastného imania obchodných spoločností s majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2005   
(v tis. Sk)
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Ukazovatele trhovej hodnoty (market value ratios) - akciové spoločnosti k 31.12.2005 (v Sk)
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I.13 Záver   
 

Bratislavský samosprávny kraj v  roku 2005 dokázal zabezpečiť všetky základné 
úlohy, a to najmä samostatne hospodáriť s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, 
dotáciami a decentralizačnými dotáciami, prevziať ďalšie kompetencie na všetkých úsekoch 
v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov 
štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 
 

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja bolo overené audítorom, 
predmetom ktorého bolo hospodárenie v súlade s  zákonom, hospodárenie s ostatnými 
finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov 
financovania. 
 

Správa audítora hovorí, že účtovná závierka Bratislavského samosprávneho kraja za 
rok 2005 vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach stav majetku, zdrojov krytia, 
finančnú situáciu a výsledky rozpočtového hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja 
k 31.decembru 2005, v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v platnom 
znení.  
 
 


