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1. Vývoj makroekonomického prostredia a jeho dopad na hospodárenie 
Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2007 

 
 
 

Makroekonomické prostredie a jeho stabilný vývoj sú jedným zo základných predpokladov 
dodržania finančných plánov, ktoré  sú v prípade Bratislavského samosprávneho kraja zadefinované 
rozpočtom. Pri zostavení rozpočtu samosprávneho kraja na roky 2008 až 2010 sa pri plnení 
jednotlivých príjmov ako aj pri čerpaní výdavkov vychádzalo zo základných daňových 
a makroekonomických ukazovateľov ako sú napríklad globálny vývoj dane z príjmov fyzických osôb 
a vývoj dane z motorových vozidiel, vývoj HDP, vývoj inflácie, vývoj reálnych miezd v hospodárstve, 
atď. Toto sú základné činitele vývoja, od ktorých sa odvíja celkové finančné hospodárenie územného 
celku. Tieto ukazovatele je možné pomenovať ako externé, ktoré samotný kraj nevie ovplyvniť, a preto 
sa im musí v priebehu roka, či už v pozitívnom zmysle alebo negatívnom, prispôsobovať. Tieto kroky 
následne tak, ako je to uvedené v ďalších častiach  materiálu následne vyústia do úpravy rozpočtu. 

 
Vývoj makro prostredia bol aj v roku 2007 pomerne stabilný a rovnako sa jednoznačne 

potvrdzujú doterajšie očakávania o pozitívnom smerovaní v hlavných oblastiach ekonomiky. Väčšina 
makroekonomických indikátorov sa vyvíja lepšie ako sa predpokladalo pri zostavovaní rozpočtu. 
Slovenská ekonomika rastie v roku 2007 ešte vyšším tempom ako v predchádzajúcich rokoch, a to bez 
ohrozenia makroekonomickej stability. Rast HDP za celý rok 2007 dosiahol úroveň 8,8%, čo je v 
porovnaní s predpokladmi rozpočtu viac o 1,4 p.b (7,4%). Ďalšou dôležitou udalosťou, ktorá 
dokumentuje pozitívne trendy v slovenskej ekonomike, bolo začatie plnenia maastrichtského inflačného 
kritéria od augusta 2007. Dvanásťmesačný priemer medziročnej inflácie HICP (indikátor relevantný pre 
plnenie kritéria) činil totiž v auguste 2,4 % a dostal sa pod aktuálnu referenčnú hodnotu, ktorá bola 2,6 
%. 

Hlavným cieľom v oblasti fiškálnej politiky pre rok 2007 bolo udržať deficit verejnej správy do 
úrovne 2,9% HDP. Súčasný odhad deficitu verejnej správy na rok 2007 (vrátane nákladov na 2.pilier) 
sa odhaduje na úrovni 2,5% HDP. Ako jedným zo zásadných rizík s dopadom na vývoj deficitu a odhad 
salda verejnej správy boli v roku 2007 aj vývoj pohľadávok a záväzkov subjektov sektora verejnej 
správy (predovšetkým u obcí a VÚC). Viaceré VÚC a obce vstupovali  do úverových a obchodno-
záväzkových vzťahov počas rozpočtového roka nad rámec hodnôt a údajov, ktoré deklarovali na 
začiatku roka. Takýmto spôsobom zásadne (50% - 1,2mld.) menili svoje pôvodné zámery, s ktorými MF 
SR počítalo pri svojich prognózach. Tento problém sa nedotýkal Bratislavského samosprávneho kraja, 
ktorý   pre rok 2007 nedeklaroval a ani nečerpal žiadne úverové prostriedky. 

 
Silný rast ekonomiky napomáhal  aj v roku 2007 udržaniu pozitívnych trendov na trhu práce, 

ktorý pretrváva od roku 2004. Investičné aktivity vytvárali nové pracovné miesta, čím zvyšovali počet 
pracujúcich a zároveň znižovali stále vysoký, ale klesajúci počet nezamestnaných. V prvom polroku 
2007 sa zvýšil počet pracujúcich o 2,5%. K celkovému rastu zamestnanosti najviac prispela 
zamestnanosť v súkromnom sektore, avšak počet zamestnancov vo verejnom sektore klesá. Rast 
zamestnaných vyvolal rovnako silný pokles počtu nezamestnaných, čím sa miera nezamestnanosti 
znížila  na jednu z najnižších historických úrovní 11,3%. Priemerná mesačná mzda v národnom 
hospodárstve sa nominálne zvýšila o 6,9% na úroveň 19 056 Sk. Rast reálnej mzdy (4,2%) bol viac než 
bezpečne krytý rastom produktivity práce (7,0%). 
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Vývoj makroekonomických ukazovateľov za rok 2007   

 Merná jednotka Rozpočet 2007 Aktuálny vývoj 2007 Rozdiel v p.b. 

Hrubý domáci produkt v bežných cenách  mld. Sk 1794,7 1822,5 27.8 

HDP % 7,4 8.8 1,4 

Index spotrebiteľských cien % 2,5 2,4 -0,1 

Zamestnanosť Priemerný rast 1,6 2,3 0,7 

Konečná spotreba domácností reálny rast v % 5,3 6,7 1,2 

Priemerná reálna mesačná mzda rast v % 4,2 4,5 0,3 

 
 
Vývoj celkových daňových príjmov verejnej správy bol oproti schválenému rozpočtu na rok 

2007 vyšší o 3,8 mld. Sk, čo predstavuje plnenie na úrovni 101,3%. Na zvýšení odhadu sa najväčšou 
mierou podieľali dane z príjmov, predovšetkým daň z príjmov právnických osôb v sume takmer 3,2 mld. 
Sk a daň z príjmov vyberanej zrážkou v sume 1,3 mld. Sk. Výrazne sa zvýšil aj odhad u spotrebných 
daní, ktorých koncoročný výnos presiahol rozpočtovanú úroveň o necelých 1,4 mld. Sk. Na základe 
priebežných informácií o hospodárení samospráv bol zvýšený aj odhad miestnych daní, u ktorých sa 
predpokladá prekročenie ministerstvom indikatívne stanoveného rozpočtu o 1,2 mld. Sk. Zvýšenie 
odhadov u vyššie uvedených daní bolo kompenzované znížením očakávaného výnosu dane z pridanej 
hodnoty o 2,9 mld. Sk a dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a samostatne zárobkovej činnosti 
v sume takmer 0,8 mld. Sk.  

  
Daňové príjmy verejnej správy v roku 2007 (mil. Sk) 

 Rozpočet 2007 Skutočnosť 2007 Rozdiel. 

Daňové príjmy verejnej správy  306 917 310 765 3 848 

Daň z príjmov fyzických osôb 47 028 46 447 -581 

Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 40 260 40 450 190 

Daň z príjmov FO z podnik. a sam. zarobk. činn. 6 768 5 997 -771 

Daň z motorových vozidiel 2 950 3 550 600 

 
Výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti sa vyvíjal v súlade s vývojom 

zamestnanosti a rastom miezd, pričom v porovnaní s rozpočtom na rok 2007 došlo k zvýšeniu  výnosu 
tejto dane, čo sa premietlo aj do úpravy aktuálneho vývoja, ktorá sa zvýšil o približne 190 mil. Sk. V 
prípade dane z príjmov fyzických osôb z podnikania došlo k aktualizácii výnosu za rok 2006. Jej výška 
na základe dostupných údajov z agregovaných daňových priznaní mala dosiahnuť úroveň 5,4 mld. Sk, 
čo znamená pokles oproti odhadu o 771 mil. Sk.  

V globále je však možné povedať, že vývoj makroekonomických ukazovateľov je veľmi 
priaznivý práve v prípade Bratislavského samosprávneho kraja kde je napr. HDP oveľa vyšší oproti 
priemeru v SR rovnako je tu vyššia zamestnanosť a stým súvisiace príjmy. Od výšky príjmov sa odvíja 
aj výška z nich zaplatenej dane. V tomto prípade príjmy z tejto dane znamenali nárast oproti 
predpokladu čo je zásadný rozdiel oproti globálnemu poklesu. To isté platí aj pre prípad dane 
z motorových vozidiel, kde je možné túto definovať v prípade BSK ako jeden z najprogresívnejšie sa 
vyvíjajúcich príjmov v rámci daňovej sústavy. 
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2. Súhrnná charakteristika vývoja BSK za rok 2007 
 
 
 

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

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

 
Nasledovná časť približuje pracovnú náplň a dosiahnuté výsledky za uvedené oblasti v roku 

2007 za Úrad BSK. 
 
 

2.1 Úsek regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov 
 

 
          Najvýznamnejšie činností oddelenia stratégie regionálneho rozvoja v roku 2007, ktoré boli 
prínosom pre Bratislavský samosprávny kraj bolo  vypracovanie návrhu na vybudovanie SO/RO pre 
Operačný program Bratislavský kraj na úrade BSK,  realizácia projektu Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja BSK na roky 2007 – 2013, vypracovanie dokumentu Programové priority 
v oblastiach pôsobnosti kompetencií BSK. 

 
Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja sa v priebehu roka 2007 podieľalo svojou odbornou 

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



 7 

 
V roku 2007 oddelenie stratégie regionálneho rozvoja zabezpečovalo činnosti  súvisiace 

s realizáciou a ukončením projektu INTER GET UP spolufinancovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci programu INTERREG IIIC a zameraného na inovatívne technológie 
v malom a strednom podnikaní. Projekt svojim zameraním výrazným spôsobom prispel k podpore 
a realizácii myšlienky na vytvorenie strategickej platformy pre rozvoj inovatívneho regiónu založeného 
na vedomostiach, ktorá vyústila do podpísania Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi BSK, 
hlavným mestom SR Bratislava, STU a UK. Zároveň pokračovali činnosti spojené s realizáciou 
medzinárodného projektu EUROCOOP financovaného zo 6. rámcového programu Veda a výskum,  
zameraného na regionálne inovatívne stratégie. V roku 2007 sa v spolupráci s Prognostickým ústavom 
SAV  uskutočnil dotazníkový prieskum v malých a stredných podnikoch zameraný na problematiku 
inovácií  a uskutočnil sa medzinárodný workshop, ktorého hlavnou témou bolo hľadanie súvislostí 
medzi regionálnymi inovačnými stratégiami a operačnými programami Národného strategického 
referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. 

 
Na základe Zmluvy č. Z 12110500075/1 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na 

projekt „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 
2007 – 2013“ uzatvorenej medzi MVRR SR a BSK v rámci realizácie JPD cieľ 2 sa oddelenie 
regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov podieľalo na realizácii projektu až po jeho schválenie 
Zastupiteľstvom BSK. 
V zmysle zákona NR SR č. 254/1988 Z. z. o verejných prácach oddelenie stratégie regionálneho 
rozvoja vypracovalo Rozvojový program priorít verejných prác  BSK na roky 2008 – 2010, zostavený z 
predložených návrhov jednotlivých obcí a miest kraja.  
V rámci implementácie štrukturálnych fondov EÚ v skrátenom programovom období 2004 – 2006 na 
území Bratislavského kraja zabezpečovalo oddelenie stratégie regionálneho rozvoja odborné 
zastúpenie   BSK v monitorovacom výbore pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava, cieľ 
2 a cieľ 3 a zastúpenie BSK vo výberovej komisii pre hodnotenie a výber projektov v cieli 2. 

Oddelenie stratégie regionálneho rozvoja sa v roku 2007 podieľalo prezentáciou svojej činnosti 
v oblasti regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov na príprave a uskutočnení akcie Dní BSK na 
úrade BSK. 
  Ostatné významnejšie činnosti oddelenia regionálneho rozvoja a štrukturálnych fondov v roku 
2007: 
 

-  výkon činnosti Informačného centra prvého kontaktu – poskytovanie informácií, poradenstvo 
a pomoc pri vypracovaní projektov žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy   
k JPD 2 

- príprava podkladov  pre oficiálne návštevy a rokovania predsedu BSK a námetov na vzájomnú 
spoluprácu 

- vypracovanie pripomienok a stanovísk odboru k legislatívnym návrhom a koncepčným 
materiálom ústredných orgánov štátnej správy, k polročným a výročným správam 
o implementácii  štrukturálnych fondov EÚ  

- vypracovanie materiálu Východiská rozvojovej stratégie BSK so zohľadnením priorít 
programovacieho obdobia na čerpanie štrukturálnych fondov v rokoch 2007 – 2013 

- príprava materiálov do odborných komisií a Zastupiteľstva BSK 
- odborné stretnutia, poradenstvo a metodické usmerňovanie primátorov a starostov miest 

a obcí v oblasti regionálneho rozvoja a štrukturálnej politiky  
- prezentácia postavenia a významu BSK, prezentácia realizovaných projektov a rozvojových 

príležitostí  na odborných seminároch, konferenciách a pracovných stretnutiach 
- spolupráca s odbornými agentúrami, komorami a zväzmi /SARIO, SEIA, SOPK, Zväz 

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

• CompServSME - Rozvoj kompetencií v MSP prostredníctvom samovzdelávania (schválený 
v roku 2005 EK, Brusel, DG EAC ako pilotný projekt, ukončený v roku 2007). Financovaný 
z programu Leonardo da Vinci. BSK bol partnerom v projekte. 
Prínos projektu pre BSK: vytvorenie nového profesného profilu „facilitátora“ pre MSP na báze 
medzinárodného partnerstva a s využívaním know how na úrovni EÚ, pripravené stratégie 
rozvoja ľudských zdrojov pre sektory: hotelierstvo a reštaurácie, taxi služby, samosprávu 
a technologického inkubátora Slovenskej Technickej univerzity v Bratislave v súlade s cieľmi 
Lisabonskej zmluvy.  

• EUFACINET - European Facilitators Network – a network to promote professional facilitation of 
work integrated learning – Európska sieť facilitátorov vzdelávania (schválený v roku 2007 
v Národnou agentúrou programu Celoživotného vzdelávania v Bulharsku, v súčasnosti sa 
realizuje). Financovaný z programu Celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da 
Vinci, typ projektu: multilaterálny projekt – transfer inovácií do Bulharska. BSK je partnerom 
v projekte. 
Prínos projektu pre BSK: pripravená platforma na báze IKT pre facilitátorov v EÚ, príprava 
ďalších dvoch nových modulov vzdelávania a hodnotenia, propagácia potenciálu kraja 
v zahraničí. 

• ReSyFac- Reference System for Facilitators of Learning – Referenčný systém pre facilitátorov 
vzdelávania (schválený v roku 2007 EK, DG EAC v rámci rozvoja inovácií v OVP, v súčasnosti 
sa realizuje). BSK je partnerom v projekte. 

• Financovaný z programu Celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci, typ 
projektu: multilaterálny projekt – rozvoj inovácií.  
Prínos projektu pre BSK: príprava referenčného systému pre facilitátorov vzdelávania hlavne 
pre MSP na báze ECVET (Európsky prenos kreditov v odbornom vzdelávaní) a EQF 
(Európskeho kvalifikačného rámca) v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania EÚ 
a cieľmi Lisabonskej zmluvy. 

• Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava - Viedeň (schválený cez Interreg IIIA 
Rakúsko – Slovensko, ukončený v roku 2007). Financovaný z programu Interreg IIIA. BSK bol 
vedúcim partnerom v projekte.  
Prínos projektu pre BSK: pripravená spoločná stratégia zamestnanosti SR-AT, vyškolení 
účastníci, vytvorenie bázy pre ďalšiu spoluprácu s rakúskou stranou v oblasti zamestnanosti. 

• EU.CERTI.CON - European Certificate in Renovation and Rebuilding in the Construction 
Sector – Európsky certifikát pre renováciu a sanáciu v sektore stavebníctva (schválený v roku 
2006 EK v Bruseli, DG EAC ako pilotný projekt, v súčasnosti sa realizuje). BSK je vedúcim 
partnerom v projekte.Financovaný z programu Leonardo da Vinci.  
Prínos projektu pre BSK: vytvorenie integrovaných modulov, otestovaných v rámci školenia na 
báze medzinárodného partnerstva a v súlade s prioritami EÚ v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy. Podklady pre certifikáciu a prípravy EU certifikátu v sektore stavebníctva. 
PIMMS - Mobility Management Services (transport sector) - mikro projekt (schválený cez 
URBACT, ukončený v roku 2007). BSK bol partnerom v projekte. 
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2.2 Úsek cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce 
 

 
Oddelenie cestovného ruchu BSK v roku 2007 realizovalo: 
 
- obstaranie Stratégie rozvoja cestovného ruchu v BSK na roky 2007 -2013 (začiatok projektu 

jún 2007, ukončenie august 2008) 
- projekt  Propagácia cestovného ruchu v území spadajúcom pod Cieľ 2 regiónu NUTSII 

Bratislava (ukončený apríl 2007) 
- edičnú činnosť – vydanie nových brožúr s jednotným layoutom (Ubytovanie, Relax a aktívny 

oddych, História a kultúra , Gastro, Naj.. v BK, Reštaurácie, TOP tradičné podujatia) 
- účasť na veľtrhoch  (Utrecht, Viedeň, Brno, Praha, Bratislava, Budapešť, Varšava, Rím, 

Krakov, Londýn) 
- prezentácie (Plzeň, Londýn, Krakov ) 
- infocesty (holandskí, maďarskí, anglickí novinári a TV štáb poľskej TV) 
- obstaranie Štúdie súčasného stavu a investičných možností v oblasti cestovného ruchu na 

území Bratislavského kraja 
- spoluprácu s mestskou samosprávou a podnikateľskými subjektmi v oblasti cestovného ruchu  

(založenie tradície koordinačných stretnutí) 
 
 
a.  stratégia cestovného ruchu  
 
Projekt  „ Stratégia rozvoja cestovného ruchu BSK na roky 2007 -2013“ sa realizuje na základe podpory 
z JPD NUTS II Bratislava Cieľ 2. Cieľom projektu je  vytvorenie programu na napĺňanie  konkrétnych 
krokov k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu v regióne. Práce na Stratégii boli 
zahájené v júni 2007. Projekt vytvoril priestor pre spoluprácu  hlavných aktérov  regionálnej a miestnej 
samosprávy z oblasti cestovného ruchu za  účasti podnikateľskej sféry. Bola založená pracovná 
skupina pre projekt , ktorá sa vyjadruje k návrhu strategickej vízie ako aj vykonávaciemu plánu aktivít 
a inštitucionálnemu zabezpečeniu realizácie Stratégie. Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa 
uskutočnilo v novembri 2007. Ukončenie projektu v zmysle harmonogramu je stanovené na august 
2008. 
 
Okrem vlastných koncepčných materiálov BSK sa oddelenie cestovného ruchu zapájalo aj do tvorby 
a pripomienkového konania  strategických  koncepčných materiálov na celoštátnej úrovni SR (Štátna 
politika cestovného ruchu SR,  Technické podmienky na označovanie  kultúrnych a historických cieľov 
na  pozemných komunikáciách, Prieskum investičných príležitostí cestovného ruchu pre zahraničných 
investorov) 
 
b. štúdie, prieskumy, analýzy 
 
Štúdia investičných možností cestovného ruchu. Oddelenie cestovného ruchu zabezpečilo prvotné 
spracovanie podkladov  ako východisko pre spracovanie Štúdie súčasného stavu a investičných 
možností v oblasti cestovného ruchu na území BSK  
S cieľom zistenia charakteristiky návštevníkov Bratislavského kraja, účelu ich cesty,  motivácie 
v rozhodovaní pre návštevu kraja, definovania ich informačných zdrojov, využívania služieb a miery 
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spokojnosti, zistenia imidžu kraja, dojmov z návštevy a definovania silných a slabých stránok bol 
realizovaný firmou GfK „Prieskum návštevníka  BSK“. 
 
 
c. budovanie ľudských zdrojov 
 
Okrem vlastných aktivít  v rámci regiónu sa oddelenie cestovného ruchu zúčastňovalo podujatí 
a podporilo aktivity  miestnej samosprávy, profesijných a záujmových združení, podnikateľov 
cestovného ruchu (napr. seminár „Kto je kto v cestovného ruchu BSK“ v Pezinku, podujatie 
„Vyhodnotenie VIII. Ročníka Dňa otvorených pivníc na MVC“, nový produkt „Pobyt amerických turistov 
v prostredí vidieckych rodín v BK“, „Medzinárodná konferencia  pri príležitosti 21. výročia  zasadnutia 
FEG „– Európska federácia sprievodcov cestovného ruchu)    
 
 
c. veltrhy a výstavy 
 
 
V priebehu roka 2007  realizovalo oddelenie cestovného ruchu aktivity priameho marketingu na 
veľtrhoch cestovného ruchu na jednom domácom podujatí a 10tich zahraničných. Na domácej pôde 
spoločnú prezentáciu na veľtrhu ITF Slovakiatour na ploche BSK (160m2) v spolupráci s Magistrátom 
hl. mesta SR Bratislavy, s regiónmi Malokarpatským a Podunajským a zahraničnými partnerskými 
regiónmi Stredočeského kraja, Mazowieckeho regiónu, župy Györ-Moson-Sopron a Moskovského 
regiónu. 
V apríli 2007 bol ukončený  projekt  „Propagácia  cestovného ruchu v území  spadajúcom pod Cieľ 2 
regiónu NUTSII Bratislava“.  V prvom štvrťroku sa realizovala prezentácia BSK na  veľtrhoch 
cestovného ruchu Vakantiebeurs v holandskom Utrechte, Ferien Messe vo Viedni a Utazás v 
Budapešti.  Sprievodné edičné aktivity k projektu boli realizované už v priebehu roka 2006 (vydanie 
propagačných skladačiek „ Relaxujete v Podunajsku“, „Zavítajte s bicyklom na Záhorie“ a „Aktívne si 
odpočiňte v Malokarpatskom regióne“ , v mutáciách slovensky, nemecky, anglicky, maďarsky a DVD 
Malokarpatský región a hrad Červený Kameň).   
V zahraničí sa BSK zúčastnil ako partnerský región Juhomoravského kraja veľtrhu  Regiontour Brno, 
na Holidayworld 2007 v Prahe v stánku Stredočeského kraja a Tour & Travel Varšava v stánku 
Mazowieckeho regiónu. Pod záštitou SAcestovného ruchu sa v národnom stánku Slovenska 
prezentoval na výstavách BTC v Ríme a WTM v Londýne.  
Oddelenie na základe výberového  konania na dodávateľa vlastného stánku BSK realizovalo  
obstaranie stánku  (premiéra na veľtrhu Slovakiatour 2008). 
 
 
d. edičné aktivity     
 
 
Oddelenie cestovného ruchu  pripravilo vydanie  propagačných brožúr „Ubytovanie“, „Relax a aktívny 
oddych“, „História a kultúra“, „Gastro“, „Naj...v Bratislavskom kraji“, „Reštaurácie“, „TOP tradičné 
podujatia v BK“ v jazykových mutáciách slovensky, nemecky a anglicky a „Výber podujatí 
v Bratislavskom kraji 2008“.  V reedícii obstaral brožúru Región Bratislava v mutáciách francúzsky, 
taliansky, rusky a poľsky a aktualizáciu „Mapy turistických zaujímavostí Bratislavského kraja“ v mutácii  
slovensky, nemecky a anglicky. 
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e. práca s odbornou verejnosťou  
 
V priebehu  roka 2007 sa s účasťou oddelenia cestovného ruchu v spolupráci s partnermi z regiónu 
uskutočnili 4 infocesty do BSK pre holandských novinárov, poľský televízny štáb, maďarského novinára 
a anglického novinára zo Spectacular Slovakia. 
V spolupráci so zastúpením SA cestovného ruchu v Českej republike a Združením MVC organizovalo 
odelenie cestovného ruchu tlačovú konferenciu v Prahe a v Plzni. V Bratislave sa zúčastnilo Stretnutia 
bratislavskej branže  cestovného ruchu. 
V mediálnej kampani sa odelenie cestovného ruchu zameralo v roku 2007 prioritne na poľský trh. 
V Poľsku sa uskutočnili 2 priame prezentácie na veľtrhu cestovného ruchu TT Varšava a v rámci 
podujatia Slovakia Road Show v Krakove, ktorým predchádzala infokampaň v poľských periodikách 
Obiezyswiat , Gazeta Krakowska a infocesta pre poľský televízny štáb do BK. 
Priebežne boli poskytované informácie  a interview pre regionálne médiá do relácií s tématikou 
cestovného ruchu. 
V spolupráci so   Slovenským kultúrnym centrom, Magistrátom hl.mesta Bratislavy a Banskobystrickým 
samosprávnym krajom organizoval prezentáciu „Slovenské dni v Londýne“ na podujatí Thames 
Festival.  V Krakove sa prezentoval na podujatí Slovakia Road Show organizovanom v kooperácii so 
SACR, zastupiteľským úradom SR v Poľsku a partnermi z BSK (Malokarpatský, Podunajský región 
a Záhorie a hl.mesto Bratislava). 
Pri príležitosti osláv Svetového dňa cestovného ruchu na tému „Cestovný ruch otvára dvere ženám“  
v spolupráci mestským osvetovým strediskom v Stupave zorganizovalo oddelenie cestovného ruchu 
podujatie „Otvorenie týždňa osláv  Svetového dňa cestovného ruchu v BSK“, ktorého súčasťou bol 
workshop „ Víno – dôležitý prvok v rozvoji cestovného ruchu“, sprievodný kultúrny program, prezentácia 
regionálnej gastronómie a remesiel. Nepriamo sa zúčastnilo Osláv svetového dňa cestovného ruchu 
organizovaných SACR ruchu v Čilistove. 
Nepriama prezentácia BSK sa uskutočnila prostredníctvom podujatia organizovaného rakúskym 
zastúpením SACR ruchu vo Viedni. 
Na pôde úradu BSK sa oddelenie prezentovalo verejnosti počas Dňa otvorených dverí na BSK 
v októbri 2007. 
 
f. regionálna spolupráca  
 
Na  krajskej úrovni bola vytvorená platforma pre spoluprácu a výmenu skúseností  odborníkov  z oblasti 
miestnej samosprávy a podnikateľskej sféry za účelom koordinácie aktivít BK pri rozvoji cestovného 
ruchu. V priebehu roka sa uskutočnilo 5 koordinačných stretnutí (4 na BSK, 1 výjazdové v IC Stupava).  
Stretnutia slúžia tak pre vzájomnú informovanosť, ako i na výmenu skúsenosti s odborníkmi na 
turizmus v kraji. Regionálna spolupráca vytvára priestor v kontexte nutnosti zvyšovania vzdelávania 
pracovníkov a zvyšovania ich informovanosti v danej oblasti. Prostredníctvom vzájomných pravidelných 
stretnutí je možná lepšia koordinácia prác pri plánovaní a realizácii rôznorodých podujatí, pri zadávaní 
prieskumov a analýz, ako i pri ostatných činnostiach  v cestovnom ruchu. Z tejto platformy sa vytvorila 
aj pracovná skupina pre spracovanie Stratégie rozvoja cestovného ruchu BSK. 
V rámci regiónu sa oddelenie cestovného ruchu zúčastňovalo podujatí a podporilo aktivity  
spolupracujúcich subjektov (samospráva, profesijné združenia, podnikatelia cestovného ruchu) v rámci 
kraja (napr. seminár „Kto je kto v cestovného ruchu BSK“ v Pezinku, „Vyhodnotenie VIII. Ročníka Dňa 
otvorených pivníc na MVC“, nový produkt „Pobyt amerických turistov v prostredí vidieckych rodín v BK“)    
Pre subjekty cestovného ruchu z BSK vykonávalo oddelenie cestovného ruchu poradenstvo pri  
predkladaní verejnoprospešných projektov cestovného ruchu. 
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Na medziregionálnej úrovni pokračovala spolupráca v rámci koordinačnej skupiny samosprávnych 
krajov  (v roku 2007 sa uskutočnili 3 stretnutia) s účasťou zástupcov odboru cestovného ruchu 
Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. 
 
g. zahraničná spolupráca 
 
Oddelenie cestovného ruchu sa zapájalo v rámci  členstva v pracovnej skupine pre cestovný ruch do 
projektu cezhraničnej spolupráce CENTROPE, ktorého výstupom bolo vydanie  brožúry „Víno 
a architektúra“ pre oblasti Južnej Moravy, Burgenlandu, Dolného Rakúska, župy Györ – Moson –
Sopron,  Bratislavského a Trnavského kraja, zúčastnilo sa Medzinárodného investičného fóra v Kyjeve 
zameraného na investície cestovného ruchu 
 
Strategické a koncepčné dokumenty  
 
Nástroje                                                                                Poznámka 
 
 
1. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v BSK                                               spracovateľ GfK 
2. Štúdia súčasného stavu a 
    inv.možností v oblasti cestovného ruchu na území                              STENGL CONSULTING     
 
Finančné vyjadrenie realizácie rozpočtu v roku 2007 
 
Nástroje                                  Výdavky  z rozpočtu               Poznámka 
                                                Oddelenia cestovného ruchu 2007 
1.Printy/Brožúry 
1.Ubytovanie                           294 400,-Sk                             jazykové mutácie: 
                                                                                                S,N,A,náklad 6700 ks 
 
2.Relax a aktívny oddych        294 400,-Sk                             jazykové mutácie : 
                                                                                                S,N.A, náklad  6700ks 
 
3.História a kultúra                  294 400,-Sk                             jazykové mutácie: 
                                                                                                S,N,A, náklad 6600 ks 
 
 
4.Gastro                                  341 000,-Sk                             jazykové mutácie: 
                                                                                                S,N,A, náklad 20000 ks 
                                                                                                (vrátane Naj..BK) 
 
5. Naj...v BK                            341000,-Sk                              jazykové mutácie: 
    Reštaurácie                                                                         S,N,A, náklad 20000 ks 
    TOP tradičné podujatia                                                          
    V BK 
  
 
7. Obaly                                      59 800,-Sk                          1000 ks 
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Reprinty edície 2005/ 2006 : 
 
7.Región Bratislava                  500 013,-Sk                           Jazykové mutácie: 
                                                                                                francúzština, taliančina, 
                                                                                                ruština, poľština 
                                                                                                náklad 20000ks 
 
8.Bratislavský kraj –                   49 000,-Sk                           Výroba piktogramov 
Turistické zaujímavosti             199 998,-Sk                           tlač mapy 
 Mapa                                                                                        
                                                                                                Distribúcia: veľtrhy, 
                                                                                                Výstavy, TIKy, MZV, 
                                                                                                OBEO, hotely, 
                                                                                                reštaurácie 
 
 
 
 

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

- schválenie Zmien a doplnkov 1/2003-Územného plánu veľkého územného celku 
Bratislavského kraja v Zastupiteľstve BSK uznesením č. 59/2007.  

- ukončenie obstarávateľskej činnosti Zmien a doplnkov 1/2005-Územného plánu veľkého 
územného celku Bratislavského kraja a jeho príprava na predloženie do Zastupiteľstva BSK vo 
februári 2008.  

- zabezpečenie vypracovania projektu „Projektová dokumentácia Most Záhorská Ves-Angern“ 
a jeho odovzdanie riadiacemu orgánu-Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

- vypracovanie podkladov za BSK pre projekt Stredoeurópsky dopravný koridor /CETC/, ktorý 
Sekretariát Riadiaceho výboru CETC predložil Európskej Komisii v Bruseli.  

- zabezpečovanie aktivít týkajúcich sa projektu DONAUREGIONEN - Koncepcia spolupráce 
regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru, schváleného v rámci 
Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG II B CADSES, poskytovanie podkladov z platnej 
územnoplánovacej dokumentácie  BSK a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Bratislavského kraja na obdobie 2007-2013 vedúcemu partnerovi.  

- ukončenie projektu „Vytvorenie informačného systému verejnej správy-Geoportál BSK“ ktorým 
Úrad BSK získal množstvo dát pre svoje činnosti.  

- ukončenie projektu „Rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby Geoportálu 
BSK“, ktorý zabezpečí jednotný systém digitálneho spracovania územných plánov obcí a miest 
na území BSK.  

- uskutočnenie VO, uzavretie zmluvy so spracovateľom a začatie uskutočňovania realizácie 
projektu „Informačný systém miestnej samosprávy BSK“, ktorého cieľom bude vytvorenie 
platformy pre elektronické spracovanie údajov na úrovni obcí BSK.  

 

          Oddelenie priestorového plánovania a geografického informačného systému /PPGIS/  
zabezpečovalo plnenie úloh v oblasti priestorového plánovania a v oblasti geografického informačného 
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systému. Aj keď je potrebné konštatovať, že náplň práce pri zabezpečovaní úloh v uvedených 
jednotlivých oblastiach je v rámci svojej špecifickosti odlišná, v mnohých činnostiach sa jednotlivé práce 
pri zabezpečovaní úloh  vzájomne prelínajú a dopĺňajú. V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že 
GEOPORTÁL  BSK bude v rámci zabezpečovania prác slúžiť všetkým zložkám a pracovníkom Úradu 
BSK, a preto práce spojené s vytváraním GIS BSK vyžadujú spoluprácu všetkých na informačnom 
systéme zainteresovaných pracovníkov BSK.  

           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 PPGIS plnilo v roku 2007 úlohy orgánu územného plánovania uskutočňovaním 
nasledujúcich pracovných činností.:  

-  v roku 2007 bola po ukončení obstarávateľskej činnosti územnoplánovacia dokumentácia  Zmeny 
a doplnky 1/2003-Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj predložená do Zastupiteľstva 
BSK, ktoré ju uznesením č. 59/2007 zo dňa 26.9.2007 schválilo. Zmena sa týkala lokality Podunajské 
Biskupice-Tretí diel, ktorá bude slúžiť pre ťažbu štrkopieskov s následným využitím pre rekreáciu 
a šport.  

- 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 v roku 2007 z dorokovania pripomienok, ktoré nebolo možné 
akceptovať, alebo na ktorých sa bolo treba dohodnúť s viacerými subjektmi. V roku 2007 boli všetky 
pripomienky územného plánu kladne dorokované a vyhodnotené s tým, že Zmeny a doplnky 1/2005 
budú vo februári 2008 predložené do Zastupiteľstva BSK na schválenie. 
-spolupráca na príprave a podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na 
projekt „Územný plán regiónu Bratislavský kraj 2007 – Prieskumy a rozbory, v rámci JPD NUTS II 
Bratislava, Cieľ 2. 

- jednotlivé obce BSK v rámci potreby plánovaného rozvoja svojho územia si zabezpečujú spracovanie 
nových územných plánov, ktoré  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 
s účasťou na ich prerokovaní.   

- oddelenie sa vyjadruje 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 zúčastňuje a zabezpečuje práce v rôznych komisiách: 

- aktívnou účasťou pracovníka v slovensko-rakúskej komisii pre výstavbu mosta Záhorská Ves-Angern. 
Zástupca oddelenia zabezpečoval manažérsku činnosť pri vypracovaní projektu cezhraničnej 
spolupráce „Projektová dokumentácia Most Záhorská Ves-Angern“, ktorý bol ukončený v júni 2007 
a odovzdaný na MVRR SR.    

- aktívnou účasťou pracovníka v komisii spoločenstva Stredoeurópskeho dopravného koridoru /CETC/. 
Aj na základe vypracovaných podkladov za Bratislavský kraj spracoval Sekretariát riadiaceho výboru 
CETC projekt  Stredoeurópsky dopravný koridor, ktorý predložil Európskej Komisii v Bruseli.  

- aktívnou účasťou pracovníka v Komisii sekretariátu pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií na 
spracovanie ÚPD obcí v Bratislavskom kraji. Komisia je menovaná Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR.  
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 -aktívnou účasťou pracovníka na projekte DONAUREGIONEN - Koncepcia spolupráce regiónov pri 
priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru, schváleného v rámci Programu Iniciatívy 
Spoločenstva INTERREG II B CADSES, účasť na 3 workshopoch tohto projektu (Mnichov, Budapešť – 
Visegrád, Nitra), poskytnutie platnej územnoplánovacej dokumentácie  BSK a Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského kraja na obdobie 2007-2013 vedúcemu partnerovi, 
spracovanie podkladov pre k predloženiu Žiadosti o overenie výdavkov č.1 projektu. Projekt bude 
ukončený v júni 2008. 
-aktívnou účasťou pracovníkov v pracovnej skupine priestorové plánovanie iniciatívy CENTROPE a 
spolupráca pri zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich z pracovných rokovaní (Viedeň, Bratislava), 
týkajúcich sa pripravovaného projektu rakúskych partnerov „Priestorové štruktúry (Spatial Structures)“, 
BSK prejavilo záujem predložiť v rámci tejto prac. skupiny svoj projekt: „Integráciou geoinformačných 
systémov k rozvoju“. 
-aktívnou účasťou v hodnotiacej komisii regionálneho kola Súťaže Dedina roka 2007 a realizácia 
hodnotenia a vyhodnotenia prihlásených obcí (júl – august 2007). 
-aktívnou účasťou pracovníka v pracovnej skupine pre zabezpečovanie prác v súvislosti so 
spracovaním strategických hlukových máp (SHM) a akčných plánov (AP) ochrany pred hlukom 
v bratislavskej aglomerácii (Vymedzenej VZN BSK č. 9/2005 podľa zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. 
o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí), účasť na pracovných rokovaniach 
a spolupráca pri zabezpečovaní aktivít podľa informácií a požiadaviek obstarávateľa SHM a AP – 
Magistrátu hl. m. SR Bratislava a Úradu verejného zdravotníctva SR. 

        Oddelenie PPGIS v roku 2007 vykonávalo práce v súvislosti s realizáciou Geografického 
informačného systému Bratislavského samosprávneho kraja (GIS BSK) nasledovnými aktivitami: 

-v roku 2007 bol ukončený projekt „Vytvorenie informačného systému verejnej správy – 
Geoportál BSK“, ktorým získal Úrad BSK množstvo cenných a dôležitých dát pre svoje činnosti, ako 
(farebnú digitálnu ortofotomapu, vektorovú katastrálnu mapu, 3D model územia BSK, uličný a adresný 
systém). 
    -špecializované GIS pracovisko oddelenia PP a GIS bolo dovybavené výpočtovou technikou 
a servermi (databázový, aplikačný, mapový) nevyhnutnými pre prevádzku Geoportálu BSK. Počas 
projektu bolo potrebné neustále dohliadať a koordinovať práce rôznych subjektov – jednak 
spracovateľa projektu, ako aj iné inštitúcie a organizácie, ktoré participovali na projekte. V záverečnej 
fáze bolo potrebné kontrolovať všetky dodané digitálne mapové údaje z inštitúcií ako napr. Geodetický 
a kartografický ústav, Vodárne a kanalizácie, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
Slovenská správa ciest, Eurosense, s.r.o, Geodis, s.r.o., atď a všetky obecné úrady v kraji. V súčasnej 
dobe je systém pripravený na spustenie prevádzky ktorá začne okamžite po nakonfigurovaní siete BSK 
pre jeho bezpečnú prevádzku. 
     -v tomto roku bol ukončený projekt „Rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov pre potreby 
Geoportálu BSK“. Obsahom projektu bolo vypracovanie jednotného systému digitálneho spracovania 
územných plánov miest a obcí, vytvorenie digitálnej podkladovej mapy, uličného a adresného systému, 
vytvorenie grafických dát pre potreby geoportálu a vytvorenie 3D scény podľa 3D modelu získaného 
z projektu Geoportál BSK. 
    -špecializované GIS pracovisko oddelenia PP a GIS bolo dovybavené 1. ks veľkoplošného skeneru 
pre potreby digitalizácie mapových podkladov. Súčasťou dodávky boli aj 2 ks. GPS zariadenia, ktoré sú 
využívané pre tvorbu, aktualizáciu a kontrolu mapových dát BSK. Projekt bol náročný z hľadiska 
zvládnutia koordinácie prác pri získavaní údajov, ktoré na seba vzájomne nadväzovali a tiež na práce 
v rámci projektu Geoportálu BSK. V záverečnej fáze bolo potrebné kontrolovať všetky dodané digitálne 
mapové údaje. V rámci realizácie projektu sa Úrad BSK zaviazal vytvoriť 1 pracovné miesto. Pre tento 
účel bol prijatý pracovník ktorého náplňou práce je aktualizácia dodaných databázových údajov v rámci 
Geoportálu BSK. Bude sa venovať tvorbe a aktualizácii grafického a databázového obsahu a aktívnej 
komunikácii medzi úradom a miestnymi samosprávami a tiež s poverenými osobami organizácií 
v zriadovateľskej pôsobnosti Úradu BSK. 
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    -pracovníci odd. PP a GIS pripravovali a spracovávali mapové podklady pre podporu činností 
ostatných oddelení Úradu BSK, ako aj na lepšiu propagáciu Úradu BSK navonok. Nevyhnutnou 
súčasťou tejto činnosti bol aj zber všetkých potrebných relevantných údajov. Spracovávané 
a aktualizované boli napr. Mapa cestovného ruchu BSK, Mapa pripravovanej a existujúcej opravnej 
infraštruktúry BSK, Mapa sociálnych zariadení BSK. Mapy boli spracovávané v rôznych variantoch. 
     -ďalším projektom oddelenia je projekt Informačný systém miestnej samosprávy BSK ktorý si kladie 
za cieľ vytvoriť platformu pre elektronické spracovanie údajov na úrovni obcí BSK. Začiatkom roka, po 
úspešnom vykonaní VO, boli podpísané zmluvy s vybratým uchádzačom. Počas roka bola 
pracovníkom odovzdaná časť modulov systému, tak ako predpokladá projekt pre ŠF EÚ. Zároveň boli 
oslovené obce v kraji s dotazníkom zameraným na spresnenie poznatkov úradu BSK o úrovni 
informatizácie na obecných úradoch v kraji v súvislosti so systémom ISMS. 
 

Na oddelení boli počas roka vykonané kontroly MVRR SR zamerané na implementáciu 
prebiehajúcich projektov financovaných za ŠF EÚ, ktoré boli zo strany ministerstva bez pripomienok.  
 
2.4 Úsek teritoriálnej spolupráce 
 
 BSK bolo regionálnym orgánom pre Program Interreg III A Rakúsko – Slovensko a Program 
susedstva Maďarsko – Slovensko – Ukrajina, mali sme rozsiahle kompetencie v procese schvaľovania 
a implementácie projektov. BSK si našlo svoje miesto v štruktúrach CENTROPE. 

  
Rok 2007 bol prelomovým, mali sme svoje úlohy z programového obdobia 2004-2006 

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

   
BSK v rámci iniciatívy CENTROPE vstupom do projektu Centrope Capacity získalo pevné 

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

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

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

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

 
Návštevy v BSK: 

 
19.03.2007 
Návšteva delegácie Národného parlamentu Kazašskej republiky za účelom oboznámenia sa 
s reformou  verejnej správy na Slovensku, s ekonomickými podmienkami fungovania samospráv v SR, 
systémom ich financovania ako aj s  fungovaním regionálnej samosprávy. 
 
04.04.2007 
Návšteva gubernátora Moskovskej oblasti Borisa V.Gromova, ktorý sa pri príležitosti 62.výročia 
oslobodenia Bratislavy zúčastnil oficiálnych osláv v Bratislave a zároveň bol hosťom BSK. Výsledkom 
spoločných rokovaní predsedu BSK Vladimíra Bajana a Borisa V.Gromova bol podpis Memoranda 
o spolupráci medzi BSK a Moskovskou oblasťou. 
Podpis Memoranda o spolupráci medzi BSK a Moskovskou oblasťou predstavuje v nasledujúcich 
rokoch oficiálne potvrdenie obojstranného záujmu o rozvoj vzťahov v oblasti cestovného ruchu, kultúry, 
školstva, mládeže, športu, ako aj hospodárstva. 
Ako prioritné projekty sa javia napr.  pomoc pri výučbe ruského jazyka na gymnáziu na Einsteinovej ul. 
v Petržalke, vo výmene pedagógov a študentov, príprava koncertných vystúpení študentov 
konzervatórií atď. 
 
11.5.2007 
CETC- Stredoeurópsky koridor – zasadnutie predstaviteľov 12 regiónov členských a pozorovateľských 
krajín CETC, výsledkom ktorého bolo prijatie deklarácie, adresovanej vrcholným inštitúciám 
EÚ/Medzinárodná iniciatíva regionálnych samospráv Central European Transport Corridor – CETC 
vznikla v roku 2004 po podpísaní Medziregionálnej dohody o vzniku Stredoeurópskeho dopravného 
koridoru/. 
Členmi zoskupenia CETC sú Región Skane /Švédske kráľovstvo/, Dolnosliezske vojvodstvo, Lubuské 
vojvodstvo, Západopomoranské vojvodstvo/Poľská republika/, Královohradecký kraj /ČR/ a BSK. Na 
vstup ašpirujú Župa Gyır-Moson-Sopron, Župa Vas a Župa Zala /Maďarská republika/, ako aj Trnavský 
samosprávny kraj a Varaždínska župa, pozorovateľom je Benátsko/Taliansko/ a Slovinsko. 
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Cieľom tohto zoskupenia je vytvorenie najkratšieho a najrýchlejšieho dopravného koridoru /cestná, 
železničná a vodná doprava/ v smere sever-juh od Baltického mora k Jadranskému moru so zapojením 
príslušných území regiónov v trase koridoru. 
V zmysle dohody bol vytvorený Riadiaci výbor, do ktorého každý región delegoval svojich dvoch 
členov. Prácu riadiaceho výboru organizuje a koordinuje Technický sekretariát so sídlom v Štetíne 
/Západopomoranské vojvodstvo/ 
 
26.6.2007 
Návšteva predstaviteľov  regionálneho parlamentu Vojvodiny /Srbsko/ za účelom nadviazania 
kontaktov a prerokovania možností spolupráce s BSK. 
 
21.10.2007 
Recipročná návšteva hejtmana Stredočeského kraja Petra Bendla na pozvanie predsedu BSK. 
Predmetom rokovania bolo pokračovanie vzájomnej spolupráce, ktorá sa úspešne rozvíja najmä 
v oblasti mládeže a športu, kultúry a cestovného ruchu. Hejtman Stredočeského kraja s delegáciou sa 
zúčastnil divadelného festivalu „To najlepšie z humoru na českej scéne“, ktorý sa konal v Pezinku 
a BSK bol  jeho hlavným partnerom. 
 
 
26.11.2007 
Usporiadanie politickej konferencie „Centrope 2006 plus“ v Župnom dome v Bratislave za účasti   
predstaviteľov  8  členských regiónov zoskupenia CENTROPE /BSK, mesto Viedeň, Juhomoravský 
kraj, Župa Vas, Trnavský samosprávny kraj, Burgenland, Dolné Rakúsko, Župa Gyır-Moson-Sopron/, 
 8 sídelných miest týchto regiónov /Bratislava, Brno, Szombathely, Trnava, Eisenstadt, St.Pölten, Gyır, 
Sopron/ a projektových  partnerských inštitúcií a firiem  s počtom 300 účastníkov. 
Výstupom politickej konferencie bolo Memorandum, v ktorom signatári prijali dohodu o rozvoji 
spolupráce v Centrope v rokoch 2008-2011. Ďalej sa dohodli, že „Základná kooperácia Centrope 2008 
plus“ , ktorá tvorila chrbtovú kosť budúcej spolupráce, bude ako projekt spoločne predložená do 
nadnárodného programu štrukturálnych fondov CENTRAL EUROPE, pričom lídrom bude rakúska 
strana. Signatári budú všetkými silami podporovať implementáciu kooperácií podstatného významu 
medzi strategickými partnerskými alianciami. Týka sa to najmä štyroch oblastí spolupráce – 
hospodárstvo, výskum a inovácie, plánovanie, infraštruktúra a  životné prostredie, zamestnávanie, 
kvalifikácia a trh práce, kultúra, cestovný ruch a voľnočasové aktivity. 
 
 
04.12.-09.12.2007  
Návšteva sedemčlennej delegácie z partnerského regiónu –mesta Šanghaj, uskutočnenej na základe  
reciprocity v zmysle uzavretej dohody. Cieľom návštevy bolo oboznámenie sa so systémom práce na 
Úrade BSK,  so zameraním  na kontrolnú činnosť v regionálnej samospráve. 
 
Zahraničné služobné cesty 
 
17.-20.5.2007 
Návšteva predsedu BSK Vladimíra Bajana na základe pozvania predsedníčky Kyjevskej oblasti Viry 
Uľjančenko na oslavy 75.výročia založenia Kyjevskej oblasti  a sprievodných podujatí – konferencie 
Investičného fóra , výstavy, prezentácie 25 rajónov Kyjevskej oblasti. Záverom návštevy bolo 
slávnostne podpísané Memorandum o spolupráci medzi BSK a Kyjevskou oblasťou. Sféry záujmu sú 
cestovný ruch, kultúra, školstvo a mládež a v rámci kompetenčných možností aj podpora  podnikateľom 
a spoločným podnikom. 
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09.-11.09.2007 
Návšteva predsedu BSK Vladimíra Bajana na pozvanie predsedu Sofijskej oblasti Emila Ivanova za 
účelom nadviazania kontaktov a možností ďalšej spolupráce. Záujmovými oblasťami oboch strán  je 
spolupráca škôl /napr.konzervatórií/, výmena študentov a pedagógov, cestovný ruch, kultúra a p. 
Dohodla sa pracovná téma pre stretnutie podnikateľov - workshop  o investovaní v spoločných 
podnikoch  resp. Bulharsko ako priestor pre zahraničné investície.  
 
20.-22.9.2007 
Účasť na IV.Fóre regiónov krajín V4 v Székesfehérvári /Maďarská republika/, ktorého ústredná téma 
bola „Rozvoj dopravy v Strednej Európe-dostupnosť regiónov“. Výstupom fóra bolo odporúčanie  
predstaviteľov zúčastnených regiónov krajín V4 o potrebe kooperácie jednotlivých regiónov v dopravnej 
oblasti, zosúladenie prác expertov dotknutých krajín s dlhodobým pohľadom v oblasti spoločného 
plánovania dopravných sietí, vypracovania analýz vplyvov komplexu sietí /TEN,TEME/, vypracovanie 
komplexných plánov rozvoja regionálnej dopravy, ako aj odporučenie maďarskej a slovenskej strane 
ďalšie rokovania pre úspešné ukončenie cesty M15. 

 
Popri pravidelných činnostiach (najmä media relations) referát komunikácie v roku 2007 realizoval 

viacero aktivít, ktorých výsledkom je logo BSK, používané pri propagácii kraja, nový webportál, 
spĺňajúci požiadavky modernej komunikácie, prvý ročník rozsiahleho podujatia Dni BSK, 
prezentujúceho existenciu, význam a činnosť regionálnej samosprávy, propagačné materiály, slúžiace 
na propagáciu kraja (vrátane knihy a filmu o BSK) či 1. ročník Plesu BSK ako jedného z ťažiskových 
eventov.  

 
Činnosť Kancelárie predsedu na úseku zabezpečovania úloh spojených s členstvom v združení 
v SK 8 
 
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Vladimír Bajan je súčasne predsedom združenia 
SK 8. Združenie SK 8 vzniklo v roku 2006 na obhajovanie záujmov samosprávnych krajov a ich 
obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne ovplyvňovanie rozvoja 
samosprávnych funkcií krajov, zjednocovanie postupu členov združenia pri vykonávaní im zverených 
kompetencií a navrhovanie vecne príslušným orgánom riešenie problémov samosprávy v súlade 
s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky tiež s prihliadnutím na Európsku chartu 
samosprávy. 
 
V roku 2007 zabezpečovali zamestnanci Kancelárie predsedu plnenie úloh spojených s členstvom 
Bratislavského samosprávneho kraja spoločne s odborným útvarmi Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja. Išlo predovšetkým o pripomienkovanie legislatívnych návrhov ako napr.: návrhov 
na novelizovanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, novelizovanie nariadenia 
vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, návrhu 
východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010, na novelizovanie zákona o finančnej 
kontrole a vnútornom audite, na novelizovanie školského zákona a ďalších. 
 
Rovnako boli zabezpečované po organizačno-technickej stránke rokovania Zhromaždenia združenia na 
území Slovenska ale i v Bruseli podľa nevyhnutnosti prerokovania aktuálnych problémov. Rokovania 
zhromaždenia sa nezriedka konali i za účasti pána predsedu Vlády SR.  
 
V administratívnej oblasti bola zabezpečovaná nevyhnutná administratíva, vedenie evidencie pošty, 
ročná účtovná závierka združenia. 
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Od 1. júna 2008 je čiastočne sfunkčnená Kancelária združenia. Kreovaný tím aktívne pracuje na 
ištitucionalizovaní združenia cez efektívne riadenie kancelárie. Na schválenie združeniu je pripravený 
návrh rozpočtu na rok 2008 a rok 2009, ktorý po jeho odsúhlasení bude prepočítaný na jednotlivé kraje 
a predložený v návrhu výdavku na odsúhlasenie krajom. 

 
 

2.6. Činnosť Kancelárie BSK v Bruseli v roku 2007 
 
Aktivity Kancelárie boli v roku 2007 zamerané na poskytovanie informácií pre predstaviteľov BSK, na 
spoluprácu s inštitúciami EÚ, s predstaviteľmi regiónov členských krajín EÚ  a ich zastúpeniami 
v Bruseli, na spoluprácu a spoločné aktivity so zástupcami ostatných VÚC v Dome slovenských 
regiónov, na vyhľadávanie projektových partnerov za účelom spoločných projektov a networking, na 
zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest predstaviteľov BSK v Bruseli a p. 
 
Rokovania predstaviteľov BSK s predstaviteľmi Európskej komisie 
 
6.2. 2007 
Stretnutie predsedu BSK s predstaviteľmi Európskeho parlamentu a Európskej komisie – DG Regio 
ohľadne prípravy Operačného programu Bratislavský kraj. Na stretnutí sa zúčastnili poslanci 
Európskeho parlamentu M. Flašíková  - Beňová, M. Koterec a  Jozef Stahl z Európskej komisie  - DG 
Regio. 
 
13.2. 2007  
Stretnutie predsedu BSK V. Bajana s riaditeľom odboru Európskej komisie - DG Regio J. Palma 
Andres, téma rokovania: Implementácia prostriedkov zo štrukturálnych fondov na Slovensku na roky 
2007 – 2013. Na stretnutí sa zúčastnili aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraj M. Belica, 
Prešovského samosprávneho kraja P. Chudík, Košického samosprávneho kraja Z. Trebuľa, Žilinského 
samosprávneho kraja J. Blanár. 
 
13.2. 2007  
sa uskutočnilo aj stretnutie predsedu BSK s vedúcou oddelenia štrukturálnych fondov pre Slovenskú 
republiku Sabine Bourdy a pracovníkom oddelenia J. Stahlom z DG Regio. Témou rokovania bol 
Operačný program Bratislavský kraj. Na rokovaní sa zúčastnil aj riaditeľ odboru regionálneho rozvoja 
M. Rajčák. 
 
 
11.9. 2007 
Stretnutie predsedu BSK V. Bajana s riaditeľom odboru na DG Regio J. Palma Andresom ohľadne 
postavenia BSK ako sprostredkovateľského orgánu pri implementácii opatrení v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj. Na stretnutí sa za DG Regio zúčastnili aj J. Stahl a M. Benčatová 
z oddelenia štrukturálnych fondov pre Slovensko. Na rokovaní sa zúčastnila aj podpredsedníčka BSK 
a poslankyňa Európskeho parlamentu M. Flašíková-Beňová a riaditeľka SORO D. Stromšíková. 
 
Výbor regiónov 
 
Predseda BSK Vladimír Bajan sa ako člen Výboru regiónov Európskej únie v priebehu r. 2007 zúčastnil 
nasledovných plenárnych zasadnutí: 13.2. – 14.2. 2007 a 10.10. - 11.10. 2007. V rámci Plenárnych 
zasadnutí Výboru regiónov sa uskutočnili viaceré pracovné stretnutia predsedu BSK s ostatnými členmi 
Výboru regiónov (Pietro Marrazzo, prezident regiónu Lazio, Stanislav Juránek, hejtman 
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Juhomoravského kraja, Evžen Tošenovský, hejtman Moravskosliezskeho kraja,  Jan Zahradník, 
hejtman Juhočeského kraja). 
 
Open Days 2007 (8.10.- 11.10. 2007) 
 
BSK sa v r. 2007 zúčastnil podujatia Open Days, ktoré organizuje Výbor regiónov v spolupráci 
s Európskou komisiou, v rámci konglomerátu Open Innovating Regions (Otvorené inovatívne regióny) 
spolu s regiónmi stredného Talianska (Abruzzo, Lazio, Marche, Toskánsko, Umbria), francúzskym 
regiónom Languedoc – Roussillon, portugalským regiónom Alentejo, španielskym región Extremadura 
a s Nitrianskym a Košickým samosprávnym krajom. Celkom bolo v tomto konglomeráte 11 regiónov. 
Konglomerát usporiadal 2 semináre: 
 
1.  Klustre: kvalita a inovácie ako nástroj na zvýšenie regionálnej konkurencieschopnosti 
2. Vzdelávanie odborníkov ako nástroj na prekonávanie hraníc – Príklady úspešných projektov 

napomáhajúcich ekonomickému rastu a zamestnanosti 
 
BSK sa aktívne zapojil do seminára č. 2. Na workshope vystúpila s príspevkom Ľ. 
Pavlovová, z Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok s informáciou o realizácii projektu 
Európsky certifikát v oblasti stavebníctva. 
 
V rámci sprievodného podujatia Open Days, tzv. Investors Café sa BSK prezentoval v tematickej 
dedine Veda a výskum. Na seminári o budovaní klastrov v Európe organizovanom Výborom regiónov 
Bratislavský samosprávny kraj zastupoval prorektor Slovenskej technickej univerzity Robert 
Redhammer. 
 
Výstava súčasného slovenského umenia 
 
V dňoch 4.5. – 27.5.2007 sa uskutočnila v Galérii Cobalt v Bruseli výstava diel reprezentujúcich 
súčasné maliarske a sochárske umenie Slovenska. Výstavu finančne podporili predsedovia všetkých 8 
samosprávnych krajov a na výstave bude prezentovalo 23 umelcov zo všetkých slovenských regiónov, 
Bratislavský samosprávny kraj prezentovali Oto Bachorík, Štefan Polák a Peter Pollág. 
 
Na vernisáži výstavy v priestoroch Európskej komisie – budova Berlaymont, ktorú otvoril Ján Figeľ, 
komisár Európskej komisie za Slovenskú republiku, sa za BSK zúčastnili podpredseda BSK Martin 
Kuruc, poslanec BSK L. Snopko a vedúca referátu zahraničných vzťahov M. Kropáčková. Výstava 
v Európskej komisii trvala v období 1.6. – 15.6.2007. 
 
Bratislavský samosprávny kraj sa 5.5.2007 prezentoval v priestoroch Výboru regiónov spoločne 
s ostatnými slovenskými regiónmi pod hlavičkou Domu slovenských regiónov. Podujatie patrí v Bruseli 
medzi veľmi populárne a navštívil ho veľký počet návštevníkov - obyvateľov Bruselu a ostatných 
belgických regiónov, ako aj návštevníci z Nemecka, Holandska a Francúzska. 
 
Regionálna spolupráca 
 
V roku 2007 Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojich priorít v oblasti medzinárodnej spolupráce 
nadviazal kontakty s viacerými významnými európskymi regiónmi. Vo februári 2007 v rámci plenárneho 
zasadnutia Výboru regiónov sa uskutočnilo stretnutie predsedu BSK Vladimíra Bajana s prezidentom 
regiónu Lazio Pietrom Marrazzom. Prvým spoločným krokom v spolupráci bola účasť regiónov 
v spoločnom konglomeráte v rámci OPEN DAYS. V decembri 2007 Bratislavský samosprávny kraj 
oslovil región Lazio s ponukou zapojenia sa do projektu v rámci programu INTERREG IV C. Región 
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Lazio by poskytol pre BSK poradenstvo pri budovaní Centra inovácií, poskytujúceho služby pre malých 
a stredných podnikateľov z regiónu BSK v oblasti výskumu a vývoja. 
 
Na základe viacerých spoločných charakteristík, ktorými sa vyznačujú obidva regióny (napr. veľkosť vo 
vzťahu k ostatným domácim regiónom, geografická poloha vo vzťahu k susediacim regiónom, 
hospodárske priority), nadviazal Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom svojej Kancelárie 
v Bruseli spoluprácu s francúzskym regiónom Alsasko. Okrem rokovania predstaviteľov Kancelárií 
obidvoch regiónov v Bruseli sa uskutočnilo aj stretnutie zástupcov referátu zahraničných vzťahov BSK 
s riaditeľkou odboru pre cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu regiónu Alsasko, na ktorom boli 
vytipované aj prioritné oblasti spolupráce. Napr. spolupráca v oblasti školstva a konkrétne napr. oblasť 
vinohradníctva, vinárstva, sommeliérstva a hotelových služieb, ako aj zapojenie sa do spoločných 
projektov. Zástupcovia Alsaska vyjadrili napr. záujem o zapojenie sa do projektu EUCERTICON, 
ktorého lídrom je BSK prostredníctvo Regionálnej rozvojovej agentúry Senec  - Pezinok. V decembri sa 
zástupcovia BSK zúčastnili podujatia, ktoré v Bruseli zorganizovala APA - Agentúra na podporu 
Alsaska a na ktorom sa zúčastnili viacerí producenti vína z regiónu Alsasko a predstavitelia Alsaskej 
vínnej cesty a ktorí prejavili záujem o spoluprácu s odborníkmi  z regiónu BSK. 
 
Partnerský región Brusel – hlavné mesto sprostredkoval pre zástupcov BSK možnosť zúčastniť sa na 
vzdelávacej akadémii, ktorú zorganizovala v decembri Asociácia európskych regiónov AER a ktorej 
cieľom bolo prezentovať hlavné smery regionálnej politiky EÚ, ako aj nové programy financované 
z fondov EÚ na roky 2007 – 2013. Zástupcovia AER, ktorej členmi je 260 európskych regiónov, 
informovali účastníkov z BSK o aktivitách AER, ako aj o podmienkach členstva v tejto organizácii. 
Vzdelávaciu akadémiu v dňoch 5.12. – 6.12. 2007 za BSK absolvovali D. Stromšíková, riaditeľka 
SORO a P. Janičina z Kancelárie BSK v Bruseli. 

 
 
 

2.7 Úsek dopravy 
 
Odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečoval činnosť hlavne  v zmysle  zákona č. 
168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach 
v znení neskorších predpisov,  zákona č.135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov, ako 
aj v zmysle príslušných súvisiacich zákonov, vyhlášok a predpisov. Celkovo odbor dopravy spracoval  
cca 1350 záznamov.  
 
Na úseku cestnej dopravy  
 

• Udeľovanie a odnímanie licencií na vnútroštátnu pravidelnú verejnú autobusovú dopravu -  
dopravcom bolo vydaných celkom 112 dopravných licencií (DL), z toho 21 DL na diaľkovú 
dopravu (pre 9 dopravcov), 47 DL na prímestskú dopravu (3 dopravcovia) a 44 DL na osobitnú, 
t.j. zmluvnú dopravu (6 dopravcov). Vysoký nárast vydaných DL bol vyvolaný novelou zákona 
č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, ktorá uložila dopravcom opätovne požiadať o licencie, inak 
ich oprávnenia strácajú platnosť k 1. 8. 2007. BSK vybral za túto činnosť správne poplatky 
v celkovej výške 650 tis. Sk. Na vlastnú žiadosť dopravcov boli odňaté 2 DL, 1 žiadosť 
o zmenu DL bola zamietnutá.  

• Pravidelnú verejnú autobusovú dopravu v zmysle platných dopravných licencií a schválených 
cestovných poriadkov vykonávajú  dopravcovia, Slovak Lines, a.s. Bratislava, päť ďalších 
závodov SAD z iných krajov a DPB.  

• Oddelenie cestnej dopravy a dráh, okrem žiadostí o udelenie dopravných licencií, prerokovalo 
257 žiadostí o zmenu cestovných poriadkov v autobusovej doprave.  Okrem toho každoročne 
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k 10. 12. prehodnocuje väčšinu cestovných poriadkov prímestskej a diaľkovej autobusovej 
dopravy.  Za schválenie zmien cestovných poriadkov vybralo správne poplatky v celkovej 
výške 20 800,- Sk. 

• Pracovníci oddelenia sa zúčastňovali na pracovných rokovaniach ohľadne návrhu železničných 
cestovných poriadkov,  činnosti BID, s.r.o., príprave prechodu kompetencií v oblasti regionálnej 
železničnej dopravy, návrhu novej vyhlášky MDPT SR o preukazovaní straty z výkonov vo 
verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, zmien cestovných poriadkov autobusovej 
dopravy a problémov v cestnej doprave riešených na obecných a mestských úradoch BSK, 

• Pripravovalo podklady pre rokovania komisie dopravy  a zastupiteľstva BSK.  
• Koordinovalo zabezpečenie železničnej osobnej dopravy Zohor - Záhorská Ves, autobusovej 

dopravy žiakov Sološnica - Plavecký Peter a ich financovanie v rámci výkonov vo verejnom 
záujme.   

• Pripravilo nový cenový výmer, ktorým určilo maximálne ceny prímestskej autobusovej dopravy 
s účinnosťou  od 1. 1. 2008.  

• Viedlo evidenciu dopravcov, ktorým udelilo dopravné licencie, 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, 
médiám z oblasti cestnej dopravy.  

• Na základe podnetov vykonávalo kontroly u dopravcov alebo riešilo porušenie predpisov 
v cestnej doprave v rámci výkonu odborného dozoru. Uložilo dve pokuty v správnom konaní, 
riešilo 1 sťažnosť a 1 petíciu občanov.  

 
Na úseku dráh  
 

• Oddelenie cestnej dopravy a dráh vydalo na základe žiadostí 79 stanovísk k predloženým 
projektovým dokumentáciám. 

• Ako špeciálny stavebný úrad oddelenie vydalo 19 rozhodnutí v správnom konaní a ako 
dráhový správny úrad vydalo 35 rozhodnutí (licencie a ich zmeny na prevádzkovanie dráhy 
a dopravy na dráhe). Za vydanie rozhodnutí boli vybraté správne poplatky v celkovej výške 143 
500,- Sk, z toho špeciálny stavebný úrad 9500,- Sk a dráhový správny úrad 134 000,- Sk.  

 
Na úseku pozemných komunikácií  
 

• Riadenie a kontrola činnosti RCB, a.s., vystavovanie objednávok odborom dopravy na 
vykonanie požadovaných prác v rámci údržby a správy majetku, následná kontrola vykonaných 
prác, ich prevzatie, úhrada a likvidácia faktúr v súlade so schváleným rozpočtom pre RCB, a.s. 

• Okrem bežnej a zimnej údržby a výkonu správy ciest v majetku BSK boli v roku 2007 
z prostriedkov rozpočtu vykonané tieto rozsiahlejšie opravy (účelové  stavby): 

 
-  cesta č. II/503 HP Baba, oprava v úseku začiatok zástavby Pernek         3.999 tis. Sk 
-  cesta č. II/572 oprava prieťahu cez Most pri Bratislave                           4.235 tis. Sk 
-  cesta č.II/503 a III/5037 oprava malej okruž. križovatky v PK                1.998 tis. Sk 
- cesta č.II/505 odkanalizovanie a oprava cesty prieťah Stupava                8.699 tis. Sk 
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• Oddelenie pozemných komunikácií v spolupráci s RCB, a.s. zabezpečovalo pokračovanie na 
príprave investičnej akcie „Preložka cesty II/502 Obchvat Pezinok-Modra“ a „Výhľadová štúdia 
obchvatu mesta Svätý Jur“, prípravou podkladov na vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie a prípravou podkladov na vypracovanie výhľadovej štúdie. 

• Odelenie pozemných komunikácií v spolupráci s RCB, a.s. spracovalo podklady pre zásobníky 
opráv ciest a mostov vrátane vytypovania kritických úsekov. 

• Oddelenie pozemných komunikácií v r. 2007 vydalo spolu 100 záväzných stanovísk k stavbám 
cestným (38), k stavbám iným (48) a k územným plánom obcí (14). 

• Oddelenie pozemných komunikácií v spolupráci s PZ SR a RCB, a.s. realizovalo projekt 
ukľudnenia dopravy v meste Svätý Jur a Pezinok - Grinava. 

• Oddelenie pozemných komunikácií pripravovalo podklady pre rokovania komisie dopravy  a  
Z BSK. 

• Pracovníci oddelenia pozemných komunikácií sa zúčastňovali na pracovných rokovaniach 
orgánov štátnej správy, miest, obcí a poverených organizáciách v súvislosti s výstavbou 
obchvatu Bratislavy (D4). 

• Oddelenie dopravy koordinovalo postup RCB, a.s. pri urgentných opravách komunikácií 
v majetku BSK. 

• Oddelenie pozemných komunikácií riešilo v r.2007 jednu sťažnosť a jednu petíciu. 
• Oddelenie pozemných komunikácií zabezpečovalo informačný servis pre mestá, obce 

a občanov, najmä v stavebnej oblasti. 
• Oddelenie pozemných komunikácií dávalo písomné stanoviská k otázkam miest, obcí 

a občanov najmä z oblasti pozemných komunikácií v majetku BSK. 
 
Na úseku  Bratislavskej integrovanej dopravy 
 

Spoločnosť 
o vynaložila v rozpočte schválené finančné prostriedky na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo 

schváleného harmonogramu realizácie I. etapy BID . 
o za účasti hlavných regionálnych dopravcov vypracovala koncepciu BID, ktorú schválilo Z BSK 

a MZ v novembri 2007. 
o vypracovala Plán dopravnej obsluhy BSK, ktorý Z BSK zobralo na vedomie v novembri 2007 

a MZ v decembri 2007. 
o vypracovala podklady pre návrh jednotnej tarify BID a zmluvných prepravných podmienok. 
o vypracovala podklady pre čerpanie prostriedkov z Operačného programu BSK na základe 

schválenej koncepcie BID. 
o pripravila všetky nevyhnutné podklady pre zahájenie pilotného projektu BID v r.2008. 

 
 
V roku 2007 bola financovaná  regionálna železničná doprava na trati Zohor - Záhorská Ves, ktorú 
prevádzkuje Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava a BSK hradí stratu vzniknutú pri 
vykonávaní týchto dopravných služieb. Schválený rozpočet na vykrytie straty bol 3 489 tis. Sk. 
Rozpočet bol na základe uznesenia Z BSK upravený o sumu 2 601 tis. Sk. 
Upravený rozpočet pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. Bratislava na rok 2007 bol vo výške 6 
090 tis. Sk, čerpanie za rok 2007 bolo vo výške 5 763 tis. Sk. 
 
V rámci vykrytia strát regionálnej dopravy (Sološnica - Plav. Mikuláš) bol schválený rozpočet 320 tis. 
Sk. Regionálna doprava bola zabezpečovaná v rámci verejnej osobnej dopravy vykonávanej Slovak 
Lines, a.s. Bratislava. 
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Rozpočet na r.2007 pre RCB, a.s. bol schválený vo výške 160 000 tis. Sk, z ktorého čiastka 40 000 tis. 
Sk bola určená na nákup novej techniky, ktorý sa v roku 2007 nezrealizoval. Skutočné čerpanie bolo vo 
výške 119 375 tis. Sk. 
 
2.8 Úsek kultúry 

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

• finančné prostriedky prideľované priamo Bratislavským samosprávnym krajom z podielových 
daní. 

• finančné prostriedky prideľované z Ministerstva kultúry SR z grantového systému. 
 
 

Oddelenie kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vytváralo a zabezpečovalo podmienky 
rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej priamej 
zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a 
obcí. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom siedmich kultúrnych zariadení. V  Bratislave sú to 
štyri divadlá: Aréna, Astorka/Korzo´90, LUDUS a Bratislavské bábkové divadlo. Mimo územia hlavného 
mesta sú to zariadenia: Malokarpatské osvetové stredisko v  Modre, Malokarpatská knižnica v  Pezinku 
a Malokarpatské múzeum v  Pezinku. 

 
Hlavná činnosť oddelenia kultúry spočívala v týchto základných oblastiach: 

1. Riadiaca práca smerom ku kultúrnym zariadeniam so zriaďovateľskou pôsobnosťou. 
2. Koordinačná, iniciatívna a metodická funkcia BSK k ostatným štátnym a neštátnym 

zariadeniam a aktivitám v oblasti kultúry v rámci regiónu, SR, ale aj smerom k partnerským 
regiónom a prezentácii v zahraničí. 

 
 Oddelenie kultúry  v  roku 2007 popri odbornej agende  spracovalo materiály Súčasný stav 
kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji, Register kultúrnych podujatí v BSK v roku 2007, ďalej 
pasportizačné listy zariadení kultúry a pripravilo Projekt spracovania koncepcie rozvoja kultúry v 
 Bratislavskom samosprávnom kraji do roku 2013. Oddelenie kultúry BSK v spolupráci s  Národným 
osvetovým centrom – oddelením vzdelávania ukončilo v roku 2007 dvojročný program v  rámci 
projektu, financovaného Európskym sociálnym fondom pod názvom „Získavanie nových zručností 
v oblasti kultúry“. Súčasťou projektu boli dva kurzy „Manažment a marketing v kultúre“ a „Kultúrny 
pracovník“, určené predovšetkým vedúcim pracovníkom v oblasti kultúry v  Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Cieľom štúdia bolo  stimulovať a  skvalitniť vzdelanie zamestnancov štátnej 
a verejnej správy v oblasti kultúry v regióne Bratislavského kraja, konkrétne  okresov Bratislava I.-V., 
Malacky, Pezinok, Senec. Oba kurzy zavŕšené získaním celoštátnej akreditácie absolvovalo 116 
frekventantov.  
 
 Divadlo ARÉNA uviedlo počas roka 5 premiér, na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 
2007 sa v septembri Aréna prezentovala s inscenáciou  Dr. Gustáv Husák, Väzeň prezidentov – 
prezident väzňov. Predstavenie zaznamenalo veľký ohlas. Emil Horváth nominovaný na Divadelné 
ocenenie sezóny 2006 DOSKY za hlavný mužský herecký výkon v postave Dr. Gustáva Husáka 
v rovnomennej inscenácii divadla Aréna, získal toto prestížne ocenenie. 
 
 Divadlo ASTORKA KORZO´90 divákom pripravila 4 premiéry, súbor sa zúčastnil na viacerých 
divadelných festivaloch. V marci to bol FESTIVAL SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAZE, kde s veľkým 
úspechom uviedli  inscenáciu  PRED ODCHODOM NA ODPOČINOK. Ako prvé divadlo v histórii 
slovenského  profesionálneho  divadla, hosťovala  ASTORKA  v  Austrálii.  Stretli sa tam s 
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mimoriadnym záujmom o predstavenie, s ktorým najmä medzi Slovákov žijúcich u protinožcov zavítali. 
S veľkým ohlasom  uviedli divadelnú inscenáciu NA KOHO TO SLOVO  PADNE. Ďalším významným 
podujatím boli DNI ASTORKY V ŠVANDOVOM DIVADLE  v rámci medzinárodnej kultúrnej výmeny.  
Hosťovanie v Švandovom divadle je najprestížnejším zahraničným podujatím.  V pražskom Švandovom 
divadle sa predstavila s mimoriadnym úspechom a záujmom obecenstva a médií v dňoch 20. 4. 
BAJMANN BROTHERS a 21. 4. KENTAURI 
 
 Bratislavské bábkové divadlo v uplynulom roku pripravilo reprezentatívnu publikáciu k 50. 
výročiu existencie divadla Pri tejto príležitosti pripravili aj výstavu. Pod názvom OKOLO SVETA ZA 50 
ROKOV zorganizovali festival pri príležitosti päťdesiateho výročia založenia  divadla. V dňoch od 21. do 
25. marca  2007 v rámci festivalovej prehliadky pripravilo vedenie BBD prierez tvorby ostatných sezón 
BBD. Bohatý festivalový program spestrili zahraniční hostia z Českej republiky, Rakúska, Bieloruska 
a Japonska. Súčasťou jubilejných osláv bola spomenutá výstava bábok z tvorby BBD v Národnom 
osvetovom centre v Bratislave, na ktorej súbor divadla odohral 10 bezplatných predstavení. V rámci 
výstavy prebiehali aj tvorivé dielne, na ktorých si deti mohli vlastnoručne vyrobiť jednoduché bábky. 
Celkovo divadlo v roku 2007 pripravilo 5 premiér. 
 

Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých, ako profesionálny subjekt svojou existenciou a 
divadelnou činnosťou je jediným divadlom v Bratislave i v bratislavskom kraji, ktoré sa systematicky 
profesionálne venuje  mladému divákovi. V roku 2007 uviedli 4 premiéry. Ich účasť na viacerých 
domácich festivaloch a tiež na jednom medzinárodnom, priniesla úspech v podobe ocenení: Zlatý 
gunár, hlavná cena Kremnických gagov a dve nominácie na DOSKY 2007 – festival Divadelná Nitra. 
Ludus sa vo výraznej miere podieľal  v spolupráci s Assitej Slovensko na príprave a realizácii  festivalu 
PUBERŤÁK.  Dovedna divadlo pripravilo v roku 2007 4 premiéry. 

 
       Malokarpatské osvetové stredisko splnilo stanovené úlohy a ciele, napriek tomu, že sa ukázalo 
v tomto roku, s prihliadnutím na rozširovanie záberu jeho činnosti, ako nedostatočne personálne 
a materiálne vybavené. Ako nedostatok považujeme problém z minulosti a to, že stredisko je jediným 
svojho druhu v Bratislavskom kraji, čo je neštandardné v porovnaní s inými krajmi na Slovensku. 
Napriek tomu, dobrá spolupráca s kultúrnymi zariadeniami v regióne, tento deficit z časti odstraňujú.  
 
       V uplynulom roku zorganizovalo stredisko spolu 48 podujatí. Najdôležitejšími v oblasti záujmovo-
umeleckej činnosti boli krajské postupové súťaže pre deti, mládež i dospelých, z ktorých Malokarpatský 
slávik, Súťaž dychových orchestrov, Mládež spieva a ďalšie, majú už celoslovenský charakter. MOS je 
jedným z hlavných spoluorganizátorov festivalov a prezentácií, ako napr. Dni Vianoc v Inchebe, AMFO 
2007, Salón výtvarníkov atď. Aj v roku 2007 zabezpečil MOS prezentáciu BSK na mnohých výstavách 
doma i v zahraničí : SLOVAKIATOUR v Bratislave, Slovenské dni v Poľsku, BSK v Krakove. Výborné 
výsledky prináša ich spolupráca  so Združením miest a obcí Malokarpatského regiónu, ale aj  
s Podunajskom a Záhorím. Svoju metodickú pomoc smeruje MOS na miestne a mestské kultúrne 
strediská a organizuje pravidelné metodické dni pre pracovníkov kultúry v Bratislavskom kraji. 
 
 V zmysle skvalitnenia a  uchovávania poznatkov o   kultúrnom dedičstve, v priebehu roka 2007 
sa uskutočňovala rozsiahla rekonštrukcia Malokarpatského múzea v Pezinku. Múzeum bolo počas roka 
pre verejnosť uzavreté. Rekonštrukcia a  zároveň modernizácia priestorov nepriniesla iba vizuálne 
zatraktívnenie prezentácie zbierok, ale predovšetkým by mala v ďalšej etape priniesť odborné 
skvalitnenie, ktoré sa dôstojne vyrovná európskym štandardom. Malokarpatské múzeum si počas 
rekonštrukcie kládlo za cieľ, aby sa vytvorila platforma pre efektívne využitie expozícií v oblasti 
prezentačných a výchovno-vzdelávacích programov aj pre špecifické skupiny návštevníkov. Prvoradou 
úlohou múzea v roku  2007 bola príprava libreta pre nové expozície. Aktívne sa na tom podieľali 
predovšetkým všetci odborní pracovníci múzea. Príprava scenára bola rozdelená do niekoľkých etáp. 
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 Malokarpatská knižnica v Pezinku už 54 rokov  pôsobí v službách verejnosti – čitateľom 
a používateľom. Aj v roku 2007 zabezpečovala odbornú metodickú pomoc a poradenské služby pre 
knižnice v okresoch Pezinok, Malacky a Senec a aktívne spolupracovala s knižnicami na území mesta 
Bratislava. V BSK pôsobí 69 verejných knižníc, ktorým Malokarpatská knižnica poskytuje metodickú 
pomoc. Ostatným knižniciam (školským a špecializovaným) zabezpečuje odbornú pomoc na 
požiadanie. Do fondu knižnice pribudlo v roku 2007 celkovo 4 188  zv. kníh v celkovej hodnote 
984 565,40 Sk. Stav knižničného fondu k 31.12.2007 je 89 521  knižničných jednotiek v hodnote 
8 099 850,42 Sk. Knižnica prostredníctvom svojich oddelení realizovala v roku 2007 spolu 187 342 
výpožičiek, čo bolo o  3 583 viac ako v minulom roku. Z toho 153 162 výpožičiek pre dospelých a 
študentov  a 34 480 pre deti. Čitatelia si denne vypožičali priemerne 749 zv.  kníh a iných dokumentov.   
 
 
Bratislavským samosprávnym krajom boli kultúrnym zariadeniam v poukázané finančné prostriedky 
v celkovej výške   58 287 tis. Sk  
Uznesením zastupiteľstva č. 26/2007 z  25. 4. 2007 bol zvýšený rozpočet pre kultúrne zariadenia 
v pôsobnosti BSK o 6 008 tis. SK,   
 
Ekonomické ukazovatele divadla Aréna za rok 2007 – v tis. Sk 
 
Celkové výnosy za rok 2007 dosiahlo divadlo vo výške 37 130 
Celkové náklady divadla 37 109 
Hospodársky výsledok k 31.12.2007 je zisk vo výške + 21 
 
V roku 2007 odohralo celkom divadlo 132 predstavení (v roku 2006 to bolo 157). Z toho 109 
činoherných a 23 koncertov. Návštevnosť na predstaveniach bola 30 447 divákov, čo predstavuje na 
jednom predstavení 231 divákov. Celková návštevnosť v roku bola 73%. Divadlo však uviedlo náročné 
tituly, ktoré si vyžiadali väčší časový priestor na skúšobné obdobie (Pod cudzou vlajkou, India Song, 
Boh masakra). Z toho dôvodu počet odohraných predstavení oproti minulému roku mierne klesol, 
napriek tomu sa návštevnosť v divadle zvýšila. 
 
 
Ekonomické ukazovatele divadla ASTORKA za rok 2007– v tis. Sk 
  
Celkové výnosy za rok 2007 dosiahlo divadlo vo výške 22 293 
Celkové náklady divadla 21 281 
Hospodársky výsledok k 31.12.2007 je zisk vo výške + 1 012 
 
V roku 2007 ASTORKA odohrala 110 predstavení z vlastnej produkcie doma pre 14 141 divákov. 
V rámci zájazdovej činnosti odohrali 16 predstavení s návštevnosťou  3 737 divákov, hosťujúce súbory 
v divadle účinkovali 13 krát, pozrelo si ich  1 441 divákov. Okrem toho bolo v divadle zrealizovaných 26 
kultúrnych podujatí pre 2 180 divákov. Celkový počet v roku 2007 bol 21 499 návštevníkov. 
 
 
Ekonomické ukazovatele BBD za rok 2007– v tis. Sk 
  
Celkové výnosy za rok 2007 dosiahlo divadlo vo výške 18 225 
Celkové náklady divadla 17 956 
Hospodársky výsledok k 31.12.2007 je zisk vo výške + 269 
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V roku 2007 Bratislavské bábkové divadlo odohralo 226 predstavení, ktoré navštívilo 29 114 divákov. 
10 predstavení bezplatne odohrali v NOC vo výstavných priestoroch počas výstavy na počesť 50. 
výročia založenia divadla. 
 
Ekonomické ukazovatele divadla LUDUS za rok 2007– v tis. Sk 
 
Celkové výnosy za rok 2007  6 765 
Celkové náklady za rok 2007  6 480 
Hospodársky výsledok k 31.12.2007 je zisk vo výške + 285 
 
V roku 2007 divadlo odohralo spolu 125 predstavení, z toho 69 na domácej scéne a 56 na zájazdoch. 
Návštevnosť v divadle bola na domácich predstaveniach 6 053 divákov, na zájazdových 
predstaveniach 7 589 divákov, spolu 13 642 divákov, čo je výrazne zlepšenie oproti predchádzajúcemu 
roku 2006, kedy 124 predstavení  videlo spolu 8 579 návštevníkov. 
 
 
Ekonomické ukazovatele Malokarpatského osvetového strediska v Modre– v tis. Sk 
 
Celkové výnosy za rok 2007  7693 
Celkové náklady za rok 2007  8259 
Hospodársky výsledok k 31.12.2007 je strata - 567 
 
 
Ekonomické ukazovatele Malokarpatského múzea za rok 2007– v tis. Sk 
 
Celkové výnosy za rok 2007  6 590 
Celkové náklady za rok 2007  6685 
Hospodársky výsledok k 31.12.2007 je  - 95 
 
 
Ekonomické ukazovatele Malokarpatskej knižnice za rok 2007– v tis. Sk 
 
Celkové výnosy za rok 2007  7 169 
Celkové náklady za rok 2007  7 751 
Hospodársky výsledok k 31.12.2007 je strata - 583 
 
  

Z Ministerstva kultúry SR z grantového systému na rok 2007 na základe zmlúv boli jednotlivým 
kultúrnym zariadeniam poskytnuté finančné prostriedky takto: 

 
Divadlo Aréna: 
- číslo žiadosti  MK- 1908/2007/4.2.2, podporený  projekt  pod  názvom      

Jazzové  koncerty     v   sume    250 tis. Sk     
       Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
                                                                                                 
- číslo žiadosti MK – 6944/2007/4.1.1, podporený projektom pod názvom   

India Song      v  sume    400 tis.  Sk 
       Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
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- číslo žiadosti MK – 7112/2007/4.1.1, podporený projektom pod názvom    
Boh Masakru        v sume    150 tis.  Sk 

      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
Divadlo Astorka Korzo 90: 
- číslo žiadosti  MK- 6918/2007/4.1.3, podporený  projekt  pod  názvom     

Festival   Astorka       v  sume    500 tis. Sk 
       Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1599/2007/5.3, podporený projektom pod názvom    

Magic          v sume    600 tis.  Sk 
       Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
Bratislavské bábkové divadlo : 
- číslo žiadosti MK – 2928/2007/4.1.1, podporený projektom pod názvom    

Chu Chin Chow      v sume    160 tis.  Sk 
       Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 2258/2007/5.1, podporený projektom pod názvom    

Sarajevská  zima  v sume  53 595. Sk 
        Finančné prostriedky neboli vyčerpané v plnej výške  80  tis. Sk. 
 
Malokarpatské múzeum v Pezinku: 
- číslo žiadosti MK – 4164/2007/2.2, podporený projektom pod názvom   
      Reštaurovanie súboru štyroch cechových truhlíc  v sume    40 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 4165/2007/2.3, podporený projektom pod názvom   
      Dodávka zabezpečovacieho systému pre  MM v Pezinku  v sume    55 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 4166/2007/2.3, podporený projektom pod názvom   
      Dodávka zabezpečovacieho systému pre pracovisko vo Sv. Jure   v sume 41 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 4168/2007/2.2, podporený projektom pod názvom  
      Arch. výskum v  pivničných  priestoroch  v MM   v sume   40 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre:                      
- číslo žiadosti MK – 1535/2007/8.2, podporený projektom pod názvom   
      Vrť sa  dievča                                v sume    40 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1536/2007/8.2, podporený projektom pod názvom       
      Štúrova   Modra   v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1537/2007/8.2, podporený projektom pod názvom              
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      AMFO  2007                                  v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1538/2007/8.2, podporený projektom pod názvom  
      Bratislavské metamorfózy            v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1539/2007/8.2, podporený projektom pod názvom              
      Konc  jak  živé                v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
 
- číslo žiadosti MK – 1540/2007/8.2, podporený projektom pod názvom  
      Hrajte nám muziky veselé                v sume    40 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1541/2007/8.2, podporený projektom pod názvom   
      Výtvarné  spektrum  2007        v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1542/2007/8.2, podporený projektom pod názvom   
      Stretnutie s malou Táliou          v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1543/2007/8.2, podporený projektom pod názvom            
      CINEAMA  2008          v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1544/2007/8.2, podporený projektom pod názvom   
      Divadelné  konfrontácie                    v sume    20 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1550/2007/8.2, podporený projektom pod názvom   
      Divertimento  Musicale                      v sume    40 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1551/2007/8.2, podporený projektom pod názvom  
      Zlatá  čižma         v sume    40 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1552/2007/8.2, podporený projektom pod názvom                
      Strunobranie                                     v sume    25 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
- číslo žiadosti MK – 1553/2007/8.2, podporený projektom pod názvom ´              
      Mládež  spieva                                    v sume    30 tis.  Sk 
      Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
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2.9 Úsek vzdelávania a športu 
 

Úsek vzdelávania a športu 
 
 
Prenesené kompetencie  -  zabezpečovanie úloh na úseku školstva  
 
V roku 2007 bol počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti prenesených kompetencií: 
 
- 15 gymnázií, 
- 22 stredných odborných škôl, 
- 14 stredných odborných učilíšť, 
- 12 združených škôl, 
- 2 spojené školy, 
 
Spolu:  65 organizácií 
 
Originálne kompetencie - zabezpečovanie úloh na úseku školstva pri výkone                    
samosprávy za zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  
 
 
V roku 2007 bol počet školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti originálnych 
kompetencií: 
 
 
- 2 jazykové školy, 
- 22 zariadení školského stravovania, 
- 20 domovov mládeže, 
- 2 školské kluby detí, 
- 3 strediská odbornej praxe, 
- 1 školské stredisko záujmovej činnosti. 
 
Spolu:  50 organizácií 
 
Neštátne školské zariadenia 
     

S účinnosťou od 1. januára 2007 vstúpil do platnosti zákon č. 689/2006 Z. z. ktorým sa menil 
a doplnil zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov prešlo financovanie neštátnych školských zariadení do kompetencií vyšších územných 
celkov. Vzhľadom k tomu, že nebol novelizovaný zákon        č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, bolo v roku 2007 
zabezpečené financovanie neštátnych školských zariadení mimoriadnou dotáciou z Ministerstva 
financií SR. V roku 2007 poskytlo MF SR Bratislavskému samosprávnemu kraju na tieto účely celkovú 
dotáciu vo výške 25 047 tis. Sk. 
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Počet neštátnych školských zariadení bol k 1.9.2007: 
 
- 11 základných umeleckých škôl, 
 - 3 školské strediská záujmovej činnosti, 
- 2 centrá voľného času, 
- 3 jazykové školy, 
- 23 zariadení školského stravovania, 
- 2 domovy mládeže, 
- 3 strediská odbornej praxe, 
- 1 špeciálna psychologická poradňa, 
- 1 detské integračné centrum, 
- 1 liečebno-výchovné sanatórium. 

 
Spolu : 50 organizácií  
 
Originálne kompetencie BSK v oblasti športu: 
 
 

Samosprávny kraj na úseku starostlivosti o telesnú kultúru vo svojom územnom obvode: 
a) riadi výkon štátnej správy uskutočňovaný obcami, 
b) rozpracúva koncepciu rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja a 
1. podieľa sa na výbere a príprave športových talentov, 
2. podporuje organizovanie športových podujatí regionálneho významu, 
3. podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov, 
4. zabezpečuje prevádzkovanie štátnych telovýchovných, turistických a športových  
    zariadení a stará sa o ich účelné využívanie, 
5. kontroluje činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry, 
6. kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých na telesnú   
    kultúru zo štátneho rozpočtu, 
7. spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými   
    osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry. 
 
 Z hľadiska plnenia úloh v oblasti športu sú pre samosprávny kraj smerodajné a záväzné aj 
ustanovenia zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, ktoré  upravujú pôsobnosť samosprávneho kraja a  v § 1 tohto zákona sa  
uvádza: 
(5) „Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom                
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva 
a záujmy svojich obyvateľov“. 
V § 4 sa  uvádza: 
„Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia 
a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä (z hľadiska oblasti športu): 
a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja 
územia samosprávneho kraja, 
b) koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o mládež   
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Aktivity Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti športu a finančné prostriedky poskytnuté 
Bratislavským samosprávnym krajom pre oblasť športu za rok 2007. 
  
 Kapitola Plán Čerpanie Zostatok 
A Výdavky Úradu BSK pre oblasť športu 500 000 330 000 170 000 
B Vzdelávanie – výdavky na šport – z toho : 

 
1. Podpora pravidelných a dlhodobých školských 
predmetových olympiád a športových súťaží, podujatí 
a príspevky na materiálno – technické zabezpečenie 
športovým náradím a náčiním pre školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
2. Projekt Otvorená škola – oblasť športu 2006 – 
otvorenie a sprístupnenie športových areálov  
škôl deťom, mládeži a dospelým 

2 520 000 
     

2 020 000 
 
 
 
 
 

500 000 

1 919 000 
 

1 419 000 
 
 
 
 
 

500 000 

601 000 
 

601 000 
 
 
 
 
 
0 

 Celkom 2 520 000 1 919 000 601 000 
 

 
         OŠKMaŠ začiatkom školského roka 2007/2008 (september až december 2007) realizoval projekt 
„Systém podpory organizovania a vytvárania pravidelných mimovyučovacích pohybových aktivít pre 
žiakov na  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK“,  formou príspevkov na mzdový fond pre učiteľov 
TV a iných  aktivistov, podieľajúcich sa na uvedených aktivitách pravidelne, počas celého roka, 
s garanciou  a detailným vyhodnotením týchto aktivít riaditeľom školy na konci školského 
a kalendárneho roka. 

Uvedený projekt sa realizoval na 51 školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,  s podporou 
vedenia BSK, ako výnimočný  projekt realizovaný BSK, ako jediným zriaďovateľom regionálneho 
školstva v rámci samosprávy v SR.. 

Finančný príspevok pre školy zapojené do projektu bol vo výške 1000 Sk na mesiac, čo 
celkovo predstavovalo 204 000 Sk za rok 2007, pričom v nasledujúcich rokoch sa počíta s postupným 
zvyšovaním tohto príspevku. 

Priebežne počas celého školského roka je zo strany OŠKMaŠ kontrolovaná a vyhodnocovaná 
činnosť škôl v uvedenom systéme, z čoho sa vychádza pri ďalšom financovaní aktivít jednotlivých škôl, 
pričom opakovane zistené nerealizovanie deklarovanej činnosti, bude znamenať vyradenie dotknutej 
školy zo systému podpory. 
 Za akceptovateľné aktivity sú považované všetky pohybové aktivity vytvorené školou pre deti 
a mládež predovšetkým v areáli školy, na základe záujmu žiakov a podmienok školy. Zároveň sú 
akceptovateľné preukázané aktivity realizované aj mimo areálu školy ( atletický štadión, plaváreň, 
turistika, cykloturistika, beh na lyžiach, kolieskové korčule a iné ).  
 V období september – december 2007 bolo do aktivít škôl v uvedenom projekte zapojených 
cca 3 500 žiakov škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.     
 
         OŠKMaŠ v roku 2007 v oblasti školského športu stredoškolskej mládeže vypracoval 3 nové 
projekty s úmyslom zvýšiť úroveň systému školských športových súťaží. 
 Prvým projektom bol „Projekt rozvoja futbalu na stredných školách BSK“, kde v jesennom 
období roka 2007 sa do postupovej súťaže „O pohár predsedu BSK“ v štyroch obvodných kolách 
zapojilo 31 školských družstiev, v celkovom počte 496 žiakov – hráčov veľkého futbalu. Finančné 
náklady boli vo výške 78 000 Sk. 
 Druhým projektom bol „Projekt dlhodobej, pravidelnej súťaže stredoškolákov BSK 
v basketbale“. V roku 2007 za účasti 52 škôl sa odohrali školské a medziškolské kolá, ktoré v roku 
2008, v rámci školského roka pokračujú obvodnými a krajským kolom, „O pohár predsedu BSK“. 
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 Tretím projektom bolo vyhlásenie Majstrovstiev stredných škôl BSK vo florbale chlapcov 
a dievčat, „O pohár predsedu BSK“. Do uvedenej dlhodobej súťaže sa prihlásilo 47 škôl, samotná súťaž 
na úrovni školských, medziškolských, obvodných a krajského kola sa začne na začiatku roka 2008, 
pričom BSK na materiálne zabezpečenie zúčastnených škôl vynaložil v roku 2007 finančné prostriedky 
vo výške 680 000 Sk.   
 
         BSK v roku 2007, ako jediný samosprávny kraj v SR, finančnou čiastkou 500 000 Sk navýšil 
dotáciu Ministerstva školstva SR na projekty škôl a školských zariadení, v rámci celoslovenského 
projektu Otvorená škola – oblasť športu. 
 Uvedený projekt je zameraný na sprístupnenie športových areálov škôl, deťom, mládeži 
a dospelým z radov rodičov a verejnosti. 
 
         Bratislavský samosprávny kraj bol v roku 2007 iniciátorom projektu „Lyžiarske centrum BSK“ – 
požičovňa lyžiarskej výstroje pre žiakov a pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK.  
 Hlavným princípom uvedeného projektu je vyčlenenie finančných prostriedkov na zakúpenie 
lyžiarskej výstroje, ako pomoc žiakom a pedagogickým pracovníkom škôl a školských zariadení BSK, 
zúčastňujúcich a podieľajúcich sa na kurzovej činnosti výchovno – vzdelávacieho procesu formou 
lyžiarskych výcvikov.  

Na zakúpenie lyžiarskej výstroje boli pre rok 2007 z rozpočtu BSK, kapitola vzdelávanie, 
vyčlenené finančné prostriedky v celkovej výške 350 000 Sk, pričom realizácia uvedeného projektu je 
považovaná za dlhodobú koncepčnú záležitosť s výrazne vysokou finančnou investíciou. 

Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu poveril priamou realizáciou uvedeného projektu - 
nákupom lyžiarskej výstroje a zriadením výpožičného skladu - školu vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinícka 1, 834 01 Bratislava. 

Vypožičanie setu lyžiarskej výstroje – zjazdové lyže, lyžiarske palice, lyžiarske topánky, je 
možné v zmysle vyššie uvedených skutočností za cenu 300,- Sk/lyžiarsky set/lyžiarsky kurz (cca 
týždeň).  

Cieľom projektu je snaha pomôcť hlavne žiakom zo sociálne slabších rodín, kde popri úhrade 
nákladov za pobyt, dopravu a použitie vlekov, nie je možnosť navyše hradiť značne vysoké finančné 
čiastky za požičanie lyžiarskej výstroje v komerčných požičovniach. 

 
 V termíne 18. - 21.9.2007 usporiadal Krajský úrad Stredočeského kraja medzinárodný 
volejbalový turnaj stredoškolákov  „O pohár hejtmana  Stredočeského kraja“. 

Tento rok sa konal už 4. ročník uvedeného podujatia, pričom sa ho zúčastnili stredoškoláci 
spriatelených regiónov Stredočeského kraja  – volejbalistov v kategórii dievčat aj chlapcov. Účastníkmi 
podujatia boli Stredočeský kraj (ČR), Bratislavský kraj (SR), región Porýnie – Faltsko (NEM), 
Mazowiecké vojvodstvo (PR), Opolské vojvodstvo (PR) a výbery mesta Prahy, v celkovom počte 
účastníkov cca 200 osôb. 

Výber chlapcov BSK sa umiestnil na 4. mieste a výber dievčat na 1. mieste v celkovom 
hodnotení. Po spoločenskej a aj po športovej stránke výprava BSK reprezentovala dôstojne, pričom 
hlavne zisk pohára hejtmana Stredočeského kraja družstvom našich dievčat bol veľkým športovým 
úspechom. 

Veľmi obsažný bol seminár pre vedúcich delegácií, kde v jednotlivých blokoch informovali 
zástupcovia Stredočeského kraja o vzťahu kraja k športu, o využívaní voľného času svojich občanov, 
ďalej zástupcovia zúčastnených krajov si vymenili skúsenosti z oblasti školského športu, hodnotili 
priebeh usporiadaného turnaja a nadväzovali nové formy športovej spolupráce krajov.  
 
 V roku 2007 sa OŠKMaŠ podujal zorganizovať už 3. ročník súťaží mládežníckych výberov 
partnerských krajov BSK v rámci cezhraničnej spolupráce „O pohár predsedu BSK“.  
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Na základe spoločnej porady zástupcov partnerských krajov v roku 2004 bolo vybratých 5 
športov, v ktorých sa tieto súťaže mali konať. Tento rok aj v spolupráci s Krajským športovým centrom 
Bratislava a príslušnými športovými zväzmi, sme pripravili súťaže v rýchlostnej kanoistike, športovej 
streľbe a šachu. 

 Súťaží sa zúčastnili mladí športovci vo veku 13 – 18 rokov, v celkovom počte cca 200 osôb. 
V uvedených športových disciplínach súťažili výbery Bratislavského, Stredočeského, Juhomoravského 
kraja, župy Györ – Moson – Sopron a Dolné Rakúsko. Podujatie sa konalo na príslušných 
športoviskách v Bratislave 7. októbra 2007. Financovanie podujatia bolo zabezpečené z rozpočtu BSK 
z kapitoly výdavky Úradu BSK – podujatia v oblasti športu s priamou podporou Úradu BSK, v celkovej 
výške 130 000 Sk. 

 
 BSK aj v roku 2007 sa stal spoluorganizátorom ankety „Najúspešnejší športovec a športový 
kolektív Bratislavy a BSK pre rok 2007“. 
 Formou hlasovania verejnosti boli vybratí tí najúspešnejší v kategóriách seniorov, juniorov 
a telesne postihnutých športovcov. Finančné náklady spojené s uvedenou akciou boli vo výške 30 000 
Sk. 
 
  V dňoch 18.10.-19.10.2007 sa zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja zúčastnili na 
2. župnej olympiáde.  
         Organizátorom župnej olympiády bol Košický samosprávny kraj. Zástupcovia BSK si zmerali sily 
s ostatnými samosprávnymi krajmi v športových disciplínach ako volejbal, futbal, bowling, tenis a stolný 
tenis.  
         Po výborných výsledkoch E. Tuharskej, ktorá skončila v stolnom tenise druhá a v tenise obsadila 
zlatú priečku, P. Hanúseka, ktorému tesne ušla bronzová medaila v stolnom tenise,  P. Šafářa, ktorý  
obsadil striebornú priečku v bowlingu, po kvalitných výkonoch vo futbale, keď iba jedna prehra delila 
našich chlapcov od finálového boja, no nakoniec obsadili krásne tretie miesto a tiež všetkých, ktorí 
bojovali z celých síl, Bratislavský samosprávny kraj obsadil celkovo 2. miesto, pred organizátorom 
Košickým samosprávnym krajom, ktorý bol v celkovom poradí tretí a  tesne za Prešovským 
samosprávnym krajom, ktorý získal najcennejšiu priečku.  
                  Úspešne reprezentovali BSK: Jozef Adamkov, Emília Biznárová, Romana Ferenczyová, 
Peter Hanúsek, Zuzana Harisová, Daniela Heribanová, Martin Horňák, Štefan Lukáč, Roman 
Markusek, Michal Nálepka, Peter Šafář, Eva Tuharská, Marek Vlčej. 
 
 
Školský úrad  
 

V roku 2007 školský úrad BSK, ktorý je súčasťou oddelenia školstva, mládeže a športu, spolu 
so zabezpečovaním úloh vo veciach výkonu štátnej správy realizoval metodickú, riadiacu a koncepčnú 
činnosť a to:  

 
Zrealizoval zmeny v sieti škôl a školských zariadení vyplývajúcich z 1. etapy optimalizácie siete 
stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja, v zmysle Uznesenia č. 33/2007 po prerokovaní materiálu Zastupiteľstvom Bratislavského 
samosprávneho kraja zo dňa 20.06.2007 
 
Zlúčenie škôl a školských zariadení 
 
1.  Zlúčenie SOU strojárskeho, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava a SOU energetického, 
     Záhorská Bystrica, 841 06 Bratislava do samostatného právneho subjektu SOU strojárske, 
     J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 
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     Vykonanie zmien v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR:  

- vyradenie SOU energetického, Pod holým vrchom, Bratislava k 31. 12. 2007, 
 
2.   Zlúčenie SOU, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok a SOU, Komenského 27,  
      902 01 Pezinok do samostatného právneho subjektu SOU, Komenského 27,  
      902 01 Pezinok 
 
      Vykonanie zmien v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR:  

- vyradenie SOU M. R. Štefánika 9, Pezinok Bratislava k 31. 12. 2007, 
 
3.   Zaradenie do siete škôl  Strednej školy podnikania, Ivánska cesta 21,                         
      823 75 Bratislava  
 
 
Vyradenie škôl a školských zar. zo siete stredných škôl a školských zariadení k 31. 12. 2007 
 
 
1.   Strednej poľnohospodárskej a priemyselnej školy (SPaPŠ), J.A.Gagarina, 
      Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo 
2.   SOU lesníckeho, Okružná 3194, 900 01 Modra 
3.   ZSŠ poľnohospodárskej, SNP 30, 900 28 Ivánka pri Dunaji  
4.   SOU chemického, Vlčie hrdlo 50, 824 12 Bratislava 
5.   ZSŠ chemickej,Račianska 78, 836 02 Bratislava  
6.   Domova mládeže, Račianska 80, 831 02 Bratislava  
 

 
Nové zaradenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR:  
 

- zriadenie Strediska odbornej praxe ako súčasť ZSŠ poľnohospodárskej, Ul. SNP 30, Ivanka pri 
Dunaji od 1. 09. 2007 

 
V súvislosti s vyradením škôl podľa odseku III.1.2 budú od 01. 01. 2008 zaradené do siete tieto školy: 
 - Spojená škola, Račianska 78, 836 02 Bratislava s organizačnými zložkami: 
  SOU chemického, Vlčie hrdlo 50, 824 12 Bratislava 

ZSŠ chemickej, Račianska 78, 836 02 Bratislava  s DM, Račianska 80 
 - Spojená škola, SNP 30, 900 28 Ivánka pri Dunaji s organizačnými zložkami: 

Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola (SPaPŠ), J.A.Gagarina, 
      Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo 

  SOU lesnícke, Okružná 3194, 900 01 Modra 
ZSŠ poľnohospodárska, SNP 30, 900 28 Ivánka pri Dunaji 

                                                                                                                                        
Ďalšími kompetenciami školského úradu pri BSK v roku 2007 bolo: 
 
- vytvoriť plán výkonov pre denné, nadstavbové a pomaturitné štúdium na školský rok 2008/2009 
- tvorba koncepčného materiálu 1. etapa optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
- metodická činnosť 
- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy a 
riešenie sťažností 
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a.  rozhodnutia po odvolaní v prijímacom konaní na SŠ  V roku 2007 bolo vydaných spolu 254 
rozhodnutí,  
z toho: 
gymnáziá: vydaných 129 rozhodnutí, všetky potvrdené  
SPŠ a SOŠ: vydaných 101, všetky potvrdené 
ZSŠ: 21 rozhodnutí, 15 potvrdených, 6 zmenených 
SOU: 3 vydané rozhodnutia, všetky potvrdené 
  
b.  rozhodnutia, kde v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy podľa § 5 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: 
Spolu: 5 rozhodnutí, všetky potvrdené. 
 
 
Financovanie školského úradu pri Úrade Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 V zmysle listu Krajského školského úradu v Bratislave č. KŠÚ- 165-OEČ/2007 zo dňa 
30.01.2007 bol rozpísaný schválený rozpočet finančných prostriedkov pre školský úrad na rok 2007 
v sume 1 353 tis. Sk. 

Listom č. KŠÚ-1023-OEČ/2007 zo dňa 27.06.2007 bol rozpočet upravený o sumu 34 tis. Sk. 
Úpravou rozpočtu boli zabezpečené finančné prostriedky v nadväznosti na nariadenie vlády SR číslo 
238/2007, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme od 1. júla 2007.   

Listom č. KŠÚ-1174-OEČ/2007 zo dňa 23.07.2007 bol rozpočet upravený o sumu 47 tis. Sk. 
Úpravou rozpočtu boli zabezpečené finančné prostriedky 
na dofinancovanie školského úradu  v nadväznosti na nariadenie vlády SR číslo 238/2007, ktorým sa 
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 
júla 2007 a dofinancovanie školského na základe aktuálneho počtu žiakov v školskom roku 2006/2007. 
Upravený rozpočet na  rok 2007 bol spolu   1 435 tis. Sk. 
 
 
2.10 Úsek sociálneho zabezpečenia 

 
Najvýznamnejších činností v roku 2007 oddelenia sociálnych služieb: 
 

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

 
2. Prijatie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 

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

 
3. Rozšírenie sociálnych služieb - Domov sociálnych služieb pre  deti  a dospelých Gaudeamus  

na  Mokrohájskej  ulici v Bratislave. 
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4. Reprofilizácia zariadení sociálnych služieb z domova sociálnych služieb pre deti na domov 

sociálnych služieb pre deti a dospelých.  
 

          
 V roku 2007 mal Bratislavský samosprávny kraj v zriaďovateľskej  pôsobnosti 16 zariadení sociálnych 
služieb s právnou subjektivitou. Celkovo sa v týchto zariadeniach sociálnych služieb poskytovala 
občanom starostlivosť v:  
 

− 3 domovoch dôchodcov, 
− 2 domovoch  penziónoch pre dôchodcov,   
− 7 domovoch sociálnych služieb pre dospelých, 
− 1 domove sociálnych služieb pre deti, 
− 8 domovoch sociálnych služieb pre deti a dospelých, 
− 2 zariadeniach chráneného bývania, 
− 1 stanici opatrovateľskej služby, 
− 1 útulku.  

 
          Z vyššie uvedených 16 zariadení sa z 25 druhov sociálnych služieb (v 1 zariadení sa kumuluje 
viacero druhov sociálnych služieb) v 23 poskytovala starostlivosť občanom, ktorí nie sú schopní 
zabezpečiť si nevyhnutné životné úkony a starostlivosť o svoju osobu z dôvodu nepriaznivého 
zdravotného stavu. V 1 zariadení – v Stanici opatrovateľskej služby, ktorú mal BSK zriadenú 
v Bratislave na Hontianskej ul. sa poskytovala starostlivosť deťom od 2 rokov do skončenia povinnej 
školskej dochádzky v prípade, ak si rodičia alebo iný občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, nemôžu plniť na 
prechodný čas svoje povinnosti voči dieťaťu, napr. pre hospitalizáciu alebo kúpeľnú liečbu osamelého 
rodiča, alebo v prípade práce na zmeny - zabezpečenie starostlivosti o dieťa počas popoludňajších 
a nočných služieb osamelého rodiča v zamestnaní a pod.  
 
          V roku 2007 sa uskutočnila  reprofilizácia niektorých zariadení sociálnych služieb pre deti na 
zariadenia sociálnych služieb pre deti a dospelých. BSK tým vyšiel v ústrety aj rodičom a opatrovníkom 
klientov, z ktorých mnohí boli v dôchodkovom veku, sami mali zdravotné problémy a neboli schopní sa 
o svoje deti alebo príbuzných postarať. V súvislosti s reprofilizáciou zariadení boli vykonané zmeny 
zriaďovacích listín: DSS pre deti a dospelých Hestia, DSS pre deti a dospelých Sibírska, DSS pre deti, 
dospelých a zariadenie chráneného bývania Gaudeamus.    
 
     Domov sociálnych služieb pre  deti  a dospelých Gaudeamus  na  Mokrohájskej  ulici v 
Bratislave, s podporou Bratislavského samosprávneho kraja od 01.09.2007 rozšíril rozsah 
poskytovaných služieb  a zriadil  Zariadenie  chráneného  bývania  pre  14  klientov,  ktorým  sa tak 
umožnila integrácia  do   spoločnosti.    
 
          Oddelením sociálnych služieb bol predložený návrh na rozšírenie kapacity a rozšírenie foriem 
sociálnej služby o celoročný pobyt pre tých klientov, u ktorých je rodič resp. zákonný zástupca v zlom 
zdravotnom stave, prípadne tomu občanovi, ktorého rodič je v pokročilom veku a je samoživiteľ rodiny. 
Oddelenie sociálnych služieb považovalo za potrebné tento problém riešiť vzhľadom na nedostatok 
uvedenej formy poskytovania sociálnej služby v regióne BSK. V roku 2007 sa tak začalo s realizáciou 
prípravných prác, potrebných k zahájeniu rozšírenia kapacít v DSS Plavecké Podhradie a DSS Senec, 
s detašovaným pracoviskom Báhoň a rozšírenia sociálnej služby o celoročný pobyt v DSS pre deti 
a dospelých Kampino. 
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          V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k dátumu 30.09.2007 
pracovalo 1072 zamestnancov. Celkovo sa poskytovali sociálne služby pre 1 686 klientov, z toho pre 
393 klientov s denným pobytom, 197 klientov s týždenným pobytom a  1 096 klientov s celoročným 
pobytom.  
 
          V oblasti zefektívnenia finančného riadenia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti sa Bratislavský samosprávny kraj zaoberal úrovňou kvality poskytovaných sociálnych 
služieb ako aj tým, či je služba občanom poskytovaná adekvátne vzhľadom k veku a zdravotnému 
postihnutiu občana. Z tohto dôvodu oslovil tím odborníkov v sociálnej práci, ktorí majú v tejto oblasti 
profesionálne skúsenosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,  s požiadavkou o vykonanie 
supervízie vo vybratých zariadeniach sociálnych služieb. Supervízia začala prebiehať v období 
september- október 2007 v nasledovných vybratých zariadeniach: Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých Kampino, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Domov sociálnych 
služieb pre dospelých Báhoň a Domov sociálnych služieb Senec, s detašovaným pracoviskom Báhoň. 
          Bratislavský samosprávny kraj v roku 2007 realizoval niekoľko menších, ale i väčších 
rekonštrukcií a tiež údržby na odstránenie havarijných stavov v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Rozpis jednotlivých rekonštrukcií jako aj kapitálových výdavkov je 
uvedený v dalšom texte. 
 

Bratislavský samosprávny kraj z dôvodu zvýšenia kvality a úrovne poskytovania sociálnych služieb 
zakúpil v roku 2007 osobné motorové vozidlá pre:      

DSS pre deti a dospelých na Javorínskej ulici,  
DSS pre deti a dospelých Merema, Modra- Harmónia, 
DSS pre dospelých, Báhoň,  
DSS pre deti a dospelých KAMPINO, Bratislava 

 
        a  špeciálne upravené motorové vozidlá pre: 

DSS pre deti a dospelých a zariadenie chráneného bývania Gaudeamus,  
DSS pre deti Rosa,   
DSS pre deti a dospelých Integra. 

 
 
 
         V zmysle zákona  č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zariadenia 
sociálnych služieb zriadené ako rozpočtové organizácie môžu zabezpečovať v rámci záujmovej 
činnosti alebo pracovnej terapie ďalšie činnosti ako vedľajšie hospodárstvo. V DSS pre deti 
a dospelých, Javorinská 7/a, Bratislava, v roku 2007 predstavovali náklady na vedľajšie hospodárstvo 
sumu 2 410,-Sk a výnosy z vedľajšieho hospodárstva sumu 13 520,-Sk.     
 
          Oddelenie sociálnych služieb uskutočňovalo metodické návštevy v jednotlivých zariadeniach 
a tiež pravidelné pracovné stretnutia s riaditeľmi zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na 
pracovných stretnutiach boli riešené aktuálne problémy, pričom k odborným témam napr. v oblasti 
verejného obstarávania, personalistiky, účtovníctva a pod. boli prizývaní i kompetentní zamestnanci 
jednotlivých odborov BSK.    
 
          Dňa 20. júna 2007 bol Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja prijatý Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.  16/2007, ktorým sa zmenilo 
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.11/2006 zo dňa 28.6.2006 o 
bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
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a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom. 
Dôvodom zmeny bola úprava úhrady za zaopatrenie občanov v zariadeniach sociálnych služieb. 
 
 BSK  v  roku  2007  podporil  projekty   predkladané  zariadeniami  sociálnych   služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na jednotlivé ministerstvá za účelom získania dotácie. V  decembri  
2007  získal  z  výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  dotáciu   DSS pre dospelých 
Báhoň. Išlo o podporu projektu: „Interiérové vybavenie izieb klientov v DSS Báhoň.“ Dotácia bola 
poskytnutá vo výške 395  tis. Sk na nákup nábytku a polohovateľných postelí pre klientov DSS.  BSK 
sa finančne podieľal 10% z celkovej sumy, t.j. v sume 40 tis. Sk. 
 Dotáciou   z   Ministerstva financií SR bol  sumou  70 000,-Sk podporený  projekt „Malý 
knižničný zázrak“, realizovaný v DSS pre deti Rosa a sumou 80 000,-Sk podporený  projekt “Okno do 
duše“, realizovaný v DSS pre deti a dospelých KAMPINO.  Ministerstvom kultúry SR bol poskytnutý   
finančný  príspevok  v  sume   30 000,-Sk  na  podporu  projektu  „Integrovaná  výstava  výtvarných  
prác ľudí  s  mentálnym  postihnutím  z DSS   pre  deti  a dospelých Javorinská 7/a, ZŠ     Mudroňova 
a MŠ Myjavská, pri príležitosti Európskeho roka rovných  príležitostí/materiálne  zabezpečenie  tvorivej  
dielne.“ Na týchto projektoch sa finančne spolupodieľali jednotlivé zariadenia sociálnych služieb 
finančnými zdrojmi z vlastného rozpočtu. 
 
          V súvislosti   s   okrúhlymi   výročiami   vzniku  zariadení   sociálnych   služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK boli uskutočňované rôzne športové podujatia, kultúrne podujatia, výstavy, „Dni 
otvorených dverí“ a pod., na ktorých sa okrem klientov, rodičov, zamestnancov zariadení zúčastňovali 
i zamestnanci oddelenia sociálnych služieb BSK. Významné výročie svojho vzniku oslávili:   
 

- v októbri oslávil DSS pre deti a dospelých prof. Karola Matulaya 25. výročie svojho vzniku ako i 
101. výročie narodenia profesora K. Matulaya, ktorého meno nesie zariadenie od roku 1990, 

 
- DSS pre deti a dospelých Integra oslávil v novembri 2007 15. výročie vzniku, 

 
- 15. výročie založenia oslavoval aj folklórny súbor Javorček zriadený pri Domove sociálnych 

služieb pre deti a dospelých, na Javorinskej ulici v Bratislave. Pri tejto príležitosti sa konalo 
slávnostné integrované vystúpenie „Pokoj ľuďom dobrej vôle.“  

 
 
 V dňoch 2. až 11.októbra sa konali v Šanghaji Svetové letné hry špeciálnych olympiád. Spolu 
sa stretlo 7 300 športovcov zo 160 krajín sveta. Silvia Stehová, Michaela Bednárová a Matej Horina sú 
mená úspešných olympionikov z domovov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja, 
ktorí v Šanghaji reprezentovali nielen BSK, ale aj celé Slovensko.  
 
          Domov sociálnych služieb Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v Bratislave sa 17. októbra stal 
miestom festivalu tvorivosti klientov domovov sociálnych zariadení Bratislavského samosprávneho 
kraja. Táto prehliadka umenia a zručnosti s názvom "Dve reality - jeden svet" bola súčasťou Dní BSK, 
ktoré sa v kraji organizovali po prvý raz v rámci Týždňa miestnej demokracie, ktoré každoročne 
vyhlasuje Rada Európy.  
 
Zariadenie pestúnskej starostlivosti  
 
           BSK má v svojej pôsobnosti 4 zariadenia pestúnskej starostlivosti, ktoré sú bez právnej 
subjektivity, v ktorých sa v roku 2007 poskytovala náhradná rodinná starostlivosť 14 deťom. Na úhradu 
výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním starostlivosti deťom v pestúnskej starostlivosti 
v týchto 4 zariadeniach pestúnskej starostlivosti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave 
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poskytol Bratislavskému samosprávnemu kraju na základe zmluvy č. 1/2007 finančný príspevok vo 
výške 1 120 000 Sk.  Poskytnutý finančný príspevok bol k 31.12.2007 vyčerpaný v plnej výške.  

 
Oddelenie sociálnych služieb v roku 2007 vykonalo vo všetkých zariadeniach pestúnskej 

starostlivosti metodické návštevy. Účelom metodických návštev bolo oboznámiť sa s kvalitou 
poskytovania starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti.           
 
Organizovanie výchovno-rekreačných táborov 
 
          V zmysle zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny 
a služieb zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, je od 1.1.2004 príslušný na organizovanie výchovno-
rekreačných táborov výlučne samosprávny kraj, od roku 2005 len pre deti s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Tábory sa organizujú pre deti s poruchami správania, s nariadenou ústavnou 
starostlivosťou a deti ťažko zdravotne postihnuté. 
 
          Bratislavskému samosprávnemu kraju bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
vyčlenená čiastka 650 tis.Sk. Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja organizovali výchovno-rekreačné tábory pre ťažko zdravotne 
postihnuté deti samostatne podľa svojich požiadaviek a v im vyhovujúcich termínoch. Spolu sa 
zúčastnilo výchovno-rekreačných táborov 90 ťažko zdravotne postihnutých detí. Sociálnu starostlivosť 
pre deti zabezpečovalo 69 sprievodcov. 
          Finančné  prostriedky   boli  vyčerpané vo  výške  581 tis. Sk. Finančné prostriedky vo výške 
69 tis. Sk boli vrátené na účet Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.   
 
Subjekty poskytujúce sociálnu pomoc 
 

Jednou z pôsobností BSK je i vykonávať registráciu a evidenciu subjektov poskytujúcich 
sociálnu pomoc a poskytovať týmto subjektom za podmienok stanovených platnými právnymi 
predpismi finančný príspevok na úhradu nákladov za poskytnutú sociálnu pomoc. V roku 2007 bolo 
zaregistrovaných 18 nových subjektov. Celkovo bolo v registri neštátnych subjektov registrovaných 115 
subjektov, z toho: 
• subjekty poskytujúce sociálne služby 67 
• subjekty poskytujúce sociálne poradenstvo a vykonávajúce sociálnu prevenciu 35 
• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 13. 
• Novovzniknutých a súčasne zaregistrovaných subjektov v roku 2007 bolo 18. 
• počet klientov subjektov poskytujúcich služby 1 308. 
 

V zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších prepisov môže 
Bratislavský samosprávny kraj poskytnúť finančný príspevok na úhradu nákladov za poskytovanie 
sociálnej pomoci subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa vyššie citovaného zákona o sociálnej 
pomoci. Uznesením Zastupiteľstva z roku 2006 bola na rok 2007 schválená suma 95 mil. Sk na 
poskytnutie finančných príspevkov pre tieto subjekty. Nárok na finančný príspevok na rok 2007 si 
uplatnilo 84 subjektov a 5 mestských častí alebo obcí. Finančným príspevkom bolo podporených 63 
neziskových organizácií alebo občianskych združení, z toho 31 subjektov poskytujúcich sociálne služby 
a 32 subjektov poskytujúcich sociálne poradenstvo a vykonávajúcich sociálnu prevenciu. Výška 
poskytnutého finančného príspevku pre jednotlivé subjekty bola prerozdeľovaná nielen na základe 
predloženej žiadosti a vypracovaného projektu ale i na základe priorít a potrieb občanov BSK. 
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 Počas roka 2007 oddelenie sociálnych služieb priebežne vykonávalo kontroly u tých subjektov, 
ktorým bol v roku 2006 zo strany BSK poskytnutý finančný príspevok. Predmetom kontrol bolo 
predovšetkým zistiť úroveň poskytovania sociálnych služieb, poskytovania sociálneho poradenstva 
a vykonávania sociálnej prevencie a tiež hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým subjektu. 
V priebehu celého roka 2007 bolo vykonaných 15 kontrol, z ktorých boli vypracované správy, resp. 
záznamy o výsledku kontroly. Správy o výsledku kontroly boli vypracované na základe zistených 
nedostatkov a zároveň boli v správe uložené aj opatrenia na ich odstránenie. Tieto nedostatky boli, 
napr. na bankový účet používaný na vedenie príspevku od BSK, prijímal subjekt aj príspevky od iných 
organizácií, poskytovanie konkrétnej sociálnej služby nebolo v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, chýbali údaje pri vypĺňaní cestovných príkazov, na 
účte zostali figurovať finančné prostriedky od BSK ku koncu kalendárneho roka vo vysokej sume a pod. 

Popri uvedených kontrolách zamestnanci oddelenia sociálnych služieb vykonali v 8 neštátnych 
subjektoch metodické návštevy. Tieto boli vykonané za účelom zistenia, resp. overenia priestorových, 
personálnych, materiálnych a finančných podmienok na poskytované sociálne služby. 
  

Oddelenie sociálnych služieb sa podieľalo na príprave rôznych aktivít organizovaných aj pre 
neštátne subjekty (napr. v rámci dní BSK spoločný kultúrny program klientov zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s klientmi zariadení neštátnych subjektov) ale tiež na príprave aktivít 
organizovaných priamo neštátnymi subjektmi (napr. Deň otvorených dverí, Diskusia za okrúhlym 
stolom za účasti predstaviteľov Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR 
s predstaviteľmi BSK, štátnej správy, zástupcami občianskych združení a neziskových organizácií 
pôsobiacich na území BSK, pod záštitou podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej – Beňovej a pod.). 
  
V júni 2007 rámci integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti sa na Úrade BSK konalo 
stretnutie zamestnancov odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BSK a zástupcov (partneri 
z Talianska a Španielska) nadnárodného projektu „Niekoľko inovatívnych nástrojov na podporu 
zamestnanosti občanov s mentálnym postihnutím“, ktorý je iniciatívou spoločenstva EQUAL.   

- realizátorom  projektu za Slovensko je Združenie na pomoc ľuďom  s mentálnym 
postihnutím o.z. 

- stretnutie ukončené dňa 29.6.2007 konferenciou na tému: „Práca ako kľúčový faktor 
k inklúzii II.“. 

 
Okrem uvedených aktivít a činností oddelenie sociálnych služieb v priebehu celého roku 2007 

úzko spolupracovalo s predstaviteľmi neštátnych subjektov, prizývalo ich do rôznych aktivít, 
poskytovalo im konzultácie, pri ktorých sa hľadali riešenia vtedy aktuálnych problémov. 
Rada poradcov 
 

Za účelom upevnenia vzájomnej komunikácie so subjektmi poskytujúcimi sociálnu pomoc 
a vykonávajúcimi opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, bola na Úrade BSK zriadená 
Rada poradcov zo zástupcov odbornej obce a zo zástupcov oddelenia sociálnych služieb. Cieľom Rady 
poradcov bolo spolupodieľať sa na tvorbe regionálnej koncepcie sociálneho rozvoja, a počas 
pravidelných stretnutí vytvoriť aktívnu spoluprácu medzi BSK a všetkými zainteresovanými v systéme 
sociálnej politiky regiónu. 
 Oddelenie sociálnych služieb spolupracovalo s Radou poradcov i na úprave znenia vtedy 
platného VZN č. 10/2006. Dôvodom bolo najmä to, že uvedené VZN sa odvolávalo aj na „vybrané 
činnosti sociálnoprávnej ochrany“, ktoré boli zákonom č. 674/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, účinným od 1. januára 2007, zo 
zákona o sociálnej pomoci vypustené. 
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Oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

Dňa 21. februára 2007 bol Uznesením BSK č. 3/2007 Zastupiteľstvom BSK prijatý Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.14/2007 o bližších 
podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovaného subjektu právnickej osobe, fyzickej 
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade 
so zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov na území Bratislavského samosprávneho kraja.  

BSK  bol v rámci regionálnych a miestnych inštitúcií aktívne implementovaný do 
medzinárodného, slovensko-francúzsko-fínskeho projektu, pod názvom „Zlepšovanie a rozširovanie 
resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé na psychotropných látkach“. Dôvodom 
bolo, že v pôsobnosti BSK  je zriaďovať a kontrolovať zariadenia poskytujúce pomoc drogovo závislým 
deťom a plnoletým fyzickým osobám. Tento projekt zastrešoval Úrad vlády SR a jeho prioritným cieľom 
bolo zvýšenie úrovne všetkých aktivít vykonávaných resocializačnými strediskami v zastúpených 
krajinách. V rámci projektu sa v auguste  2007 uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Bratislavského 
samosprávneho kraja so zástupcami Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti 
a kontrolu drog pri Úrade vlády SR a francúzskymi partnermi projektu. V súvislosti s realizáciou 
projektu sa zástupcovia oddelenia sociálnych služieb zúčastnili viacerých seminárov a workshopov.  

Oddelenie sociálnych služieb sa spolu so zamestnancami zariadení sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v auguste 2007 aktívne zapojilo do podpisovej kampane na podporu 
kampane za práva ľudí so zdravotným postihnutím, prebiehajúcej vo všetkých krajinách Európskej únie 
v rámci „ Európskeho roka príležitostí pre všetkých“. Spoločným cieľom bolo vyzbierať  jeden milión 
podpisov v celej Európskej únii,  ktoré mali byť odovzdané predsedovi Európskeho parlamentu 
a Európskej komisie v októbri 2007.   
 

Ďalšími aktivitami realizovanými v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za 
aktívnej účasti zamestnancov oddelenia sociálnych služieb,  boli: 

- medzinárodná konferencia (Slovensko, Holandsko, Maďarsko, SRN, Česká republika) pri 
príležitosti 10. výročia vzniku občianskeho združenia ODYSEUS pod názvom: „Keď 
pragmatizmus pôsobí kontroverzne – možnosti a perspektívy efektívnych programov a služieb 
pre ohrozené komunity s cieľom zlepšenia kvality života a zabezpečenia sociálnej inklúzie,“  

- seminár o rodovej rovnosti, prevencii a eliminácii rodovo podmieneného násilia  pre 
zamestnancov verejnej správy. Seminár bo organizovaný v spolupráci so Slovenským 
národným strediskom pre ľudské práva a konal sa pod záštitou Európskeho spoločenstva 
a projektu „ Presadzovanie rodovej rovnosti, osobitne v stredoeurópskom regióne. Cieľom bolo 
predovšetkým zvýšenie povedomia zamestnancov verejnej správy na regionálnej úrovni 
o antidiskriminačnej legislatíve v SR, o prostriedkoch právnej ochrany, o formách 
a konkrétnych prípadoch diskriminácie z pohľadu rodovej rovnosti. Zdôraznené bolo začlenenie 
problematiky rodovej rovnosti do dennej práce zamestnancov a prevzatie zodpovednosti za 
presadzovanie rodovej rovnosti.  Zároveň boli spomenuté silné rodové stereotypy v regiónoch 
Slovenska s ambíciou zmeny postoja spoločnosti voči role muža a ženy v rodine 
a v zamestnaní, 

- stretnutie za okrúhlym stolom pod záštitou podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej-Beňovej 
na tému „Implementácia princípu nediskriminácie, rovnakých príležitostí a účasť pri vytváraní 
politík a opatrení na regionálnej úrovni“.  

 
Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb 
    
          V januári roku 2007 bola vykonaná analýza  evidencie poradovníkov čakateľov na sociálnu 
službu, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
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kraja. Výskum bol realizovaný na základe údajov získaných z databáz zariadení sociálnych služieb. 
Cieľom výskumu bolo zistiť dopyt občanov regiónu BSK po domovoch dôchodcov, domovoch 
sociálnych služieb, podľa formy služby (denná, týždenná, celoročná). Zistiť počty čakateľov 
v poradovníku, poukázať na vyskytujúce sa duplicitne podané žiadosti do viacerých zariadení, zistiť 
záujem o služby na základe lokality - miesta trvalého pobytu občana.  
           Bratislavský samosprávny  kraj  požiadal   Sociologický   ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej 
len SAV) o realizáciu výskumu “Sociálne služby v regióne BSK z pohľadu ich užívateľov“. V septembri 
a októbri 2006 boli dohodnuté zmluvné podmienky so sociologickým ústavom SAV. Realizácia 
prebiehala v roku 2007. Materiál vypovedá o: 
 

1. Aktuálnych možnostiach a bariérach využívania sociálnych služieb jednotlivými  kategóriami 
klientov sociálnych služieb v BSK.  

2. Potrebách a očakávaniach jednotlivých kategórií klientov v otázke smerovania budúceho 
rozvoja sociálnych služieb v BSK a podľa okresov BSK porovnal dopyt a ponuky služieb 
v okresoch Bratislavského samosprávneho  kraja pre jednotlivé kategórie prijímateľov 
sociálnych služieb. 

 
Bratislavský samosprávny kraj uhradil v mesiaci jún 2007 spracovateľovi Sociologickému 

ústavu SAV za spracovanie výskumu a vypracovanie súvisiacej výskumnej správy odmenu vo výške  
27 tis. Sk. 
 

Oddelenie sociálnych služieb organizovalo dňa 15.05.2007 v priestoroch Úradu BSK za účasti 
podpredsedníčky BSK Moniky Flašíkovej – Beňovej prezentáciu výsledkov analýzy stavu poskytovania 
sociálnych služieb v regióne BSK. 
         Na prezentáciu analýzy a následnú diskusiu boli prizvaní zástupcovia z  radov poskytovateľov 
sociálnych služieb a sociálneho poradenstva na území Bratislavského samosprávneho kraja. Analýzu 
vypracovala PhDr. Zuzana Kusá, CSc. zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a odbor 
sociálnych služieb a zdravotníctva. Podľa autorov nebola konečným stavom, ale len prvým krokom 
k určeniu aktuálnych potrieb a priorít v poskytovaní sociálnych služieb. Z prezentácie analýzy 
a diskusie vyplynuli závery, ktoré sa týkali predovšetkým nedostatkových služieb ako krátkodobé 
ubytovanie seniorov, ľudí v krízových situáciách alebo detí po náhlej strate rodičov, celoročné 
a týždenné zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb občanom s duševnými poruchami a denné či 
týždenné stacionáre pre dôchodcov. Taktiež bol prednesený návrh v spolupráci s neziskovými 
organizáciami na vytvorenie „Krízového plánu“ poskytovania sociálnych služieb v BSK. 
 

Začiatkom mája roku 2007 oddelenie sociálnych služieb oslovilo 87 obcí so žiadosťou 
o poskytnutie údajov potrebných k spracovaniu analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnych 
služieb v regióne BSK. Na žiadosť reagovalo a vyplnenú tabuľku zaslalo iba 28 obcí a miest. 
Pôsobnosť samosprávy pri plánovaní a koordinácii v tejto oblasti je podmienená aktívnou komunikáciou 
a spoluprácou s mestami a obcami a BSK vyplýva priamo zo zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov, § 71a, písm. m), n), o), pôsobiť v pozícii koordinátora a 
integrátora.  

  
Predsedom BSK bola oslovená a požiadaná o spoluprácu organizácia ZMOS, ktorá delegovala 

členku pre možnosť ďalšej spolupráce s obcami. Na základe uvedeného začali v druhej polovici r. 2007 
prebiehať  pracovné stretnutia za tzv. „okrúhlym stolom“ medzi zástupcami obcí a zástupcami odboru 
sociálnych služieb BSK. Závery rokovaní smerovali k záujmu obojstrannej spolupráce, k aktivizácii 
a k snahe uplatňovať princíp plurality.Snahou BSK bolo zhromaždiť a spracovať čo najviac 
relevantných údajov potrebných ku koordinácii. Predovšetkým išlo o informácie: 
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• o súčasnom stave sociálnych služieb, ich dostupnosti, 
• o potrebách sociálnych služieb z pohľadu občanov,  
• o počte a druhu v súčasnosti poskytovaných služieb občanom,  
• o službách, ktoré nie je možné poskytnúť v súvislosti s nedostatkom kapacít, 
• o forme sociálnej pomoci, ktorou mesto, obec, mestská časť poskytuje služby prostredníctvom 

zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, obce, mestskej časti, 
• o druhu a počte služieb, ktoré obec, mesto, mestská časť poskytuje prostredníctvom neziskovej 

organizácie. Tiež počet občanov evidovaných v poradovníku čakateľov na danú službu, 
• o programových prioritách a potrebách obcí, miest, mestských častí v oblasti poskytovania 

sociálnej pomoci.  
 

Oddelenie sociálnych služieb Zastupiteľstvu BSK predložilo podrobnú analýzu o stave 
poskytovania sociálnych služieb v regióne BSK. Predmetný materiál „Informácia o stave poskytovania 
sociálnych služieb v regióne BSK“ je zameraný k informácii o rozsahu a stave poskytovania sociálnych 
služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,  v zariadeniach zriadených 
obcami a tiež v zariadeniach zriadenými neštátnymi subjektmi. Závery analýz okrem iného poukázali aj 
na nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb a tiež na potrebu rozšírenia nových foriem 
sociálnych služieb. Boli tiež dôvodom pre realizáciu nasledovných zmien v oblasti poskytovania 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 

    
V mesiacoch november - december prebehli prvé pracovné stretnutia s odborníkmi v sociálnej 

oblasti vo veci prípravy a vypracovania podkladov k realizácii vzdelávania riaditeľov zariadení 
sociálnych služieb v oblasti „Manažérstva kvality“. Predmetom rokovaní bola tiež príprava 
kvalifikačného štúdia v odbore „opatrovateľ“, a špecifikácii analytického listu na funkciu „opatrovateľa 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Oddelenie sociálnych služieb má 
v pláne zvyšovať odbornosť zamestnancov zariadení sociálnych služieb formou systematického 
vzdelávania. 
 

Oddelenie sociálnych služieb sa podieľalo v spolupráci s jednotlivými ministerstvami na 
pripomienkových konaniach zákonov v sociálnej oblasti. Spolupracovalo na celoštátnych 
a regionálnych strategických plánoch, napr. Národný akčný plán zamestnanosti, Národný akčný plán 
ochrany starších ľudí, Národný program rozvoja životných podmienok ťažko zdravotne postihnutých 
občanov, Národný akčný plán eliminácie násilia páchaného na ženách a  spolupracovalo pri tvorbe 
analytickej štúdie a koncepcie prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže.  
 
2.11 Úsek zdravotníctva 

 
Oddelenie zdravotníctva zabezpečuje plnenie úloh na úseku zdravotnej starostlivosti a na 

úseku humánnej farmácie, z ktorých značnú časť predstavujú operatívne úlohy plnené   v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy. K týmto úlohám patrí : 
 
      1.  vydávanie  rozhodnutí:  

• o povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení vrátane lekární,  o zrušení povolenia 
a pozastavení činnosti zdravotníckeho zariadenia vrátane zariadení lekárenskej 
starostlivosti, zosúladenie vydaných povolení  so zákonom č. 140/1998 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, museli vykonať aj poskytovatelia 
lekárenskej starostlivosti a to do 30.7.2007, v roku 2007 bolo vydaných 516 rozhodnutí 
týkajúcich sa povolenia na prevádzku zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej 
starostlivosti 
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• o schválení ordinačných hodín  a o prevádzkovej dobe lekární a výdajní zdravotníckych 
potrieb v  roku 2007 bolo vydaných 190 rozhodnutí schvaľujúcich ordinačné hodiny resp. 
prevádzkovú dobu v roku 2007 bolo vydaných  131 rozhodnutí  poplatku za prednostné 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti   

• v uvedenom období (2007) sa  prešetrovalo 10 návrhov na uloženie sankcie na návrh 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou resp. MZ SR, okrem toho bolo podaných 
Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv  8 návrhov  na uloženie sankcie   

 
• v roku 2007 bolo vydaných 20 rozhodnutí o povolení na biomedicínsky výskum   

 
2. určovanie: 

• ošetrujúceho lekára  pre poistenca  v roku 2007 bolo potrebné určiť122 krát, čo spôsobilo 
ukončenie činnosti viacerých stomatológov bez  náhrady                          

• zastupujúceho lekára resp. zastupujúce zdravotnícke zariadenie,  v roku 2007 v 20 
prípadoch    

                                                   
3. vydávanie potvrdenia o výkone lekárskej praxe v neštátnom zariadení na rôzne účely             

v uvedenom   období bolo vydaných 184 potvrdení 
      4.   odporúčanie zaradenie zdravotníckych pracovníkov do špecializačnej prípravy   
      5.   overovanie podpisov na lekárskych správach do zahraničia  pre MZ SR   
       6.   vydávanie  poverenia na organizovanie  LSPP    a lekárenskej pohotovostnej služby v rámci    
           BSK, v roku 2007 boli vydané 2 poverenia na poskytovanie LSPP a 2 organizačné usmernenia  

na   
             zabezpečenie  lekárenskej pohotovostnej služby.  
       7.   preberanie  zdravotnej dokumentácie po ukončení činnosti poskytovateľa , alebo pri dočasnom 

pozastavení činnosti, v uplynulom období  sa protokolárne uskutočnilo odovzdávanie 
zdravotnej dokumentácie v 34 prípadoch. 

8. prešetrovanie podnetov  občanov na neoprávnené platby v zdravotníckych zariadeniach  podľa  
§ 17 zákona  576/2004 Z.z., v roku 2007  bolo prešetrených   74 podnetov, z toho bolo   

      opodstatnených    22   
       9.  riešenie sťažností podľa zákona 152/98 Z.z. o sťažnostiach. V roku 2007 bolo riešených 36 

sťažností z toho bolo 12  opodstatnených  
    
     10.  zabezpečuje činnosť etickej  komisie a to: 

• administratívne práce spojené so zasadaním komisie a jej činnosťou vydanie posudkov  
o etickej spôsobilosti klinických štúdií   

• vydávanie stanovísk týkajúcich sa vykonávania klinických štúdií     
• schvaľovanie mimoriadnych dovozov liekov                                                                                        

                                                        
    11.   zabezpečovanie informácie o príkaze na stiahnutie liekov  a informácie o falošných    
               pečiatkach 

12. spracovávanie a kontrola  údajov o spotrebe omamných a psychotropných látok  v rámci 
Bratislavského kraja    

    13.  vydávanie pokynov na nakladanie liekov pri zrušení alebo pozastavení činnosti lekárne 
    14.  zabezpečuje lekársku službu prvej pomoci a  lekárenskú pohotovostnú službu 
    15. vykonáva kontrolnú činnosť  na úseku:  lekárskej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a 

Ošetrovateľstva, v roku 2007 bolo na úseku zdravotníctva vykonaných 16 kontrolných akcií, 
v roku  2007 bolo na úseku humánnej farmácie vykonaných 17 kontrolných akcií 
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Ostatná činnosť 
 
Okrem  úloh vyplývajúcich s preneseného výkonu štátnej správy. oddelenie zdravotníctva plní  aj 
ďalšie  úlohy,  z ktorých  niektoré  bezprostredne nadväzujú na vyššie  uvedené úlohy  ako napr.: 
 
• zabezpečovanie   úloh  pandemickej komisie 
• zabezpečovanie úloh  za mimoriadnej situácie a pri evakuácii obyvateľstva  
• zabezpečovanie úloh v rámci  jednotnej prípravy na obranu štátu.  
• zabezpečenie plnenia úloh na úseku humánnej farmácie a účelovej farmakoterapie. 

 
   

Prehľad činnosti  oddelenia zdravotníctva v uplynulom období. 
 

Hlavná činnosť úseku zdravotníctva bola spojená s analyzovaním  dostatočnosti siete ambulantnej, 
ale aj ústavnej starostlivosti a v riešení  situácie v zdravotníckych  zariadeniach  v BSK . 

 
Uskutočnila sa  analýza siete zdravotníckych zariadení v Bratislavskom kraji  a vypracovanie 

takého stanoviska a takých podnetov, ktoré by prispeli k tomu, aby  minimálna sieť, ktorá sa tvorila 
v priebehu roka 2007  spĺňala požiadavky, ktoré na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti  kládli 
obyvatelia kraja.  

Vo februári 2007 sa uskutočnilo stretnutie  s riaditeľmi ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré 
malo viesť k komu, aby minimálna sieť pri dodržaní ekonomických požiadaviek bola efektívna a kvalitná 
a aby umožňovala pokryť požiadavky obyvateľov na zdravotnú starostlivosť.  
 
     Výsledky  analýzy  v Bratislavskom kraji boli predmetom rokovania  zástupcov Ministerstva 
zdravotníctva SR, Bratislavského samosprávneho kraja, ZMOS -u a riaditeľov zdravotníckych zariadení 
pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
Analýzu stavu zabezpečenia ústavnej zdravotnej starostlivosti  vykonalo aj oddelenie zdravotníctva. 
Z výsledkov analýzy vyplynulo, že  Bratislavský samosprávny kraj  nepovažuje  zabezpečenie  ústavnej 
zdravotnej starostlivosti tak, ako ho navrhovalo Ministerstvo zdravotníctva, za dostatočné. 
     Dňa 30.11.2007 uskutočnilo stretnutie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja s riaditeľom 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., pobočka Bratislava a lekára samosprávneho kraja. Hlavným 
predmetom stretnutia bolo  uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi  VšZP 
a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí neboli Nariadením vlády o minimálnej sieti  zaradení do 
zoznamu  zdravotníckych zariadení.  
    Urobila sa analýza zabezpečenia aj v niektorých odboroch  ambulantnej starostlivosti. Ide 
predovšetkým o nasledovné odbory: diabetológia, klinická onkológia, geriatria a zabezpečenie 
zdravotnej starostlivosti pre seniorov.   Diabetológia si vynútila pozornosť tým, že z dôvodu pracovnej 
neschopnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore diabetológia v MČ Bratislava- Petržalka.  
     Ešte vážnejšia situácia vznikla v odbore klinická onkológia, kde došlo k výpadku dvoch  obvodných 
ambulancií a to pre mestskú časť Staré mesto a pre mestské časti Nové mesto, Rača a Vajnory. 
Situácia nie je doriešená.. 
      S cieľom zabezpečiť kvalitnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť sa vykonala kontrola 
personálneho obsadenia, zameraná predovšetkým na obsadenie pracovného miesta – sestra   u  
poskytovateľov  zdravotnej starostlivosti.  
     Osobitná pozornosť bola venovaná občanom nad 65 rokov a dlhodobo chorým. Dňa 26.4.2007 sa  
uskutočnilo  stretnutie  lekárov  pracujúcich  v odbore geriatria a to tak v lôžkových zariadeniach, ako aj 
poskytovateľom v ambulantných zariadeniach s pracovníkmi odboru sociálnych služieb a zdravotníctva 
BSK. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť  poskytovanie lekárskej  ošetrovateľskej starostlivosti pre 
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seniorov, jej dostatočnosti, dostupnosti a zhodnotenie  úrovne kvality poskytovaných služieb, poukázať 
 na nevyhnutnosť spolupráce s rezortom sociálnych vecí .  
     Do prieskumu sa zapojilo 98 všeobecných lekárov pre dospelých a pracovníkov agentúr domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti.  
Výsledky tohto prieskumu boli predmetom 2. pracovného stretnutia zdravotníckych pracovníkov, ktoré 
sa uskutočnilo  24.11.2007.  Bohatá  diskusia priniesla množstvo námetov a poukázala aj na 
problematiku zabezpečovania zdravotnej starostlivosti o dlhodobo chorých a hlavne imobilných 
pacientov v zariadeniach sociálnych služieb. Prítomní navrhli vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá 
podnety spracuje  a po spracovaní určí  priority a navrhne  možné spôsoby ich riešenia.  
      V snahe zabezpečiť zvyšovanie kvality opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 
v zariadeniach sociálnych služieb  sa v roku 2007 uskutočnilo vnútropodnikové vzdelávanie  
pracovníkov  zariadení sociálnych služieb, ktoré viedla  sestra samosprávneho kraja. S rovnakým 
cieľom  sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia s pracovníkmi agentúr domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti. 
     Najväčším problémom , ktorý bolo potrebné v uplynulom období riešiť  bolo zabezpečenie Lekárskej 
služby prvej pomoci (LSPP) a lekárenskej pohotovostnej služby.  Z toho najväčšie problémy sa 
prejavovali pri zabezpečovaní lekárskej služby prvej pomoci pre deti.  Neochotu lekárov zabezpečovať 
tieto služby neodstránila ani skutočnosť, že  výkon LSPP je zákonom uložená  povinnosť. 
  
S cieľom vyriešiť tieto problémy sa uskutočnilo viacero stretnutí s lekármi a lekárnikmi, ktorí sú 
prevádzkovateľmi pohotovostnej služby, so zástupcami  SLK a SKFa, s pracovníkmi MZ SR 
a zástupcami zdravotných poisťovní. 
 
 
Osobitné úlohy spojené so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti v rámci regiónu 
 
 
     Oddelenie zdravotníctva organizovalo viacero pracovných stretnutí s lekármi predovšetkým prvého 
kontaktu  a Bratislavský samosprávny kraj sa podieľa  na organizovaní školení všeobecných lekárov  
pre dospelých  v odbore gastroenterológia,.  

 
     V priebehu novembra a decembra sa pravidelne  1 krát ročne  uskutočňujú  stretnutia pracovníkov  
odboru civilnej ochrany príslušného Obvodného úradu, pracovníkov Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Bratislave a lekára Bratislavského samosprávneho kraja   so všetkými všeobecnými 
lekármi pre dospelých a všeobecnými lekármi pre deti a dorast, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť 
na území Bratislavského samosprávneho kraja. Takéto stretnutie lekárov  s lekármi v okrese Malacky  
sa uskutočnilo 15.11.2007, stretnutie lekárov prvého kontaktu z mestských častí  Staré mesto, Nové 
mesto, Vajnory a Rača sa uskutočnilo 28.11.2007 a dňa 4.12.2007 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie 
s lekármi z MČ Petržalka,  Karlova Ves, Dúbravka ,  Lamač a z priľahlých obcí. 
     
 
Činnosť Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 
     V priebehu roku  2007  bolo podaných   spolu   494  podaní,  z ktorých  120 boli žiadosti o vydanie 
posudku etickej komisie (lokálnej aj multicentrickej) z toho 1 žiadosť vzal žiadateľ späť .   
Z celkového počtu bolo vydaných 98 kladných stanovísk  k schváleniu etickej prijateľnosti projektu,  1 
projekt bol zamietnutý, 20 rozhodnutí o schválení biomedicínskeho výskumu.   
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Členom EK bolo predložené na vedomie 354 oznámení ( oznámenia o priebehu skúšania, o zistených 
neočakávaných závažných nežiadúcich účinkoch a udalostiach, správy o priebehu klinického skúšania, 
oznámenia o ukončení klinického skúšania).  
 
Komisia riešila aj 2 prípady neetického správania sa zdravotníckeho pracovníka v ambulantnej praxi. 
Stabilnou súčasťou práce komisie je schvaľovanie mimoriadneho dovozu liekov navrhovaného 
neštátnymi ambulantnými lekármi.  
 
     V priebehu roku 2007 boli prehodnotené podklady  na fakturáciu poplatkov za vypracovanie 
posudku a bola prijatá nová  Smernice  o úhrade nákladov na vydanie stanoviska Etickej komisie 
Bratislavského samosprávneho kraja  s účinnosťou od 1.1.2008. Prijatie Smernice si vyžiadalo aj určité 
malé úpravy Štatútu komisie . 
 
 
 

2.12 Úsek civilnej ochrany 
 

Oddelenie krízového riadenia Úradu BSK (ďalej len „oddelenie KR ÚBSK“) plnilo úlohy v súlade 
so základným plánovacím dokumentom „Hlavnými úlohami a harmonogramom činnosti oddelenia 
krízového riadenia Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007“, schváleným predsedom 
BSK  dňa 4. 1. 2007.   Hlavné úlohy a opatrenia vyplývajúce z predmetného dokumentu boli plnené na 
úseku  civilnej ochrany, zabezpečenia krízového riadenie a oblasti obrany a utajovaných skutočností.  
  
Úsek civilnej ochrany 
 
    Úlohy na tomto úseku sú vymedzené najmä v ustanovení § 14a  zákona č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na predmetný zákon 
oddelenie KR ÚBSK v pôsobnosti samosprávneho kraja, najmä metodicky riadilo a vykonávalo prípravu 
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci aj 
v spolupráci s organmi miestnej štátnej správy ako aj verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným 
poslaním, napr. Oblastné združenie CO Bratislava, s ktorým predseda BSK podpísal „Dohodu 
o spolupráci “ predmetom dohody je vzájomná spolupráca v preventívno-výchovnej činnosti  v oblasti 
prípravy na civilnú ochranu. 

Úlohy spojené s prípravou boli rozpracované v Zameraní činnosti na úseku prípravy 
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, prípravy na poskytovanie prvej pomoci, civilnej 
ochrany, obrany a  OUTS v roku 2007 v pôsobnosti BSK a distribuované všetkým štatutárnym 
zástupcom subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (školstvo, kultúra, sociálne a zdravotnícke 
zariadenia, doprava) . 

Dňa 11. 01. 2007, následne 22. 02. 2007   sa pracovníci oddelenia KR Ú BSK zúčastnili na 
pracovnom stretnutí v Stredisku vzdelávania a prípravy na CO MV SR v Limbachu – s riaditeľom Dr. 
Vaczulom a Dr. Ruislom predsedom rady  Oblastného Združenia civilnej ochrany  Bratislava, so 
zástupcami odborov KR KÚ BA a TT a ich obvodných úradov, ako aj funkcionárov T SK zodpovedných 
za oblasť vzdelávania a prípravy  s cieľom vyhodnotiť splnenie úloh v oblasti vzdelávania a prípravy za 
rok 2006, dohodnúť metódy, formy a organizačné zabezpečenie vykonávania prípravy obyvateľstva na 
sebaochranu a vzájomnú pomoc v roku 2007. 
 

V dňoch 29. – 30. 05. 2007 organizoval Úrad civilnej ochrany MV SR a Krajský úrad 
v Bratislave v Stredisku prípravy na CO Krajského úradu v Bratislave „SIGNÁL PIEŠŤANY“ 
„Majstrovstvá Slovenskej republiky súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“. V súlade so 
zameraním činnosti MV Ú CO sa pracovníci odd. Krízového riadenia Úradu BSK zúčastnili na tejto 
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súťaži ako rozhodcovia pri súťažných disciplínach. Na vyhodnotení odovzdali víťazným družstvám 
vecné ceny a propagačné materiály Ú BSK.  
 

Podľa „Zamerania činnosti na úseku POSOVP, prípravy na poskytovanie prvej pomoci, civilnej 
ochrany, obrany a OUTS v roku 2007, pre subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu BSK“, 
oddelenie krízového riadenia Úradu BSK v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Strediskom 
vzdelávania a prípravy v Limbachu, spracovalo a vydalo všeobecné zásady a povinnosti pri 
poskytovaní prvej pomoci, formou metodického filmu     na dvoch CD pod názvom „Najbližšie 
zachránený život môže byť tvoj – 1. a 2. časť“.  

Oddelenie KR v júni 2007 zaslalo tento metodický film všetkým dotknutým štatutárom subjektov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 
 

Krajský úrad v Bratislave v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, organizoval dňa 
27. 09. 2007 v obci Láb – areál Základnej školy „Krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej 
ochrany“. Súťaž prebiehala v súlade so schváleným „Organizačným poriadkom“ a „Propozíciami 
krajského kola súťaže MZ CO v týchto disciplínach : vedomostný test, civilná ochrana obyvateľstva, 
hasenie malých požiarov, zdravotnícka príprava, topografia a streľba zo vzduchovky. Pracovníci 
oddelenia krízového riadenia - Úradu BSK sa na tejto akcii zúčastnili ako poradcovia pri  súťažných 
disciplínach. Na vyhodnotení odovzdali víťaznému družstvu putovný pohár predsedu BSK.     
 
Odborná príprava zdravotníckeho zabezpečenia krízových situácií v rámci BSK 
 

K danej téme oddelenie krízového riadenia už v minulosti spracovalo metodické materiály  
k Zdravotníckemu a dopravnému zabezpečeniu evakuácie, pandémie chrípky a vtáčej chrípky, ktoré 
vydalo v elektronickej podobe. Novo zúčastnení lekári nemali tento materiál na CD a preto im bude 
tento chýbajúci materiál  doplnený v roku 2008. 

Dňa 12. 09. 2007 vykonalo oddelenie krízového riadenia Úradu BSK v spolupráci so 
Strediskom vzdelávania a prípravy na CO MV SR v Limbachu, v zmysle § 14a odsek 1 písmeno d) 
zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a  v súlade s 
„Hlavnými úlohami a Harmonogramom činnosti oddelenia krízového riadenia Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja na rok 2007“, kurz civilnej ochrany učiteľov stredných škôl, v budove Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja. Dvaja lektori oboznámili prítomných učiteľov s nasledovnými 
témami : súčasná legislatíva na úseku CO (novelizácia zákona a vyhlášky), analýza územia BSK 
z hľadiska možného ohrozenia, obsah učiva „Ochrana človeka a prírody“ a obsah účelových cvičení na 
stredných školách. Z celkového počtu 69 škôl sa kurzu sa zúčastnilo celkom 128 učiteľov.  
 

V súlade s Hlavnými úlohami a Harmonogramom činnosti oddelenia krízového riadenia Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007, v dňoch 24. – 25. 09. 2007 oddelenie KR vykonalo 
vyrozumenie, zvolanie a zasadnutie členov štábu CO Úradu BSK, nácvik opustenia objektu, vykonanie 
krátkodobej evakuácie zamestnancov a osôb nachádzajúcich sa v ohrozenom objekte, presun 
zamestnancov Úradu BSK do evakuačného zberného miesta (nariadená EVA). V evakuačnom 
zbernom mieste bola členom „skupiny zamestnancov ÚBSK na riešenie a realizáciu úloh ....“, štábu CO 
ÚBSK, jednotky CO, výdajného strediska PIO a zamestnancom Úradu BSK, vykonaná odborným 
lektorom a vedúcim oddelenia KR teoretická príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc. 
V oblasti prípravy na poskytovanie prvej pomoci bol prítomným premietnutý metodický film „ Najbližší 
zachránený život môže byť tvoj.“ Tohto zamestnania sa zúčastnilo 173 zamestnancov Ú BSK. 
 

Na základe pozvania magistrátu mesta Viedeň v zastúpení Dr. Breinera,  sa dňa 24.10.2007 
uskutočnilo pracovné stretnutie na oddelení krízového manažmentu magistrátu mesta Viedeň a 
Bratislavského samosprávneho kraja  v zastúpení vedúceho oddelenia krízového riadenia .  
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Predmetom návštevy bolo rokovanie o plánovanej Dohode  v oblastiach krízový manažment, hasičská 
a záchranná služba medzi mestami/krajom Viedeň a Bratislavským krajom. 
 
 
Zabezpečenie krízového riadenie a oblasť obrany 
 

V súlade s Ústavným zákonom  č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  podľa článku 9 odsek 6 -  členom bezpečnostnej rady 
kraja je aj predseda vyššieho územného celku. 

Úlohy vyplývajúce z uznesení bezpečnostnej rady kraja sú na Úrade BSK rozpracúvané 
oddelením krízového riadenia a sú prijímané opatrenia na ich realizáciu. 

V nadväznosti ustanovenia § 21 ods.(4) písm. f) zákona č.666/2004 o ochrane pred 
povodňami, členom krajskej povodňovej komisie je aj predseda vyššieho územného celku. Členom 
technického štábu krajskej povodňovej komisie je aj vedúci oddelenia KR Ú BSK. 
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja ako štatutárny orgán v podľa  ustanovenia § 16 ods. 3 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §16 ods. 3 a 11 zákona č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 vyhlášky MV SR č. 201/2002 Z. z. 
o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných prac,  
Ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácií 
a o zmene zákona č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a § 8 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu  
a Rozhodnutím predsedu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa  1. 4. 2006 o organizácii 
a zabezpečení systému krízového riadenia v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja určil 
skupinu zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  na riešenie a realizáciu úloh v 
prípade vypovedania vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo 
mimoriadnej situácie (ďalej len „ skupina zamestnancov Ú BSK“) Bratislavského samosprávneho kraja 
a zriadil Štáb civilnej ochrany Úradu Bratislavského samosprávneho kraja  a „odbornú jednotku CO“ 
úlohy vyplývajúce z tohto Rozhodnutia ... boli plnene v priebežne v roku 2007.  

Pre zabezpečenie informačného systému v oblasti krízového riadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja (§ 3 ods.14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov , § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane SR) a 
Rozhodnutím o organizácií a zabezpečení systému krízového riadenia  určil do pracovnej pohotovosti 
zodpovedných pracovníkov (dvaja pracovníci oddelenia KR a riaditeľ Úradu BSK), ktorí sú v prípade 
potreby vyrozumení pracovníkmi koordinačného strediska integrovaného záchranného systému 
Krajského úradu v Bratislave (KS IZS KU BA.) aj mimo pracovnej doby o vzniku mimoriadnej udalosti 
(MU )či vyhlásenej mimoriadnej situácie (MS). 

Na základe Analýzy územia Bratislavského kraja a úloh vyplývajúcich zo zasadaní Krízového 
štábu Krajského úradu v Bratislave (KŠ KU BA), sú prijímané rozhodnutia a opatrenia v pôsobnosti 
BSK na riešenie daného stavu – mimoriadnej udalosti (prírodné a priemyselné katastrofy ako aj 
následky možných  teroristických činov) či vyhlásenej mimoriadnej situácie.    

 
 

V zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti odd. krízového riadenia spracovalo 
a zaslalo požiadavky Bratislavského samosprávneho kraja na oslobodenie určených zamestnancov od 
výkonu mimoriadnej služby na rok 2007“ na Krajský úrad v Bratislave, ktorý ich potvrdil.  
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V súlade s § 2 ods. 1 písm. f) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 164/2003 Z. z. spracovalo a zaslalo „Žiadosť na zaradenie troch účastníckych telefónnych 
staníc do prednostného spojenia na obdobie krízovej situácie“  Slovenským telekomunikáciám a. s. R. 
C. D. Bratislava, ktoré žiadosť akceptovali a zaradili tri vybrané telefónne linky ako prednostné 
v prípade vyhlásenej MS. 
 

V súlade so zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácií a o zmene zákona NR SR č. 
274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších 
predpisov § 16 samosprávny kraj spolupracoval s krajským úradom pri uplatňovaní požiadaviek 
samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na príslušných ústredných 
orgánoch. Samosprávny   kraj   pri   vykonávaní   opatrení  hospodárskej mobilizácie spolupracoval s 
krajským úradom pri vykonávaní   opatrení  hospodárskej   mobilizácie  podľa  § 14 ods. 2. t.j. § 5 
Opatrenia hospodárskej mobilizácie písm.  
h) organizácia dopravného zabezpečenia, 
j) organizácia stavebných a sanačných činností, 
u) redukovaný výchovno-vzdelávací proces, 
 
Na základe týchto skutočností a  určení organizácie - Regionálne cesty a. s. Čučoriedková 6   za 
subjekt hospodárskej mobilizácie, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,plní  dotknutá 
organizácia danú úlohu zodpovedne a v súlade so  zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej 
mobilizácií. 
 
Oblasť OUTS 
 

Ochrana utajovaných skutočností je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o 
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V súvislosti so zmenou sídla Ú BSK a v súlade s ustanovením § 6 ods. 6) predmetného zákona 
bol hlavný dôraz kladený  na fyzickú bezpečnosť a objektovú bezpečnosť čo predstavuje systém 
opatrení slúžiaci na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred 
neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch. 

V oblasti personálnej bezpečnosti čo je systém opatrení súvisiacich s výberom, určením a 
kontrolou osôb, ktoré sa môžu v určenom rozsahu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami ako aj 
administratívnej bezpečnosti čo je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných skutočností 
pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní a uchovávaní alebo pri 
inej manipulácii, sú vytvorené podmienky pre ochranu utajovaných skutočností, ktoré by boli v prípade 
potreby doručené predsedovi BSK. 

 

 
 
 
 
 

Čerpanie finančných prostriedkov „ Príprava na CO „ r. 2007 

Cestovné náhrady                                                                                                                          1 tis. Sk  
Telekomunikačné služby (prac. Pohotovosť)                                                                                 5 tis. Sk 
Kurz CO učiteľov SŠ                                                                                                                      4 tis. Sk 
Príprava na CO – Úrad BSK (Papiernička)                                                                                146 tis. Sk 
Spolu:                                                                                                                                       156 tis. Sk 
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2.13. Úsek majetku 
 

Prehľad o obstaraní majetku za úrad podľa jednotlivých kategórií s popisom jeho 
využitia 
 

Úrad BSK evidoval obstaranie majetku za rok 2007 na jednotlivých majetkových účtoch 
nasledovne: 
 

• účet 021 – budovy, stavby 
V roku 2007 boli dokončené 2 rekonštrukcie budov a to budova Domova dôchodcov Kaštieľ 

v Stupave a Malokarpatského múzea v Pezinku. Obidve rekonštrukcie boli čiastočne hradené zo 
štrukturálnych fondov. Objem výdavkov na rekonštrukcie bol vo výške 78.347.894,75 Sk. 
 

• účet 022 – stroje, prístroje a zariadenia 
Na účte 022 bol v roku 2007 obstarávaný hlavne majetok v oblasti výpočtovej techniky. Vo 

výške 2.375.240,- boli zakúpené multifunkčné zariadenia, ktoré boli zverené do správy zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 

Pre potreby zamestnancov Úradu BSK bola zakúpená výpočtová technika (PC, notebooky) 
v nadobúdacej hodnote 7.470.788,90 Sk. V tejto sume je zahrnutý aj nákup serverov, diskových polí 
a pod. pre potreby oddelenia informatiky. 

V kategórii inventáru boli vynaložené prostriedky vo výške 1.269.636,80 Sk, ktoré boli použité 
na obstaranie nábytku, ako aj na technické zhodnotenie hlasovacieho zariadenia v rokovacej sále 
úradu. 

Celkový objem vynaložených prostriedkov v rámci účtu 022 bol vo výške 11.115.665,70 Sk. 
Na účet 022 bol zaraďovaný aj majetok, ktorý je čiastočne hradený z grantov EÚ a to hlavne 

v oblasti výpočtovej techniky. Za rok 2007 to boli prostriedky v hodnote 866.070,40 Sk. 
 

• účet 023 – dopravné prostriedky 
V rámci účtu dopravných prostriedkov bol v roku 2007 realizovaný nákup osobných motorových 

vozidiel pre potreby Úradu BSK a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a to vo výške 
12.049.399,- Sk. 

Vo výške 4.183.072,- Sk boli obstarané mikrobusy zn. Mercedes so špeciálnou výbavou pre 
telesne postihnutých klientov domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
 

• účet 013, 014 – nehmotný majetok 
V rámci účtu 013 – softvér bol obstarávaný nehmotný majetok pre potreby informačného 

systému miestnej samosprávy BSK a Geoportálu BSK. Tieto projekty sú čiastočne hradené zo 
štrukturálnych fondov. 

Účet 014 – oceniteľné práva – v roku 2007 boli nakúpené licencie na podporu iSPIN-u 
(samotný program iSPIN a databáza ORACLE). Licencie boli zakúpené aj pre organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, nakoľko sa od roku 2008 zavádza jednotný program pre účtovníctvo 
organizácií. Program PAM/VEMA s možnosťou 105 licencií bol zakúpený ako mzdový program pre 
všetky OvZP BSK. Nákup licencií bol v roku 2007 vo výške 11.521.795,- Sk. 

 
Bratislavský samosprávny kraj sa stal  
Dňom 1. apríla 2002 vlastníkom  nehnuteľného majetku v správe  
 
A/ Kultúrnych zariadení a to: 

1. Bratislavského bábkového divadla 
Od  spoluvlastníkov bol odkúpený 6/8 podiel na budove divadla. 
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2. Divadla ARÉNA 
Budova vodnej veže a strážneho domčeka, ktorý ale nie je vo vlastníctve Bratislavského 
samosprávneho kraja boli zapísané do katastra nehnuteľností spolu s budovou divadla ako národné 
kultúrne pamiatky. V súčasnosti sme v súdnom spore s Hlavným mestom Bratislavou o vlastníctvo 
k strážnemu domčeku a pozemkom pod parkoviskom divadla. 

3. Malokarpatského osvetového strediska 
Pozemky, tvoriace časť areálu zariadenia boli získané do vlastníctva Bratislavského samosprávneho 
kraja. 

4. Malokarpatského múzea Pezinok 
Získali sme vlastnícke právo k  pozemku pod časťou budovy  múzea v Pezinku a Hrnčiarska dielňa 
Ferdiša Kostku v Stupave bola zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. 

5. Malokarpatskej knižnice v Pezinku 
6. Divadla ASTORKA- KORZO 90  

Divadlo sa nachádza v prenajatých priestoroch. 
7. Divadla LUDUS  

Divadlo sa nachádza v prenajatých priestoroch. 
 
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe kultúrnych zariadení je  

• stavby                                                     122 266 749,-  Sk 
• pozemky                                                   17 050 000,-  Sk 

 
 
Dňom 1. júla  2002 vlastníkom  nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe 
 
B/ Gymnázií a to: 

1. Gymnázia J. Papánka, Vazovova 
Naďalej sa pracuje na podkladoch, ktorými získame do vlastníctva nevysporiadané pozemky, tvoriace 
areál školy. 

2. Gymnázia, Grosslingova 
3. ZŠ a gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská  

Naďalej sme v súdnom spore s HM SR Bratislavou  o vlastníctvo k  pozemku, tvoriacemu dvor školy. 
4. Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 
5. Športové gymnázium, Ostredkova 

Podali sme návrh na zápis vlastníckeho práva k pozemkom, tvoriacim časť areálu školy a naďalej 
pracujeme na  podkladoch k získaniu vlastníctva k zvyšku nevysporiadaných pozemkov. 

6. Gymnázium, I. Horvátha 
7. Gymnázium, Hubeného 
8. Gymnázia, Pankúchova 

Pozemky sú vo vlastníctve HM SR Bratislavy. 
9.  Gymnázia, Haanova 

Pozemky sú vo vlastníctve HM SR Bratislavy. 
10.  Gymnázia, Einsteinova 

Zapísali sme vlastnícke právo k  nevysporiadaným pozemkom, tvoriacim časť areálu školy. 
11.  Gymnázium, Malacky 

V súčasnosti prebiehajú práce na zabezpečovaní podkladov k získaniu nevysporiadaných pozemkov 
do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja. Časť pozemkov, tvoriacich areál školy je vo 
vlastníctve Vojenských lesov s ktorými sme rokovali o podmienkach predaja pozemkov do vlastníctva 
Bratislavského samosprávneho kraja.  
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Časť areálu budeme musieť riešiť žalobou voči Slovenskému pozemkovému fondu, k časti areálu 
budeme musieť preskúmať podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva záujmovým združením 
SOKOL. 

12.   Gymnázium, Pezinok 
Získali sme do vlastníctva časť neknihovaného pozemku, ktorý sa  nachádza pod budovou školy. 

13. Gymnázium Karola Štúra, Modra 
Časť pozemkov v správe školy neslúži na zabezpečovanie výchovno – vzdelávacieho procesu a tvorí 
dvor a záhrady bytovky, ktorá bola odpredaná. V súčasnosti sme obdržali žiadosť o ich predaj 
manželmi Janatovými, vlastníkmi bytu v dvojbytovke. 

14. Gymnázium Antona Bernoláka, Senec 
15. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 

Získali sme vlastnícke právo k budove jedálne školy. 
 
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe gymnázií je  

• stavby                                                             61 313 657,42  Sk 
• pozemky                                                       106 085 400,-    Sk 

 
 
C/ Stredných škôl  a to: 

1. Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, Gorazdova 
Zapísali sme budovu knižnice a pozemok do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja. 

2. Štátnej  jazykovej  školy, Palisády  
3. Konzervatória, Tolstého  

Prebieha súdny spor k získaniu vlastníctva parciely, tvoriacej časť areálu školy na Tolstého ul. 
V nadväznosti na ukončenie dvoch súdnych sporov sme spísali s Krajským úradom v Bratislave 
delimitačné protokoly o prechode vlastníckeho práva k dvom parcelám. 
V súčasnosti sa začal súdny spor ohľadom reštitučného nároku na medzi štátom a občanmi Austrálie 
a Izraela, ktorý sa domáhajú svojho práva. Uvedený súdny spor sa nedotýka BSK, ktorý je 
právoplatným vlastníkom tejto nehnuteľnosti. 

4. Strednej geodetickej školy, Vazovova 
5. Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Zochova 
6. Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábr. 
7. Združenej strednej školy scénického výtvarníctva, Sklenárova 

Budova školy bola zapísaná do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja 
8. Združenej strednej školy dopravnej, Sklenárova 

Zapísali sme vlastnícke právo k budove dielní na Dopravnej ul. /areál bývalého SOU dopravného/. 
9. Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 

Doriešili sme vlastníctvo pozemkov školy. 
10.  Strednej priemyselnej školy dopravnej, Kvačalova   
11.  Strednej priemyselnej školy stavebnej, Drieňova 
12.  Združenej strednej školy drevárskej, Pavlovičova  

Zapísali sme všetky stavby, tvoriace areál na Ivánskej ceste 15 /bývalé SOU nábytkárske/ 
13.  Združenej hotelovej školy, Mikovíniho 

Pozemok pod jedálňou školy je naďalej predmetom súdneho sporu s HM SR Bratislavou. 
14.  Obchodnej akadémie, Račianska 107 
15.  Združenej strednej školy, Račianska 105 
16.  Spojenej školy v vyučovacím jazykom maďarským, Senec 

 Škola sídli v budove Gymnázia A. Bernoláka v Senci. 
17. Spojenej školy, Račianska 78 
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V súčasnosti prebiehajú s Ministerstvom hospodárstva SR rokovania na získanie doteraz 
nevysporiadaných pozemkov bývalej ZSŠ chemickej do vlastníctva Bratislavského samosprávneho 
kraja. 
Ministerstvo hospodárstva SR nám oznámilo, že prevod pozemkov, tvoriacich areál školy môžu na 
základe odporúčania Ministerstva financií SR uzatvoriť len za primeranú kúpnu cenu, t. j. podľa 
znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
Poukázali sme na uznesenie vlády SR č. 817 z 26. septembra 2007, ktorým boli ministrovi financií 
uložené predložiť na rokovanie vlády návrh zákona na usporiadanie vlastníckych práv a súvisiacich 
záväzkov, ktoré boli delimitované obciam a samosprávnym krajom vrátane ostatných pozemkov pod 
pozemnými komunikáciami a terajší návrh na zmenu uznesenia na návrh legislatívneho zámeru zákona 
na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, zastavaných stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na 
obce a samosprávne kraje, ktorými sa hľadá spôsob zákonného bezplatného prechodu vlastníckeho 
práva na obce a samosprávne kraje. 

18.  Školy knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 
19.  Združenej strednej školy polygrafickej, Račianska  190 

Prebieha súdny spor o vlastníctvo k časti areálu školy, ktorého navrhovateľom je Rímskokatolícka 
cirkev, Farnosť Bratislava – Rača. Zároveň chystáme žalobu voči HM SR Bratislava o vlastníctvo k 
časti areálu školy. 

20.  Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta  
Pozemky sú vo vlastníctve SR – Správy účelových zariadení SAV, ktoré nám chce pozemky predať len 
za primeranú kúpnu cenu, t. j. podľa znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.  
Podľa nášho názoru vzťahuje sa  aj na tento prípad uznesenie vlády SR č. 817 z 26. septembra 2007, 
ktorým boli ministrovi financií uložené predložiť na rokovanie vlády návrh zákona na usporiadanie 
vlastníckych práv a súvisiacich záväzkov, ktoré boli delimitované obciam a samosprávnym krajom 
vrátane ostatných pozemkov pod pozemnými komunikáciami a terajší návrh na zmenu uznesenia na 
návrh legislatívneho zámeru zákona na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, zastavaných 
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a samosprávne kraje, ktorými sa hľadá spôsob 
zákonného bezplatného prechodu vlastníckeho práva na obce a samosprávne kraje. 

21. Združenej strednej školy potravinárskej, Harmincova 
22.  Združenej strednej školy potravinárskej, Farského 

Pozemky sú vlastníctvom HM SR Bratislavy. 
23.  Združenej strednej školy, Račianska 105 
24.  Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, K. Adlera 
25.  Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 

Naďalej zabezpečujeme podklady na získanie vlastníctva neusporiadaných pozemkov, tvoriacich areál 
školy. 

26.  Strednej zdravotníckej školy, Strečnianska 
Pozemky sú vlastníctvom HM SR Bratislavy. 

27.  Obchodnej akadémie a Vyššej odbornej školy, Dudova 
Pozemky sú vlastníctvom HM SR Bratislavy. 

28.  Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 
Pozemky sú vlastníctvom HM SR Bratislavy. 

29.  Strednej odbornej školy, Znievska 
Bratislavský samosprávny kraj sa stal vlastníkom stavby druhej budovy školy. Pozemky sú vlastníctvom 
HM SR Bratislavy. 

30.  Obchodnej akadémie, Pezinok 
31.  Pedagogickej a kultúrnej akadémie, Modra 
32.  Strednej  vinársko – ovocinárskej školy, Modra 

Bratislavský samosprávny kraj získal do vlastníctva pozemky, ktoré tvoria časť vinohradov. 
33.  Združenej strednej školy, Senec 
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34.  Združenej strednej školy záhradníckej, Malinovo 
35.  Spojenej školy, Ivánka pri Dunaji 

Naďalej  preverujeme majetkovo-právne vzťahy k pozemkom pod rybníkom v Blahove 
36. Obchodná akadémia, Nevädzova 

Škola sa nachádza  v prenajatých priestoroch SR – Krajského školského úradu v Bratislave. 
Bratislavský samosprávny kraj je v súdnom spore so Špeciálnou základnou školou s vyučovacím 
jazykom maďarským a Krajským školským úradom o neplatnosť časti zmluvy o prevode správy majetku 
štátu. 

37.  Jazyková škola pri gymnáziu J. Papánka, Vazovova 
Škola sa nachádza v priestoroch Gymnázia J. Papánka, Vazovova 

38. Spojená škola,  Tokajícka 
Ministerstvo hospodárstva SR nám oznámilo, že prevod pozemkov, tvoriacich areál školy môžu na 
základe odporúčania Ministerstva financií SR uzatvoriť len za primeranú kúpnu cenu, t. j. podľa 
znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 
Poukázali sme na uznesenie vlády SR č. 817 z 26. septembra 2007, ktorým boli ministrovi financií 
uložené predložiť na rokovanie vlády návrh zákona na usporiadanie vlastníckych práv a súvisiacich 
záväzkov, ktoré boli delimitované obciam a samosprávnym krajom vrátane ostatných pozemkov pod 
pozemnými komunikáciami a terajší návrh na zmenu uznesenia na návrh legislatívneho zámeru zákona 
na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov, zastavaných stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na 
obce a samosprávne kraje, ktorými sa hľadá spôsob zákonného bezplatného prechodu vlastníckeho 
práva na obce a samosprávne kraje. 

39. Združenej strednej školy, Ivanská cesta 21 
Zapísali sme ako stavby garáže a v súčasnosti zabezpečujeme podklady k získaniu vlastníctva 
k neusporiadaným pozemkom, tvoriacim časť areálu školy. 
      40. Domova mládeže, Vranovská 

41. Domova  mládeže, Trnavská cesta  
Domov sa nachádza v prenajatých priestoroch HM SR Bratislavy.  
 
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe stredných škôl je  

• stavby                                                      294 916 580,07 Sk 
• pozemky                                                  285 319 312,40 Sk 

 
 
D/ Stredných odborných učilíšť  a to: 

1. SOU stavebného Bratislava, Ružinovská 
Získali sme vlastnícke právo k neusporiadanej parcele. 

2. SOU obchodného, Sklenárova 
3. SOU, Svätoplukova 
4. SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinická 

Máme rozpracované doklady na získanie vlastníctva k neusporiadaným pozemkom, tvoriacim areál 
školy. 

5. SOU obchodné, Na pántoch 
Zapísali sme budovu učilišťa. Prehrali sme súdny spor o určenie vlastníctva k pôvodnej 
pozemnoknižnej parcele, ktorá prechádza areálom školy. 

6.  SOU elektrotechnického, Rybničná 
Zapísali sme  budovy učilišťa. V súčasnosti máme dva súdne spory o vlastníctvo pozemkov 
a pracujeme na podkladoch na treťom súdnom spore. 

7.  SOU strojárskeho, Jána Jonáša 
Zapísali sme  budovu dielní, sociálnych zariadení, učebnej časti a telocvične, garáží v Záhorskej 
Bystrici a získali sme   vlastnícke právo k pozemkom v Záhorskej Bystrici.  
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V súčasnosti prebieha súdny spor s dedičmi pôvodných vlastníkov o pozemky v Devínskej Novej Vsi.  
8.  SOU strojárskeho, Vranovská 

Pracujeme na podkladoch k zápisu vlastníckeho práva k  čističke odpadových vôd a následne budeme 
zapisovať do vlastníctva neusporiadané pozemky, tvoriace jej areál. 

9. SOU, Komenského Pezinok 
Zapísali sme budovu dielní a získali vlastníctvo k dvom neusporiadaným pozemkom. 
 
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe stredných odborných učilíšť je u 

• stavieb                                                      573 468 390,01 Sk 
• pozemkov                                                 360 405 900,60 Sk  

_________________________________________________________________________ 
 
F/ Sociálnych zariadení  a to: 

1. Domova dôchodcov RAČA, Pri vinohradoch 
Získali sme vlastníctvo k neusporiadaným pozemkom k stredisku na Strelkovej ulici. 

2. Domova sociálnych služieb a zariadenia chráneného bývania ROZSUTEC, Furmanská 
V súčasnosti vedieme súdny spor o vlastníctvo pozemkov na Hontianskej 12 s HM SR Bratislavou 
a súdny spor o vlastníctvo stavy s pôvodnými vlastníkmi. 

3. Domova sociálnych služieb KAMPINO, Haanova 
Pozemky sú vo vlastníctve mesta. 

4. Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých – KAŠTIEL, Stupava 
5. Domova dôchodcov a domova penziónu pre dôchodcov, Pezinok 
6. Domova sociálnych služieb pre dospelých, Báhoň 
7. Domova sociálnych služieb pre dospelých, Plavecké Podhradie 

Pripravujeme podklady k usporiadaniu vlastníckeho práva k pozemku v lese. 
     8. Domovom sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 
Vedieme dva súdne spory s Hlavným mestom SR Bratislava o vlastnícke právo k pozemkom, tvoriacim 
areál zariadenia na Javorinskej a Ľubinskej a zapisujeme vlastnícke právo k budove na Ľubinskej. 
     9. Domovom sociálnych služieb pre deti, Sibírska 
Pripravujeme podklady k zápisu časti budovy do vlastníctva. 
     10. Domovom sociálnych služieb pre deti INTEGRA, Tylová 
     11. Domovom sociálnych služieb prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Lipského, 
Získali sme vlastníctvo k neusporiadanému pozemku pod časťou budovy zariadenia. 
    12. Domova sociálnych služieb pre deti ROSA, Dúbravská  
Získali sme vlastnícke právo k pozemku. 
    13. Domova sociálnych služieb pre deti GAUDEAMUS, Mokrohájska  
    14. Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA, Modra –  
          Harmónia 
Na základe rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia v Pezinku sme podali u Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š.p. žiadosť o odkúpenie bývalého vodného toku,  tvoriace časť areálu 
zariadenia do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja.  

16. Domov sociálnych služieb pre deti HESTIA  
V súčasnosti beží súdny spor o vlastníctvo pozemkov, tvoriacich časť areálu zariadenia 
 
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe sociálnych zariadení je 

• stavby                                                        820 189 440,55 Sk 
• pozemky                                                    640 135 796,50 Sk  

 
_________________________________________________________________________ 



 59 

 
Dňom 1. januára  2003 vlastníkom  nehnuteľného majetku v správe 
 
G/  Zdravotníckych zariadení  a to: 

1. Polikliniky, Karlova Ves 
Budova polikliniky – pozemky neusporiadané. Pripravujeme podklady pre zápis vlastníckeho práva 
k pozemkom pod budovou a podklady pre súdny spor. 
Získali sme vlastnícke právo k pozemkom na Kudlákovej ul. a chystáme podklady pre získanie 
vlastníckeho práva k pozemkom na Donnerovej ul. a pod samotnou budovou polikliniky. 

2. Poliklinika Petržalka 
Naďalej pracujeme na podkladoch k zápisu vlastníckeho práva ku garážam na Záporožskej ul. 
v Bratislave. 

3. Nemocnica s poliklinikou Malacky 
Získali sme vlastnícke právo k neusporiadaným pozemkom, tvoriacim celý areál nemocnice. 

4. Poliklinika Senec  
Zapísali sme stavby, tvoriace areál odpredanej časti polikliniky. 
 
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku v správe zdravotníckych zariadení je  

10. stavby                                                          23 191 949,10  Sk 
11. pozemky                                                        8 769 000,-     Sk 

_________________________________________________________________________ 
 
Dňom 1. januára  2004 vlastníkom  nehnuteľného majetku  
 
G/ Cestného majetku a to: 
 

1. Sídlo Čučoriedkova  
Zapisali sme do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja dve  stavby, tvoriace časť areálu 
sídla.  

2. Stredisko Malacky 
Zapísali sme vlastnícke právo k stavbám tvoriacim areál strediska a pracujeme na podkladoch k zápisu 
vlastníckeho vzťahu k pozemkom, tvoriacim časť areálu strediska.  

3. Skládka Stupava 
Zapisujeme vlastnícke právo k stavbe. 

4. Stredisko Pezinok 
Zapísali sme  vlastnícke právo k stavbám, tvoriacim areál strediska. 

5. Skládka Pezinok 
Získali sme vlastnícke právo k pozemkom, tvoriacim areál skládky. 

6. Stredisko Senec 
Zabezpečujeme podklady pre zápis vlastníckeho práva k stavbám. 

7. Vlastníctvo k pozemkov pod cestami II. a III. triedy, ktoré boli zapísané do vlastníctva SR – 
Slovenská správa ciest 

V súčasnosti sme podali návrh na zápis vlastníckeho práva k ďalším pozemkom z vlastníctva štátu, 
ktorých vlastníckom sa stal Bratislavský samosprávny kraj na základe dodatku k dohode o prechode 
vlastníckeho práva. 
 
Účtovná hodnota nehnuteľného cestného majetku je 

• stavby                                                      903 417 512,02 Sk  
• pozemky                                                    36 536 630,-   Sk 

_________________________________________________________________________ 
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H/ Majetok nezverený do správy 
 
Účtovná hodnota nehnuteľného majetku  nezvereného do správy je  

• stavby                                                          464 044 822,-  Sk 
• pozemky                                                        45 947 349,99 Sk 

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

• stavby                                                      2 248 473 871,60 Sk 
• pozemky                                                  1 500 249 389,49 Sk  

 
 

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

 
2.14. Úsek riadenia ľudských zdrojov 
 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečoval personálnu a mzdovú agendu  v roku 

2007 organizačne prostredníctvom  zamestnancov oddelenia riadenia ľudských zdrojov  a miezd podľa 
schválených základných dokumentov v tejto oblasti ( Zákonník práce, Organizačný poriadok Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja, Pracovný poriadok Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
z marca 2002, Kolektívna zmluva z 1.8.2006) . 
 
Organizačná štruktúra  

Od 1.1.2007 bola v platnosti nová organizačná štruktúra orgánov a Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja ( schválená uznesením Z BSK č. 59/2006 zo 6.12.2006) s počtom zamestnancov 
175.  
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Uznesením Z BSK č. 43/2007 z 20.6.2007 sa organizačná štruktúra zmenila zriadením odboru 
implementácie SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj a zriadením oddelenia kontroly  SO/RO 
pre OPBK . Počet schválených zamestnancov Úradu BSK vzrástol na 191. 
Dňom 1.10.2007 vstúpila do platnosti zmena organizačného poriadku, ktorá priniesla zmenu štruktúry 
odboru implementácie SO/RO pre OPBK, počet zamestnancov zostal na úrovni 191. 
 
Vývoj počtu zamestnancov 

Stav zamestnancov sa od 1.1.2007, kedy bolo na Úrade BSK zamestnaných 142 osôb, postupne 
napĺňal,  k 31.12.2007 sme evidovali 174 zamestnancov. V priebehu roku 2007 nastúpilo za 
pracovného pomeru 51 nových zamestnancov, 1 zamestnankyňa sa vrátila z MD. Pracovný pomer 
ukončilo 20 zamestnancov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2007 bol  
160.  
 
Odmeňovanie zamestnancov a poslancov 

Odmeňovanie zamestnancov v roku 2007 sa riadilo ustanoveniami Poriadku odmeňovania 
zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja upraveného podľa Zákonníka práce, ktorý je 
v platnosti od 15.3.2006 a zásadami prijatými v Kolektívnej zmluve z 1.8.2006. Odmeňovanie 
zamestnancov je postavené na mzdách dohodnutých medzi zamestnávateľom a zamestnancom 
v pracovnej zmluve.  

Odmeňovanie poslancov sa riadilo Zásadami poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva 
Bratislavského samosprávneho kraja a dodatkom účinným od 1.1.2007.  
Úrad BSK v roku 2007 spracovával agendu miezd v softwarovom programe od spoločnosti Datalock.  

 
2.15. Úsek Zastupiteľstva BSK 
 

Vyhodnotenie najvýznamnejších činností v roku 2007: 
 
       V roku 2007 sa uskutočnilo 6 riadnych rokovaní Zastupiteľstva BSK (21.2., 25.4., 20.6., 26.9., 
31.10., a 12.12.) a dve mimoriadne zasadania (15.10. slávnostné v Župnom dome – odovzdanie 
ocenení BSK; 27.11. – voľba hlavného kontrolóra) 

 
       Rokovania Zastupiteľsva BSK sa konali podľa prijatého harmonogramu. Na rokovania sa použili 
nové priestory BSK na Sabinovskej ulici, okrem slávnostného zasadnutia k vyhláseniu nositeľov Ceny 
Samuela Zlochu, ktoré sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch NR SR v Župnom dome.  
 
       Na rokovaniach Zastupiteľstva BSK sa zúčastnilo viacero významných hostí, vrátane jedného 
z najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, Pavla Pašku, predsedu NR 
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3. Zámery a opatrenia rozpočtovej politiky v roku 2007 
 

 
3.1 Činitele determinujúce zostavenie rozpočtu na rok 2007 

 
Finančné riadenie, a v rámci neho rozpočtový proces, ako aj implementácia prostriedkov z 

rozpočtu BSK, boli aj v roku 2007 ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi: 
 

• zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 
 

 Vyššie uvedené zákony predstavujú dve základné právne normy, ktoré zásadným spôsobom 
upravujú celkové hospodárenie vyšších územných celkov a v rámci neho aj rozpočtový proces, resp. 
samotné zostavovanie rozpočtu.  Pri analýze rozpočtových položiek, ich výšky, alebo druhovej 
príslušnosti, je dôležité poznať určujúce a obmedzujúce prvky, ktoré sú v týchto zákonoch 
zadefinované. Ustanovenia týchto zákonov priamym spôsobom určujú podobu, ale často aj výšku 
odvodených príjmov alebo výdavkov.  
 

• Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
 

 Podstatou rozpočtového určenia výnosu dane z príjmov územnej samospráve je posilniť 
a stanoviť daňové príjmy vyšších územných celkov. Zákonom definovaný systém financovania 
posilňuje samostatnosť a zodpovednosť územnej samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných 
zdrojov na poskytovanie služieb občanovi. Podstatou tohto procesu je prechod od poskytovania dotácií 
územnej samospráve zo štátneho rozpočtu na financovanie kompetencií prostredníctvom daňových 
príjmov.  

V praxi zákon definuje a určuje podiel výnosu z dane z príjmov pre jednotlivé samosprávne 
kraje spolu vo výške 23,5 %. Ďalšie podrobnosti o prerozdelení tohoto objemu finančných prostriedkov 
definuje nariadenie vlády, ktoré dopĺňa predmetný zákon. Vo všeobecnosti je možné uvedený zákon,         
z pohľadu BSK, hodnotiť ako prínos, najmä z dôvodu jasnej a stabilnej definície príjmov, ako aj  
posilnenia rozhodovacej právomoci samosprávneho kraja. 

Finančné toky zabezpečujúce plynulý prechod výnosu dane z príjmov pre BSK sú 
zabezpečené prostredníctvom Daňového úradu Bratislava, ktorý poskytuje prostriedky na účet BSK 
mesačne vo výške jednej dvanástiny ročného výnosu. 
 

• Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
 
Nariadenie vlády rozpracováva rozpočtové určenie, kritériá, spôsob rozdeľovania 

a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá 
zrážkou. Určuje kritériá rozdelenia výnosu dane medzi jednotlivé vyššie územné celky. Nariadenie 
vychádza zo samosprávnych kompetencií a ich objemu, ktoré boli do rozpočtov vyšších územných 
celkov poskytované z rozpočtovej kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným 
celkom. Nadväzne na objem transformovaných zdrojov určuje váhy rozdelenia výnosu medzi jednotlivé 
kritériá.  

Na základe uvedeného sa výnos dane aj v roku 2007 prerozdelil vo výške 23,5% na jednotlivé 
samosprávne kraje tak, ako je definované v zákone o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov.           
Na prepočet boli použité kritéria a váhy týchto kritérií, pričom výsledná hodnota každého kritéria sa 
prepočítala koeficientom určeným na príslušný rok počnúc rokom 2005. 
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• Špecifické parametre 
 

Rozpočet BSK bol popri vyššie uvedených ukazovateľoch ovplyvnený aj množstvom ďalších, 
pre finančnú stránku závažných, ukazovateľov. Tieto špecifické parametre sú definované v nariadení 
vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve ako kritériá na 
rozdeľovanie výnosu dane samosprávnym krajom, ktoré sú založené na báze štatistických údajov, čím 
sa pri rozdeľovaní vylučuje subjektívnosť. Medzi špecifické parametre patria: 
 
-  počet obyvateľov BSK, 
-  počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov, 
- počet obyvateľov vo veku 62 rokov a viac s trvalým pobytom na území Bratislavského 

samosprávneho kraja, 
-  hustota obyvateľstva BSK, 
-  dĺžka ciest II. a III. triedy v BSK, 
-  rozloha BSK. 
 
Prakticky všetky tieto parametre možno považovať za stabilné, výnimku môžu predstavovať počty 
obyvateľov vo veku 15-18 rokov a počty obyvateľov vo veku 62 rokov a viac, čo vyplýva z dlhodobého 
demografického vývoja kedy je napríklad prognózovaný pokles žiakov v Slovenskej republike v 
priemere o 3 až 3,5 % ročne. 

 
 

3.2 Rozpočet BSK v roku 2007 
 
 

Rozpočet BSK na rok 2007 bol schválený zastupiteľstvom BSK uznesením č. 56/2006                   
zo dňa 12.12. 2006. Rozpočet vychádzal v roku 2007 z relatívne stabilných podmienok pre tento rok. 
Štruktúra jednotlivých príjmov bola viac-menej daná legislatívnou úpravou a závisela od vývoja 
daňových sadzieb, odpočítateľných položiek a daňových bonusov uplatňovaných pri dani z príjmov 
fyzických osôb. Dôležitým ukazovateľom bol aj počet registrovaných motorových vozidiel na území 
BSK v nadväznosti na daň z motorových vozidiel, ktorá predstavuje výrazný príjem do rozpočtu VÚC. 

Pomerne stabilný bol aj vývoj v oblasti nedaňových príjmov, grantov a transferov, kde 
jednotlivé pravidlá pre tieto rozpočtové príjmy boli dané a neovplyvňovali zásadným spôsobom ich 
výšku. 

 
V oblasti výdavkov bolo nutné reagovať na príjmovú stránku rozpočtu. Táto skutočnosť bola aj 

v roku 2007 pre smerovanie a výšku výdavkov absolútne zásadná. Pri tvorbe rozpočtu sa často naráža 
na skutočnosť, že nároky jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, musia byť 
prispôsobované príjmom. Prax v súčasnosti ukazuje, že príjmy BSK nie sú schopné pokryť všetky 
nároky na výdavky organizácií BSK.  

 
 Z pohľadu štruktúry jednotlivých rozpočtových položiek bol rozpočet BSK rozdelený na bežný 
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v celkovom zobrazení bol rozpočet zostavený ako 
vyrovnaný. Jednotlivé hodnotové vyjadrenia položiek podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 10  ods. 3 zobrazuje 
tabuľka. 
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Schválený rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 – 2009  (v tis. Sk) - 
súhrnný prehľad  

Ukazovateľ                                                                      (v tis. Sk) 

  rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

  Bežný  rozpočet  

        Bežné príjmy 2 415 909 2 634 178 2 775 252 2 880 983 

        Bežné výdavky 2 296 462 2 276 052 2 450 235 2 564 523 

Schodok (-)/ Prebytok (+) 119 447 358 126 325 017 316 460 

  Kapitálový rozpočet 

        Kapitálové príjmy 98 107 0 0 0 

        Kapitálové výdavky 325 362 403 526 417 917 404 360 

Schodok (-)/ Prebytok (+) -227 255 -403 526 -417 917 -404 360 

  Finančné operácie 

Príjmy z finančných operácií 110 108 50 000 100 000 100 000 

         Výdavky na finančné operácie 2 300 4 600 7 100 12 100 

Schodok (-)/ Prebytok (+) 107 808 45 400 92 900 87 900 

Príjmy celkom 2 624 124 2 684 178 2 875 252 2 980 983 

Výdavky celkom 2 624 124 2 684 178 2 875 252 2 980 983 

   Výsledok hospodárenia celkom    
Schodok (-)/ Prebytok (+) 

0 0 0 0 
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4. Úpravy rozpočtu BSK* 
 

 
V rámci úprav jednotlivých položiek rozpočtu BSK sa vychádzalo zo skutočnosti, že schválený 

rozpočet bol pripravovaný v minulom roku, kedy nebolo možné poznať všetky potreby financovania 
v roku 2007. Rovnako sa v platnom rozpočtovom roku udeje množstvo skutočností, ktoré majú dopad 
na príjmovú alebo výdavkovú stránku rozpočtu. V nasledujúcom texte je prehľad všetkých úprav 
rozpočtu počas roka, teda úpravy rozpočtu BSK, ktoré vykonalo a schválilo Zastupiteľstvo BSK a tiež 
úpravy v zmysle § 14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. Zastupiteľstvo BSK schválilo 
štyri úpravy rozpočtu v roku 2007, a to uznesením č. 21/2007 zo dňa 25.4.2007, č. 37/2007 zo dňa 
20.6.2007, č. 56/2007 zo dňa 26.9.2007 a č. 81/2007 zo dňa 12.12.2007. 
 

4.1 Úprava rozpočtu zo dňa 25.4.2007 
 

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 zo dňa 25.4.2007 
schválenej uznesením č.21 /2007 boli schválené nasledovné  zmeny rozpočtu: 
 
PRÍJMY 
 
Daňové  príjmy 
 

Boli zvýšené daňové príjmy v položke daň z motorových vozidiel. Návrh na uvedenú zmenu 
vychádzal a odrážal skutočný vývoj dane z motorových vozidiel v roku 2006, ktorý predstavoval sumu 
663 194 tis. Sk. Pri zachovaní predpokladu, že príjem z dane z motorových vozidiel v roku 2007 sa 
vyvíjal rovnako, alebo lepšie ako v roku 2006 bolo možné, na základe výsledných skutočných hodnôt 
tejto dane v roku 2006, navrhnúť zmenu v oblasti týchto príjmov pre rok 2007.  Uvedený predpoklad 
bolo možné podporiť všeobecne záväzným nariadením č. 13/2006, ktorým Zastupiteľstvo BSK na 
svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2006 schválilo zvýšenie sadzieb dane z motorových vozidiel o      
10 %, čo zodpovedalo sume 66.319 tis. Sk skutočného príjmu roku 2006. Bratislavský samosprávny 
kraj je ekonomicky najsilnejším regiónom spomedzi všetkých vyšších územných celkov, 
a nepredpokladal sa pokles počtu subjektov dane, to znamená počet motorových vozidiel používaných 
na podnikateľskú činnosť. Naopak došlo aj v počte subjektov dane k miernemu nárastu. Výsledný 
rozpočtovaný objem výnosu dane z motorových vozidiel bol zastupiteľstvom  zvýšený o 91.894 tis. Sk. 
 
Nedaňové  príjmy 
 

Za rok 2006 nebolo od nájomcov uhradené nájomné v objeme 2.000 tis. Sk. Táto skutočnosť 
sa priaznivo odrazila v príjmoch roku 2007. V rámci týchto príjmov bolo potrebné objektívne zvýšiť 
rozpočtované bežné príjmy o čiastku 2.000 tis. Sk . 
 

Kapitálové príjmy boli v rámci tejto úpravy zvýšené o čiastku 392 tis. Sk.  Zastupiteľstvo 
Bratislavského kraja uznesením č. 52/2006 a 54/2006 schválilo  predaje majetku BSK, ktoré   mali byť 
realizované v roku 2006 a neboli 31.12.2006 zo strany kupujúcich uhradené. Príjem za predaj majetkov 

                                                 
* Predmetná časť Záverečného účtu je informatívna, je to výber najdôležitejších úprav a ich častí počas roka a nie 
je možné ich napočítaním zisťovať celkové úpravy. Celkové napočítanie úprav je možné vykonať po napočítaní 
všetkých úprav počas roka 2007, ktoré boli Zastupiteľstvom BSK v priebehu roka schválené v uvádzaných 
termínoch. Tieto materiály sú k dispozícii na web stránke BSK www.bratislavskykraj.sk. 
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sa odrazil v rozpočte na rok 2007. Rozpočtovaný objem kapitálových príjmov zmenou rozpočtu vzrástol 
z nulovej hodnoty na 392 tis. Sk. 
 
Tuzemské granty a transfery  
 

Na základe listu z Krajského školského úradu č.KŠÚ–165-OEČ/2007´zo dňa 30.1.2007 bol 
v oblasti bežných grantov a transferov (prenesený výkon štátnej správy) zvýšený touto úpravou 
rozpočet o sumu 80.205 tis. Sk. Jednalo sa o normatívne finančné prostriedky v oblasti školstva na rok 
2007, ktoré  celkovo predstovovali čiastku 1,096.001 tis. Sk. Bratislavskému samosprávnemu kraju boli 
poskytnuté z Krajského školského úradu nasledovné účelové dotácie: 

 
 vzdelávacie poukazy (list KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007)  11 099 tis. Sk, 

        odchodné (list KŠÚ-130-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007)                    91 tis. Sk, 
         SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5-  Projekt PSA Peugeot  
            Citroen Slovakia (list KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007)          928 tis. Sk.                                                     
 

Úpravou sa rovnako zvýšili bežné príjmy pre školy a školské zariadenia na projekty z rozpočtu 
Európskej  únie o čiastku 603 tis. Sk. Konkrétne sa jednalo o nasledovné projekty: 
- projekt "Mikroelektr. v sieti sš vzdelávania"pre SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5 v sume 79 tis. Sk, 
- projekt ESF -  "Rozvoj jazykových zručností žiakov OA" pre Obchodná akadémia,   Nevädzova 3                                    
v sume 524 tis. Sk 

 
V zmysle uznesení zastupiteľstva z 28.2.2007 boli schválené ďalšie projekty financované 

z rozpočtu EÚ. Na základe uvedených skutočností bolo predmetnou úpravou potrebné zvýšiť tuzemské 
granty a transfery z rozpočtu EÚ na výsledný stav 70 588 tis. Sk a tuzemské granty a transfery  
z rozpočtu EÚ znížiť o 26 491 tis. Sk. 

Rozpočtovaný objem v oblasti tuzemských grantov a transferov teda úpravou rozpočtu bol  
celkovo zvýšený o čiastku 65.832 tis. Sk.  
 
Príjmy z finančných transakcií  
 

Finančné  prostriedky  na  úhradu  straty  v  SAD  za  rok  2005 poukázané v decembri 2006 v 
sume 18 900 tis. Sk,  boli použité v súlade z § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. a vyúčtované k 
31.3.2007. Nevyčerpané boli účelové prostriedky zo zdrojov z fondov EÚ na projekty realizované 
v oblasti vzdelávania vo výške 1 031 tis. Sk. Finančné prostriedky na úhradu miezd, boli OTP Bankou 
prevedené z depozitného na príjmový účet Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 040 tis. Sk. 
Na základe uvedených dôvodov boli príjmy z finančných transakcií touto úpravou zvýšené o 20 971 tis. 
Sk. 
 
 

4.2 Úprava rozpočtu zo dňa 20.6.2007 
 

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 zo dňa 20.6.2007 
schválenej uznesením č.37/2007 boli schválené nasledovné  zmeny rozpočtu: 
 
PRÍJMY: 
 
Nedaňové  príjmy 
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Kapitálové príjmy boli zvýšené o čiastku 945 tis. Sk.  Zastupiteľstvo Bratislavského kraja 
uznesením č. 23/2007 zo dňa 25.4.2007 schválilo  predaj časti parcely č. 14 801/4 odčlenenej 
geometrickým plánom č. 220/2005 ako parcela č. 14801/70 zastavané plochy vo výmere  189 m², 
katastrálne územie Trnávka, v správe SOU stavebného, Ivanská cesta 21, spoločnosti LiDL Slovenská 
republika, v.o.s. Rozpočtovaný objem kapitálových príjmov teda zmenou rozpočtu vzrástol z 392 tis. Sk 
na  1 337 tis. Sk. Celkovo sa nedaňové príjmy touto úpravou zvýšili na celkovú sumu 92 212 tis. Sk. 
 
Tuzemské granty a transfery  
 

Rozpočet pre tuzemské granty a transery bol touto úpravou zvýšený o  nasledovné poskytnuté 
účelové dotácie z Krajského školského úradu: 

 Odchodné (list KŠÚ-312-OEČ/2007, zo dňa 21. 3. 2007)                     71 tis. Sk, 
 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5-  Projekt PSA Peugeot  

      Citroen Slovakia (list KŠÚ-630-OEČ/2007, zo dňa 4. 5. 2007            857 tis Sk.   
                                       

  Na základe listu z Krajského školského úradu č. KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007 bola 
poskytnutá dotácia na činnosť školského úradu o 147 tis. Sk nižšia, ako sa predpokladalo pri zostavení 
rozpočtu BSK, kde sa vychádzalo  z výšky pridelenej dotácie z predchádzajúcich rokov. 

 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pridelilo Bratislavskému samosprávnemu kraju 

účelovú dotáciu v sume 650 tis. Sk na letné tábory, uvedená dotácia bola rozdelená zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia . 
 

Bežné príjmy pre školy a školské zariadenia na projekty z rozpočtu Európskej  únie boli 
zvýšené o čiastku 1 665 tis. Sk. Konkrétne sa jednalo o nasledovné projekty: 

 projekt ESF "Modernizácia učebných osnov na SGŠ"pre SGŠ                                    665 tis. Sk                                                                                                                               
 projekt ESF -  "Rozvoj jazykových zručností žiakov OA" pre SPŠ dopravnú             1 000 tis. Sk 
 

Celkovo sa granty a transfery  touto úpravou rozpočtu zvýšili  o  čiastku 3 096 tis. Sk.  
 
 
VÝDAVKY: 
 
Bežné výdavky - Úrad BSK   
 
      Na základe listu z Krajského školského úradu č. KŠÚ-165-OEČ/2007, zo dňa 30. 1. 2007 boli 
znížené výdavky na činnosť školského úradu o 147 tis. Sk.  Rozpočet Úradu BSK bol upravený  o 
sumu 2 142 tis. Sk na výdavky súvisiace s vypracovaním aktualizácie operačného programu 
Bratislavského kraja. Operačný program Bratislavského kraja predstavuje programový dokument SR 
pre čerpanie pomoci z ERDF pre vybrané oblasti infraštruktúry a vedomostnej ekonomiky 
Bratislavského kraja  na roky 2007-2013.  
 
 
Bežné výdavky – Vzdelávanie 
 
      V nadväznosti na udelené granty a transfery zo štátneho rozpočtu na projekty škôl 
a z prostriedkov EÚ sa tieto udelené granty prejavili vo výdavkoch na prenesené kompetencie v oblasti 
vzdelávania, z tohto dôvodu boli zvýšené výdavky tohto druhu o čiastku 2 593 tis. Sk. 

 
Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie 
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Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poskytlo Bratislavkému samosprávnemu kraju 

dotáciu v sume 650 tis. Sk. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na úhradu výdavkov za letné 
tábory. Bežné výdavky na sociálne zabezpečenie sa zvýšili z 489 058 tis. Sk na výsledný stav 489 708 
tis. Sk. 
 

 
Bežné výdavky -veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a kapitálové výdavky 

 
Nakoľko charakter zhodnocovania majetku a práce s tým súvisiace sú definované v zmysle 

Finančného spravodajcu č.14/2004 v znení neskorších úprav v niektorých prípadoch ako bežné 
výdavky, boli presunuté rozpočtované  výdavky na rozpočtovú klasifikáciu bežných výdavkov v celkovej 
výške 18 046 tis. Sk.  
 
Rezervy 
 

V časti   rezervy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja boli presunuté 2 142 tis. Sk 
z rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii, ktoré boli použité na výdavky 
súvisiace s aktualizáciou operačného programu Bratislavského kraja . 

 
 

4.3  Úprava rozpočtu zo dňa 26.9.2007 
 
 
V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 zo dňa 26.9.2007 

schválenej uznesením č.56 /2007 boli schválené nasledovné  zmeny rozpočtu: 
 

PRÍJMY 
 
Daňové  príjmy 
 

Na základe priaznivého vývoja dane z motorových vozidiel v priebehu mesiacov január až júl boli  
zvýšené daňové príjmy  rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 o 27 142 tis. Sk. 

  
Nedaňové  príjmy 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20.6.2007 schválilo nasledovné 

predaje majetku BSK: 
� predaj časti parcely č. 2909/13 katastrálne územie Pezinok spoločnosti JŠ Servis Pezinok 

v sume 1 000 tis. Sk (uznesenie č. 46/2007), 
� predaj parcely č. 3715/7 a 3715/5 katastrálne územie Petržalka manželom Lajčakovcom 

v sume 400 tis. Sk (uznesenie č. 47/2007), 
� predaj parcely č. 14 801/97 vytvorenej geometrickým plánom 56/2006 katastrálne územie 

Trnávka spoločnosti INVEST- DEVELOPER za kúpnu sumu 10 000 tis. Sk (uznesenie č. 
49/2007). 

 
Rozpočtovaný objem kapitálových príjmov teda touto zmenou rozpočtu vzrástol  o 11 400 tis. 

Sk.  
Na základe aktívneho zhodnocovanie dočasne voľných finančních prostriedkov a s tým 

súvisiacim priaznivým vývojom plnenia príjmov z úrokov boli zvýšené príjmy z úrokov o  7 000 tis. Sk 
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na výsledný stav 10 500 tis. Sk. Rovnako na základe priaznivého vývoja počas roka 2007 boli 
zvýšené príjmy z licencií v doprave o 200 tis. Sk, na výsledný stav 285 tis. a príijmy z licencií 
v zdravotníctve o 100 tis. Sk. touto úpraou boli taktiež znížené príjm za poskytnuti súťažných 
podkladov o 200 tis. Sk. 
   Celkovo sa nedaňové príjmy touto úpravou zvýšili o 18 500 tis. Sk, na celkovú sumu 110 712 
tis. Sk. 
 
Tuzemské granty a transfery  
 

V zmysle ods 1. § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších predpisov sa  rozpočet  Bratislavského samosprávneho kraja  touto úpravou zvýšil 
v položke tuzemské granty a transfery o  poskytnuté účelové dotácie zo štátného rozpočtu: 

 
� dotácia z MK SR (zml. MK-BL/2007/8.2 zo dňa 18.7.07)  v sume 375 tis. Sk, 
� dotácia z MPSVR na úhradu výdavkov pre zariadenia pestúnske starostlivosti  v sume 

1 120 tis. Sk, 
� dotácia na školský úrad z KŠÚ, list č. KŠÚ-1023-OEČ/2007 v sume 34 tis. Sk, 
� dotácia na odchodné z KŠÚ, list č. KŠÚ-1031-OEČ/2007 v sume 226 tis. Sk, 
� dotácie z MF SR pre neštátne školské za riadenia v zmysle uznesenia v sume                       

25 121 tis. Sk, 
� dotácia na dofinancovanie bazéna pre Gymnázium na  Tomášikovej ulici z KŠÚ, list č. 

KŠÚ-1023-OEČ/2007 v sume 200 tis. Sk, 
� dotácia z KŠÚ, list č. KŠÚ-1023-OEČ/2007 na rozvojové projekty – grafické systémy 

pre SPŠ elektrotechnickú K. Adlera, SPŠ strojnícku na Fajnorovom náb. A 
Konzervatórium na Tolstého ulici  v sume 270 tis. Sk, 

 
V zmysle  prijatých finančných prostriedkov pre projekty ESF boli zvýšené bežné príjmy            

pre školy a školské zariadenia na projekty z rozpočtu Európskej  únie o čiastku 414 tis. Sk   . 
 
Celkovo sa granty a transfery  zvýšili  o predpokladanú čiastku 26 634 tis. Sk  

 
 
VÝDAVKY: 
 
Bežné výdavky - Úrad BSK 
 

V súlade s plánom prezentačných aktivít BSK v zahraničí sa uskutočnila prezentácia BSK 
v Krakove v dňoch 12.-14.10.2007. Finančné prostriedky na zabezpečenie uvedeného podujatia boli 
zahrnuté v rozpočte Úradu BSK ako výdavky na cestovný ruch. 0rganizačné zabezpečenie prezentácie 
zabezpečovalo aj Malokarpatské osvetové stredisko Modra, ktoré má veľmi dobré skúsenosti 
s prezentáciou podobných udalostí, a to v celkovej výške 241 tis. Sk. Vzhľadom na uvedenú 
skutočnosť boli presunuté prostriedky vo výške 241 tis. Sk v zmysle projektu na bežné výdavky pre 
zariadenia kultúry. 

Na základe listu z Krajského školského úradu č. KŠÚ-1023-OEČ/2007 boli zvýšené výdavky na 
činnosť školského úradu o 34 tis. Sk.  

 
Vzhľadom na kapitálový charakter niektorých výdavkov Úradu BSK boli presunuté 

rozpočtované bežné prostriedky  Úradu BSK v celkovej sume 4 775 tis. Sk na kapitálové výdavky. 
Jedná sa o  výdavky súvisiace so zakúpením  trezora, zabezpečením systému ochrany budovy Úradu 
BSK, zabezpečením dochádzkového systému Úradu BSK a kúpou nábytku. 
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Po úprave sa bežné výdavky na Úrad BSK znížili o 4 982 tis. Sk.  
 
Bežné výdavky - Doprava 

 
Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z predpokladu, že bude vypracovaný plán obslužnosti 

a následne bude vykonaná s tým súvisiaca optimalizácia dopravnej siete, z tohoto dôvodu sa počítalo 
s výdavkami na regionálne železnice iba za obdobie prvých šesť mesiacov roka 2007. Na základe 
uvedenej skutočnosti sa v spojitosti s nevypracováním plánu dopravnéj obslužnosti navýšil rozpočet 
Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 na bežné výdavky pre regionálne železnice 
o 2 601tis. Sk. 
 
Bežné výdavky – Zdravotníctvo 
 

Položka veľkej údržby zdravotníckych zariadení sa touto úpravou zvýšila o 199 tis. Sk na 
úhradu výdavkov na opravu strechy pre zdravotné stredisko na Fedinovej ulici. 
 
Bežné výdavky – Kultúra 

 
Ministerstvo kultúry SR poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju účelovú dotáciu                         

na realizáciu výdavkov na projekty pre Malokarpatské osvetové stredisko v sume 375 tis. Sk. 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 28/2007 odsúhlasilo dňa 25.4.2007 
účelovú dotáciu  pre kultúrne zariadenia vo svojej pôsobnosti v celkovej výške 6 008 tis. Sk. Rozpočet 
na bežné výdavky  pre kultúrne zariadenia sa z tohoto důvodu zvýšil o 6 383 tis. Sk  
 
Bežné výdavky – Vzdelávanie 

 
V nadväznosti na udelené granty a transfery zo štátneho rozpočtu na projekty škôl 

a z prostriedkov EÚ sa tieto udelené granty prejavili vo výdavkoch na prenesené kompetencie v oblasti 
vzdelávania, z tohto dôvodu boli potrebné navýšiť výdavky tohto druhu o čiastku 26 225 tis. Sk.  
 
Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie 

 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju 

dotáciu v sume 1 120 tis. Sk. Finančné prostriedky sú účelovo viazané na úhradu výdavkov pre 
zariadenia pestúnskej starostlivosti.  

 
Bežné výdavky -veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a kapitálové výdavky 

 
Charakter zhodnocovania majetku a práce s tým súvisiace sú definované v zmysle Finančného 

spravodajcu č.14/2004 v znení neskorších úprav ako výdavky bežné a kapitálové. Nakoľko pri 
zostavovaní rozpočtu nie je ešte možné vopred stanoviť typ výdavku,  bolo preto potrebné touto 
úpravou presunúť rozpočtované  výdavky na rozpočtovú klasifikáciu kapitálových výdavkov celkova 
zmena rozpočtu sa nachádza vo výslednej tabuľke.  
 
Rezervy 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo navýšenie rozpočtu kultúrnych 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v roku 2007 o účelovo určené finančné prostriedky 
uznesením č 26/2007 zo dňa 25.4.2007 v celkovej výške 6 008 tis. V zmysle uznesenia boli použité 
prostriedky z rezervy na originálne kompetencie, a to z oblasti školstva. 
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4.4 Úprava rozpočtu zo dňa 12.12.2007 
 

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007 zo dňa 12.12.2007 
schválenej uznesením č.81 /2007 boli schválené nasledovné  zmeny rozpočtu: 
 
PRÍJMY: 
 
Daňové  príjmy 
 

Na základe priaznivého vývoja dane z motorových vozidiel v priebehu mesiacov január až 
október boli zvýšené daňové príjmy  rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2007                         
o 42 385  tis. Sk.  

  
Nedaňové  príjmy 
 

V rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja  – nedaňové príjmy bol zvýšený rozpočet 
v časti administratívne a iné poplatky a platby  o 915 tis. Sk a to príjmy z licencií v zdravotníctve o 500 
tis. Sk a príjmy z licencií v doprave o 415 tis. Sk. Príjmy z rozpočtu EÚ z predchádzajúcich rokov sa 
úpravou rozpočtu zmenli na výšku 29 378 tis. Sk. Príjmy z úrokov súvisiacich so zhodnocovaním 
dočasne voľných prostriedkov sa zmenili na výšku 14 500 tis. Sk.  
 

Tuzemské granty a transfery  
 
V zmysle ods 1. § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov sa  rozpočet  Bratislavského samosprávneho kraja  zvýšil pre tuzemské 
granty a transfery o  poskytnuté účelové dotácie zo štátného rozpočtu. Bratislavský samosprávny kraj 
uzavrel s Ministerstvom kultúry SR ďalšie  zmluvy o prijatí účelových prostriedkov pre kultúrne 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v  sume 3 079 tis. Sk na úhradu bežných výdavkov a v 
sume 96 tis. Sk na úhradu kapitálových výdavkov. Na činnosť školského úradu bol zvýšený rozpočet 
z KŠÚ o čiastku 48 tis. Sk. Pre zariadenia pestúnskej starostlivosti bola prijatá účelová dotácia 
z MPSVaR SR vo výške  1 120 tis. Sk. 

Vzhľadom na nižšie čerpanie rozpočtu projektov EÚ počas roka, ako aj časový posun 
vybavovania žiadostí o platbu riadiacimi orgánmi projektu, boli predpokladané granty a transfery 
z rozpočtu EÚ  nižšie o 57 393 tis. Sk. 

 
Celkovo sa granty a transfery  znížili  o predpokladanú čiastku 53 050 tis. Sk na výsledný stav                          

1 217 797  tis. Sk. 
 
Príjmy z finančných transakcií  
 

 V tejto časti rozpočtu boli upravené príjmy z finančných operácií o použitie rezervného fondu  
v zmysle skutočného použitia finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy v ZSŠ 
záhradníckej v Malinove (uznesenie zastupiteľstva č. 34/2006) na výšku 715 tis. Sk.  

 
 Celkovo sa príjmy z  finančných transakcií  upravili na výsledný stav 21 686 tis. Sk. 
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VÝDAVKY: 
 
Bežné výdavky - Úrad BSK 
 
  Úrad BSK evidoval koncom roka 2007 množstvo záporne vybavených žiadostí o poskytnutie 
dotácie v zmysle VZN č. 8/2005 o poskytovaní dotácie k 30.8. 2007. Keďže bol predpoklad, že do 
konca roka, ich počet ešte stúpne, bolo  navrhnuté prostredníctvom úpravy rozpočtu aspoň čiastočne 
vyhovieť žiadateľom s aktuálnymi a zaujímavými projektami. Taktiež vzhľadom na priaznivý vývoj  
výberu dane z motorových vozidiel  boli  zvýšené bežné výdavky Úradu BSK na úhradu  výdavkov  
v zmysle VZN č. 8/2005 v sume 500 tis. Sk. 
 Rozpočet Úradu BSK sa zvýšil o výdavky za  Štúdiu dopravnej obslužnosti BSK v sume 455 
tis. Sk, ktorú vypracovala  Žilinská univerzita.  Tieto výdavky boli  pôvodne rozpočtované pre BID,a.s.. 
 Krajský školský úrad listom navýšil rozpočet  školského úradu vo výške  48 tis. Sk na 
dofinancovanie zamestnancov školského úradu na základe aktuálneho počtu žiakov. 
 V súvislosti s ďalšími prácami na tvorbe interných strategických materiálov, procedúr a 
manuálov, ktoré súviseli s implementáciou Operačného programu bratislavského kraja,   ktorý bol 
koncom roka 2007 posudzovaný v EK v Bruseli, vznikli dodatočné náklady  v  sumu  2 023 tis. Sk. Na 
úhradu týchto výdavkov boli použité finančné prostriedky z rezervy na projekty hradené z rozpočtu EÚ. 
V roku 2007 sa uhradili  záväzky zdravotníckych zariadení vo výške  1 300 tis. Sk.  
Vybudovanie archivácie centrálnej  dokumentovej databázy  BSK si vyžiadalo výdavky vo výške 4 758 
tis. Sk. Dodatočné výdavky vznikli aj na vypracovanie znaleckých posudkov nehmotného majetku BSK 
v sume 1 000 tis. Sk. 
Po navrhovanej úprave sa bežné výdavky na Úrad BSK zvíšili o 1 084 tis. Sk.  
 
Bežné výdavky – Doprava 
 
 Pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo z predpokladu, že BID, a.s. vypracuje Štúdiu dopravnej 
obslužnosti BSK. Počas roka sa ukázalo ako lepšie riešenie nechať vypracovať štúdiu  Žilinskej 
univerzite, preto bol znížený rozpočet  BID o 455 tis. Sk a presunutý na Úrad BSK.  
 
 Stratu z titulu nezvýšenia maximálnych cien  vo vnútroštátnej  pravidelnej autobusovej doprave, 
ktorá vznikla v roku 2006  v Slovak Lines, a.s., uhradil Bratislavský samosprávny kraj vo výške 19 800 
tis. Sk v roku 2007. V roku 2007 tieto náklady predstavujú cca. 12 000 tis. Sk. Vzhľadom na uvedenú 
skutočnosť bol zvýšený rozpočet  Bratislavského samosprávneho kraja o 34 800 tis. Sk. 
 
 Rozpočet bežné výdavky na dopravu boli znížené o 8 655 tis.Sk na výsledný stav 284 155 tis. 
Sk. 
 

 
Bežné výdavky – Kultúra 
 

Ministerstvo kultúry SR poskytlo Bratislavskému samosprávnemu kraju účelové dotácie                        
na realizáciu výdavkov na projekty kultúrnych zariadení v celkovej sume 3 079 tis. Sk. Jedná sa o 
nasledovne projekty: 
 

- divadlo Astorka Korzo ´90 - Festival Astorka 2007 - 500 tis. Sk, 
- divadlo Astorka Korzo ´90 - Magic. Net Theatres taking a young audience upon a fantastic 

journey of classic European tales - 600 tis. Sk,  
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- divadlo Astorka Korzo ´90  - Othello - 150 tis. Sk, 
- divadlo Astorka Korzo ´90  -   dni Astorky v Prahe - 120 tis. Sk, 
- divadlo Astorka Korzo ´90  - Inscenácia Bajman Brother - 120 tis. Sk 
- Malokarpatské múzeum v Pezinku - reštaurovanie súboru štyroch cechových truhlíc - 40 tis. 

Sk,  
- Malokarpatské múzeum v Pezinku - Archeologický výskum pivničných priestorov - 40 tis. Sk, 
- divadlo Aréna - India Song - 100 tis. Sk, 
- divadlo Aréna - opera Gejzu Dusíka - 160 tis. Sk,  
- divadlo Aréna - Oscar Wilde - 180 tis. Sk,  
- divadlo Aréna - projekt jazzové koncerty - 250 tis. Sk, 
- Bratislavské bábkové divadlo - účasť súboru BBD na 23. medzinárodnom festivale "Sarajevská 

zima" - 100 tis. Sk, 

- Bratislavské bábkové divadlo - inscenácia Malá morská víla - 110 tis.Sk,  

- Bratislavské bábkové divadlo -výstava bábok - 289 tis. Sk,  

- Bratislavské bábkové divadlo - divadelná inscenácia Chu-Chin Chow - 160 tis.,  

- Bratislavské bábkové divadlo - festival okolo sveta za 50 rokov - 160 tis., 

 
 Rozpočet na bežné výdavky  pre kultúrne zariadenia bol zvýšený o 3 079 tis. Sk na výsledný 

stav 67 990 tis. Sk. 
 

Bežné výdavky – Vzdelávanie 
 

Na dofinancovanie objektívnych nárokov neštátnych škôl a školských zariadení v roku 2007 
boli použité finančné prostriedky vo výške 2 837 tis. Sk. 

Rozpočet na bežné výdavky  pre oblasť vzdelávania boli zvýšené o 2 837 tis. Sk na výsledný 
stav 1 252 812 tis. Sk. 

 
Bežné výdavky – sociálne zabezpečenie 

 
 Bratislavskému samosprávnemu kraju bola pridelená dotácia z MPSVaR SR vo výške 1 120 
tis. Sk pre zariadenia pestúnskej starostlivosti.  Vzhľadom na zníženie počtu pestúnskych detí počas 
roka 2007 a prijatú dotáciu bolo možné použiť finančné prostriedky pôvodne určené na výdavky 
v zariadeniach pestúnskej starostlivosti na domovy sociálnych služieb. 
 V časti bežných výdavkov – sociálne zabezpečenie nebola vykonaná úpravu rozpočtu. 
 
Bežné výdavky -veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a kapitálové výdavky 

 
Pri investičnej akcii „Rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív, fasády a reštaurátorských 

exponátov Malokarpatského múzea v Pezinku“ do majetku bolo zistené, že kapitálové faktúry obsahujú 
aj reštaurátorské práce v sume  8 217 tis. Sk, ktoré sú  v zmysle rozpočtovej klasifikácie bežným 
výdavkom. 

Do úpravy rozpočtu bola zapracovaná požiadavka komisie sociálnych služieb na  rozšírenie 
kapacity  DSS Kampino, DSS Senec a DSS Plavecké Podhradie formou malých stavebných úprav 
a zakúpením zariadenia pre klientov v objeme 1 500 tis. Sk.  

 Po úprave boli znížené kapitálové výdavky o 84 481  tis. Sk na výsledný stav 136 947 tis. Sk. 
Veľká údržba po úprave sa zvýšila na 369 104  tis. Sk. 
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Bežné výdavky – použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie (vrátane spolufinancovania BSK) 

 
V niektorých projektoch skutočné náklady boli nižšie ako sa predpokladalo pri príprave 

projektu (napr. IT REGIÓN, EUROCOOP, Vypracovanie projektovej dokumentácie Most Záhorská 
Ves -    Angern ), preto  bol znížený rozpočet  BSK v časti – použitie zdrojov z rozpočtu projektov  
v celkovej sume 21 842 tis.Sk.  
 Po znížení rozpočtu o 21 842 tis. Sk bol rozpočet v časti výdavkov- použitie zdrojov z rozpočtu 
EÚ upravený na výsledný stav 116 858  tis. Sk.  
 
Rezervy 

 
Nevyčerpaná rezerva na spolufinancovanie projektov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

BSK v roku 2007 v sume  2 562 tis. Sk bola presunutá do rezervy na originálne kompetencie v oblasti 
vzdelávania. Finančné prostriedky sa použili na rozpočtom nezabezpečené výdavky škôl predovšetkým 
na vykrytie neuhradených faktúr.  

Vzhľadom k nižšiemu čerpaniu projektov  EÚ bola znížená rezerva  na prostriedky Európskej 
únii a odvody Európskej  únii  o sumu 15 949 tis. Sk.  

 
 

4.5 Úpravy rozpočtu zastupiteľstvom BSK v roku 2007 - SUMÁR 
  

 
Ukazovateľ  (v tis. Sk) 

b 
Schválený 

rozpočet na rok 
2007 

upravený 
rozpočet  

zastupiteľstvom 
dňa 25.4.2007 

upravený 
rozpočet  

zastupiteľstvom 
20.6.2007 

upravený 
rozpočet  

zastupiteľstvom 
26.9.2007 

upravený 
rozpočet  

zastupiteľstvom 
12.12.2007 

  Príjmy spolu 2 684 178 2 935 855 2 939 896 3 012 172 2 986 515 

        Daňové príjmy 1 440 606 1 532 500 1 532 500 1 559 642 1 602 027 

                 v tom:  daň z príjmov fyzickej osoby 802 987 802 987 802 987 802 987 802 987 

                             daň z motorových vozidiel 637 619 729 513 729 513 756 655 799 040 

        Nedaňové príjmy 88 875 91 267 92 212 110 712 145 005 

                Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 13 290 15 290 15 290 15 290 15 290 

                v tom:   príjmy z prenajatých budov, priestorov a 
objektov 

13 290 15 290 15 290 15 290 15 290 

                Administratívne a iné poplatky a platby 72 085 72 085 72 085 72 185 73 100 

                v tom:   príjmy z licencií v zdravotníctve 800 800 800 900 1 400 

                              príjmy z licencií v doprave 85 85 85 285 700 

                              príjmy zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia 

60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

                              príjmy zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK -  vzdelávanie 

11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

                              príjmy z verejného obstarávania 200 200 200 0 0 

                Kapitálové príjmy 0 392 1 337 12 737 12 737 

                Úroky z domácich a zahraničných úverov, 
pôžičiek a vkladov 

3 500 3 500 3 500 10 500 14 500 

                Príjmy z rozpočtu EÚ z minulých rokov       0 29 378 

                Iné nedaňové príjmy 0 0 0 0 0 

        Granty a transfery 1 104 697 1 241 117 1 244 213 1 270 847 1 217 797 

            Tuzemské granty a transfery - bežné 1 104 697 1 170 529 1 173 625 1 200 259 1 162 601 



 75 

              v tom:   granty a transfery z MŠ SR 1 017 296 1 109 619 1 110 400 1 111 124 1 111 172 

                            granty a transfery z MF SR 0 0 0 25 121 25 121 

                            granty a transfery z MPSVaR SR 0 0 650 650 1 770 

                            granty a transfery z MK SR 0 0 0 375 3 454 
                            granty a transfery na projekty z rozpočtu 
EÚ 

87 401 60 910 62 575 62 989 21 084 

            Tuzemské granty a transfery- kapitálové 0 70 588 70 588 70 588 55 196 

                            granty a transfery z MK SR       0 96 

                            z toho granty a transfery na projekty z 
rozpočtu EÚ 

  70 588 70 588 70 588 55 100 

      Príjmy z finančných transakcií (splácanie úverov a 
pôžičiek a predaja majetkových účastí) 

50 000 70 971 70 971 70 971 21 686 

                v tom: príjmy z bankového úveru na rekonštrukciu 
budovy  Úradu BSK 

0 0 0 0 0 

                            prevod prostriedkov z roku 2006 0 20 971 20 971 20 971 20 971 

                            použitie rezervného fondu 50 000 50 000 50 000 50 000 715 

  Výdavky spolu 2 684 178 2 935 855 2 939 896 3 012 172 2 986 515 

        Bežné výdavky 2 199 981 2 523 609 2 546 893 2 711 841 2 785 669 

              Úrad BSK 200 411 211 211 213 206 204 134 205 218 

             z toho: prevádzka BSK                  186 096 194 121 196 263 191 247 199 483 

                          dotácie podľa VZN č.8  2 500 2 500 2 500 2 500 3 000 

                           výdavky súvisiace z prevádzkou 
Školského  úradu 

1 500 1 500 1 353 1 387 1 435 

                           spolufinancovanie projektov z rozpočtu EÚ 1 315 4 090 4 090 0 0 

                          úhrada záväzkov zdravotníckych zariadení  9 000 9 000 9 000 9 000 1 300 

              Zdravotníctvo 700 700 700 899 899 

              z toho: veľká údržba zdravotníckych zariadení 700 700 700 899 899 

              Doprava 271 309 290 209 290 209 292 810 284 155 

              v tom: BID a.s. 2 000 2 000 2 000 2 000 1 545 

                          RCB a.s. 160 000 160 000 160 000 160 000 120 000 

                          Slovak Lines a.s. 105 500 124 400 124 400 124 400 156 200 

                          regionálne železnice 3 489 3 489 3 489 6 090 6 090 

                          regionálne doprava 320 320 320 320 320 

              Kultúra 58 287 58 287 58 287 64 911 67 990 

              v tom: bežné výdavky pre kultúrne zariadenia 58 287 58 287 58 287 64 911 67 990 

              Vzdelávanie 1 126 160 1 221 157 1 223 750 1 249 975 1 252 812 

              z toho: prenesené kompetencie  985 322 1 080 319 1 082 912 1 109 137 1 109 137 

                           originálne kompetencie 140 838 140 838 140 838 140 838 143 675 

              Sociálne zabezpečenie  489 058 489 058 489 708 490 828 490 828 

              z toho: domovy sociálnych služieb 291 850 291 850 291 850 291 850 293 014 

                           domovy dôchodcov 97 254 97 254 97 254 97 254 97 254 

                           zariadenie pestúnskej starostlivosti 1 678 1 678 1 678 2 798 1 634 

                           aktivity financované z Úradu BSK          500 500 500 500 500 

                           neštátne subjekty 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 

                           letné tábory 0 0 650 650 650 

                           dane 2 776 2 776 2 776 2 776 2 776 

        Kapitálové výdavky 327 393 195 548 178 447 221 428 136 947 

             z toho: Úrad BSK                  118 473 118 180 118 184 124 544 53 362 

                         budova II. etapa 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
                         parkovisko 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
                         EF 4 008 3 715 3 715 3 715 3 715 

                          doprava 2 875 2 875 2 875 2 875 445 

                          zdravotníctvo 5 500 5 500 5 500 0 8 999 
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                          kultúra 18 937 18 937 18 937 29 619 19 210 

                          vzdelávanie 141 558 141 558 10 006 36 445 44 687 

                          sociálne zabezpečenie 40 050 40 050 22 945 27 945 10 244 

        Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej 
únie(vrátanie spolufinancovania BSK) 

87 401 130 895 130 895 138 700 116 858 

Celkom 87 401 130 895 130 895 138 700 116 858 

      EF Úrad BV 11 268 60 307 60 307 64 397 57 559 

      EF Úrad KV 76 133 70 588 70 588 74 303 59 299 

      Rezervy rozpočtu BSK 64 803 81 203 79 061 73 053 57 104 

     v tom: na prenesené kompetencie v oblasti školstva 30 474 30 474 30 474 30 474 30 474 

                 na originálne kompetencie v oblasti školstva 10 829 10 829 10 829 4 821 7 410 

                 na originálne kompetencie v oblasti kultúry 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 

                 na originálne kompetencie v oblasti sociálneho 
zabezpečenia 

9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 

                 rezerva predsedu BSK 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 

                 rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody 
Európskej únii 

6 000 22 400 20 258 20 258 1 720 

      Veľká údržba zariadení v zriaďovateľkej pôsobnosti 
BSK 

54 056 252 987 271 033 270 834 369 104 

      Výdavky na finančné transakcie (poskytovanie 
úverov a pôžičiek) 

4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 

                          Splácanie úrokov a ostatné platby 
súvisiace s úvermi 

4 600 4 600 4 600 4 600 4 600 

  Schodok (-) 0 0 0 0 0 
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5. Plnenie rozpočtu BSK v roku 2007 
 

 
Plnenie rozpočtu akéhokoľvek subjektu je do určitej miery odrazom presnosti odhadu jeho 

rozpočtového procesu. Vzhľadom k skutočnosti, že celkové naplnenie rozpočtu na strane príjmov 
a celkové čerpanie na strane výdavkov nie je možné stanoviť presne, rozpočtovanie so sebou prináša 
značný priestor pre prognózovanie a odhad týchto dvoch základných zložiek. V nadväznosti na 
eventuálne zvyšujúce sa možnosti príjmovej stránky je následne možné zvyšovať i výdavkovú stránku 
rozpočtu pri zachovaní vyrovnanosti súhrnného rozpočtu kraja v súlade s legislatívnymi požiadavkami. 

V nadväznosti na vývoj predovšetkým príjmovej stránky rozpočtu je teda možné v priebehu 
roka upravovať rozpočet prostredníctvom schválených zmien rozpočtu, ktoré musí schváliť 
zastupiteľstvo. Záverečný účet kraja je potom nástrojom na vyhodnotenie týchto zmien počas roka 
a zhodnotenie súladu týchto zmien so skutočným naplnením a čerpaním rozpočtu. 

 
 

5.1. Plnenie bežných príjmov v roku 2007 
 
 

Základnou položkou naplnenia celkových príjmov rozpočtu BSK sú bežné príjmy, ktoré tvoria 
ich najväčšiu časť. Práve od objemu týchto príjmov je možné rozpočtovať výdavky a počas roka na 
základe vývoja tohto druhu príjmov je možné vykonávať úpravy rozpočtu i na jeho výdavkovej strane pri 
zachovaní princípu vyrovnanosti rozpočtu. Základnými časťami bežných príjmov sú daňové príjmy, 
nedaňové príjmy a granty a transfery. Každá z týchto položiek má svoje charakteristiky, ktorými sa 
odlišujú. Predovšetkým je možné definovať odlišnosti v účele použitia, termínov, resp. pravidelnosti 
napĺňania rozpočtu, zdrojov, z ktorých sú získané a iných. Daňové príjmy v princípe napĺňanú rozpočet 
pravidelne každý mesiac v stanovených termínoch a sú do rozpočtu odvádzané z daňových úradov na 
území kraja. Tvoria najväčšiu časť rozpočtu. Ďalej nedaňové príjmy tvoria menej výraznú zložku 
príjmov. Sú to priame príjmy z činnosti kraja v rôznych oblastiach od sociálnej oblasti, cez zdravotnícku 
oblasť, dopravnú sféru, avšak v nedaňových príjmoch môže najväčšiu položku tvoriť príjem kapitálový, 
a to predovšetkým v prípade predaja majetku kraja, ktorý podlieha v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami schváleniu v zastupiteľstve. Okrem daňových príjmov výraznou položkou v rozpočte 
a jeho príjmovej časti sú granty a transfery. Práve tieto zdroje sa odlišujú v účele použitia prostriedkov. 
A to z toho dôvodu, že ich povaha je účelová, t. j. zo zdroja sú uvoľnené iba pre daný účel, na ktorý je 
ich možné vyčerpať. Najvýraznejším z týchto zdrojov je Ministerstvo školstva SR, z ktorého kapitoly sú 
transferom prevádzané prostriedky za účelom pokrytia výdavkov v oblasti prenesených kompetencií 
sféry školstva, resp. vzdelávania. 

 
 
 
Objem bežných príjmov bol rozpočtovaný v roku 2007 podľa upraveného rozpočtu do výšky  

2 898 791 tis. Sk a ich skutočné naplnenie bolo v objeme 2 957 015 tis. Sk, čo predstavuje pomerné 
naplnenie do  102,03  %. 
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Bežné príjmy BSK v roku 2007 

Názov 
Upravený rozpočet 

2007 
Plnenie Index plnenia 

Bežné príjmy 2 898 791 tis. Sk 2 959 642 tis. Sk 102,10% 
 z toho: Daňové príjmy 1 602 027 tis. Sk 1 619 346 tis. Sk 101,08% 
  Nedaňové príjmy 132 268 tis. Sk 165 740 tis. Sk 125,00% 
  Granty a transfery 1 164 496 tis. Sk 1 174 556 tis. Sk 100,86% 
 
 
 

5.1.1. Daňové bežné príjmy 
 

 
Tvoria majoritnú časť všetkých príjmov BSK, pričom ich vývoj bolo možné v najväčšej miere 

možno označiť za kladný. V roku 2008 sa však tieto príjmy nebudú vyvíjať vo forme, ako v roku 2007. 
V roku 2007 bol však ich vývoj uspokojivý a v súlade s rozpočtovanými údajmi príjmy tohto druhu 
v dostatočnom rozsahu napĺňali rozpočet kraja za účelom zabezpečenia vykonávania úloh, za účelom 
ktorých bol vyšší územný celok zriadený. 

 
Celkový daňový výnos bol za rok 2007 rozpočtovaný v objeme 1 602 027 tis. Sk a skutočné 

súhrnné naplnenie týchto príjmov v priebehu roka dosiahlo hodnotu 1 619 346 tis. Sk. Pomerne teda 
daňové príjmy boli naplnené do 101,08 %. Daňové príjmy sa skladajú z dvoch v prípade Bratislavského 
samosprávneho kraja hodnotovo rovnocenných zdrojov, a to daň z príjmov fyzických osôb a daň 
z motorových vozidiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daň z príjmov fyzických osôb bola pre rok 2007 rozpočtovaná v objeme 802 987 tis. Sk a jej 

naplnenie v priebehu roka dosiahlo objem 804 450 tis. Sk, čo predstavuje pomerné naplnenie tejto 
položky na úrovni 100,18 %. 

 
Objem dane z príjmov FO je ovplyvňovaný kritériami stanovenými na prerozdelenie tejto dane 

medzi jednotlivé VÚC (počet obyvateľov váha, počet obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov váha 15 %, 
počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov váha 32 %, hustota obyvateľstva váha 9 %, 
dĺžka ciest II. a III. kategórie váha 20 %, rozloha vyššieho územného celku váha 9 %). Výsledný výnos 

Položka 
Upravený 

rozpočet 2007 
(tis. Sk) 

Plnenie 
(tis. Sk) 

DAŇOVÉ PRÍJMY 1 602 027 1 619 346 

Výnos dane z príjmov 
fyzických osôb 

802 987 804 450 

Výnos dane z 
motorových vozidiel 

637 619 814 896 
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dane pre kraj je však v konečnej fáze rozdelenia ešte prerátavaný tzv. koeficientom solidárnosti, kedy 
je výnos upravený vynásobením stanoveným indexom. Tento rozdeľuje výnos dane tak, že pre menej 
rozvinuté kraje, ako napr. Košický a Prešovský, pripadá väčší naindexovaný výnos, než pre 
Bratislavský. 

 
 

Výnos dane z príjmov fyzických osôb v rokoch 2006 a  2007
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Daň z motorových vozidiel a výnos z nej bolo možné v roku 2007 označiť ako uspokojivý 

v súlade s predpokladaným vývojom, pri ktorom bolo rátané s určitou rezervou. Napriek tomuto vývoju 
však v roku 2008 z dôvodu legislatívnej zmeny všetky kraje vrátane Bratislavského majú v príjmoch 
z tejto dane výpadok, ktorý súhrnne za prvé tri mesiace predstavuje varujúcich 1,3 mld. Sk. Tento 
výpadok je spôsobený odložením povinnosti platenia dane za rok 2008 do roku 2009 pre významnú 
časť daňovníkov. 

 
 

Výnos dane z motorových vozidiel v rokoch 2006 a 20 07
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Rozpočet na rok 2007 bol zostavený s predpokladaným naplnením tohto výnosu z dane na 
úrovni 799 040 tis. Sk, plnenie tejto dane súhrnne dosiahlo počas roka hodnotu 814 896 tis. Sk, čo 
v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 100,2%. 
 

Výber dane z motorových vozidiel podľa DÚ v roku 2007
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Daňový úrad Bratislava II
12%

Daňový úrad Bratislava III
12%

Daňový úrad Bratislava IV
9%

Daňový úrad Bratislava V
10%

Daňový úrad Bratislava VI
10%

Daňový úrad Malacky
8%

Daňový úrad Pezinok
6%

Daňový úrad Senec
7%

Daňový úrad pre vybrané 
daňové subjekty

15%

Ďalšie
35%

 
 
 

5.1.2. Nedaňové bežné príjmy 
 

 
Súhrnne boli nedaňové príjmy rozpočtovo určené v rámci roku 2007 na úrovni 132 268 tis. Sk a 

na konci roku 2007 boli naplnené do objemu 163 837 tis. Sk. Táto skutočná úroveň predstavuje 
pomerné naplnenie položky v rozsahu 123,87 %. 

Nedaňové bežné príjmy boli rozpočtovo určené na úrovni 132 268 tis. Sk a boli naplnené do 
objemu 165 740 tis. Sk. Táto skutočná úroveň predstavuje pomerné naplnenie položky v rozsahu 
125,00 %. Nedaňové kapitálové príjmy, predstavujúce príjmy z predaja budov, stavieb a pozemkov, 
ktoré boli schválené zastupiteľstvom BSK, boli rozpočtované do výšky 12 737 tis. Sk a ich plnenie 
predstavovalo 11 495 tis. Sk, t.j. 90,25 %. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobne prehľad nedaňových bežných príjmov. 
 
 

Položka 
Upravený 

rozpočet 2007 
(tis. Sk) 

Plnenie 
(tis. Sk) 

NEDAŇOVÉ PRÍJMY  132 268 165 740 

z toho:Úroky z domácich úverov, pôžičiek 14 500 14 718 

Príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov, 
pozemkov 

15 290 24 689 

Príjmy z licencií - zdravotníctvo, doprava 2 100 3 238 

Ostatné príjmy (refundácie projektov z EÚ – 
minulé roky) 

29 378 28 349 
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Zariadenia - vzdelávanie 11 000 22 385 

Zariadenia - sociálne zabezpečenie 60 000 74 182 

 
Toto naplnenie bolo spôsobené priaznivým vývojom vo viacerých položkách, ako je možné 

vidieť vo vyššie uvedenej tabuľke. 
 

Zastúpenie neda ňových príjmov pod ľa zdroja

Príjmy z licencií - 
zdravotníctvo,doprava

2%

Ostatné príjmy
21%

Zariadenia - vzdelávanie
14%

Zariadenia - sociálne 
zabezpečenie

44%

Príjmy z prenajatých budov, 
priestorov, objektov

10%
Príjem z prenajatých pozemkov

0%

Úroky z domácich úverov, 
pôžičiek 

9%

 
 
Najvýraznejšou zložkou v bežných nedaňových príjmoch sú príjmy zo zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, ktoré tvoria v sume 
takmer 97 000 tis. Sk 55 % z celkového úhrnu tohto druhu príjmov. Ďalšie významnejšie položky 
v rámci bežných nedaňových príjmov sú ostatné príjmy, v ktorých sú zahrnuté napr. refundácie, vratky 
z transferov a náhrady poistného a ďalšie položky ako príjmy z prenájmu, úroky z domácich úverov, 
pôžičiek a vkladov a ďalšie podľa vyššie uvedenej tabuľky a grafu. 

 
 

5.1.3. Granty a transfery (bežné) 
 

Rozpočet na rok 2007 predpokladal objem bežných grantov a transferov s hodnotou 1 161 824 
tis. Sk. Celkové skutočné naplnenie tejto zložky rozpočtu bolo ku koncu roka 2007 na úrovni 1 170 931 
tis. Sk, čo reprezentuje výsledok v pomernom vyjadrení 100,78 %. 

 
Skladba grantov a transferov v roku 2007 je charakterizovaná nasledujúcou tabuľkou. 
 
 

Položka 
Upravený 

rozpočet 2007 
(tis. Sk) 

Plnenie 
rozpočtu 

Bežné príjmy VUC z RO - vzdelávanie EF 7 834 1 311 
Dotácie z KŠÚ 1 104 158 1 104 124 
Dotácie z MF SR 25 371 25 186 
Dotácie z MK SR 3 964 3 964 
Dotácie z MPSVaR SR 2 095 1 701 
Granty EÚ 18 402 34 645 
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Z tabuľky je evidentné, že najväčší objem bežných grantov a transferov je uvoľňovaný 

z kapitoly Ministerstva školstva SR, teda Krajského školského úradu za účelom financovania 
prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania. 

Menšími dotáciami financujú ďalšie rôzne akcie a projekty Ministerstvo financií SR, Ministerstvo 
kultúry SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Do tejto položky sú zahrnuté i granty 
prostriedkov z európskych fondov, u ktorých je možné konštatovať pozitívne a veľmi priaznivé 
zväčšenie objemu čerpania, kedy pôvodný rozpočet bol naplnený na 188,27 %. V tomto prípade sa ako 
u európskych prostriedkov, rovnako i u ostatných, jedná o čerpanie prostriedkov ako bežné príjmy, 
ktoré následne pokrývajú v rovnakej výšky i výdavky. Z toho vyplýva, že granty a transfery svojim 
vstupom ako príjmy neovplyvňujú zásadným spôsobom celý rozpočet, nakoľko v objeme, v ktorom sú 
do rozpočtu zaradené, sú z neho vzápätí i odvedené na presne určený účel. 

 
 
 

5.2. Čerpanie bežných výdavkov v roku 2007 
 

 
Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov tvorili zásadnú a prevažnú časť v oblasti celkového 

čerpania výdavkov. Pôvodný schválený rozpočet pre oblasť bežných výdavkov bol vo výške                      
2 277 415 tis. SK, počas roka bol tento rozpočet upravený na konečnú, zastupiteľstvom schválenú, 
hodnotu 2 787 564 tis. Sk, čerpanie bolo v roku 2007 v tejto položke 2 733 964 tis. Sk, čo je 98,08%. 
Druhovo je možné rozpočet a čerpanie týchto výdavkov rozčleniť do položiek Úrad BSK, Zdravotníctvo, 
Kultúra, Doprava, Vzdelávanie, Sociálne zabezpečenie. Konkrétny popis hospodárenia jednotlivých 
oblastí v roku 2007 je uvedený nižšie. 

 
 

 
Bežné výdavky BSK v roku 2007 

Názov 
Upravený rozpočet 

2007 
Čerpanie Index čerpania 

Bežné výdavky 2 787 564 tis. Sk 2 733 964 tis. Sk 98,1% 
       z toho: Úrad BSK 274 229 tis. Sk 266 596 tis. Sk 97,2% 
           Zdravotníctvo 899 tis. Sk 899 tis. Sk 100,0% 

                       Kultúra 81 967 tis. Sk 81 805 tis. Sk 99,8% 
                       Doprava 284 155 tis. Sk 282 874 tis. Sk 99,6% 
                       Vzdelávanie 1 586 562 tis. Sk 1 534 375 tis. Sk 96,7% 
                       Soc. zabezpečenie 559 752 tis. Sk 567 415 tis. Sk 101,4% 
 
 

5.2.1. Čerpanie bežných výdavkov – Úrad BSK 
 

Pre Úrad BSK boli pre rok 2007 rozpočtované prostriedky vo výške 274.229 tis. Sk. Skutočné 
čerpanie výdavkov pre Úrad BSK je vo výške 266.596 tis. Sk, čo predstavuje 97,22%-né čerpanie 
rozpočtovaného objemu. Financovanie prevádzky úradu je kryté z vlastných príjmov. Zostávajúce 
prostriedky boli rozpočtované a čerpané  pre realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie. Ich výška a prehľad použitia na jednotlivé projekty je uvedený v tabuľke nižšie. 
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Z celkového objemu výdavkov na prevádzku úradu tvoria výdavky na mzdy a platy 36,8 %, čo 
predstavuje pokles pomeru oproti predchádzajúcemu roku. V nadväznosti na výšku výdavkov na mzdy 
a platy tvorili výdavky na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 11,5 % z celkových bežných 
výdavkov na úrad. Splácanie úrokov z prijatého úveru sa na týchto výdavkoch podieľalo 1,8 % 
v hodnotovom vyjadrení 3.923 tis. Sk. Na činnosť školského úradu bola čerpaná čiastka 1.435 tis. Sk, 
pre činnosť kancelárie BSK v Bruseli bolo čerpaných 1.632 tis. Sk, pre podporu aktivít v oblasti 
cestovného ruchu boli vynaložené výdavky v sume 5.722 tis. Sk. Pre zabezpečenie činnosti 
Zastupiteľstva a pre poslanecký zbor boli použité prostriedky vo výške 9.467 tis. Sk. Skutočné čerpanie 
výdavkov je možné rozdeliť do nasledovných oblastí. 
 
610, 620 – Mzdy a odvody do fondov 
Výdavky na mzdy, platy a odvody do fondov súhrnne za úrad tvoria čiastku 103.536 tis. Sk, čo tvorí  
48,25 % z celkových výdavkov na prevádzku úradu. Uznesením Zastupiteľstva BSK bola počas roka 
vykonaná zmena organizačnej štruktúry z dôvodu zmeny skladby zamestnancov na jednotlivých 
odboroch. 
 
630 – Tovary a služby  
Výdavky na tovary a služby pre prehľadnosť uvádzame v nasledovných kategóriách. 
631 – Cestovné bolo čerpané do výšky 2.387 tis. Sk, z tejto sumy predstavujú tuzemské pracovné 
cesty čiastku 271 tis. Sk. Cestovné náhrady na zahraničné pracovné cesty sú vo výške 2.197 tis. Sk. 
Počas roka 2007 sa konali viaceré významné akcie v Bruseli, ako Výbor regiónov, Dunaj hlavná 
magistrála Európy s prezentáciou podunajských regiónov, na ktorých sa zúčastnili predseda BSK spolu 
so zástupcami Zastupiteľstva BSK. 
 
632 – Energie boli čerpané vo výške 2.593 tis. Sk, pričom do tejto položky spadajú výdavky na plyn, 
elektrickú energiu, vodné a stočné. Úradu BSK vznikali výdavky na budovy sídliace na Sabinovskej, 
a Hontianskej ceste. Výdavky na telekomunikačné služby boli čerpané vo výške 8.977 tis. Sk na 
telekomunikačné, faxové, dátové služby, poštovné a pod. 
 
633 – Materiál bol čerpaný vo výške 13.902 tis. Sk, najväčšou zložkou v tejto sume je vybavenie 
nového sídla úradu na Sabinovskej ulici, ďalej to boli výdavky na telekomunikačnú techniku, 
reprezentačné výdavky, nehmotný majetok vo forme softvéru potrebného pre prevádzku úradu 
a zabezpečenie jeho základných funkcií. 
 
634 – Dopravné bolo čerpané vo výške 3.975 tis. Sk, ktoré sa skladá z nákladov na pohonné hmoty   
1.216 tis. Sk, servis automobilov vo vozidlovom parku 1.091 tis. Sk, z tejto sumy bola náhrada od 
poisťovne v čiastke 1.340 tis. Sk, ďalej poistenie, parkovné, karty a známky. 
 
635 – Údržba budov a priestorov bola čerpaná vo výške 6.888 tis. Sk. Do tejto sumy spadá i platba za 
údržbu výpočtovej techniky, teda poplatok za IS SPIN vo výške 629 tis. Sk, ďalej bežná údržba 
telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov. Do opráv a obnovy budov a priestorov boli použité 
výdavky vo výške 6.081 tis. Sk a zaraďujú sa sem opravy budov na Hontianskej, polikliniky na 
Záporožskej a opravy a obnova budovy na Sabinovskej, kde boli vykonané dokončovacie práce, 
oprava výmenníkovej stanice, 3 ks samozatváracích vrátnikov a klimatizačnej jednotky. 
 
636 – Nájomné bolo čerpané do výšky 4.022 tis. Sk. Tu sú zahrnuté úhrady nájomného za budovy na 
Bohrovej ulici, nájomné za Slovenský dom v Bruseli, kancelária regionálnej agentúry v Pezinku, 
parkovisko BSK, prenájom Incheby, zdravotníckych zariadení a prenájom priestorov na Hálovej ulici. 
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637 – Služby boli čerpané vo výške 61.289 tis. Sk. Okrem bežných služieb potrebných pre prevádzku 
úradu sú tu zahrnuté i služby a výdavky spojené s podporou kultúrnych aktivít, športu a cestovného 
ruchu. Najpodstatnejšou zložkou sú všeobecné služby v čiastke 7.474 tis. Sk, tieto predstavujú služby 
napríklad za sťahovanie, inštaláciu informačného systému v novej budove, upratovanie. V tejto položke 
sú zahrnuté i výdavky spojené so sťahovaním a zlučovaním sociálnych a školských zariadení pri 
vykonaní zmeny v správe majetku. Ďalej sa sem radia výdavky na tlmočnícke a prekladateľské služby, 
monitoring tlače, tvorba propagačných materiálov. Takisto sa v tejto položke účtujú poplatky za 
členstvo v združeniach, Stredoeurópskom dopravnom koridore, členské v SK8 a dlh zdravotníckych 
zariadení voči SP vo výške 221 tis. Sk. 
 
 
 
 
Prehľad použitia prostriedkov EÚ na jednotlivé projekty v rámci bežného rozpočtu Úradu BSK 

 

Financovanie projektov financovaných z rozpočtu EÚ – čerpanie rozpočtu 

výdavky v roku 2007  
Názov projektu Zdroj EÚ 

bežné kapitálové 
Výdavky spolu 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK 
na roky 2007 - 2013  

JPD NUTS II BA 
cieľ 2 - ERDF 440 0 440 

Vzdelávanie zamestnancov BSK - IT REGIÓN 
JPD NUTS II BA 
cieľ 3 - ESF 2 974 0 2 974 

INTER GET UP 
INTERREG III.C - 

ERDF                                                                                                                                                785 0 785 
Nadregionálna stratégia zamestnanosti Bratislava - 
Viedeň 

INTERREG III.A  
- ERDF                                                                          1 515 0 1 515 

Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl 
na území BSK prostredníctvom rozvoja ľudských 
zdrojov 

JPD NUTS II BA 
cieľ 3 - ESF 

3 522 376 3 898 

Rozvoj kompetencií malého a stredného podnikania 
(CompServ) - Leonardo 

Leonardo Da 
Vinci - EK 

256 0 256 

EUROCOOP 

6.Rámcový 
program pre vedu 
a výskum (FP6) - 

EK 8 0 8 

Propagácia cestovného ruchu v území spadajúcom 
pod cieľ 2 regiónu NUTS II Bratislava 

JPD NUTS II BA 
cieľ 2 - ERDF 

246 0 246 
Vytvorenie informačného systému verejnej správy - 
Geoportál BSK  

JPD NUTS II BA 
cieľ 2 - ERDF 14 312 241 14 554 

Rekonštrukcia kaštieľa a parku Stupava 
JPD NUTS II BA 
cieľ 2 - ERDF 0 41 067 41 067 

Rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív a fasády 
Malokarpatského múzea, Pezinok  

JPD NUTS II BA 
cieľ 2 - ERDF 

0 12 151 12 151 
Projektová dokumentácia na premostenie rieky 
Morava 

INTERREG III.A - 
ERDF             120 1 967 2 087 
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Štúdia technickej infraštruktúry obnoviteľných 
zdrojov energií – Biomasa 

INTERREG III.A - 
ERDF                                                                                                                                                                                   

2 894 0 2 894 

Rozšírenie grafickej časti registra databázy údajov 
pre potreby Geoportálu BSK 

JPD NUTS II BA 
cieľ 2 - ERDF 

19 447 0 19 447 

Informačný systém miestnej samosprávy  
JPD NUTS II BA 
cieľ 2 - ERDF 2 484 2 919 5 403 

EUROCERTICON 
Leonardo Da 
Vinci - EK 757 0 757 

Administratívna podpora pre BSK na rok 2007 - 
INTERREG IIIA Rakúsko - SR 

INTERREG III.A - 
ERDF                                                                                        

773 233 1 006 

Administratívna podpora pre BSK na rok 2007 - 
INTERREG IIIA Maďarsko - SR - Ukrajina  

INTERREG III.A - 
ERDF                                                                                                                                                                                                                                          

356 34 390 

Donauregionen 
INTERREG III.B - 

ERDF                                                                                                                                                                                                                         28 0 28 
Iné projekty   164 0 164 
rezerva na projekty EU   0 0 0 
 
 
 

5.2.2. Čerpanie bežných výdavkov – kultúra 
 
Pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti boli rozpočtované prostriedky vo výške                 
72.437 tis. Sk. Skutočné čerpanie bežných výdavkov pre oblasť kultúry je vo výške 72.377 tis. Sk, čo 
predstavuje 99,92%-né plnenie rozpočtovaného objemu. Čerpanie bežných výdavkov pre kultúru bolo 
počas roka kryté vlastnými príjmami a časť výdavkov bola krytá prostriedkami z Ministerstva kultúry SR 
pridelenými formou grantov na konkrétne kultúrne akcie organizované jednotlivými zariadeniami 
a kultúrnymi poukazmi. 
 
Prehľad čerpania rozpočtu pre jednotlivé kultúrne zariadenia z rozpočtu Bratislavského samosprávneho 
kraja  bol nasledovný: 
 

Organizácie Schválený Upravený Čerpanie 
  rozpočet rozpočet rozpočtu 

  2007 
k 

31.12.2007 2 007 
Divadlo Aréna, Bratislava 11 111 14 475 14 475 
Astorka Korzo 90, Bratislava 13 999 19 353 19 353 
Divadlo Ludus, Bratislava 4 908 5 105 5 105 
Bratislavské bábkové divadlo 10 328 13 063 13 003 
S p o l u - D I V A D L Á 40 346 51 996 51 936 
Malokarp. knižnica v Pezinku 6 046 6 472 6 472 
Malokarp. múzeum v Pezinku 5 858 6 565 6 565 
Malokarp.osvet.stredisko v Modre 6 037 7 394 7 394 
S p o l u - Pe+Mo 17 941 20 431 20 431 
SPOLU- KULTÚRA 58 287 72 427 72 367 
rezerva 4 000 0 0 
uhradené z úradu 0 10 10 
SPOLU- KULTÚRA 62 287 72 437 72 377 
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5.2.3. Čerpanie bežných výdavkov - doprava 
 
 
Značnú časť bežných výdavkov BSK tvorili výdavky pre oblasť dopravy. Bežné výdavky pre 

oblasť dopravy slúžia na zabezpečenie riešenia operatívnych problémov, resp. oblastí každodenného 
charakteru. Bežne výdavky v tomto prípade sa rozdeľujú najmä medzi Bratislavskú integrovanú 
dopravu, a.s., Regionálne cesty Bratislava, a.s., výkony vo verejnom záujme, regionálne železnice, ost. 
regionálna doprava. 

 

 

 

b upravený rozpočet  čerpanie k  31.12.2007 nevyčerpaný rozpočet 
čerpané /upravený 

rozpočet 
          Doprava 284 155 282 874 981 99,55%
RCB a.s. 120 000 119 375 625 99,48%
SL a.s. 156 520                           156 200 0                             100,00% 
BID  a.s. 1 545 1545 0                             100,00% 
prevádzka železnice Zohor - 
Záhorská Ves 

6 090 5 753 356 94,47%

regionálna doprava 320 0 0 00,00%

 

Uznesením č. 79/2003 zastupiteľstvo BSK zriadilo rozpočtovú organizáciu Regionálne cesty 
Bratislava, neskôr sa uvedená organizácia transformovala na akciovú spoločnosť. Úlohou tejto 
spoločnosti je na území samosprávneho kraja zabezpečovať správu ciest II. a III. triedy a v rámci toho 
letnú a zimnú údržbu. Pre rok 2007 rozpočet BSK počítal pre tento účel so sumou 120 000 tis. Sk. 
Počas roka došlo v uvedenej položke k čerpaniu vo výške 119 375 tis Sk, čo je 99,48 % oproti 
upravenému  rozpočtu. 
 
 

BSK zabezpečoval v roku 2007 pokrývanie dopravných výkonov vo verejnom záujme 
v spolupráci so spoločnosťou Slovak Lines, a.s.,.za týmto účelom uzavrel s uvedenou spoločnosťou 
„Dohodu o poskytnutí preddavkových platieb“ na vykrytie predpokladanej straty z objednaných výkonov 
vo verejnom záujme. Cena za tieto výkony bola na dohodnutá vo výške 105 500 tis. Sk.   

Z titulu nezvýšenia maximálnych cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave vznikla  
spoločnosti Slovák Lines a.s. strata vo výške 18 900 tis. Sk v roku 2005, 19 800 tis. Sk v roku 2006  
a 12 000 tis. Sk  v  r. 2007. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja  schválilo  zvýšenie 
rozpočtu  na sumu  156 200 tis Sk. Čerpanie bolo vo výške 156 200 tis. Sk je 100% oproti upravenému 
rozpočtu. 

 
 
Na podporu rozvoja integrovanej dopravy vytvoril BSK v spolupráci s mestom Bratislava 

spoločnosť  Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., schválený upravený rozpočet v tejto položke bol 
vo výške 2 000 tis. Sk. V priebehu roka bol rozpočet upravený na sumu  1 545 tis. Sk. Celkové 
čerpanie bolo vo výške  1 545 tis. Sk čo je  100%. 

 
Na zabezpečenie regionálnej koľajovej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves uzavrel BSK 

zmluvu so Železničnou spoločnosťou, a.s., o zálohových platbách na prevádzkovanie verejnej osobnej 
dopravy na dráhe vo výške 6 090 tis. Sk, čerpanie bolo vo výške 5 753 tis. Sk čo je oproti upravenému 
rozpočtu 94,47%  
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V prípade ostatnej regionálnej dopravy sa jednalo o zabezpečenie prevádzky školského 
autobusu v obci Sološnica. Za týmto účelom bolo pôvodne v rozpočte BSK vyčlenených 320 tis. Sk. 
Čerpanie v tejto položke bolo v rovnakej sume t.j. 100%. Autobusová doprava bola zabezpečená 
Slovak Lines, a.s. 
 

 
5.2.4. Čerpanie bežných výdavkov – vzdelávanie 
 

 
Pre činnosť zariadení v oblasti vzdelávania boli rozpočtované v roku 2007 prostriedky v objeme 

1.339.106 tis. Sk. Skutočné čerpanie výdavkov na vzdelávanie je vo výške 1.324.267 tis. Sk, čo 
predstavuje 98,9%-né čerpanie rozpočtovaného objemu. Prostriedky boli použité na bežné výdavky 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Financovanie vzdelávacích zariadení 
bolo realizované prostredníctvom prostriedkov z vlastných príjmov pre originálne kompetencie 
a prostriedkov z grantov a transferov pre prenesené kompetencie. Rozpočet v oblasti vzdelávania bol 
počas roka 2007 najčastejšie upravovanou položkou a to z dôvodu grantov a transferov, ktoré boli 
počas roka udeľované zariadeniam zo zdrojov Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR. 

Z hľadiska svojích kompetencií zabezpečuje BSK financovanie viacerých druhov škôl a to 
hlavne základné školy, osemročné gymnáziá, gymnáziá športové gymnáziá, stredné odborné školy,            
stredné odborné školy umeleckého zamerania, stredné odborné učilištia, združené stredné školy,            
domovy mládeže,  školské jedálne, strediská odbornej praxe, strediská záujmovej činnosti,          
jazykové školy.  

Dá sa povedať, že výdavky do tejto oblasti smerovali najmä na zabezpečenie základných 
prevádzkových nákladov. Základným obmedzením aj v tomto roku bolo normatívne financovanie.             
Na rutinnú  a štandardnú údržbu majetku  pre školy a školské zariadenia sa použilo  294 531 tis. Sk. 

 
Prehľad čerpania prostriedkov v oblasti vzdelávania v rozdelení na typy subjektov 

(tis. Sk) (%) 

Oddiel 09.  vzdelávanie schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

bežné 
výdavky 
čerpané k 

 31.12. 2007 

percentuálne 
čerpanie 

Vzdelávanie  celkom 1 242 713 1 339 106 1 324 267 98,89% 

            základné školy 15 521 15 680 15 554 99,20% 

            osemročné gymnáziá 65 887 72 469 74 185 102,37% 

            gymnáziá  145 111 161 774 159 439 98,56% 

            športové gymnáziá 21 475 23 459 24 951 106,36% 

            stredné odborné školy 303 074 343 032 333 331 97,17% 

            stredné odborné školy umeleckého zamerania 81 023 87 834 88 219 100,44% 

            stredné odborné učilištia 237 267 237 000 235 526 99,38% 

            združené stredné školy 255 435 271 563 258 345 95,13% 

            domovy mládeže 62 629 67 778 73 903 109,04% 

            školské jedálne 33 824 34 092 34 563 101,38% 

            strediská odbornej praxe 5 996 7 956 6 920 86,98% 

            strediská záujmovej činnosti 3 954 4 148 6 925 166,95% 

            jazykové školy 11 517 12 085 12 143 100,48% 

            Výskum a vývoj v oblasti vzdelávania 0 236 263 111,44% 
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Prehľad čerpania prostriedkov v oblasti vzdelávanie podľa druhu výdavku 
(tis. Sk) (%) 

Oddiel 09.  vzdelávanie schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

bežné 
výdavky 
čerpané k 

 31.12. 2007 

percentuálne 
čerpanie 

Vzdelávanie  celkom 1 242 713 1 339 106 1 324 267 98,89 

  610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 436 221 471 754 475 958 100,89 

  620 – poistné a príspevky do poisťovní 148 819 160 827 163 819 101,86 

  630 – tovary a služby 148 671 442 381 392 224 88,66 

 640 – bežné transfery 486 632 508 928 507 537 99,73 

  
V roku 2007 hospodárili príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja v časti vzdelávanie nasledovným spôsobom a s nasledovnými hospodárskymi 
výsledkami: 

 

Výsledky hospodárenia z hlavnej činnosti  príspevkových organizácií Bratislavského samospráv neho kraja k 
31.12.2007 (v Sk) 

Výnos z hlavnej 
činnosti 

Dotácia na 
hlavnú činnos ť 

Náklady z hlavnej 
činnosti 

Hospodársky 
výsledok z hlavnej 

činnosti Organizácia 

1 2 3 3.I 

SOU lesnícke Modra 9 726 755,14 7 497 000,00 8 667 580,80 1 059 174,34 
SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinicka 
1 19 081 662,08 17 718 000,00 20 306 642,57 -1 224 980,49 

SOU elektrotechnické, Rybničná 59  17 083 804,82 15 798 000,00 21 768 151,28 -4 684 346,46 

SOU energetické, Záh. Bystrica 17 757 579,49 17 333 000,00 21 859 746,89 -4 102 167,40 

SOU chemické, Vlčie hrdlo 50  9 175 641,10 6 947 000,00 9 250 166,66 -74 525,56 

SOU, Svätoplukova 2  24 414 517,14 21 688 000,00 24 621 003,58 -206 486,44 

SOU obchodné, Sklenárova 1 24 230 741,44 20 249 000,00 24 165 835,04 64 906,40 

SOU obchodné, Na pántoch 9  59 244 945,80 35 393 000,00 66 681 015,31 -7 436 069,51 

SOU strojárske, J. Jonáša 5  26 995 653,86 14 911 000,00 31 241 730,05 -4 246 076,19 

SOU strojárske, Vranovská 4 22 772 586,75 16 028 000,00 22 807 055,71 -34 468,96 

SOU M.R. Štefánika 9, Pezinok 10 697 330,31 10 142 000,00 11 214 259,12 -516 928,81 

SOU stavebné, Ružinovská 1 28 843 552,40 25 260 000,00 33 871 352,96 -5 027 800,56 

SOU stavebné, Ivánska cesta 21 39 056 343,61 29 419 000,00 43 626 646,48 -4 570 302,87 

SOU Komenského 27, Pezinok 23 695 837,28 16 818 000,00 24 708 337,62 -1 012 500,34 

ZSŠ drevárska, Pavlovičova 3 29 989 820,58 19 393 000,00 30 474 107,81 -484 287,23 

ZSŠ Račianska 105 21 084 011,44 19 350 000,00 21 828 870,15 -744 858,71 

ZSŠ Sklenárova 7 27 806 607,52 25 000 000,00 27 799 699,20 6 908,32 

ZSŠ Tokajícka 24 14 597 464,82 14 009 000,00 14 454 843,99 142 620,83 

ZHA Mikovíniho 1 29 658 611,49 26 206 000,00 29 684 504,22 -25 892,73 

ZSŠ dopravná, Sklenárova 9 23 875 128,67 21 133 000,00 23 795 304,51 79 824,16 

ZSŠ potravinárska, Harmincova 1 17 236 760,86 11 927 000,00 17 775 214,43 -538 453,57 

ZSŠ potravinárska, Farského 9 27 003 164,97 22 872 000,00 28 630 154,48 -1 626 989,51 

ZSŠ polygrafická, Račianska 190 31 417 287,71 23 760 000,00 31 385 312,45 31 975,26 

ZSŠ strojárska, Senec 26 980 930,52 19 386 000,00 26 980 759,73 170,79 

Štátna jazyková škola, Palisády 38 37 487 282,96 17 326 000,00 35 030 583,26 2 456 699,70 

Jazyková škola pri Gymn.Vazovova6 1 668 699,56 1 137 000,00 1 404 471,04 264 228,52 

Vzdelávanie SPOLU 621 582 722,32 476 700 000,00 654 033 349,34 -32 450 627,02 
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5.2.5. Čerpanie bežných výdavkov – sociálne zabezpečenie 
 
 
Bratislavský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 16 zariadení sociálnych 

služieb, z toho prevažnú časť tvoria domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých, ďalej sú to 
domovy dôchodcov, domovy penzióny pre dôchodcov, útulok, zariadenie chráneného bývania a stanica 
opatrovateľskej služby. Celkovo boli pre oddiel  sociálne zabezpečenie na rok 2007 vyčlenené finančné 
prostriedky v celkovej sume 500 333 tis. Sk, ktoré sa čerpali vo výške 499 936 tis. Sk, čo predstavuje 
99,92% -né čerpanie rozpočtu.  

 
Skutočne čerpané bežné výdavky zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti BSK k 31.12.2007  

predstavovali pre domovy sociálnych služieb výšku 306 561 tis. Sk a pre domovy dôchodcov sumu vo 
výške 107 489 tis. Sk, spolu tak skutočné bežné výdavky tvoria celkovú výšku 414 050 tis. Sk, čo 
v percentuálnom vyjadrení predstavuje 102,11 % plnenie k upravenému rozpočtu vo výške 405 476 tis. 
Sk. 

 
 

 Mzdy Poistné Tovary a  Bežné  Spolu Kapitálové  Celkom 

 a fondy služby transfery  bežné výdavky výdavky 

 OOV       výdavky     

Oddiel 10 
sociálne 

zabezpečenie 
610 620 630 640 600 700  600+700 

  SR 6 615 2 210 3 987 55 12 867   12 867 

DSS  UR 6 932 2 402 4 390 50 13 774   13 774 

KAMPINO S 6 931 2 402 4 684 49 14 066 67 14 133 

  % 99,99% 100,00% 106,70% 98,00% 102,12%   102,61% 

  SR 13 120 4 648 11 046 80 28 894 0 28 894 

DSS Báhoň UR 13 932 4 703 10 704 259 29 598 162 29 760 

  S 13 932 4 703 13 124 259 32 018 161 32 179 

  % 100,00% 100,00% 122,61% 100,00% 108,18% 99,38% 108,13% 

  SR 3 793 1 401 1 327 10 6 531   6 531 

DSS HESTIA UR 3 871 1 393 1 392 10 6 666   6 666 

  S 3 877 1 393 1 575 10 6 855   6 855 

  % 100,15% 100,00% 113,15% 100,00% 102,84%   102,84% 

  SR 7 313 2 563 5 535 22 15 433   15 433 

DSS  UR 7 473 2 509 5 396 89 15 467   15 467 

ROZSUTEC S 7 473 2 509 5 398 88 15 468   15 468 

  % 100,00% 100,00% 100,04% 98,88% 100,01%   100,01% 

  SR 7 440 2 604 4 315 26 14 385   14 385 
DSS 
Javorinská UR 7 745 2 589 4 345 53 14 732 4 14 736 

  S 7 745 2 588 4 433 52 14 818 4 14 822 

  % 100,00% 99,96% 102,03% 98,11% 100,58% 100,00% 100,58% 

  SR 6 833 2 388 3 316 38 12 575   12 575 
DSS 
INTEGRA UR 7 277 2 495 3 233 61 13 066   13 066 

  S 7 277 2 495 3 370 61 13 203 169 13 372 

  % 100,00% 100,00% 104,24% 100,00% 101,05%   102,34% 

  SR 8 823 3 457 3 534 97 15 911   15 911 

DSS Sibírska UR 9 458 3 178 3 409 62 16 107   16 107 

  S 9 457 3 175 3 486 61 16 179 62 16 241 

  % 99,99% 99,91% 102,26% 98,39% 100,45%   100,83% 

  SR 33 411 11 400 19 444 285 64 540   64 540 
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DSS ROSA UR 33 727 11 535 20 400 263 65 925   65 925 

  S 33 727 11 534 21 022 263 66 546   66 546 

  % 100,00% 99,99% 103,05% 100,00% 100,94%   100,94% 

  SR 13 170 4 580 5 050 100 22 900   22 900 

DSS Lipského UR 13 250 4 581 5 206 79 23 116 90 23 206 

  S 13 250 4 581 5 516 79 23 426 90 23 516 

  % 100,00% 100,00% 105,95% 100,00% 101,34% 100,00% 101,34% 

  SR 9 426 3 318 5 662 25 18 431   18 431 

DSS MEREMA UR 10 245 3 606 5 766 31 19 648 2 377 22 025 

  S 10 245 3 536 5 967 31 19 779 2 377 22 156 

  % 100,00% 98,06% 103,49% 100,00% 100,67% 100,00% 100,59% 

  SR 27 114 9 470 15 775 188 52 547   52 547 

DSS  UR 27 214 9 506 15 880 188 52 788 259 53 047 

GAUDEAMUS S 27 214 9 330 16 452 319 53 315 259 53 574 

  % 100,00% 98,15% 103,60% 169,68% 101,00% 100,00% 100,99% 

  SR 7 500 2 640 5 795 18 15 953   15 953 

DSS Plavecké  UR 7 888 2 776 5 526 15 16 205 300 16 505 

Podhradie S 7 888 2 743 5 622 15 16 268 300 16 568 

  % 100,00% 98,81% 101,74% 100,00% 100,39% 100,00% 100,38% 

  SR 6 955 2 448 3 915 10 13 328   13 328 

DSS Senec -  UR 7 661 2 696 4 191 5 14 553   14 553 

Báhoň S 7 661 2 680 4 274 5 14 620   14 620 

  % 100,00% 99,41% 101,98% 100,00% 100,46%   100,46% 

  SR 151 513 53 127 88 701 954 294 295 0 294 295 

  UR 156 673 53 969 89 838 1 165 301 645 3 192 304 837 

Spolu:10.1.2.2  S 156 677 53 669 94 923 1 292 306 561 3 489 310 050 

  % 100,00% 99,44% 105,66% 110,90% 101,63% 109,30% 101,71% 

  SR 21 000 7 392 13 372 450 42 214   42 214 

DD Rača UR 21 661 7 294 14 074 177 43 206   43 206 

  S 21 661 7 294 16 943 176 46 074 235 46 309 

  % 100,00% 100,00% 120,39% 99,44% 106,64%   107,18% 

  SR 17 006 5 990 16 350 45 39 391   39 391 

DD Stupava UR 18 255 6 429 19 805 64 44 553   44 553 

  S 18 255 6 264 20 760 65 45 344 726 46 070 

  % 100,00% 97,43% 104,82% 101,56% 101,78%   103,40% 

  SR 7 303 2 571 6 081 25 15 980   15 980 

DD a DPD  UR 7 934 2 725 5 390 23 16 072   16 072 

Pezinok S 7 934 2 725 5 389 23 16 071   16 071 

  % 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 99,99%   99,99% 

  SR 45 309 15 953 35 803 520 97 585 0 97 585 

Spolu  UR 47 850 16 448 39 269 264 103 831 0 103 831 

10.2.0.1: S 47 850 16 283 43 092 264 107 489 961 108 450 

 % 100,00% 99,00% 109,74% 100,00% 103,52%   104,45% 

  SR 196 822 69 080 124 504 1 474 391 880 0 391 880 

  UR 204 523 70 417 129 107 1 429 405 476 3 192 408 668 

Celkom: RO S 204 527 69 952 138 015 1 556 414 050 4 450 418 500 

  % 100,00% 99,34% 106,90% 108,89% 102,11% 139,41% 102,41% 

 
 
V rámci bežných výdavkov v oblasti sociálneho zabezpečenia boli použité takisto 

mimorozpočtové zdroje, ktoré boli čerpané vo výške 9 837 tis. Sk. 
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Zastupiteľstvo BSK dňa 6. decembra 2006 schválilo výšku finančných prostriedkov                      
na finančné príspevky subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 Z. z. 
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v objeme 95 000 tis. Sk. 

Poskytnuté finančné príspevky subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc v zmysle zákona  
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na rok 2007: 

 
 
       

Funkčná klasifikácia 
Schválený 
rozpočet 
(tis. Sk) 

Upravený 
rozpočet 
(tis. Sk) 

Skutočné 
čerpanie 
(tis. Sk) 

% plnenie 
(tis. Sk) 

10.1.2.4. Invalidita a ťažké zdravotné 
postihnutie 

22 000 29 289 29 289 100 % 

10.2.0.3. Staroba 39 000 32 410 32 410 100 % 
10.4.0.4. Rodina a deti 23 000 20 725 20 725 100 % 
10.7.0.4. Pomoc občanom v hmotnej 
a sociálnej núdzi 

11 000 12 576 12 576 100 % 

Spolu: 95 000 95 000 95 000 100 % 
 
 

Účel vynaložených prostriedkov v oblasti neštátnych z ariadení v roku 
2007

Pomoc ob čanom 
v hmotnej a sociálnej 

núdzi
13%

Rodina a deti
22%

Invalidita a ťažké 
zdravotné postihnutie

31%

Staroba
34%

 
 
 
Nasledujúca tabuľka približuje všetky neštátne subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky za 

účelom zabezpečenia sociálny služieb a pomoci v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, vrátane 
schváleného rozpočtu a skutočného čerpania ku koncu roka 2007. 
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Subjekty, ktoré poskytujú soc. služby a pomoc 
Rozpočet 
2007 

(tis. Sk) 

Plnenie 
(tis. Sk) 

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné ZP 850 850 
Aktíva, n. o. - DSS pre dospelých 2 200 2 200 
Betánia Senec, n. o. 2 230 2 230 
Bratislavská katolícka charita 1 448 1 448 
Centrum Memory, n. o. 1 500 1 500 
Dom sociálnych služieb - MOST, n. o. 350 350 
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postih. na Slovensku 550 550 
Krídla, OZ 1 290 1 290 
Lepší svet, n. o. 3 700 3 700 
Nový deň, n. o. 2 096 2 096 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 400 400 
Prima, n. o. 950 950 
Senecio, n. o. 2 600 2 600 
Slovenské hemofilické združenie 200 200 
Slovenský Červený kríž, ÚS Bratislava II. 2 270 2 270 
Slovenský zväz telesne postihnutých 400 400 
Spoločnosť Ježišova 1 511 1 511 
Svitanie - Združenie na pomoc ľuďom s MP 1 804 1 804 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 1 045 1 045 
Zruženie na pomoc ľuďom s MP v Petržalke 860 860 
Zruženie na pomoc ľuďom s MP v SR 1 035 1 035 
Spolu 10.1.2.4 29 289 29 289 

Betánia Bratislava, n. o. 2 860 2 860 
Centrum privátnych soc. služieb - Privilégium, n. o. 12 760 12 760 
Domov dôchodcov - Ohel David 2 370 2 370 
Domov dôchodcov pre imobilných Gerion 1 500 1 500 
Harmónia života, n. o. 3 865 3 865 
HESTIA, n. o. 3 387 3 387 
Nemocnica Modra, n. o. 740 740 
Senior - geriatrické centrum, n. o. 4 928 4 928 
Spolu 10.2.0.3 32 410 32 410 

Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o. 400 400 
Aliancia žien Slovenska, o. z. 300 300 
Autistické centrum ANDREAS, n. o. 850 850 
Brána do života, o. z. 3 055 3 055 
Centrum samostatného života, n. o. 300 300 
Detský fond SR 300 300 
Domov Dúha, o. z. 2 220 2 220 
Fórum osamelých matiek, o. z. 250 250 
Inštitút sestier kapucínok NSJ - Detský domov sv. Antona 234 234 
Klub cystickej fibrózy, o. z. 200 200 
Krízové centrum Maják nádeje, n. o. 2 616 2 616 
Národné centrum pre rovnosť príležitostí, n. o. 150 150 
Nezábudka - Združenie na pomoc rodinám so ZP deťmi 1 130 1 130 
Občianske združenie Návrat 700 700 
Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom 500 500 
ROAD, n. o. 500 500 
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 600 600 
Sanatórium AT, s. r. o. 3 000 3 000 



 93 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o. z. 600 600 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar 1 000 1 000 
UNICORNIS, n. o. 900 900 
Úsmev domova, o. z. 920 920 
Spolu 10.4.0.4 20 725 20 725 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, o. z. 350 350 
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. 300 300 
Bratislavská občianska poradňa, n. o. 300 300 
Domov pre každého, o. z. 6 813 6 813 
Domovské vzdelávacie centrum, n. o. 1 373 1 373 
Občianske združenie ODYSEUS 880 880 
Pomoc obetiam násilia, o. z. 200 200 
Pomoc pre nádej, n. o. 1 050 1 050 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 760 760 
Slovenská humanitná rada 100 100 
Umenie pomoci, o. z. 200 200 
Volanie života - Phonae Vitae, n. o. 250 250 
Spolu 10.7.0.4 12 576 12 576 

SPOLU: 95 000 95 000 

 
 

 
5.2.6. Čerpanie bežných výdavkov – veľká údržba  

 
 
Na veľkú údržbu boli  v roku 2007 rozpočtované prostriedky vo výške 370 003 tis. Sk. Skutočné 

čerpanie výdavkov bolo vo výške 314 310  tis. Sk, čo predstavuje  84,94%-né plnenie rozpočtovaného 
objemu. V zmysle Metodického usmernenia MF SR a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej 
klasifikácii sa pod pojmom rutinná a štandardná údržba rozumejú výdavky na práce a služby, ktorými 
sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho 
vybavenia, softvéru, ...). V roku 2007 sa čerpali finančné prostriedky na opravu okien, kanalizácie, 
budov alebo ich častí, na odstránenie havarijných stavov. V rámci bežných výdavkov v oblasti 
vzdelávania boli použité takisto mimorozpočtové zdroje, ktoré boli čerpané vo výške 9 400 tis. Sk. V 
rámci bežných výdavkov v oblasti sociálneho zabezpečenia boli použité takisto mimorozpočtové zdroje, 
ktoré boli čerpané vo výške 8 577 tis. Sk. 
 
Prehľad čerpania veľkej údržby podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie: 
 

oddiel  
Upravený rozpočet 

k 31.12.2007 
Čerpanie k 
31.12.2007 

Rozdiel medzi 
rozpočtom a čerpaním 

úrad 5 962 5 960 2 

doprava 0 0 0 

zdravotníctvo 899 899 0 

kultúra 9 447 9 445 2 

vzdelávanie 294 531 239 103 55 428 

sociálne zabezpečenie 59 164 58 903 261 

Spolu 370 003 314 310 55 691 
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Podrobný prehľad  výdavkov na veľkú údržbu podľa konkrétnej akcie  sa nachádza v nasledovnej 
tabuľke: 
 

Názov 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2007                                                  
(v tis. Sk) 

Čerpanie k 
31.12.2007      
(v tis. Sk) 

Veľká údržba celkom  370 003 314 310 

v tom:  všeobecné verejné služby - Úrad BSK 5 962 5 961 

Hontianska - oprava terasy 1 462 1 461 

Úrad BSK - oprava kanalizácie 1 259 1 258 

Úrad BSK - oprava kanalizácie 3 241 3 241 

rezerva 0 0 

v tom:  zdravotníctvo 899 899 

Družstvo lekárov (ZS Strečnianska) - oprava strechy 286 285 

Družstvo lekárov (ZS Fedinova) - oprava strechy 613 614 

v tom:   kultúra 9 447 9 445 

Múzeum - Meštiansky dom v Pezinku - inventarizácia okien a dverí 62 61 

Malokarpatské osvetové stredisko - ideový návrh (výtlačky naviac) 12 11 

Malokarpatské múzeum - pripojenie odberného zariadenia 17 17 

Malokarpatské múzeum - sťahovacie práce 45 45 

Malokarpatské múzeum - práca na exponátoch 1 094 1 094 

Malokarpatské múzeum - práca na exponátoch 8 217 8 217 

v tom :  vzdelávanie 294 531 239 102 

FO - ZSŠ Malinovo - oprava strechy 65 64 

FO - ZSŠ Malinovo - oprava strechy (vrátenie zádržného) 600 599 

FO - ZSŠ Malinovo - technický dozor 25 25 

SOŠ, Znievska, BA - odstránenie úniku ovdy na ÚK 10 10 

SOU stavebné, Ružinovská 1, BA - oprava strechy 387 387 

Gymnázium, Hubeného 23 - oprava sociálnych priestorov 1 653 1 653 

Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA - havária ÚK - telocvičňa, jedáleň, kuchyňa 1 297 1 297 

SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA - oprava stechy trafostanice 62 62 

Gymnázium A. Eisteina - oprava vodovodného potrubia 134 134 

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 853 853 

OA, Račianska 107, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 1 350 1 350 

SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 035 2 035 

ZSŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 1 669 1 669 

SPŠ elektrotechnická, Halova 16, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 011 2 011 

ZSŠ Malinovo - oprava strechy - technický dozor - FO 25 25 
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Názov 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2007                                                  
(v tis. Sk) 

Čerpanie k 
31.12.2007      
(v tis. Sk) 

Gymnázium, Hubeného 23 - oprava sociálnych zariadení 862 862 

ZSŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 972 2 973 

SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 610 2 610 

SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 0 851 

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 3 312 3 312 

SPŠ elektrotechnická, Halova 16, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 630 2 630 

OA, Račianska 107, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 101 1 928 

OA, Pezinok - rekonštrukcia sociálnych zariadení 4 284 4 284 

OA, Pezinok - rekonštrukcia sociálnych zariadení 0 2 482 

SOU elektrotechnické, Z. Bystrica - rekonštrukcia sociálnych zariadení 4 522 4 522 

Gymnázium, Haanova 28, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 4 284 4 070 

SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5, BA - oprava odzobnej vežičky - hrebeň strechy 29 29 

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera, BA - odstránenie havárie na stupačke ÚK - telocvičňa a ŠJ 16 16 

ZSŠ, Račianska 105, BA - odstránenie havárie na stupačke ÚK 356 356 

SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA - oprava fasády 3 900 3 900 

ŠJ pri Gymnáziu, Malacky - oprava spadnutých stropov 68 68 

Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení 4 641 4 641 

Konzervatórium, Tolstého 11, BA - odstránenie havárie v suterénnych priestoroch 56 56 

Konzervatórium, Tolstého 11, BA - oprava kanalizačných zvodov 71 71 

Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA - odstránenie havárie teplovodného kanála 331 331 

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA - odstránenie havárie na kanalizácií na školskom 
dvore 

27 27 

SOU stavebné, Ružinovská 1, BA - pripojenie odberného zariadenia 138 138 

SOŠ, Znievska, BA - odstránenie nedostatkov z RS 35 35 

Gymnázia - pasportizácia 2 370 2 370 

SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA - rekonštrukcia sociálnych zariadení - II. etapa 3 779 3 779 

ZSŠ dopravná, Sklenárova 9, BA - odstránenie závad RS elektro 142 142 

ZSŠ polygrafická, Račianska 190, BA - oprava  vonkajších rozvodov vody 89 89 

Gymnázium J. Papánka - výmena prasknutého potrubia ÚK 45 45 

SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinická 1, BA - oprava zvislého kanalizačného potrubia 191 191 

Gymnázium A. Eisteina 13, BA - výmena plastových okien 4 711 4 711 

Gymnázium, Pankúchova, BA - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 13 120 13 120 

Gymnázium, Haanova 28, BA - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 15 362 15 362 

Športové gymnázium, BA - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 15 507 15 507 

Gymnázium I. Horvátha 14, BA - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 17 091 17 091 

Gymnázium J. Papánka, BA - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 9 851 9 851 

Gymnázium K. Štúra, Modra - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 6 719 6 719 
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Názov 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2007                                                  
(v tis. Sk) 

Čerpanie k 
31.12.2007      
(v tis. Sk) 

Priemyselné školy - pasportizácia 1 815 1 815 

Gymnázium I. Horvátha 14, BA -  oprava TÚV OVL 1600 45 45 

Gymnázium J. Papánka, BA - výmena prasknutého potrubia TÚV 45 45 

Obchodné akadémie - pasportizácie 1 037 1 037 

SOU stavebné, Vajnorská 14, BA - oprava vodovodnej prípojky 149 149 

SOU - pasportizácie 2 370 2 369 

Gymnázium I. Horvátha 14, BA - oplotenie časti ihriska 160 160 

Domov mládeže, Račianska 80, BA - vyhotovenie a montáž mreží na oknách telocvične 182 182 

Gymnázium, Pankúchova, BA - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 1 052 1 052 

Gymnázium, Haanova 28, BA - výmena plastových okien, dodávka a montáž žalúzií 928 928 

ZSŠ polygrafická, Račianska 190, BA - odstránenie havárie vody 154 153 

ZSŠ drevárska, pavlovičova 3, BA - havária odpadov 154 153 

Školy - pasportizácia 866 865 

Domovy mládeže - pasportizácia 769 769 

Gymnázium I. Horvátha 14, BA - ostránenie havárie kotla 60 59 

Školy - pasportizácia 1 000 1 000 

Domov mládeže, Račianska 80, BA - oprava telocvične 3 711 3 711 

ZSŠ drevárska, pavlovičova 3, BA - odborná prehliadka kotolne 290 289 

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA - havária potrubia 98 98 

ZSŠ drevárska, Pavlovičova 3, BA - havária prečerpávacej stanice 64 64 

Konzervatórium, Tolstého 11, BA - prasknuté potrubie 40 40 

Športové gymnázium, Ostredkova 10, BA - prerábka osadenia mreží na oknách 180 180 

SOŠ Znievska 2-4, BA - havária potrubia rozvodov vody 226 226 

ZSŠ chemická, Račianska, BA - oprava strechy 497 497 

ZHA - oprava telocvične a sociálnych zariadení 3 830 3 829 

SKIŠ, Kadnárova 7, BA - prasknuté rozvody TÚV 349 349 

ŠMND, Teplická 7, BA (ZŠ) - havária rozvodu SV 25 25 

ŠMND, Teplická 7, BA (Gymnázium) - prasknuté rúry odpadu 200 200 

ŠMND, Teplická 7, BA - odstránenie havárie TÚV 220 219 

Školy - výmena plastových okien 15 000 15 000 

Školy - výmena plastových okien 13 12 

ZSŠ - pasportizácia 2 369 2 368 

Gymnázium, Pankúchova 6, BA - oprava výmeničky vody ÚK 742 742 

Gymnázium, Pankúchova 6, BA - výmena čerpadiel 330 330 

Gymnázium, Pankúchova 6, BA - oprava strechy so svetlíkmi 713 713 

Gymnázium, Pankúchova 6, BA - oprava strechy nad vestibulom 57 57 
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Názov 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2007                                                  
(v tis. Sk) 

Čerpanie k 
31.12.2007      
(v tis. Sk) 

Gymnázium, Pankúchova 6, BA - oprava radiátora 17 17 

Gymnázium, Malacky - oprava strechy 2 538 2 538 

SPŠ stavebná, Drieňova, BA - oprava rozvodov vody 1 027 1 027 

SPŠE, Halova 16, BA - stavebné práce 1 838 1 837 

Gymnázium I. Horvátha 14, BA - stavebné práce 4 204 4 203 

SOU Komenského, Pezinok - stavebné práce 1 117 1 116 

ZŠ a gymnázium, Dunajská ul., BA - oprava stien, podláh, el. rozvádzačov 1 064 1 063 

Gymnázium A. Bernoláka, Senec - oprava stien, stropov, telocvične 3 998 3 998 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova, BA - oprava tanečnej sály 2 576 2 576 

ŠMND, Teplická 7, BA - oprava strechy 2 689 2 688 

SOU strojárske, J. Jonáša, BA - stavebné práce 1 947 1 947 

Stredná zdravotná škola, Záhradnícka 44, BA - stavebné práce 3 335 3 334 

SVOŠ, Kostolná 3, Modra - oprava bleskozvodov 198 197 

ZSŠ záhradnícka, Malinovo - oprava strechy 1 341 1 340 

OA Myslenická 1, Pezinok - oprava strechy 580 579 

Gymnázium, Pankúchova, BA - oprava strechy 239 238 

SOU strojárske, J. Jonáša, BA - oprava strechy 197 197 

SPŠ elektrotechnická, Hálova, BA - oprava strechy 1 760 1 760 

SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA - oprava strechy 2 027 2 026 

Gymnázium A. Eisteina, BA - oprava kanalizácie 4 981 4 981 

SOU obchodné, Na pántoch 9, BA - oprava strechy 2 800 2 800 

Športové gymnázium - oprava strechy 3 470 3 470 

ZSŠ potravinárska, Farského, BA - oprava strechy 2 867 2 867 

SOU obchodné, Na pántoch 9, BA - oprava strechy 2 276 2 276 

SPPŠ, J. Gagarina, Bernolákovo - oprava strechy 2 142 2 142 

OA Dudova, BA - oprava strechy 4 200 4 200 

SOU strojárske, J. Jonáša, BA - oprava strechy 1 863 1 861 

OA Račianska, BA - porucha prívodu pitnej vody 752 751 

rezerva (v SPIN-e na soc. - patrí na vzdelávanie) 58 395 0 

v tom : sociálne zabezpečenie 59 164 58 902 

DD Rača - oprava výťahu 48 48 

DD Rača - oprava strešnej fólie vrátane kampiarskych prác 300 300 

DSS Javorínska - pasportizácia 96 95 

DSS ROSA - porucha na rozvode ÚK pre budovy E, G, H 699 699 

DSS Sibírska - výsadba drevín 80 80 

DD Rača - oprava ÚK potrubia 70 70 
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Názov 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2007                                                  
(v tis. Sk) 

Čerpanie k 
31.12.2007      
(v tis. Sk) 

DSS Sibírska -  vyhotovenie a montáž zábradlia 27 26 

DSS Plavecké Podhradie - vyhotovenie a montáž mreží 51 51 

DD Rača - výmena plastových okien, dodávka, montáž žalúzií a sieťok 11 318 11 317 

DSS Lipského - výmena plastových okien, dodávka, montáž žalúzií a sieťok 3 408 3 407 

DSS GAUDEAMUS - výmena plastových okien, dodávka, montáž žalúzií a sieťok 35 039 35 040 

DSS Plavecké Podhradie - pasportizácia 334 333 

DD a DSS Stupava - maľba stien a stropov 191 191 

DD a DSS Stupava - oprava podlahy výťahu 19 19 

DSS Báhoň - oprava komína 509 509 

DSS Sibírska - oplotenie s bránami 2 161 2 160 

DD a DPD Pezinok - oprava strechy 304 304 

DSS ROSA - oprava hlavného prívodu vody 165 165 

DD a DPD Pezinok - oprava strechy 731 730 

DSS Stupava - stavebné práce 190 190 

DD a DPD Pezinok -  oprava terasy 168 168 

DSS GAUDEAMUS -  oprava strechy 1 706 1 705 

DD a DSS Stupava - oprava kanalizácie 77 76 

DD a DSS Stupava - oprava kanalizácie 273 273 

DSS KAMPINO - rozšírenie kapacity 700 700 

DSS Senec - Báhoň - rozšírenie kapacity 300 300 

DSS Plavecké Podhradie 200 200 

rezerva 0 -255 

 
 

5.3. Kapitálové príjmy 
 

Tento druh príjmov je rovnako dôležitou zložkou rozpočtu a jeho súhrnného plnenia. V zásade 
v rozpočte BSK a jeho plnení môžeme definovať skladbu týchto príjmov ako kapitálové nedaňové 
príjmy a granty a transfery. 

 
 

Kapitálové príjmy BSK v roku 2007 

Názov 
Upravený rozpočet 

2007 
Plnenie Index plnenia 

Kapitálové príjmy 68 333 tis. Sk 59 790 tis. Sk 87,5% 
 z toho: Nedaňové príjmy 12 737 tis. Sk 11 495 tis. Sk 90,3% 
  Granty a transfery 55 596 tis. Sk 48 295 tis. Sk 86,9% 
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Nedaňové kapitálové príjmy 
 

V rámci nedaňových kapitálových príjmov bol rozpočtovaný príjem vo výške 12.737 tis. Sk. 
Skutočné plnenie nedaňových kapitálových príjmov v roku 2007 je vo výške 11.495 tis. Sk, čo 
predstavuje pomerné naplnenie týchto príjmov na úrovni 90,25 %. Naplnenie týchto príjmov je 
spôsobené predajom majetku BSK, avšak pri každom z predajov musí Zastupiteľstvo BSK schváliť 
tento krok. 

 
 
Kapitálové granty a transfery 
 

 
Kapitálové granty a transfery sú dôležitou zložkou v rozpočte BSK, nakoľko do určitej miery 

nielen napĺňajú rozpočet, ale takisto je možné ich prezentovať ako známku obnovy investičného 
majetku. 

Objem týchto príjmov bol pre rok 2007 rozpočtovaný na úrovni 55 596 tis. Sk a súhrnné 
naplnenie tejto zložky bolo ku koncu roka 2007 v objeme 48 695 tis. Sk, čo reprezentuje pomerné 
plnenie do 87,6 %. 

 

Kapitálové granty a transfery 

Upravený 
rozpočet 
2007 

(tis. Sk) 

Plnenie 
(tis. Sk) 

Kapitálové  príjmy - projekty z  EU  55 100 48 194 
Kapitálové  príjmy - projekty z  EU (OvZP BSK) 0 5 

Kapitálové dotácie 496 496 

 
 
V súlade s vizuálnym priblížením v tabuľke najviac sa na týchto príjmoch podieľajú príjmy 

z európskych fondov, či už pre projekty realizované samotným úradom BSK alebo jeho organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Menšou časťou sú kapitálové transfery, teda dotácie, ktoré sú uvoľňované z rozpočtov 
správcov jednotlivých kapitol, najmä ministerstiev v oblasti svojich pôsobností. 
 
 

5.4. Kapitálové výdavky 
 
 
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12.2007 bol vo výške 142.147 tis. Sk, čerpanie 

týchto výdavkov k 31.12.2007 bolo vo výške 133.860 tis. Sk, čo je 96,04% čerpanie kapitálových 
výdavkov. Čerpanie kapitálových výdavkov v oddieli úrad BSK bolo v roku 2007 vo výške 50.113 tis. 
Sk, čo je 93,91% oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške 114.465 tis. Sk. V oddieli 
doprava bolo čerpanie vo výške 445 tis. Sk, čo je 100% čerpanie oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol 
schválený vo výške2.875 tis. Sk. V oddieli zdravotníctva bolo čerpanie vo výške 8.999 tis. Sk, čo je 
100% čerpanie oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške5.500 tis. Sk. V oddieli kultúry 
bolo čerpanie vo výške 19.292 tis. Sk, čo je 100,43% čerpanie oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol 
schválený vo výške18.937 tis. Sk. V oddieli vzdelávania bolo čerpanie vo výške 41.487 tis. Sk, čo je 
92,02% čerpanie oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške141.558 tis. Sk. V oddieli 
sociálne zabezpečenie bolo čerpanie vo výške 13.524 tis. Sk, čo je 89,90% čerpanie oproti 
upravenému rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške 40.050 tis. Sk. Mimorozpočtové zdroje (kapitálové 
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výdavky) v oblasti vzdelávania činili v roku 2007 468 tis. Sk, v oblasti sociálne zabezpečenie 1.260 tis. 
Sk. 

 
Podrobný prehľad čerpania na jednotlivé akcie sa nachádza v nasledujúcej tabuľke*: 
 

Názov 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2007                         
(v tis. Sk) 

Čerpanie k 
31.12.2007            
(v tis.Sk) 

Kapitálové výdavky celkom  142 147 133 860 

v tom:  všeobecné verejné služby - Úrad BSK 53 362 50 112 

           z toho: rekonštrukcia budovy BSK - II. Etapa z RF 0 0 

                      rekonštrukcia chaty v Kučišdorfskej doline 0 0 

                      nákup parkoviska BSK na Sabinovskej 16 0 0 

                      nákup automobilov 12 050 12 049 

                      nákup nábytku 850 838 

                      nákup zabezpečenia ochrany budovy - kamerový systém 2 883 2 883 

                      nákup výpočtovej techniky a softwaru 9 300 7 637 

                      nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení  2 650 680 

                      rekonštrukcia kanalizácie 0 0 

                      nákup telekomunikačnej techniky- hlasovacie zariadenie BSK 4 045 4 443 

                      nákup účtovno- informačného systému pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK 

21 441 21 439 

                      projektová dokumentácia 143 143 

v tom:  doprava 445 445 

                      RCB, a. s. - Projektové dokumentácie na rekonštrukciu ciest II. a II. triedy  445 445 

v tom:  zdravotníctvo 8 999 8 999 

                      NsP Malacky - rekonštrukcia strechy 4 365 4 365 

                      NsP Malacky - rekonštrukcia 4-roch trakčných výťahov 4 634 4 634 

v tom:   kultúra 19 210 19 293 

           z toho: Malokarpatské múzeum Pezinok - rekonštrukcia a sanácia vlhkých murív, 9 731 9 849 
                       Malokarpatské osvetové stredisko  Modra - prieskum stropov krovu a statické zabezp. 
stavby 

9 083 9 048 

                       Malokarpatské múzeum v Pezinku - dodávka zabezpečovacieho systému  55 55 

                       Malokarpatské múzeum v Pezinku  -dodávka zabezpečovacieho systému pre 
pracovisko vo Svätom Jure  

41 41 

                       Malokarpatské osvetové stredisko - digitálne multifunkčné zariadenie 86 85 

                       Bratislavské bábkové divadlo - digitálne multifunkčné zariadenie 214 214 

v tom :  vzdelávanie 45 087 41 487 

            z toho: Športové gymnázium Ostredkova 10 - rekonštrukcia kotolne, inžinierska činnosť 28 27 

                      Gymnázium LN, Tomášikova 2 - rekonštrukcia kotolne 4 678 4 678 

                                                 
* Kapitálové výdavky tu uvedené nezahŕňajú kapitálové výdavky zo zdrojov z rozpočtu EÚ. 
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                      Gymnázium Senecká 2, Pezinok - PD nadstavba gymnázia 297 0 

                      Gymnázium A. Eisteina, Eisteinova 13 - Nákup umývačky riadu 94 93 

                      Gymnázium, Grosslingova - kompletná rekonštr. budovy, na spolufinancovanie projektu 
z EIB z RF 

0 0 

                       Gymnázium Senecká 2, Pezinok - nadstavba z RF 0 0 

                       Konzervatórium Tolsteho 11 - kompletná rekonštr. budovy, na spolufinancovanie z 
projektu EIB z RF 

0 0 

                      Gymnázium Ivana Horvátha - rekonštrukcia telocvične 4 757 4 281 

                      SVOŠ, Kostolná 3, Modra - Nákup traktora, závesného náradia a postrekovača 1 790 1 988 

                      ŠMND, Teplická 7- PD - Rekonštrukcia OST 6 273 6 272 

                      SPŠ elektrotechnická K. Adlera - rekonštrukcia kotolne, nový server do PC 621 621 

                      SOU pôšt a telekom., Hlinická 1, PD - rekonštrukcia kotolne 649 0 

                      SOU stavebné, Ružinovská 1 - realizácia samostatného odberu el. energie, montážne 
práce 

490 490 

                      SOU elektrotechnická, Rybničná 59 - Výmena kanalizácie a vodovodného potrubia 5 000 5 000 

                      SOU Komenského 27, Pezinok- Rekonštrukcia telocvične 8 650 8 650 

                      ZSŠ Račianska 105 - rekonštrukcia kotolne 2 058 2 058 

                      ZSŠ dopravná, Sklenárová 9- rekonšrukcia dielní  400 0 

                      ZSŠ Tokajícka 24 - PD rekonštrukcia kotolne 270 230 

                      ZSŠ záhradnícka , Malinovo - PD Rekonštrukcia kotolne 4 967 4 967 

                      ZSŠ drevárska, Pavlovočova 3 - Oprava kotla 0 0 

                      ZSŠ polygrafická, Račianska 190- PD rekonštrukcia kotolne 629 0 

                      Gymnázium I. Horvátha - digitálne multifunkčné zariadenie  85 85 

                      Športové gymnázium, Ostredkova - digitálne multifunkčné zariadenie  171 171 

                      Gymnázium Eisteinova - digitálne multifunkčné zariadenie  85 85 

                      Gymnázium Pankúchova - digitálne multifunkčné zariadenie  171 171 

                      Škola pre MND, Teplická - digitálne multifunkčné zariadenie  85 85 

                      Obchodná akadémia, Račianska - digitálne multifunkčné zariadenie  85 85 

                      Obchodná akadémia, Dudova - digitálne multifunkčné zariadenie  85 85 

                      Konzervatórium, Tolstého - digitálne multifunkčné zariadenie  86 85 

                      Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova - digitálne multifunkčné zariadenie  86 85 

                      Domov mládeže, Trnavská cesta - digitálne multifunkčné zariadenie  86 85 

                      Domov mládeže, Račianska - digitálne multifunkčné zariadenie  171 171 

                      SPŠ elektrotechnická, Hálova - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      SPŠ elektrotechnická, K. Adlera - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      SPŠ dopravná, Kvačalova - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      ZSŠ drevárska, Pavlovičova - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      ZSŠ poľnohosp., Ivanka pri Dunaji - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      ZSŠ, Kysucká - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      SOU obchodné, Sklenárova - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      SOU strojárske, J. Jonáša - digitálne multifunkčné zariadenie  46 46 

                      ZSŠ poľnohosp., Ivanka pri Dunaji - nákup nábytku, nákup prev. strojov ... 0 219 

                      Stredná geodetická škola, Vazovova ul., Bratislava - nákup prevádzkových strojov, ... 0 50 
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                      SOU elektrotechnické, Rybničná - vypracovanie projektovej dokumentácie s geod. 
zameraním 

300 300 

                      Konzervatórium, Konventná - inžinierska činnosť 0 0 

                      Konzervatórium, Tolstého - nákup 2 klavírov 0 0 

                      Ostatné  1 572 0 

v tom : sociálne zabezpečenie 15 044 13 524 

           z toho: DSS pre deti a dospelých Merema, Pri starom mlyne 1- rekonštrukcia kotolne  2 547 2 547 

                      DSS pre deti Gaudeámus, Mokrohájska 3- rekonštrukcia kanála ÚK a TÚV 259 259 

                      DSS pre deti Sibírska 69 - terénne a sadové úpravy, spevnené plochy 36 35 

                      DSS pre dospelých, SNP 38, Báhoň - Nákup varného el. kotla 100 L 162 161 

                      DSS pre deti a dospelých prof. K. Matulaya, Lipského 13 - Nákup umývačky riadu 90 90 

                      DD a DSS Kaštieľ Stupava - rekonštrukcia kaštieľa,  stvebné práce, stav. dozor, 
inventarizácia 

6 254 4 096 

                      DSS KAMPINO-náklady na rekonštrukciu a vybavenie priestorov (rozšírenie kapacity) 0 0 

                      DSS Senec s detašovaným pracoviskom Báhoň - nákup nábytku  0 0 

                      DSS Plavecké Podhradie - technicko-materiálne vybavenie  v súvislosti s rozšírením 
kapacity  

0 0 

                      nákup špeciálnych motorových vozidiel pre zar. sociálnych služieb z RF 4 800 4 183 

                      DSS pre deti a dospelých, Javorinská 7a-vypracovanie PD na NN prípojku 84 81 

                      DSS MEREMA - digitálne multifunkčné zariadenie 86 85 

                      DSS ROSA - digitálne multifunkčné zariadenie 171 171 

                      DSS GAUDEAMUS - digitálne multifunkčné zariadenie 85 85 

                      DSS ROZSUTEC - digitálne multifunkčné zariadenie 85 85 

                      DSS Javorínska - digitálne multifunkčné zariadenie 85 85 

                      DD a DSS Kaštieľ Stupava - nákup plyn. sporáka, 2 ks priem. pračiek, plyn. varný kotol 0 726 

                      DD Rača - nákup kancelárskych strojov, ... 0 235 

                      DSS INTEGRA - nákup kancelárskych strojov, ... 0 169 

                      DSS Sibírska - nákup kancelárskych strojov, ... 0 62 

                      DSS KAMPINO - vodná posteľ do špeciálnej psychorelaxačnej miestnosti    67 

                      DSS Plavecké Podhradie 300 300 

 
 

5.5. Príjmové finančné operácie 
 
 
Príjmové finančné operácie boli v roku 2007 rozpočtované vo výške 26 486 tis. Sk a ich 

skutočné naplnenie predstavuje 26 246 tis. Sk, čo znamená pomerné plnenie na úrovni 99,1 %. 
Najväčšiu zložku týchto príjmov v objeme 20 971 tis. Sk reprezentujú príjmy zo štátneho rozpočtu na 
úhradu straty vo výkonoch vo verejnom záujme a účelové prostriedky z fondov EÚ. Suma 4 898 tis. Sk 
predstavuje použitie prostriedkov rezervného fondu, a to nákup špeciálnych vozidiel a rekonštrukcia 
strechy ZSŠ Malinovo v súlade s príslušnými uzneseniami Zastupiteľstva BSK. 
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Finančné operácie BSK v roku 2007 

Názov 
Upravený rozpočet 

2007 
Plnenie/Čerpanie Index plnenia/čerpania 

Príjmové finančné operácie 26 486 tis. Sk 26 246 tis. Sk 99,1% 
Výdavkové finančné operácie  4 600 tis. Sk 4 600 tis. Sk 100% 

 
 
 

5.6. Výdavkové finančné operácie 
 
 
Výdavkové finančné operácie boli pre rok 2007 rozpočtované vo výške 4 600 tis. Sk a ich 

čerpanie bolo v objeme 4 600 tis. Sk. Tieto prostriedky boli použité na splácanie istiny prijatého úveru 
na rekonštrukciu budovy úradu. 

 
 
 

5.7. Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2007 
 
 

  Ukazovate ľ          

a b 

Schválený 
rozpočet 
na rok 
2007 

upravený 
rozpočet k 

31.12 
2007 

plnenie/ 
čerpanie 

rozpočtu k 
31.12.2007 

plnenie/ 
čerpanie 
rozpočtu 

v percentách 

    Príjmy spolu 2 684 178 2 993 610 3 045 678 101,68% 
    Bežné príjmy spolu 2 634 178 2 898 791 2 959 642 102,10% 

100         Daňové príjmy 1 440 606 1 602 027 1 619 346 101,08% 
200         Nedaňové príjmy 88 875 132 268 165 740 125,00% 
310         Granty a transfery 1 104 697 1 164 496 1 174 556 100,86% 

    Kapitálové príjmy spolu 0 68 333 59 790 87,50% 
200         Nedaňové príjmy 0 12 737 11 495 90,25% 
320         Granty a transfery 0 55 596 48 295 86,87% 

400       Príjmy z finan čných transakcií (splácanie úverov 
a pôžičiek a predaja majetkových ú častí) 50 000 26 486 26 246 99,09% 

                              prevod prostriedkov z roku 2006 0 20 971 21 348 101,80% 
                              použitie rezervného fondu 50 000 5 515 4 898 88,81% 

    Výdavky spolu 2 684 178 2 993 610 2 931 829 97,94% 
          Bežné výdavky 2 277 415 2 787 564 2 733 964 98,08% 

01               Úrad BSK 220 542 274 229 266 596 97,22% 

               z toho: prevádzka Úradu BSK                  199 096 205 218 197 586 96,28% 

                            rezervy rozpočtu BSK  -rezerva 
predsedu BSK 

4 500 4 490 4 490 100,00% 

                            použitie zdrojov z rozpočtu Európskej 
únie 16 946 58 559 58 559 100,00% 

                            veľká údržba Úrad BSK 0 5 962 5 961 99,98% 
07               Zdravotníctvo - ve ľká údržba 700 899 899 100,00% 
04               Doprava 271 309 284 155 282 874 99,55% 

08               Kultúra  na originálne kompetencie v oblasti 
kultúry 62 423 81 967 81 805 99,80% 

                v tom: bežné výdavky pre kultúrne zariadenia 58 287 68 520 68 360 99,77% 
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                rezervy rozpočtu BSK na originálne 
kompetencie v oblasti kultúry 4 000 4 000 4 000 100,00% 

                            veľká údržba kultúra 136 9 447 9 445 99,98% 

09               Vzdelávanie 1 220 343 1 586 562 1 534 375 96,71% 

                z toho: prenesené kompetencie  985 322 1 108 635 1 108 635 100,00% 

                             rezervy rozpočtu BSK na prenesené 
kompetencie v oblasti vzdeávania 30 474 30 474 30 474 100,00% 

                             rezervy rozpočtu BSK na  
spolufinancovanie projektov z rozpočtu EÚ 

3 000 720 720 100,00% 

                             originálne kompetencie 140 838 143 685 138 633 96,48% 

                             rezervy rozpočtu BSK na originálne 
kompetencie v oblasti vzdeávania 

10 829 7 410 7 410 100,00% 

                            veľká údržba vzdelávanie 49 880 295 638 248 503 84,06% 

10               Sociálne zabezpe čenie  502 098 559 752 567 415 101,37% 

                 sociálne zabezpečenie - celkom 489 058 491 333 490 936 99,92% 

                 rezervy rozpočtu na originálne kompetencie v 
oblasti sociálneho zabezpečenia 9 000 9 000 9 000 100,00% 

                            veľká údržba sociálne zabezpečenie 4 040 59 419 67 479 113,56% 

B.         Kapitálové výdavky 402 163 201 446 193 265 95,94% 
01              z toho: Úrad BSK                  16 0 655 59 143 55 882 94,49% 
                            Úrad BSK                  114 465 53 362 50 112 93,91% 

                            použitie zdrojov z rozpočtu Európskej 
únie EF Úrad BV 46 190 5 781 5 770 99,81% 

04                           doprava 2 875 445 445 100,00% 
07                           zdravotníctvo 5 500  8 999 8 999 100,00% 
08                           kultúra 31 374 31 660 31 443 99,31% 

                            kultúra 18 937 19 210 19 293 100,43% 

                            použitie zdrojov z rozpočtu Európskej 
únie EF Úrad KV 

12 437 12 450 12 150 97,59% 

09                           vzdelávanie 141 558  45 087 41 487 92,02% 
10                           sociálne zabezpe čenie 60 201 56 112 55 009 98,03% 

                            sociálne zabezpečenie 40 050 15 044 13 524 89,90% 

                            použitie zdrojov z rozpočtu Európskej 
únie EF Úrad KV 20 151 41 068 41 485 101,02% 

F.       Výdavky na finan čné transakcie (poskytovanie 
úverov a pôži čiek) 4 600 4 600 4 600 100,00% 

  
 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  
 Prebytok(+) / Schodok (-) 

0 0 113 848    

 Účelovo viazané prostriedky   1 147  

 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ÚPRAVE  
 Prebytok(+) / Schodok (-) 

  112 701  

 
 
 
 

Skutočné plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 31.decembru 2007 podľa 

výkazu Fin- SAM 2-04: 

Príjmy celkom:                                          3 040 050 674,84 Sk 

korekcia: 

-  Úprava o nevykázané nedaňové príjmy, najmä povolené prekročenia rozpočtu vo výkaze FIN-

SAM 2-04 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
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samosprávneho kraja. Po zhraní rozpočtu Úradu BSK a rozpočtových organizácií  sa  tieto 

príjmy nezobrazujú vo výkaze FIN- SAM 2-04, t.j. zvyšujú sa skutočné príjmy o   + 

5 627 167,11Sk. Uvedená korekcia vznikla najmä z dôvodu nezaúčtovania vlastných príjmov 

školskými zariadeniami. Uvedené príjmy sú zariadenia povinné odviesť BSK, ktorý im ich 

následne prepošle späť. Nakoľko si zariadenia tieto príjmy nazaúčtovali sú vedené 

v účtovníctve arovnako v  rozpočte BSK naviac. 

Skutočné plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja k 31.decembru 2007 po úprave  
 
Príjmy celkom:                                                   3 045 677 841,95 Sk 
 

 
Skutočné čerpanie výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované k 31.decembru 2007. 

Výdavky celkom:                              2 937 172 533,33 Sk 

korekcia: 

– V roku 2007 neboli vyčerpané všetky prijaté dotácie zo štátneho rozpočtu. Niektoré dotácie boli 

vrátené počas roka 2007. Tieto boli zaúčtované akoby boli čerpané v plnej výške. 

V skutočnosti dochádza k skresleniu čerpania výdavkov o refundácie. Ďalej  u projektov z EÚ, 

ktoré boli refundované platobným orgánom dochádza k zníženiu výdavkov o prijatú refundáciu, 

teda výdavky sú zaúčtované vyššie o túto sumu  - 5 343 571,53 Sk.                       

Skutočné čerpanie výdavkov Bratislavského samosprávneho kraja k 31.decembru 2007 po 
úprave  
Výdavky celkom:                                2 931 828 961,80 Sk 
 
Rozdiel príjmov a výdavkov:                          113 848 880,15 Sk 

 

z toho: 
 

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

 
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie na projekty 

realizované SPŠ elektrotechnickou, K.Adlera                                            38 897,20 Sk,  
-  nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie  pre Gymnázium 

A.Einsteina, Einsteinová                                                                          280 506,27 Sk,     
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie  pre Obchodnú 

akadémiu nevädzová 3                                                                              66 281,90 Sk     
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie  pre Strednú 

geodetickú školu                                                                                        80 418,01 Sk     
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov MŠ SR projekt elektronizácia  a 

revitalizácia DM“   pre DM, Trnavská 2                                                   200 000,00 Sk 
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Iné záväzky 

- výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu                          207 815,94 Sk, 
- povolené prekročenia rozpočtu    pre DSS Sibírska                                  51 853,00 Sk,                                                     
- povolené prekročenia rozpočtu  pre DM Trnavská                                    15 200,00 Sk,     
- povolené prekročenia rozpočtu  pre Strednú vinársko- ovocinársku školu, Modra                                 

55 702,00 Sk     
- povolené prekročenia rozpočtu  pre Školu pre mimoriadneč nadané deti, Teplická 

150 408,00 Sk     
 

 

 
Prebytok hospodárenia po úprave                                   112 701 797,83 Sk 

 
 
 

6. Použitie prebytku hospodárenia Bratislavského samosprávneho 
kraja za rok 2007 

 
 

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

Prebytok hospodárenia:       112 701 797,83 Sk 
 
 

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

   
 

Prídel v sociálnom fonde bude slúžiť na realizáciu sociálnej politiky Úradu BSK. Rezervný fond 
sa použije v prípade potrieb BSK a o jeho použití rozhodne zastupiteľstvo. 

 
 
 
 

7. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2007 
 

 
Celková výška aktív BSK vykázaná k 31.12.2007 podľa účtovnej závierky predstavuje sumu       

4 737 709 tis. Sk. Z toho 3 688 047 tis. Sk predstavujú stále aktíva a 724 834 tis. Sk obežné aktíva. 
Celkové pasíva BSK k 31.12.2007 predstavujú sumu 4 737 709 tis. Sk, z toho Vlastné zdroje krytia 
aktív vo výške 4 402 006 tis. Sk a cudzie zdroje  335 703 tis. Sk. 
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Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK vykázaná 
k 31.12.2007 podľa účtovnej závierky predstavuje sumu 3 358 638 tis. Sk. Z toho 2 849 698 tis. Sk 
predstavujú stále aktíva a 508 940 tis. Sk obežné aktíva. Celkové pasíva BSK k 31.12.2007 
predstavujú sumu 3 358 638   tis. Sk, z toho Vlastné zdroje krytia aktív vo výške 3 145 147 tis. Sk 
a Cudzie zdroje  213 491 tis. Sk. 

 
Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vykázaná 

k 31.12.2007 podľa účtovnej závierky predstavuje sumu       1 378 839 tis. Sk. Z toho 1 162 944 tis. Sk 
predstavujú stále aktíva a 215 894  tis. Sk obežné aktíva. Celkové pasíva BSK k 31.12.2007 
predstavujú sumu 1 378 839 tis. Sk, z toho Vlastné zdroje krytia aktív vo výške 1 256 627 tis. Sk 
a Cudzie zdroje  122 212 tis. Sk. 
 

V rámci aktív – stále aktíva predstavuje najvýznamnejšiu položku hmotný 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  BSK k 31.12.2007 

BILANCIA AKTÍV A PASÍV rozpočových organizácií v ZP BSK a Úradu BSK 

BILANCIA  
stav k 31.12 
2007 

stav k 
31.12.2006 

Pomer oproti 
minulému roku 

AKTIVA 3 358 638 2 525 103 133,02% 
STÁLE AKTÍVA 2 849 698 2 124 823 134,13% 
Dlhodobý nehmotný majetok - netto 21 658 12 120 178,70% 
Dlhodobý hmotný majetok - netto 2 813 945 2 104 763 133,71% 
Dlhodobý finančný majetok  14 095 7 940 177,52% 
OBEŽNÝ AKTÍVA 508 940 400 281 127,15% 
Zásoby  20 199 16 790 120,30% 
Pohľadávky 31 039 13 668 227,09% 
Finančný majetok  455 972 368 976 123,58% 
Prechodné účty aktív  1 730 847 204,20% 

PASÍVA 3 358 638 2 525 103 133,02% 
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA OBEŽNÝCH AKTÍV 3 145 147 2 291 123 137,29% 
Majetkové fondy  2 769 123 2 042 631 135,58% 
Finančné a peňažné fondy  229 864 87 422 262,94% 
Hospodársky výsledok 146 160 160 125 90,65% 
Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia  0 0 - 
CUDZIE ZDROJE 213 491 233 980 91,24% 
Rezervy  0 0 - 
Dlhodobé záväzky  3 658 2 418 151,28% 
Krátkodobé záväzky 121 539 133 407 91,10% 
Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci  80 520 85 120 94,60% 
Prechodné účty pasívne 7 774 13 036 59,64% 
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8. Prehľad o majetku (stále aktíva) BSK k 31.12.2007 
 
 

Celková výška majetku BSK vykázaná Úradom BSK a rozpočtovými organizćiami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK k 31.12.2007 predstavuje sumu v obstarávacej cene 7 253 839 tis. Sk. Stále aktíva 
BSK podľa účtovnej závierky k 31.12.2007 sú vykázané v celkovej výške 4 012 875  tis. Sk.  

Výška majetku BSK vykázaná Úradom BSK a rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK k 31.12.2007 predstavuje sumu v obstarávacej cene 5 105 399 tis. Sk. Stále aktíva 
BSK podľa účtovnej závierky k 31.12.2007 sú vykázané v celkovej výške 2 849 930 tis. Sk.  

 
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej  pôsobnosti BSK k 31.12.2007 v účtovnej evidencii 

evidujú investičný majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej hodnote 2 148 440 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 1 162 945 tis. Sk. 

 
 

PREHĽAD O MAJETKU v správe RO v ZP BSK a Úradu BSK (v tis. Sk) 

stav k 31.12 2007 Brutto korekcia netto  
STÁLE AKTÍVA 5 105 399 2 255 469 2 849 930
Dlhodobý nehmotný majetok 43 557 21 899 21 658
Nehmotné výsledky výskumu a vývoja  0 0 0
Softvér  30 841 20 133 10 708
Oceniteľné práva  11 522 572 10 950
Drobný dlhodobý nehmotný majetok  19 19 0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  1 176 1 176 0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 0 0 0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  0 0 0
Dlhodobý hmotný majetok 5 047 747 2 233 570 2 814 177
Pozemky  1 114 024 0 1 114 024
Umelecké diela a zbierky  409 0 409
Predmety z drahých kovov  0 0 0
Stavby  3 423 552 1 894 005 1 529 547
Stroje prístroje a zariadenia  315 479 240 817 74 662
Dopravné prostriedky  100 391 79 160 21 231
Pestovateľské celky trvalých porastov  6 835 4 948 1 887
Základné stádo a ťažné zvieratá 70 16 54
Drobný dlhodobý hmotný majetok  13 268 13 122 146
Ostatný dlhodobý hmotný majetok  1 502 1 502 0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  71 988 0 71 988
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok  229 0 229
Dlhodobý finančný majetok 14 095 0 14 095
Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe  1 330 0 1 330
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným 
vplyvom  0 0 0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  0 0 0
Dlhodobé pôžičky  0 0 0
Ostatný dlhodobý finančný majetok  12 765 0 12 765
Obstaranie dlhodobého finančného majetku  0 0 0
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Majetok BSK možno charakterizovať vysokou mierou opotrebovanosti, 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. Z pohľadu odvetvového členenia 
je najviac opotrebovaný majetok v odvetví vzdelávanie. Najväčšiu odpisovanú skupinu čo do objemu 
tvoria  budovy, možno ich charakterizovať mierou opotrebovanosti 76,33%. 

 

 
 

9. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2007 
 
 
Sociálny fond 
 

Bratislavský samosprávny kraj ako zamestnávateľ v záujme zabezpečovania sociálnych potrieb 
zamestnancov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídelu vo výške 1,5 %  objemu 
skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov. Zo sociálneho fondu bol realizovaný príspevok na 
stravovanie pre zamestnancov vo výške 13,- Sk na  deň, za rok 2007 na stravovanie bol vynaložená 
suma 506 tis.Sk.   

Na účely starostlivosti o zamestnancov bola poskytnutá suma 194 tis. Sk. Úrad BSK dal 
ponuku zamestnancom zúčastniť sa diagnosticko-preventívnych lekárskych prehliadok v Preventívnom 
centre Onkologického ústavu sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave v sume 8 tis. Sk na osobu, celkovo tvorili 
tieto výdavky v roku 2007 sumu 120tis. Sk. Ponuku preventívnej  prehliadky využilo 123 zamestnancov.  

 
 
 
 

Prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu (v tis.Sk).   
 
 

Zostatok  SF k 1.1.2007 v SK 247  
Základný prídel  1 049  
Ostatná tvorba 848  
Tvorba spolu 2 144  
Stravovanie 506 
Starostlivosť o zamestnancov 194  
ONKO - prehliadky 120 
Čerpanie spolu 820 
Zostatok SF k 31.12.2007 v SK 1 324  

 
 
 
Rezervný fond 
 

Počiatočný stav rezervného fondu na začiatku roka 2007 bol 74 494 tis. Sk (74 494 300,04 Sk). 
V roku 2007 zastupiteľstvo BSK schválilo uznesením č. 20/2007 zo dňa 25.04.2007 záverečný účet 
a odvod časti prebytku hospodárenia za rok 2006 vo výške 157 000 tis. Sk do rezervného fondu.  
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Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007 schválilo použitie  finančných 

prostriedkov  z rezervného fondu  vo výške 4 800 tis. Sk na nákup špeciálnych motorových vozidiel pre 
zariadenia sociálnych služieb. Finančné prostriedky  boli čerpané vo výške  4 183 tis. Sk.  V roku 2007 
sa použilo na rekonštrukciu strechy v ZSŠ v Malinove 715 tis.Sk v zmysle uznesenia zastupiteľstva č. 
34/2006 zo dňa 28.06.2006. 
 

Na konci roka bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte 
predstavujúcom rezervný fond BSK vo výške 226 596 tis. Sk (226 596 228,04). 

 
 

10. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2007 
 

Celková výška záväzkov BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2007 predstavuje 
sumu 335 703 tis. Sk.. Na uvedenom stave záväzkov BSK k 31.12.2007 sa najväčšou  mierou 
podieľajú záväzky škôl a školských zariadení.  

 
Podľa druhu evidoval BSK k 31.12.2007 záväzky: 

 
- Dlhodobé záväzky, ktoré predstavujú najmä staré záväzky  
- Záväzky z obchodného styku, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2007 za 

Úrad BSK a jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.   
- Záväzky voči zamestnancom, ktoré obsahujú najmä mzdy rozpočtových 

a príspevkových organizácií za december 2007 vyplatené v januári 2007. 
- 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 2007 na sporenie, 

poistné a pod. za Úrad BSK a jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.  
 
 

Zvýšené záväzky predstavujú najmä neuhradené faktúry z obchodného styku prebiehajúce ku 
koncu roka.  

Pohľadávky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti evidované na oddelení správy a evidencie 
majetku pozostávajú predovšetkým z dôvodov : 

 
- nezaplatenia nájomného za nebytové priestory 
- nezaplatenia nájomného za ubytovanie 
- nezaplatenia prác vykonávaných prostredníctvom žiakov SOU  
- nezaplatenia nákladov spojených s výukov a praxou učňov 
- nezaplatenia nákladov za teoretickú výučbu 
- nezaplatenia nákladov za upratovanie 
- nezaplatenia stravného 
- nezaplatenia výživného 
- krádeže a nezistenie páchateľa orgánmi činnými v trestnom konaní 
- neuhradenie z dôvodu premlčania pohľadávok 
- úmrtie dlžníka 
- trovy súdneho konania 
- trovy právneho zastúpenia 
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- trovy exekučného konania 
- insolventnosť dlžníka a následné vyhlásenie  Konkurzu a výmaz spoločnosti 

z Obchodného registra príslušného súdu 
- neexistujúca právna subjektivita dlžníka –nevymožiteľnosť pohľadávky 
- prevzaté pohľadávky po právnych predchodcoch ktoré v čase prevzatia už boli 

nevymožiteľné 
 
Celková výška pohľadávok BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2007 predstavuje 

sumu   120 916 tis. Sk. Najvýznamnejšiu skupinu podľa objemu finančných prostriedkov predstavujú 
pohľadávky príspevkových organizácií v oblasti vzdelávania, ktoré predstavujú podiel na celkových 
pohľadávkach 74 %. 
 

11. Prehľad o vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách BSK 31.12.2007 
 

 
BSK nečerpal v priebehu roku 2007 bankový úver. V roku 2007 sa znížil dlh za prijatý úver 

v roku 2005 na rekonštrukciu budovy  Úradu BSK o 4 800 tis. Sk a jeho stav  k 31.12.2007 
predstavoval výšku  80 520 tis. Sk.  BSK neručí svojím majetkom za poskytnuté úvery. 
 
 
 

12. Prehľad o hospod. príspevkových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK k 31.12.2007 

 
Hospodársky výsledok príspevkových organizácií  BSK v roku 2007 

Výsledok hospodárenia pred zdanením (v tis.)     

nazov príspevkovej organizácie 
hlavná 
činnosť 

podnikateľská 
činnosť 

stav k 
31.12.2006 

Spolu 
2007 

Bratislavské bábkové divadlo 269 0 -201 269 
Divadlo / Škola LUDUS 285 0 -371 285 
Divadlo ARÉNA 21 0 -6 341 21 
Divadlo ASTORKA 1 012 0 -1 201 1 012 
Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka 264 0 151 264 
Malokarpatská knižnica v Pezinku -583 0 -759 -583 
Malokarpatské múzeum v Pezinku -95 0 1 -95 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre -567 0 -515 -567 
Nemocnica s poliklinikou Malacky -7 709 0 21 069 -7 709 
Poliklinika Karlova Ves 4 0 -1 217 4 
Poliklinika Petržalka -81 0 -18 -81 
Poliklinika Pezinok 0 0 -10 338 0 
Poliklinika Senec, príspevková o 0 0 9 712 0 
SOU chemické Slovnaft -75 0 459 -75 
SOU, Ivanská cesta 21 BA -4 570 43 -3 491 -4 527 
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava 143 0 -1 281 143 
Stredné odborné učilište elektrotechnické, Rybničná BA -4 684 3 433 1 029 -1 252 
Stredné odborné učilište energetické, Pod holým vrchom 
BA -4 102 17 -4 403 -4 085 
Stredné odborné učilište lesnícke,Modra 1 059 0 -861 1 059 
Stredné odborné učilište M.R.Š -517 0 -25 -517 
Stredné odborné učilište obchodné, NA pántoch BA -7 436 20 19 -7 416 
Stredné odborné učilište obchodné S.Jurkoviča, Sklenárova 65 80 -125 145 
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BA 
Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií, Hlinícka 
BA -1 225 1 532 -425 307 
Stredné odborné učilište stavebné,Ružinovská BA -5 028 880 -3 437 -4 148 
Stredné odborné učilište strojárske, Vranovská BA -34 34 0 0 
Stredné odborné učilište strojárske,J.Jonáša BA-DNV -4 246 996 -4 049 -3 250 
Stredné odborné učilište, Svätoplukova ul. BA -206 84 358 -122 
Stredné odborné učilište,Komenského ul. Pezinok -1 013 0 0 -1 013 
Štátna jazyková škola, Palisády BA 2 457 290 314 2 746 
Združená hotelová akadémia, Mikovíniho BA -26 36 234 11 
Združená stredná škola dopravná, Sklenároa BA 80 108 -8 564 188 
Združená stredná škola drevárska, Pavlovičova BA -484 0 -1 516 -484 
Združená stredná škola, Kysucká Senec 0 0 0 0 
Združená stredná škola polygrafická, Račianska 190 BA 32 150 -2 775 182 
Združená stredná škola potravinárska, Farského BA -1 627 0 -3 973 -1 627 
Združená stredná škola potravinárska, Harmincova BA -538 207 -2 126 -331 
Združená stredná škola, Račianska 105 BA -745 0 -912 -745 
Združená stredná škola, Sklenárova 7 BA 7 0 376 7 
SPOLU -39 893 7 911 -25 200 -31 982 
 

V hlavnej činnosti príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK nedošlo k  
zlepšeniu z pohľadu hospodárenia.  

 
Pri pohľade na náklady a výnosy škôl (hlavná činnosť) v období rokov 2005 až 2007 

nedochádza k zásadnej zmene. Mierne sa znížili ostatné výnosy, teda tie, ktoré produkujú organizácie 
zo svojej činnosti. Na druhej strane sa zvýšili prevádzkové dotácie zo strany zriaďovateľa BSK. 
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. Absolútna výška hospodárskeho 

výsledku vzhľadom na rozdiely vo výške nákladov a výnosov u jednotlivých škôl nie je vhodnou 
porovnávacou bázou. Môžeme však porovnávať mieru zisku ako pomer hodnoty zisku k vynaloženým 
nákladom.  

Krátky pohľad na nižšie uvedenú tabuľku poskytne obraz, ktoré školy s akým zameraním 
dosahujú lepšie hospodárske výsledky. Sú to predovšetkým školy so zameraním s väčšou pridanou 
hodnotu ako strojárske, telekomunikačné, elektrotechnické a pod. Nie všetky však majú rovnakú mieru 
zisku. Z dôvodov pre takýto stav by sa dala uviesť napríklad stavba a zloženie nákladov a odôvodnenie 
ich výšky, resp. i odôvodnenie výšky výnosov.  

 
V zmysle novely zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách s účinnosťou od 1. januára 

2008 bol zrušený § 24 podľa ktorého bol zriaďovateľ príspevkovej organizácie povinný zrušiť  túto 
organizáciu, ak bola dva po sebe idúce roky v strate, ak táto strata nebola vysporiadaná z rezervného 
fondu, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z kladného hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich 
rokov a ani z fondu reprodukcie príspevkovej organizácie.  
 

13. Prehľad o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou  BSK 
k 31.12.2007 

 
BSK má k 31.12.2007 majetkovú účasť v štyroch obchodných spoločnostiach: 

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

 
 

Vybrané údaje o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou Bratislavského 
samosprávneho kraja k 31.12.2007 (v tis. Sk) 

 Eurovalley, a.s. 
Regionálne cesty 
Bratislava, a.s. 

Bratislavská 
integrovaná 
doprava, s.r.o. 

Bratislavská 
regionálna 
koľajová 

spoločnosť, a. s. 

Údaje o majetku a zdrojoch krytia majetku spoločností 

A K T Í V A  277 458 43 879 229 162 377 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 
Neobežný majetok netto 224 624 15 887 53 26 430 
Zásoby 0 1 941 0 330 
Pohľadávky 733 5 436 0 119 323 
Finančný majetok 43 523 20 311 171 8 361 
Prechodné účty aktívne 8 578 304 5 7 933 

P A S Í V A 277 458 43 879 229 162 377 

Vlastné imanie 74 662 11 004 -62 -6 103 
Záväzky (bez bankových úverov a pôžičiek) 202 796 32 854 291 151 069 
Bankové výpomoci a pôžičky 0 0 0 3 563 
Prechodné účty pasívne 0 21 0 13 848 

Údaje o hospodárskom výsledku 

Výnosy 181 988 115 030 2 420 264 512 
Náklady 108 814 111 430 2 423 253 073 

H O S P O D Á R S K Y   V Ý S L E D O K 73 174 3 600 -3 11 439 

Údaje o hospodárskom výsledku  

Základné imanie 10 000 1 000 1 000 72 000 
Kapitálové fondy 0 0 0 100 
Zákonný rezervný fond 12 300 0 0 
Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 0 
Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 524 6 104 -1 059 -89 642 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 73 174 3 600 -3 11 439 

V L A S T N É   I M A N I E 74 662 11 004 -62 -6 103 
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Záver 
 

BSK v  roku 2007 dokázal zabezpečiť všetky základné úlohy, a to najmä samostatne 
hospodáriť s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. Bratislavskému samosprávnemu 
kraju sa podarilo dodržať všetky zámery a zásady rozpočtovej politiky, ktoré si pre rok 2007 stanovil. 
Rozpočet BSK bol počas celého roka vyrovnaný a na základe konzervatívneho prístupu sa vytvoril 
prebytok hospodárenia vo výške cca 112. mil. Sk.  
 

Hospodárenie BSK bolo overené audítorom, pričom predmetom auditu bolo overenie súladu 
hospodárenia BSK  s legislatívnou úpravou a overenie stavu a vývoja dlhu a dodržiavanie pravidiel 
návratných zdrojov financovania. (Správa nezávislého audítora je uvedená v prílohe.) 
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