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JURAJ DROBA

Milé čitateľky, 
milí čitatelia,
máme za sebou mimoriad-
ne ťažké obdobie. Od za-
čiatku marca sme na župe  
v permanentnej pohoto-
vosti. Koronavírus doslova 
zmietol zo stola väčšinu na-
šich plánov a zmenil životy 
nás všetkých. Museli sme 
zatvoriť školy, zrušiť podu-
jatia a najmä zaviesť prís-
ne opatrenia. To najťažšie,  
s čím sme sa museli vyrov-
nať, bola situácia v zaria-
dení sociálnych služieb v Pezinku. Napriek nášmu 
enormnému úsiliu pandémia priamo zaútočila na 
zdravie i životy našich klientov. To je situácia, na kto-
rú vás v živote nikto nepripraví.

A práve v tých najťažších momentoch sme spoznali 
ozajstných hrdinov. Naši kolegovia nielenže riskovali 
zdravie, ale dobrovoľne odišli na niekoľko týždňov do 
izolácie – starať sa o klientov v domovoch sociálnych 
služieb. Bez kontaktu s vonkajším svetom pracovali vo 
vysoko rizikovom prostredí.

Spomedzi všetkých, ktorí zohrali v posledné mesiace 
dôležitú úlohu v boji proti koronavírusu, chcem vy-
zdvihnúť tri dámy. Prvou z nich je krízová manažérka 
Jana Matulová, ktorá riadila domov sociálnych slu-
žieb v Pezinku v najťažšom období. Druhou je riaditeľ-
ka odboru sociálnych vecí BSK Marica Šiková, ktorá 
dokázala zabezpečiť chod sociálnych služieb v kraji aj 
počas mimoriadneho stavu. Treťou je riaditeľka úra-
du Patrícia Mešťan, ktorá dokonale zvládala riadenie 
úradu v naozaj kritickom období. Dámy, ste pre mňa 
skutočnými hrdinkami. Ďakujem!

Som presvedčený o tom, že Slovensko bolo v boji proti 
koronavírusu príkladom pre celý svet a Bratislavský 
kraj príkladom pre celé Slovensko. To však nezname-
ná, že môžeme poľaviť. Apelujem na všetkých: buďme 
aj naďalej zodpovední, ľudskí a dodržujme všetky po-
trebné odporúčania. Teraz nás čaká dôležité obdobie 
reštartu ekonomiky a udržania zamestnanosti.

Úrad Bratislavského kraja prešiel tiež veľkou skúškou 
a musel prehodnotiť svoje priority. Napriek veľkým fi-
nančným stratám som rád, že rozvoj kraja sa nezasta-
vil a pustili sme sa do viacerých projektov. Viac sa do-
zviete v samotnom časopise, ktorý práve držíte v ruke.

Žiaľ, život neprináša len dobré správy. Veľmi ma za-
siahla smutná správa o tragickom úmrtí nášho žup-
ného poslanca Vladimíra Dolinaya a jeho manželky 
Zuzky. Župa prišla o pracovitého a slušného človeka, 
skvelého otca a priateľa. Česť jeho pamiatke.
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Starostovia pre kraj

Predseda BSK bol 
prv ý m predstavi-
teľom samospráv y 
na Slovensku, ktorý 

reagoval na mediálne správy o pr-
vých ľuďoch nakazených koronaví-
rusom. Už v nedeľu 08. 03. 2020 sa 
prerušilo vyučovanie na všetkých 
župných školách. Od začiatku ší-
renia pandémie boli na Úrade BSK 
dodržiavané hygienické opatrenia  
a usmernenia, ktoré vydal Regionál-
ny úrad verejného zdravotníctva. 
Aj napriek tejto promptnej reak-
cii župy sa najvážnejšie ohrozenia  
a straty na životoch zaznamenali  
v DSS Pezinok, ktorý je v správe 
BSK. Župan ihneď reagoval výme-
nou dovtedajšieho vedenia a na 
zvládnutie tejto vážnej situácie na-
sadil odborníkov zo župy. BSK pod 
vedením Juraja Drobu zvládol ťažké 
pandemické obdobie predovšetkým 
promptnou reakciou, rozumnými 
riešeniami a zodpovedným prístu-
pom.

Klub 7 strán

Teší ma, že BSK patril 
k prvým samosprá-
vam, ktoré zareagovali 
na koronakrízu, a tým 

prispel k znižovaniu šírenia nákazy 
v Bratislavskom kraji a informova-
niu obyvateľov. Okrem toho zohral 
pozitívnu úlohu aj pri zabezpečovaní 
základných ochranných pomôcok pre 
tých, ktorí ich potrebovali – distribú-
ciou do miest a obcí. Myslím si, že prvú 
etapu sme zvládli vďaka efektívnym 
opatreniam dobre. Ľudia sa tiež sprá-
vali mimoriadne zodpovedne. Mu-
síme sa pripraviť na možný príchod 
druhej vlny. Najohrozenejšou skupi-
nou sú predovšetkým seniori. Keď-
že BSK zriaďuje 14 domovov sociál- 
nych služieb, v tejto chvíli je dôležité 
myslieť hlavne na zdravie a prevenciu 
zamestnancov a klientov. Druhou úlo-
hou pre BSK bude podporiť cestovný 
ruch. Je dôležité rôznou formou sa 
usilovať o to, aby ľudia strávili dovo-
lenku v kraji – propagáciou miest, pa-
miatok a atrakcií, ktoré u nás máme.

Starostovia pre kraj

Je zrejmé, že pandémie 
sprevádzajú nešťas-
tia, tak ako aj tú, ktorú 
spôsobuje ochorenie 

COVID-19, čo ma ako človeka a leká-
ra veľmi mrzí. Negatívny potenciál 
nového koronavírusu je, žiaľ, zrejmý. 
Z celkového pohľadu našej krajiny  
a komunity Bratislavského kraja však 
možno povedať, že oproti niektorým 
krajinám sme prvú vlnu pandémie 
zvládli dobre. Veľmi oceňujem poro-
zumenie, odhodlanie, disciplinova-
nosť a rozhodnosť ľudí vo vzťahu k do-
držiavaniu opatrení, ako aj ich včasné 
zavedenie, čo viedlo k pomerne 
priaznivému priebehu. Mrzí ma, a to  
považujem za negatívum, že práve 
tento priaznivý priebeh viedol u čas-
ti ľudí k pocitu falošného bezpečia  
a spätne k spochybňovaniu niektorých 
pravidiel, pričom takéto myšlienkové 
nastavenie nemusí byť optimom pre 
prípad ďalších vĺn epidémie. Súčasný 
priebeh v Austrálii môže otvárať otáz-
ky, aká jeseň by nás mohla čakať.

Nedávno nás zasiahla mimoriadne smutná správa. Pri tragickej autonehode vyhasli 
dva ľudské životy. Život Vladimíra Dolinaya a jeho manželky. Vladimír Dolinay bol 
poslancom Bratislavského samosprávneho kraja a štátnym tajomníkom Ministerstva 
kultúry SR. Predovšetkým to však bol náš kolega a priateľ. Komunálnej politike sa 
venoval roky a jeho záujem pozitívnym spôsobom ovplyvňovať verejné veci bol pre 
mnohých inšpiráciou. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym.

Pôsobil ako:
štátny tajomník Ministerstva kultúry SR 
poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
poslanec Mestského zastupiteľstva Bratislavy
poradca pre vzdelávanie a menšiny, MČ Staré Mesto, Rača * 1. september 1981

† 25. júl 2020

Vladimír Dolinay

Slovensko v roku 2020 čelilo pandémii COVD-19. Štát i samosprávy prijali tvrdé preventívne 
opatrenia. Tie síce pomohli spomaliť šírenie koronavírusu, spôsobili však spomalenie ekonomiky 
i nárast nezamestnanosti. Zaujímalo nás, ako situáciu vnímajú poslanci Zastupiteľstva BSK, ktorí 
vyjadrili svoj názor na otázky: Ako hodnotíte zvládnutie prvej vlny koronakrízy? Čo vnímate ako 
pozitívum a čo ako negatívum?
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Koronavírus zasiahol celý svet a rovnako aj Bra-
tislavský samosprávny kraj. Situáciu, v ktorej 
sme sa ocitli v marci 2020, nikto z nás nepredpo-
kladal. Vyžadovala osobitý prístup a obrovské 
nasadenie. Hrdinami sa stali tí, ktorí nasadili 
vlastné životy, energiu, čas a venovali ju nám 
všetkým. Po uplynutí náročného obdobia v sú-
vislosti s výskytom ochorenia COVID-19 má slo-
víčko ĎAKUJEM oveľa väčšiu silu a moc. Patrí 
ľuďom v prvej línii, ale aj obyvateľom kraja za 
to, že sme situáciu spoločne zvládli a boli sme 
príkladom pre celý svet. Na stránkach časopisu 
Bratislavský kraj prinášame zhrnutie najdôleži-
tejších míľnikov v boji proti koronavírusu.

Už koncom februára prvýkrát zasadal krízový štáb župy. 
Na Slovensku ešte nebol potvrdený COVID-19, no župa 
už vtedy spustila sériu opatrení. Po potvrdení prvého 
pozitívneho prípadu v okrese Malacky (6. 3. 2020) sa 
však situácia zmenila a obmedzenia sa dotkli všetkých 
oblastí spadajúcich pod župu. Ôsmeho marca župan Ju-
raj Droba ako prvý na Slovensku nariadil prerušenie 
vyučovania na všetkých stredných školách v pôsobnosti 
kraja. Spustil tým lavínu a vďaka tomu bolo doslova za 
pár dní v pohotovosti celé Slovensko.

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
úplne zrušili predstavenia. Spoje prímestskej autobu-
sovej dopravy boli dôsledne dezinfikované a cestovné 
poriadky prímestských liniek prešli do prázdninové-
ho režimu. Úrad BSK obmedzil kontakt s verejnosťou 
a fungoval elektronicky, cez e-mail a telefón, ale aj cez 
podateľňu, kde sa vykonali preventívne opatrenia na za-
bránenie šírenia vírusu. Bratislavský samosprávny kraj 
zabezpečil z vlastných zdrojov rúška a dezinfekčné pro-
striedky tak pre domovy sociálnych služieb (DSS), ako aj 
lekárom a zdravotným sestrám v ambulanciách, keďže 
pomoc zo strany štátu bola spočiatku nedostatočná.

Najproblematickejšia situácia nastala v zariadeniach 
sociálnych služieb. V nich sa totiž nachádza veľa ľudí na 
malom priestore. Ide prevažne o ľudí so zhoršeným zdra-
votným stavom. Šiesteho marca hlavný hygienik zakázal 
návštevy a odporučil obmedzenie vychádzok klientov.

Od potvrdenia prvého prípadu COVID-19 v domove so- 
ciálnych služieb (DSS) v Pezinku 11. 4. 2020 župa opatre-
nia ešte sprísnila. Zariadenie sa dostalo do karantény, 
bolo uzatvorené páskou a chránené políciou. Otestovali 
všetkých klientov a zamestnancov. Pozitívne testova-
ní klienti boli fyzicky oddelení od tých s negatívnym 
výsledkom. Priestory župa hĺbkovo vydezinfikovala  

V boji proti koronavírusu  
sme boli príkladom pre celý svet
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Aj vďaka vám sme príkladom pre celý svet
V boji proti koronavírusu by sme to bez vás nezvládli

www.bratislavskykraj.sk

a do zariadenia dodala ďalšie osobné ochranné pracov-
né prostriedky. V polovici apríla (17. 4. 2020) ukončila 
župa zamestnanecký pomer s bývalou riaditeľkou DSS 
a ZpS Pezinok a už na druhý deň nastúpila do zariade-
nia krízová manažérka. Vďaka tomu sa podarilo situáciu 
stabilizovať a posilniť personálne kapacity zamestnan-
cov. Atmosféra sa postupne zlepšovala. Už 20. mája župa 
požiadala regionálneho hygienika, aby mohli zamest-
nanci po zmene opúšťať pracovisko a ísť domov. Izolácia 
sa pre nich skončila 1. júna po vyše šiestich týždňoch. 
 Z 93 klientov zostalo v zariadení 61.

Okrem zariadenia v Pezinku testovala župa na korona-
vírus aj všetkých zamestnancov sociálnych služieb v ce-
lom kraji. Testami na COVID-19, hradenými z rozpočtu 
BSK, prešli aj klienti.

Vzhľadom na situáciu musela župa pristúpiť aj na prvý 
pohľad k neštandardným krokom. Jedným z nich bolo 
poskytnutie vtedy prázdnych stredoškolských interná-
tov ako núdzové karanténne ubytovanie a zabezpečenie 
lôžok pre ľahké doliečenie pacientov z nemocníc v ne-
využívaných župných zariadeniach sociálnych služieb. 
Pripravených bolo 120 lôžok a 10 záložných lôžok v Pe-
zinku.

BSK iniciatívne ponúkol aj svoje nevyužité kapacity  
v jedálni a po oslovení neziskovej organizácie DePaul 
Slovensko prišiel s prípravou obedov pre ľudí bez domo-

va. Tú mal na starosti personál kuchyne v župnom Zaria-
dení sociálnych služieb ROSA na bratislavskej Patrónke.
Aby boli klienti DSS čo najviac pod zdravotnou kontro-
lou, dodala bratislavská župa do každého svojho zariade-
nia sociálnych služieb oxymetre. Tie zabezpečujú moni-
toring základných vitálnych funkcií – meria sa teplota, 
tlak, pulz a dychová frekvencia – a signalizujú zhoršenie 
zdravotného stavu klienta.

Napriek tomu, že jarná vlna pandémie je za nami, epide-
miologickú situáciu sleduje župa i naďalej. V súvislosti  
s jej zhoršujúcim sa vývojom sa sústreďuje na preven-
ciu. V júli v župných zariadeniach sociálnych služieb 
sprísnil kraj hygienické a protiepidemiologické opatre-
nia. Župan Juraj Droba vyzval všetkých, aby nepoľavova-
li a dodržiavali potrebné opatrenia. Tie sa týkajú najmä 
najviac ohrozených osôb – klientov zariadení sociál-
nych služieb vrátane seniorov. Riaditeľov DSS požiadal 
o zvýšenú pozornosť predovšetkým v prípade návštev 
klientov zo strany rodinných príslušníkov, nákupov vo 
veľkých centrách či dovoleniek v zahraničí. Opatrenia sa 
týkajú aj zamestnancov DSS, ktorí sú po návrate zo za-
hraničnej dovolenky testovaní a musia dodržiavať všet-
ky preventívne opatrenia vydané zariadením.

„Apelujem na individuálnu zodpovednosť každého jed- 
notlivca, keďže nezodpovedný prístup ohrozuje zdravie nás 
všetkých,“ uzatvoril predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraj Droba.
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SPRÁVY Z KRAJA 

V polovici augusta bratislavská 
župa poklepala základný ka-
meň dvoch budúcich zariadení 
sociálnych služieb a  spustila 
tým proces deinštitucionalizá-
cie. Pripravovala sa naň dlho  
a je jednou z prvých na Sloven-
sku, ktorá prenáša víziu do re-
ality. Vďaka deinštitucionalizá-
cii sa veľké domovy sociálnych 
služieb zmenia na menšie zaria-
denia rodinného typu. V prípa-
de BSK ide o Domov sociálnych 
služieb a zariadenie podporova- 
ného bývania Merema v Mod-
re a Domov sociálnych služieb  
a zariadenie pre seniorov Rača.

Deinštitucionalizácia znamená na-
hradenie kapacitne veľkých domovov 
sociálnych služieb malými komuni-
tami prijímateľov sociálnych služieb. 
Tie budú rešpektovať ich individuál-
ne potreby a zároveň budú prirodze-
nou súčasťou väzieb a sociálnych vzťa-
hov v ich prirodzenom prostredí. Celý 
proces by mal trvať dva roky.

Komplexná deinštitucionalizácia 
bude zabezpečená v rámci Domova 
sociálnych služieb a zariadenia pod-
porovaného bývania Merema v Mod-

re. Veľkokapacitné zariadenie bude 
nahradené tromi postavenými dvoj-
domami v Častej a Dubovej, debarie-

rizovaným rodinným domom v Mod-
re a zrekonštruovanými priestormi 

v Modre-Kráľovej. Pozitívne sa tým 
ovplyvní život 50 klientov prostred-
níctvom pobytovej starostlivosti.

V prípade Domova sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov Rača hovo-
ríme o čiastočnej deinštitucionalizá-
cii, keďže dôjde k zrekonštruovaniu 
priestorov na Strelkovej 2. Tie budú 
slúžiť minimálne 12 klientom, ktorým 
bude poskytovaná ambulantná služ-
ba, a ďalším 24 klientom bude posky-
tovaná pobytová forma v novostavbe 
na Račianskej, ale aj v zrekonštruova-
nej Strelkovej 2. Obe zariadenia budú 
plne vybavené a prispôsobené indivi-
duálnym potrebám klientov.

Celkové náklady na tieto dva podpo-
rené projekty sa pohybujú na úrov-
ni 7,5 milióna eur. Nové priestory  
a služby pre prijímateľov sociálnych 
služieb bude  župa financovať z vlast-
ných prostriedkov a s podporou 
Európskej únie prostredníctvom 
Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP), ktorého 
riadiacim orgánom je Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR (MPRV SR).

Vďaka deinštitucionalizácii 
zariadení sociálnych služieb 
vzniknú centrá rodinného typu

Zľava: Juraj Štekláč, Patrícia Mešťan, Juraj Droba a Jana Žitňanská Z
d

ro
j: 

ar
c

h
ív

 B
S

K
Z

d
ro

j: 
ar

c
h

ív
 B

S
K

Z
d

ro
j: 

ar
c

h
ív

 B
S

K



| 07

SPRÁVY Z KRAJA

Bratislavský samosprávny kraj 
a Nadácia Tatra banky sa spo-
jili, aby dokázali viac. Sumou  
300 000 eur prispeli na podpo-
ru 111 projektov z oblasti kultú-
ry a umenia v kraji.

„Bratislavský kraj musel pre pandémiu 
pristúpiť k šetriacim opatreniam a na 
tento rok pozastaviť podporu projektov  
z Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy. Preto sme hľadali riešenie, ako 
jej pomôcť a podporiť ju. Veľmi sa teším, 
že sme našli Nadáciu Tatra banky, part-
nera, ktorý nielenže venuje na podporu 
kultúry a umenia v našom kraji nema-
lú sumu, ale tiež využije existujúce pra-
vidlá úspešnej a obľúbenej regionálnej 
dotačnej schémy. Nadácii Tatra banky 
patrí veľké ĎAKUJEME,” vyhlásil pred-
seda Bratislavského samosprávneho 
kraja Juraj Droba.

Financie sú určené na podporu pro-
jektov v oblasti tvorby a prezentácie 
diela, aktivity kultúrnych organizá-
cií, malé a veľké festivaly, prehliad-
ky, súťaže, sympóziá, výskum a tak-
tiež odbornú reflexiu.

„Nadácia Tatra banky dlhodobo pod-
poruje oblasť umenia. V roku 2020 sme  
však aj k tejto oblasti pristúpili úplne 
inak ako zvyčajne. Vzhľadom na bez-
precedentnú krízovú situáciu spôso-
benú ochorením COVID-19 sme jedno-
razovo iba na tento rok zastavili náš 
dlhoročný grantový program Umenie, 
zameraný na VŠ študentov, na mla-
dých a začínajúcich umelcov. Sme 
presvedčení, že teraz je extrémne dôle-
žité reagovať ad hoc na mimoriadne 
udalosti v spoločnosti. Preto sme sa po 
vyplatení 500 000 eur na boj proti ko-
ronavírusu rozhodli reagovať na eko-

nomickú krízu, ktorá má signifikantný 
vplyv na umeleckú sféru. Aktívne sme 
oslovili BSK a expresne rýchlo sme sa 
dohodli na tom, že 50 % projektov ur-
čených na financovanie cez osvedče-
nú dotačnú schému BSK prevezmeme 
pod Nadáciu Tatra banky. Desiatkam 
umelcov takto darujeme 150 000 eur. 
Už teraz sa tešíme na vznik hodnotných 
a zmysluplných umeleckých projek-
tov,“ uviedol Michal Liday, predseda 
Správnej rady Nadácie Tatra banky  
a generálny riaditeľ Tatra banky.

Stanica bola kedysi významnou 
súčasťou železničnej dopravy. 
Bratislavská župa vo svojich 
plánoch počíta s jej obnovou.

Železničná stanica Bratislava Filiál- 
ka vznikla v roku 1840 a posledný 
osobný vlak ňou prešiel v roku 1985. 
Bola súčasťou prvej železničnej 

stanice na Slovensku – Pressburg 
Blumenthal a pôvodne slúžila na 
osobnú aj nákladnú dopravu.

V súčasnosti je stanica nevyužívaná 
a spustnutá. Pokusy o jej oživenie tu 
boli, no žiadny projekt sa nakoniec 
nerealizoval. V minulosti rezonova-
la debata, či by nová Filiálka mala 
byť podzemná, polozapustená alebo 
nadzemná. Pôvodný projekt železníc 
totiž počítal s podzemným modelom 
a s tunelom až do Petržalky. Bolo 
by to však finančne veľmi náročné,  

a tak v hre zostali dva modely – polo-
zapustená alebo nadzemná stanica.

Po tom, ako majiteľ Istropolisu pred-
stavil projekt nového kultúrno-spo-
ločenského centra, Bratislavský kraj 
navrhol, aby sa v ňom zohľadnila aj 
budúca železničná stanica Filiálka.

Stanica Filiálka by mala byť podľa žu-
pana s projektom nového Istropolisu 
prepojená. Obyvatelia by tak mohli  
z vlaku vystúpiť priamo na jednom  
z najrušnejších komunikačných 
uzlov v Bratislave – na Trnavskom 
mýte. Išlo by o unikátne prepojenie 
regionálnej vlakovej dopravy a mest-
skej hromadnej dopravy. Bratislav-
ská župa výhľadovo počíta aj s koľa-
jovým spojením Trnavského mýta  
a autobusovej stanice Nivy ako dvoch 
významných dopravných uzlov.

Bratislavská župa počíta  
s oživením železničnej  
stanice Filiálka

300 000 eur na podporu kultúry 
a umenia v Bratislavskom kraji

300 000 €
na podporu umenia 

v Bratislavskom kraji

Spojili sme sa, aby sme 
dokázali viac!
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Župa získala úplnú manažérsku  
a vlastnícku kontrolu  
v spoločnosti Regionálne  
cesty Bratislava
Po desiatich rokoch získala bratislavská župa 
úplnú manažérsku i vlastnícku kontrolu nad 
spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava. Sta-
rostlivosť o cestné komunikácie II. a III. triedy 
bude efektívnejšia a transparentnejšia.

„Ak má bratislavská župa zabezpečovať kvalitnú údržbu 
ciest, musíme mať silný vplyv na firmu, ktorá sa o ne stará. 
V uplynulých mesiacoch sme analyzovali všetky dostupné 
scenáre, aby sme posilnili vplyv župy v spoločnosti Regio-
nálne cesty Bratislava. Dospeli sme k jednoznačnému zá-
veru, že nevyhnutným krokom je získanie absolútnej ma-
nažérskej a majetkovej kontroly v spoločnosti. Vyrokovali 
sme zmenu stanov, vďaka ktorej župa obsadzuje všetkých 
členov predstavenstva aj dozornej rady. Následne sme 
predložili Zastupiteľstvu BSK návrh na odkúpenie mino-
ritného podielu od súkromného akcionára. Po desiatich 
rokoch nevyvážených vzťahov je spoločnosť pod úplnou 
kontrolou samosprávneho kraja,“ vyhlásil predseda BSK 
Juraj Droba. Župa doteraz vlastnila len 68 % akcií, preto 
mala v spojení s dosiaľ platným znením stanov obmedze-
ný vplyv na chod firmy.

Bratislavská župa sa téme zvýšenia efektivity a trans-
parentnosti nakladania s verejnými financiami v ak-
ciovej spoločnosti RCB venuje už od nástupu nového 
vedenia pred dva a pol rokmi. Kraj sprísnil kontrolu 
vykonaných prác a v roku 2019 úrad dokonca pristúpil 
k dodatkovaniu zmlúv so spoločnosťou RCB s cieľom 
ďalšieho zvýšenia dohľadu a možnosti kontroly nad 
jednotlivými úkonmi spoločnosti. Na rozdiel od minu-
losti je povinnou prílohou faktúr okrem iného aj výpis 
z GPS zariadení a podrobná fotodokumentácia vyko-
naných prác. Úrad môže v zmysle vykonaných zmien 
kedykoľvek kontrolovať aj spôsob a postup zadávania 
zákaziek zo strany RCB voči tretím subjektom. Dodat-
kami sa zároveň zrušili vybrané ustanovenia pôvod-
ných zmlúv, ktoré boli z pohľadu BSK vyhodnotené ako 
zjavne nevýhodné.

„Chceme vybudovať cestársku spoločnosť na úrovni  
21. storočia a mať prehľad o každej jednej transakcii. Záro-
veň chceme, aby to fungovalo v spolupráci s poslaneckým 
zborom,“ uzavrel Juraj Droba.

Zdroj: archív BSK
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Začiatkom júla musel Bratislav-
ský samosprávny kraj uzavrieť 
Cyklomost slobody. Dôvodom 
bol kamión, ktorý sa po ňom 
previezol, a keďže cyklomost 
nebol stavaný pre takýto druh 
ťažkej dopravy, musel sa podro-
biť diagnostickej skúške, či ne-
došlo k jeho poškodeniu, alebo 
porušeniu statiky.

„Jazdiť kamiónom po cyklomoste je 
absurdné a trestuhodné. Vodič ohro-
zil seba, životy iných aj statiku mos-
ta. Mohol poškodiť dôležitý spojovací 
článok regionálnej siete rakúskych 
a slovenských cyklotrás, využívaný 

cyklistami, pešími turistami, ako aj 
záchrannými zložkami,“ zdôraznil 
predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraj Droba.

Cyklomost je dimenzovaný na ma-
ximálnu váhu do 7,5 tony. Keďže ka-
mión, ktorý ním prešiel, presiahol 
túto hranicu, bolo dôležité zistiť, 
aké poškodenia mohli nastať a kde 
presne by mohli vzniknúť. Ťahač 
s návesom, ktorý sa na lávke na-
chádzal, svojou hmotnosťou 40 ton 
prekonal hmotnosť zaťaženia, ktoré 
bolo aplikované počas zaťažovacej 
skúšky mosta v celkovej hmotnosti  
37,88 tony.

Statik po dôkladnej diagnostike 
našťastie zhodnotil, že nedošlo 
k poškodeniu cyklomosta a je 

bezpečný a prevádzkyschopný.

Veríme, že podobný prípad sa už 
nebude opakovať a cyklomost bude 
ešte dlhé roky slúžiť nám všetkým, 
naďalej bude využívaný ako spo-
jovací článok regionálnej siete ra-
kúskych a slovenských cyklotrás 
cyklistami, ale bude robiť radosť aj 
peším turistom pri prechádzkach.

Za rok 2019 po Cyklomoste slobody 
prešlo 275 748 návštevníkov a od 
jeho otvorenia v roku 2014 je to už 
1 382 653 návštevníkov. Najfrekven-
tovanejším dňom počas celého obdo-
bia je nedeľa.

História premostenia rieky Moravy 
medzi obcami Schlosshof a Devínska 
Nová Ves bola veľkým zdrojom inšpi-
rácie pri príprave stavby Cyklomosta 
slobody. Domáci ho poznajú aj pod 
názvom Most Chucka Norrisa. Názov 

vzišiel z internetového hlasovania. 
Pri cyklomoste sa nachádza Múze-
um železnej opony a nájdete tu aj 
ukážku ostnatého plota. Bratislavská 
župa odštartovala výstavbu mosta  
v roku 2011 a 11. 8. 2012 bol sprístup-

nený verejnosti. Cyklomost slobody 
tak pred ôsmimi rokmi spojil Devín-
sku Novú Ves so Schlosshofom ponad 
rieku Moravu. Ide o unikátne pre-
pojenie regionálnej siete rakúskych  
a slovenských cyklotrás. Vybudovaný 
cyklomost prepojil nielen slovenské 
a rakúske cyklotrasy, ale aj turistickú 
sieť. Na slovenskej strane vedie pria-
mo popod cyklomost medzinárodná 
cyklotrasa Eurovelo 13.

Župa preverovala statiku 
Cyklomosta slobody,  
po ktorom prešiel kamión

História cyklomosta  
v kocke

Záznam z bezpečnostnej kamery

Zľava: Juraj Droba otvára Cyklomost slobody
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INTEGROVANÁ DOPRAVA

Odparkujte  
v Ivanke pri Dunaji  
a prestúpte na vlak
V regióne pribudlo už piate záchytné parkovisko

Cesta do práce, školy či za kultúrou môže byť 
ešte pohodlnejšia a rýchlejšia. Výstavba nových 
prestupných terminálov a záchytných parkovísk 
pokračuje a v regióne za krátky čas otvorili už 
piate.

Budovanie záchytných parkovísk a prestupných termi-
nálov má cestujúcim umožniť, aby mohli svoje auto od-
staviť ešte pred hranicami hlavného mesta a na dopravu 
za povinnosťami, do práce, školy, ale aj za zábavou pre-
stúpili na vlak alebo autobus a na cestu do cieľa využili 
integrovanú dopravu.

V Bratislavskom kraji pribudlo už piate záchytné par-
kovisko a prestupný terminál, ktorý uľahčí cestovanie 
najmä ľuďom dochádzajúcim do Bratislavy. V Ivanke pri 
Dunaji bolo dokončené a otvorené záchytné parkovisko 
s kapacitou 158 miest pre osobné autá a 80 miest pre bi-
cykle.

Parkovisko pri železničnej zastávke v Ivanke pri Dunaji 
pozostáva z dvoch samostatných parkovacích plôch po 
ľavej a pravej strane Nádražnej ulice. Ich poloha bola 
navrhovaná v bezprostrednej blízkosti nástupiska pri 
koľaji č. 2 tak, aby bola pešia dostupnosť k nástupisku čo 
najkratšia. Parkovisko je oplotené, spevnené, priprave-
né pre zariadenia na kontrolu vstupu, bude vybavené 
kamerami, informačným systémom o odchode vlakov, 
informáciami o aktuálnom stave dopravy v cieľovom 
bode cesty (Bratislava) a osvetlené.

Práve budovanie záchytných parkovísk s prestupnými 
terminálmi má za cieľ zjednodušiť cestujúcim prestup 
z osobných áut do vlakov alebo autobusov prímestskej 
autobusovej dopravy.

V regióne je tak obyvateľom a návštevníkom k dispozícii 
už päť záchytných parkovísk a prestupných terminálov. 
Okrem najnovšieho prírastku v Ivanke pri Dunaji sú  
k dispozícii ďalšie aj v Malackách, vo Svätom Jure,  
v Pezinku a v Šenkviciach.

Záchytné parkoviská v kraji:

Ivanka pri Dunaji
158  parkovacích miest

Vlaky
S60  Bratislava, hl. st. – Ivanka pri Dunaji – Senec – Reca
S65  Bratislava-Petržalka – Bratislava-Nové Mesto – 

Ivanka pri Dunaji – Senec

Malacky
91  parkovacích miest

Vlaky
S20  Bratislava, hl. st. – Malacky – Sekule

Svätý Jur
63  parkovacích miest

Vlaky 
S50  Bratislava, hl. st. – Pezinok – Trnava
S55  Bratislava-Nové Mesto – Pezinok – Trnava

Pezinok, žel. stanica
291  parkovacích miest

Vlaky 
S50  Bratislava, hl. st. – Pezinok – Trnava
S55  Bratislava-Nové Mesto – Pezinok – Trnava

Šenkvice
87  parkovacích miest

Vlaky 
S50 Bratislava, hl. st. – Pezinok – Trnava
S55  Bratislava-Nové Mesto – Pezinok – Trnava

M. Staník
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Appka IDS BK má nové funkcie
Aktuálne odchody a meškanie spojov už aj vo 
vašom telefóne

INTEGROVANÁ DOPRAVA

Zd
ro

j: 
ar

ch
ív

 B
ID

Pohodlnejšie, rýchlejšie a bez zbytočného čaka-
nia. Mobilná aplikácia IDS BK prináša ďalšie no-
vinky, ktoré vám uľahčia a zjednodušia cestova-
nie v Bratislave a celom Bratislavskom kraji.

V mobilnej aplikácii IDS BK si môžete kúpiť cestovné 
lístky so zľavou, ktoré platia na všetkých linkách Integ-
rovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji 
(bratislavská MHD, regionálne autobusy Slovak Lines  
a vlaky Os/REX Regiojetu a ZSSK). Zároveň v nej nájdete 
cestovné poriadky všetkých 4 dopravcov, ktorí sú zapo-
jení do IDS BK.

Aby bolo cestovanie v Bratislave a celom regióne pre 
obyvateľov a návštevníkov ešte pohodlnejšie a vedeli si 
svoju cestu čo najlepšie naplánovať, Bratislavská integ-
rovaná doprava prichádza s ďalšími zlepšeniami apliká-
cie.

Virtuálna zastávková tabuľa

Ak si v aplikácii zadáte konkrétnu zastávku, zobrazí sa 
vám virtuálna zastávková tabuľa. Na nej vidíte všetky 
linky, ktoré v blízkom čase na zastávku prídu. Taktiež 
vidíte čas, za ktorý na zastávku dorazia. To vám umož-

ní naplánovať si kúpu lístka v aplikácii, aby začal platiť 
tesne pred príchodom spoja. Na virtuálnej zastávkovej 
tabuli uvidíte spoje všetkých dopravcov, ktoré stoja na 
vami zvolenej zastávke, čiže spoje Dopravného podniku, 
Slovak Lines, ale aj vlaky ZSSK či Regiojetu.

Vyhľadávač spojení s online dátami

V prípade, že využijete vyhľadávač spojení, zobrazia sa 
vám najbližšie odchody spojov z vami zvolenej zastávky 
do cieľa vašej cesty. Aplikácia vyhľadáva najrýchlejšie 
spojenie, a preto, ak je to potrebné, ponúkne vám aj pre-
stup. Vďaka zlepšeniam, ktoré boli do aplikácie zapraco-
vané, už vidíte, či vami ponúkaný spoj ide načas, alebo 
má meškanie. Zároveň máte možnosť vidieť, koľko času 
vám zaberie prípadný prestup na spoj inej linky a tiež 
či ide načas.

Bratislavská integrovaná doprava, a. s., ktorá je koordi-
nátorom Integrovaného dopravného systému v Brati-
slavskom kraji, pripravuje ďalšie zlepšenia appky. Tie 
budú spustené v najbližších týždňoch.

M. Staník
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Aj tento rok ste snívali o dovolenke all inclusive? 
Predstavovali ste si, ako sa okúpete v osviežujú-
cej vode? Dáte sa unášať na vlnách pri chytaní 
bronzu? Ako budete učiť deti plávať? Ak to ne-
pôjde pri mori, tak možno na slovenských Tahiti, 
ako už pred sto rokmi nazývali Slnečné jazerá  
v Senci. Či na piesočných plážach mnohých jazier 
na Záhorí, kde si môžete dopriať aj pivný kúpeľ. 
Prípadne sa iba osviežiť lahodným nápojom, re-
meselné pivovary určite neprehliadnete.

Alebo ste snívali, že navštívite miesta s dávnou histó-
riou tak, ako si korunovačné mesto zamilovala aj Mária 
Terézia? Prípadne sa len tak poprechádzate v majestát-
nych palácoch šľachticov, alebo si oddýchnete v pivni-
ciach plných preslávených vín? V Malých Karpatoch sú 
stále otvorené viechy. A keď dostanete chuť na poriadnu 
hostinu, kráľovstvo husaciny je určite miesto, kde sa do-
slova pooblizujete.

Aj vy ste sa chystali, že namiesto sladkého ničnerobenia 
spravíte niečo pre svoje zdravie? Skúste to na nenároč-
nej túre za sprievodu upokojujúcej melódie v korunách 
stromov. Ak snívate o pevných ramenách, chyťte sa pádla 
na Morave, Veľkom či Malom Dunaji. Ak o pekných lýt-

kach, sadnite na 
bicykel – môžete sa 
voziť po rovine, ale 
i do kopca a z kopca. 
Záleží iba na vás, čo 
si vyberiete. Rov-
nako aj to, či využi-
jete možnosť nakuknúť za hranice. Lebo aj do Rakúska či 
Maďarska je to z Bratislavy doslova len na skok.

Možno sme snívali o dovolenke, akú si tento rok nemô-
žeme dovoliť. No čo ak to bol naozaj iba sen? Čo ak si mô-
žeme užiť dovolenku, o akej sa nám ani nesnívalo? Ak sa 
ani vám nesnívalo, že by ste raz mohli stráviť svetovú 
dovolenku v bratislavskom regióne, presvedčte sa, že to 
možné je.

Je to totiž skutočná destinácia all inclusive, kde je všetko 
na skok. Kde nepotrebujete auto, lebo s Bratislava card 
môžete mať zadarmo aj celú verejnú dopravu – z mesta na 
vidiek i z vidieka do hlavného mesta. A zároveň vám otvo-
rí dvere do množstva ďalších zliav a bezplatných vstu-
pov do múzeí. Pod rúškom nepoznaného sa skrýva kopa 
pokladov hodných objavovania. Že neveríte? Zažite to na 
vlastnej koži. Radi vás tu privítame a pohostíme.

Dovolenka all inclusive 
v bratislavskom regióne

Aj teraz záleží na každom z nás
Pomôžme Bratislavskému kraju spolu!

www.bratislavskykraj.sk

Nakupujme lokálne produkty
Podporíme tak zamestnanosť v regióne.

Dovolenkujme v našom kraji
Naše peniaze ostanú tam, kde žijeme.
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Ďalšie tipy na výlety nájdete na stránke www.bratislavskykraj.sk.

Tipy na výlety

Vlak Záhoráčik je ideálny dopravný prostriedok, kto-
rý vás dovedie ku krásam Záhoria. Môžete sa vybrať 
na Plavecký hrad, na rozhľadňu na Vápennej či prejsť 
náučným chodníkom Plavecký kras. Turisticky láka-
vý je aj výhľad na panorámu Malých Karpát a Záhor-
skú nížinu z vrchu Vysoká. Stanice pozdĺž trasy Záho-
ráčika sú východiskovým bodom viacerých cyklotrás.

Hrad Devín, Vodárenské múzeum, Cyklomost slobody 
či historický železničný viadukt ponad Moravu. To sú 
len niektoré „vychytávky“, ktoré môžete vidieť na jednej  
z najkrajších cyklotrás pri Bratislave. A pritom vôbec 
nemusíte šliapať do pedálov dlhé vzdialenosti. Celá tra-
sa meria okolo 35 kilometrov a je vhodná aj pre rodiny  
s deťmi.

Krásy Zálesia môžete objaviť či už na bicykli, alebo 
na kanoe. Neváhajte si užiť horúce letné dni vďaka 
osviežujúcemu splavu Malého Dunaja. Korzo Zálesie 
zároveň prináša netradičnú drevenú promenádu pre 
všetkých milovníkov romantických zákutí. A neza-
budnite, aj tento rok vás v poslednú augustovú nedeľu 
čaká obľúbená Záleská divadelná púť.

Červený Kameň je poklad Bratislavského kraja. Na-
vyše, ak sa vyberiete na hrad pešo, cestou sa môžete 
kochať nádhernou prírodou i výhľadmi. Okrem pre-
hliadky hradu si určite nedajte ujsť prácu sokolia-
rov. Dĺžka trasy je približne 11 km a prejdete ju asi za  
3,5 hodiny.

Spoznávajte Záhorie  
s letným vlakom Záhoráčikom

Z Bratislavy do Vysokej  
pri Morave na bicykli

Zálesie – miesto,  
kde sa skamarátite s vodou

Z Modry  
na Červený Kameň
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VOĽNÝ ČAS

Vyhliadková veža na Devín-
skej Kobyle je už prístupná 
verejnosti. Jej návštevníci si 
môžu vychutnať nádherný 
panoramatický výhľad z výš-
ky 21 m smerom do Rakúska, 
Česka i Maďarska napríklad 
na Alpy, Viedeň, Schloss Hof, 
Cyklomost slobody, zrúcani-
nu hradu Devín, televíznu 
vežu na Kamzíku či v prípade 
priaznivého počasia aj na Zo-
bor v Nitre.

Veža sa nachádza v areá- 
li bývalej raketovej 
základne, na hranici 
dvoch mestských častí 
– Dúbravky a Devín-
skej Novej Vsi. Tvarom 
pripomína modlivku 
zelenú, ktorá sa v tejto oblasti vysky-
tuje. Má kovovú konštrukciu bielej 
farby. Tá dáva vyniknúť jej siluete 
na pozadí korún okolitých stromov 
a zároveň symbolizuje pokoj a mier. 
Tvorí ju niekoľko plošín a, samo-

zrejme, pre tie najkrajšie výhľady 
musíte vyjsť až do najvyšších po-
schodí a prekonať 112 schodov. Uni-
kátna vyhliadková veža je pre ve-
rejnosť zadarmo. Dostupná je pešo  
a v smere od Dúbravky aj na bicykli.

Počas prvej júlovej soboty od-
štartoval svoju štvrtú sezónu 
letný vlak Záhoráčik. Premáva 
každý víkend trikrát denne až 
do polovice septembra. Výcho-
diskovou stanicou je Bratislava 
hl. st. a konečnou zastávkou 
Plavecké Podhradie. Vlak je 
vybavený aj špeciálnym cyklo-
vozňom a prevádzkuje ho Že-
lezničná spoločnosť Slovensko 
(ZSSK).

„Projekt sezónneho cykloturistického 
vlaku je výborným príkladom, ako 
naštartovať turizmus v bratislavskej 

župe po období reštriktívnych opatre-
ní proti koronavírusu. Pre pandémiu 
sme boli nútení tento obľúbený projekt 
pôvodne pozastaviť. O to viac sa teším, 
že sa Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR v spolupráci so Železničnou spo-
ločnosťou Slovensko rozhodlo projekt 
obnoviť. Je to výborná správa pre oby-
vateľov kraja aj pre turizmus,“ uviedol 
bratislavský župan Juraj Droba.

„Letný vlak Záhoráčik je jedným z de-
siatich projektov, ktorých cieľom je pod-
nietiť ľudí spoznávať Slovensko vlakom. 
V spolupráci s ministerstvom dopravy 
a krajskými organizáciami cestovné-
ho ruchu vypraví na desiatich trasách 
mimoriadne LETNÉ VLAKY v rôznych 
kútoch Slovenska. Vďaka tomu môžete 
každý víkend od 4. júla do 15. septembra 
navštíviť iný región a objavovať výni-
močné miesta, prírodné krásy, pamiat-
ky, chute a vône Slovenska so ZSSK vý-
hodne a ekologicky,“ doplnil generálny 
riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

Cestujúci, ktorí využijú letný vlak 
Záhoráčik, sa môžu odviezť až do 
Plaveckého Podhradia, odkiaľ sa 
dostanú nielen na Plavecký hrad, 
ale tiež na známu rozhľadňu na Vá-
pennej. Môžu si prejsť aj náučný 
chodník Plavecký kras, ktorý patrí 
medzi najkrajšie náučné chodníky 
na Slovensku. Turisticky lákavý 
je aj výhľad na panorámu Malých 
Karpát a Záhorskú nížinu z vrchu 
Vysoká, na ktorú sa dostanú z obce 
Kuchyňa. Obec Kuchyňa je zároveň 
aj ideálnym štartovacím bodom pre 
cyklovýlety na Zochovu chatu alebo 
rozhľadňu Veľká homoľa.

Podrobnejšie informácie k cestovným poriadkom, ako aj mapu, tipy na výlety či fotografie nájdete na bratislavskykraj.sk/zahoracik.

Unikátna vyhliadková veža  
na Devínskej Kobyle

Odštartovala už štvrtá sezóna úspešného 
letného vlaku Záhoráčik

Z
d

ro
j: 

ar
c

h
ív

 B
S

K

Z
d

ro
j: 

ar
c

h
ív

 B
S

K

Z
d

ro
j: 

ar
c

h
ív

 B
S

K



| 15

ZDRAVOTNÍCTVO

Dátum Názov a adresa lekárne (1. – 13. 9.) Čas

2. 9. – 4. 9. Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 16.00 – 20.00

5. 9. – 6. 9. Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 08.00 – 20.00

7. 9. – 11. 9. Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 16.00 – 20.00

12. 9. – 13. 9. Lekáreň Dr. MAX, vchod z Romanovej ulice, OD Kaufland, Jantárová cesta 30 08.00 – 20.00

BRATISLAVA-PETRŽALKA

OKRES PEZINOK

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

1. – 13. 9.
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto 
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov 
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto 

nonstop
nonstop
nonstop

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ PRE DETI A DORAST
OKRES BRATISLAVA, SENEC

Dátum Názov a adresa lekárne Čas

1. – 13. 9.
Lekáreň APOTEKA ALEXANDRA, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava-Staré Mesto 
UNIVERZITNÁ lekáreň, Ružinovská 12, Bratislava-Ružinov 
Lekáreň POKROK, Račianske mýto 10990/1A, Bratislava-Nové Mesto 

nonstop
nonstop
nonstop

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY LEKÁRNÍ 
OKRES BRATISLAVA

V zmysle dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom a vedením Národného ústavu detských chorôb 
(NÚDCH), Bratislava, je dostupnosť liekov zabezpečená aj v rámci ambulantnej pohotovostnej služby pre deti  
a dorast v oddelení výdaja pre verejnosť nemocničnej lekárne NÚDCH, 833 40 Bratislava, Limbová 1, v čase do 
22.30 hod. denne.

Komletný rozpis lekární nájdete na bratislavskykraj.sk v sekcii zdravotníctvo a lekárne v časti pohotovostné lekárne.
Počas dovolenkového pobytu na  území Slovenska mimo nášho kraja nájdete rozpis lekárskej alebo lekárenskej pohotovostnej služby vždy na stránke príslušného 
samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo alebo na jednom mieste pre všetky VUC na stránke www.e-vuc.sk.
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Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
za vybrané  
obdobie v mesiaci  
september

Dátum Názov a adresa lekárne (1. – 13. 9.) Čas

1. 9. Lekáreň BENU, Duklianskych hrdinov 885/4 08.00 – 20.00

2. 9. – 4. 9. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 16.00 – 20.00

5. 9. – 6. 9. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 08.00 – 20.00

7. 9. – 11. 9. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 16.00 – 20.00

12. 9. – 13. 9. Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, Brnianska 08.00 – 20.00

OKRES MALACKY
Dátum Názov a adresa lekárne (1. – 13. 9.) Čas

1. 9. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 08.00 – 20.00

2. 9. – 4. 9. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 20.00

5. 9. – 6. 9. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 6226/24 08.00 – 20.00

7. 9. – 11. 9. Lekáreň VITALITAS, Myslenická 2/C 16.00 – 20.00

12. 9. – 13. 9. Lekáreň Dr. MAX, Obchodná 6226/24 08.00 – 20.00
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Navrhnite výnimočné osobnosti  
na Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja

Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK vo februári 2020Nominácie môžete zasielať elektronicky na terezia.hudzik@region-bsk.sk alebo 
poštou na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Odbor komunikácie a propagácie, 

Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava.

Bratislavský samosprávny kraj otvára možnosť navrhnúť výni-
močné osobnosti na získanie Ocenenia Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK). Nominácie môžu podať obyvatelia kraja, občian-
ske združenia či iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji.

Za 17 rokov, od začiatku udeľovania cien, kraj ocenil takmer 150 výnimoč-
ných osobností, ktoré úspešne reprezentujú bratislavskú župu, prispie-
vajú k jej rozvoju a šíreniu dobrého mena. Nájdete medzi nimi vedcov, 
umelcov, pedagógov, lekárov, športovcov, ľudí pôsobiacich v sociálnej 
oblasti a mená ako Mária Kraľovičová, Daniel Hevier, Marta Sládečková, 
Mikuláš Huba, Matej Beňuš, Jana Dukátová, Emília Vášáryová, Juraj Ku-
kura, Ján Filc či Peter a Pavol Hochschornerovci. Ocenenia sú poďakova-
ním za ich prácu, elán i tvorivosť.

Uzávierka návrhov na Ocenenia BSK za rok 2020: 

Prihlasovací formulár, štatút a bližšie informácie 
nájdete na:

Náležitosti nominácie:

30. septembra 2020

bratislavskykraj.sk/ocenenia

• súhlas nominovaného
• stručný životopis nominovaného alebo ekvivalentný záznam 

aktivít a úspechov v prípade nominovanej organizácie
• vyplnený formulár – vlastnoručne podpísaný nominovaným aj 

navrhovateľom
• kategória ocenenia

Kategórie
•  Výročná cena Samuela 

Zocha 
• Čestné občianstvo BSK 
• Pamätný list predsedu 

BSK

Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK vo februári 2020
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