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predseda Bratislavského samosprávneho kraja
JURAJ DROBA

Milí obyvatelia,

je to už viac ako tridsať rokov, 
odkedy bol mesiac október 
vyhlásený za Mesiac úcty  
k starším. Organizácia Spo-
jených národov tak učinila 
so zámerom upozorniť na 
postavenie a problémy star-
šej generácie. Je to nielen oce-
nenie seniorov za ich prínos, znalosti a skúsenosti, 
ale tiež dôkaz toho, že na seniorov a dôstojnosť v ich 
živote sa kladie dôraz.

Mesiac október nebol zvolený náhodne. V tento me-
siac sa totiž definitívne končí leto. Podobne ako pri-
chádza jeseň ako ročné obdobie, úplne prirodzene 
prichádza aj jeseň života. Nedá sa jej vyhnúť, ani ju 
nejako oklamať.

Starnutie populácie, to nie je téma, ktorú by sme si 
umelo vymýšľali. Na Slovensku po prvýkrát v no-
vodobej histórii počet seniorov nad 65 rokov prevý-
šil počet detí do 14 rokov. Z toho vyplýva množstvo 
problémov a výziev, ktoré musíme riešiť. Zdravot-
ných, sociálnych, ale aj ekonomických.

My mladšie ročníky :) žijeme rýchlu dobu. Plnú no-
vých technológií, výziev a zmien. Neustále sa nie-
kam ponáhľame, a tak možno neostáva čas zamys-
lieť sa nad tým, že aj naši starší príbuzní žijú tú istú 
dobu. A nie je pre nich jednoduchá.

Áno, seniori sú možno konzervatívnejší, nerozume-
jú všetkým výdobytkom techniky, to však ani zďa-
leka neznamená, že ich aktívny život sa končí. Kde 
inde ako u našich rodičov a starých rodičov by sme 
mali hľadať životnú múdrosť, skúsenosti i historic-
kú pamäť? To oni nás často upozorňujú, že vzťahy  
a rodina sú oveľa dôležitejšie hodnoty ako peniaze 
či majetok. Aj keď nie vždy sa nám môžu ich „múdre 
rady“ páčiť, odrážajú rokmi overené pravdy.

Rok 2020 je neúprosne poznačený opatreniami 
proti koronavírusu a staršia generácia trpí azda 
najviac. Ohrozené je nielen ich zdravie, ale i medzi-
ľudské vzťahy. Práve starší ľudia sa dostávajú naj-
rýchlejšie do sociálnej izolácie.
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BSK robí od vypuknu-
tia pandémie všetko 
potrebné pre to, aby 

bol vplyv na seniorov čo najmen-
ší. Závisí aj od nás poslancov, ako 
dokážeme v prebiehajúcej druhej 
vlne pochopiť vážnosť situácie, aké 
formy spolupráce so župou zvolíme 
a aké priority si stanovíme. Najak-
tuálnejšou úlohou župy je udržať 
optimálny stav v našich sociálnych 
zariadeniach, vyčleniť dostatok fi-
nancií na prevenciu a ochranu klien-
tov i pracovníkov, ale aj prejaviť oby-
čajnú ľudskú solidaritu a empatiu. 
Pozitívnym faktom je aj to, že práve 
v týchto ťažkých časoch cítime i väč-
šiu zomknutosť miest a obcí nášho 
kraja so župou. Prejavilo sa to najmä 
v koordinovanom postupe vedenia 
župy v zariadeniach pre seniorov, 
ale aj v prípade stredných škôl a na-
šich ostatných inštitúcií. Som rád, že 
vedenie župy robí všetko pre to, aby 
ochránilo práve seniorov.

Krajský klub 
nezávislých

V súčasnej neľahkej 
dobe je potrebné, 

aby sa prioritne myslelo na tých naj-
zraniteľnejších, ku ktorým patria aj 
seniori. Je veľmi dôležité, aby mali 
zlepšený prístup k zdravotnej starost-
livosti, aby sa tiež znížilo riziko preno-
su ochorenia Covid-19. V Rači sme me-
dzi prvými zaviedli seniorlinku pre 
starších obyvateľov, ktorých aktuálna 
situácia v súvislosti s koronavírusom 
zasahuje pri zvládaní životných situá- 
cií, pomáhajú dobrovoľníci aj hasiči. 
Verím, že solidarita z tohtoročnej jari 
bude pretrvávať medzi generáciami  
a spoločne ochránime tých najslab-
ších. Oceňujem všetky kroky Brati-
slavského samosprávneho kraja a jeho 
vedenia v tejto oblasti. Zároveň by som 
touto cestou rád poďakoval zamest-
nancom DSS-iek za ich prácu a obetu. 
Je dôležité – aj do budúcnosti – zlepšiť 
kooperáciu a koordináciu medzi le-
kármi, štátom a obcami.

nezaradení poslanci

Aktuálne prežívame 
náročné obdobie spô-
sobené pandémiou. 
Seniori patria medzi 

obzvlášť rizikové skupiny, preto sa 
musíme vyhýbať osobnému kon-
taktu s nimi v rodinách, v zariade-
niach, čo nesú veľmi ťaživo. Práve 
tá pomyselná vzdialenosť im spô-
sobuje trápenie, nielen počas koro-
nakrízy. Ubúdajú im sily, trápia ich 
chronické ochorenia, znižuje sa ich 
sociálny status v očiach verejnosti.  
A pritom by sme im mali byť za toľko 
vecí vďační. Žili hodnotami, na ktoré 
my v rýchlosti žitia často zabúdame. Se-
niorom najviac chýba ľudský dotyk, po-
chopenie, vypočutie. Kvalitné sociálne 
služby by mali byť samozrejmosťou. 
No najdôležitejší je chápajúci a láskavý 
personál v zariadeniach. Taký, ktorý 
bude považovať svoju prácu za svoj 
druhý domov, starenky a starčekov  
v nich za svojich a venuje im pozor-
nosť a starostlivosť, ktorú si zaslúžia.

Staroba je súčasťou toku života, nedá sa jej vyhnúť. Niektorí ju prežívajú pasívne a iní sa ďalej 
venujú životným aktivitám, zúčastňujú sa na spoločenskom dianí a využívajú svoje skúsenosti  
a poznatky. Keďže október je Mesiacom úcty k starším, spýtali sme sa župných poslancov, ako 
vnímajú aktuálne postavenie seniorov. Čo sú podľa nich najpálčivejšie problémy a kde by sa im 
vedelo najviac pomôcť? 

Informácie o dianí v kraji na jednom mieste

1 295 318 návštevníkov v roku 2020

www.bratislavskykraj.sk

ĎAKUJEME
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Župa pripravuje program 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja
Rastúca urbanizácia, ale aj zvyšujúci sa prie-
merný vek obyvateľstva prinášajú Bratislavské-
mu samosprávnemu kraju množstvo výziev. 

Okrem kľúčových oblastí, ako sú dostupnosť dopravy 
 a bývania či kvalita služieb poskytovaných vo verejnom 
záujme, musí samosprávny kraj riešiť aj hospodársky  
a sociálny rozvoj. Pripravenosť efektívne nastaviť opatre-
nia a realizovať plánované aktivity v sociálnej oblasti, do 
ktorých budú smerovať aj európske financie, je kľúčová. 

Bratislavský kraj preto vytvoril Inštitút regionálnej po-
litiky, ktorý bude predovšetkým centrom nových nápa-
dov a nových prístupov. Zároveň zabezpečí možnosti pre 
správne rozhodovanie sa politikov. Vďaka inštitútu sa tak 

vytvoria vhodné podmienky pre manažérske rozhodnutia 
a tieto bude možné efektívne a hospodárne zaviesť do pra-
xe. Samozrejme, musia odzrkadľovať reálne potreby kraja.

Významnou úlohou Inštitútu regionálnej politiky je  
v súčasnosti príprava nového Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja na obdobie rokov 2021 až 2027. 

Odborníci Inštitútu regionálnej politiky sa stretli s part-
nermi v oblasti výskumu a inovácií, hospodárstva, ne-
ziskového sektora či samospráv. Aj vďaka týmto partne-
rom bude nový dokument kľúčovým pre smerovanie 
a priority v rozvoji kraja. Taktiež ho možno označiť za 
pomyselný kompas na čerpanie verejných prostriedkov  
a európskych financií na nasledujúcich 10 rokov.  (red)

Vznikol unikátny 
mapový portál
Územný plán, stredné školy, kultúrne zariade-
nia, ale aj cyklotrasy či mapy lesov. To všetko je 
možné nájsť na novom mapovom portáli brati-
slavskej župy – mapy.bratislavskykraj.sk.

Pre obyvateľov kraja sú k dispozícii interaktívne výkre-
sy úplného znenia Územného plánu kraja a mapy Zaria-
dení BSK, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. 
Tieto zariadenia možno na mape jednoducho vyhľadávať  
a zistiť aktuálne informácie, napríklad opatrenia na 
zamedzenie šírenia koronavírusu. Pod záložkou Kraji-
na sa nachádza enviroHUB, ktorý okrem poskytovania 
informácií v oblasti environmentálneho vzdelávania  
a osvety umožňuje zapojeným organizáciám pomocou 
formulára pridávať projekty a udalosti v oblasti envi-
ronmentálnej výchovy. 

Ďalej môžu návštevníci nahliadnuť do priestorovej 
štruktúry lesov na území BSK, ktorá bola spracova-
ná v dokumente Akčný plán na presadzovanie lesov 
na území BSK. Témy Cyklistika a Cestovný ruch roz-

právajú príbehy z dielne Slovenského domu Centro-
pe. Rozprávanie príbehov pomocou máp je zábavné, 
podmanivé a lepšie pomáha spoznať rozmanitý región  
a jeho pozoruhodnosti. Pod záložkou Zdravie je zverej-
nená webová mapa, ktorá umožňuje vyhľadať a zobraziť 
lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, zariadenia 
ambulantnej pohotovosti a agentúry domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti na území kraja.  (red)

„Výhodou nového mapového portálu BSK je jeho intuitívne 
ovládanie. Je vytvorený na platforme ArcGIS, ktorá umož-
ňuje zdieľanie webových máp, aplikácií, súborov a tiež 
poskytuje zainteresovaným stranám možnosť prispievať 
vlastným obsahom k jeho napĺňaniu. Mapový portál bude 
neustále inovovaný, aby prinášal novšie a dostupné infor-
mácie pre obyvateľov kraja.“

Mária Rajecká, riaditeľka odboru územného plánu, 
 GIS a životného prostredia BSK
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Založenie novej spoločnosti s názvom Regionálna sprá-
va ciest Bratislavského samosprávneho kraja odsúhla-
sili na októbrovom zasadnutí župní poslanci. Fungovať 
začne na prelome rokov 2020/2021 a na starosti bude 
mať správu, údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, 
mostov a miestnych komunikácií pre cestnú nemotoro-
vú dopravu v kraji.

„Starostlivosť o regionálne cesty je priorita župy od nástu-
pu nášho vedenia. Zdedili sme zložitý majetkový a právny 
problém týkajúci sa spoločnosti Regionálne cesty Bratisla-
va (RCB), ktorý sme začali systémovo riešiť. Spoločnosť RCB 
sme dostali pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kon-

trolu a schválili sme aj plán vyrovnania záväzkov. Dnes 
sa posúvame zase o krok ďalej. Zakladáme novú cestársku 
spoločnosť na úrovni 21. storočia, ktorá bude efektívne, 
hospodárne a transparentne zabezpečovať starostlivosť  
o regionálne cesty. Nebude zaťažená problémami z minu-
losti a zároveň bude konkurencieschopná na trhu v rámci 
poskytovania služieb pre tretie osoby,“ vysvetlil predseda 
BSK Juraj Droba.

Predsedom predstavenstva novej spoločnosti bude  
Rastislav Gajarský, podpredsedníčkou Alžbeta  
Ožvaldová a členmi predstavenstva budú Emil Pavlík, 
Michal Halabica a Daniel Štepka.  (red)

Regionálne cesty bude spravovať 
nová cestárska spoločnosť

Il
us

tr
ač

né
 fo

to

Bratislavský samosprávny kraj má dlhodobo záu-
jem zlepšiť starostlivosť o športové ihriská a zeleň 
v areáloch škôl a domovoch sociálnych služieb. 

Preto župan Juraj Droba podpísal s mestom Bratislava a mest- 
skou časťou Záhorská Bystrica memorandum o spolupráci.  
Memorandum je prvým krokom k obnove areálov škôl, do-
movov sociálnych služieb a Polikliniky v Karlovej Vsi. 

Zlepšovanie verejného priestoru a skvalitňovanie živo-
ta obyvateľov kraja je dlhodobou prioritou bratislavskej 

župy. Tieto športoviská budú po obnove slúžiť tak ško-
lám, ako aj širokej verejnosti.  (red)

Viac priestoru pre zeleň  
a športoviská v Záhorskej Bystrici

Sprava: župan Juraj Droba, starosta Jozef Krúpa a primátor Matúš Vallo
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ROZHOVOR

Meno Renáta Názlerová nie je ľuďom neznáme. 
Poznajú ho najmä z televízie, kde dlhé roky pôso-
bila ako redaktorka, moderátorka či herečka. Do 
pamätí sa vryla aj jej postava advokátky zo súd-
nej siene. Svet kamier sa táto energická žena roz-
hodla vymeniť a urobila radikálny krok do úplne 
inej sféry. Od októbra sa stala novou riaditeľkou 
Domova sociálnych služieb a zariadenia pre se-
niorov v Pezinku. 

Od októbra vediete zariadenie v Pezinku. Kedy 
padlo rozhodnutie prihlásiť sa na výberové 
konanie?

Chcela som prísť ako dobrovoľníčka už pri prvej vlne, ale 
nebolo to možné. Potom som sa náhodou dozvedela, že je 
vyhlásené výberové konanie na túto pozíciu, a po zrelej 
úvahe a doslova prehodnotení celého svojho doterajšie-
ho života som dospela k záveru, že dozrel čas, aby som 
vykročila smerom, ktorým ma to vždy ťahalo.

Prečo ste sa rozhodli opustiť televízne prostre-
die a vstúpiť do neznámych vôd?

Prišlo niekoľko zlomových momentov po sebe, ktoré mi 
položili otázku, čomu chcem ešte venovať svoju ener-
giu, čas a vedomosti. Život nie je nekonečný a čas ply-
nie všetkým rovnako. Ten môj, ktorý ešte mám, chcem 
využiť čo najviac zmysluplne. Niežeby doteraz moje 
aktivity nemali zmysel, no doba, ktorú žijeme, nám 

všetkým nastavila silné zrkadlo. Odhaľuje charaktery, 
vôľu, odvahu až hrdinstvo, no i sebectvo, povrchnosť, 
strach, zbabelosť. Pred zrkadlom som sa ocitla aj ja. 
Spýtala som sa samej seba, či som skutočne pomohla  
a či skutočne pomáham najviac, ako sa dá. Odpoveď 
bola jednoznačná – môžem pre iných urobiť ešte oveľa 
viac. Toto je teraz moja cesta.

Klienti aj zamestnanci majú za sebou ťažkú 
skúšku, keď sa stali ohniskom nákazy a boli 
niekoľko týždňov v izolácii. Ako sa s tým vy-
rovnali?

Každý človek inak reaguje na stres. Niekto s ním dokáže 
pracovať a spracovať ho, niekto ho iba vytesní, ale neza-
budne. Pripravila som cyklus besied, s ktorými mám vý-
borné skúsenosti z predchádzajúcej praxe, keď som pra-
covala s obeťami trestných činov. Ukázalo sa, že úprimný 
rozhovor s autoritou, ktorá im porozumie a poskytne im 
nielen vysvetlenie vnútorných pocitov, ale aj satisfakciu 
v podobe uznania za to, čo dokázali zvládnuť, je dobrá 
cesta, ako sa s prežitým vyrovnať. Žiaľ, táto možnosť 
padla a besedy budú, keď bude možné znovu sa stretá-
vať. Zaviedla som manažérsky štýl „otvorených dverí“  
a mám ich otvorené stále. Zatiaľ to funguje dobre. Verím, 
že aj posilňovanie našej vzájomnej tímovej dôvery bude 
cestou, ako sa po tejto druhej vlne vrátiť do normálneho 
života a pracovného rytmu.

Zistila som, že môžem pre iných  
urobiť oveľa viac ako dosiaľ.

Čo vás pri nástupe a postupnom spoznávaní 
zariadenia prekvapilo? 

Ľudský prístup. Ošetrovateľom, zdravotným sestrám 
ani sociálnym pracovníkom a terapeutom nerobí prob-
lém ľudí u nás pohladiť. Po tvári, po ruke, prihovoriť sa 
im. Nejde predsa len o to, aby boli v čistom prostredí, 
poumývaní, najedení a dobre liečení. Ide aj o to, aby ve-
deli a cítili, že to pre nich robíme radi. Že nám na nich 
záleží a že akákoľvek ich starosť je aj našou starosťou.

Renáta Názlerová: Aktuálna doba 
nám nastavila silné zrkadlo

Renáta Názlerová
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Ako hodnotíte zariadenie? 

Vidieť, že sa tu urobilo kus práce. No ešte je potrebné 
veľa urobiť. Napríklad taká obyčajná vec, ako je plot. Ne-
máme ho, a tak naši klienti nie sú dostatočne chránení  
v čase, keď síce môžu chodiť von, ale nemôžu opustiť  
areál zariadenia. U nás nie sú len vitálni seniori, ale aj 
ľudia s rôznymi zdravotnými a mentálnymi hendikepmi. 
Keď majú aktivity vonku, isto by im dobre padlo mať tro-
chu súkromia a nebyť všetkým na očiach.

Aké zmeny plánujete a čo vám v zariadení naj-
viac chýba?

Potrebovali by sme napríklad obyčajné biele plachty. 
Po prvej vlne, keď zariadenie bolo ohniskom nákazy, sa 
muselo mnoho inventáru zlikvidovať. Pre niekoho to je 
nepodstatná vec, pre nás potrebná. Obraciame sa preto 
aj na rôzne firmy a organizácie, z ktorých mnohé reagujú 
a podávajú nám pomocnú ruku. A to má v sebe obrovskú 
pridanú hodnotu – solidaritu a obrovský zdroj energie.

Aká je tam aktuálne situácia, koľko klientov 
máte a ako zvládate druhú vlnu pandémie?

Aktuálne máme 98 klientov, ale každým dňom sa tieto 
počty menia, pretože stále prijímame nových. Zvláda-
me ju zatiaľ dobre, lebo, vďakabohu, sme zatiaľ všetci 
– aj klienti, aj zamestnanci – negatívni. Bola by som 
však slepá, keby som nevnímala senzitivitu klientov 
na aktuálne dianie. A aj pracovníkov. Oni to prežili, 
oni tu boli, videli a zažili to. Práve na zhoršujúce sa 
psychické rozpoloženie našich klientov reagujeme 
aktivitami. Prvý týždeň môjho pôsobenia sme riešili 
materiálne zásoby, ich správne strategické rozmiest-
nenia pre prípad možných infekčných stavov a nasta-
vovali sme si logistické postupy, v tomto týždni sme sa 
doslova vrhli na organizáciu programu pre klientov. 
Majú program na viacerých miestach súčasne, keďže 
sa môžu stretávať iba v malých skupinkách. Ten majú 
každý deň, dopoludnia aj popoludní, k tomu malé vý-
lety v skupinkách maximálne po štyroch do okolitej 
prírody. Samozrejme, v sprievode našich pracovní-
kov. Veríme, že im úzkosť z opakovanej izolácie aspoň 
čiastočne zmiernime.

Ako chcete zabezpečiť bezpečnosť klientov?

Pravidelným dezinfikovaním priestorov niekoľkokrát 
do týždňa a denným dezinfikovaním kľučiek, ako aj tým, 
že pri preberaní pošty či dôchodkov na vrátnici musia 
mať jednorazové rukavice, ktoré sa ihneď likvidujú,  
a dezinfikujú si ruky. Denne dostávajú dve čisté rúška, 

ak treba aj viac. A stále platí zákaz vychádzania z objek-
tu a stretávania sa s príbuznými.

Máte pod strechou množstvo osobných príbe-
hov. Ktorý príbeh klienta vás zaujal najviac?

Napríklad naša pani Amália. Má 96 rokov a vždy, keď  
k nej prídem do izby, číta knihy. Pýtala som sa, či nechce 
ísť pozerať televíziu, a odpoveď je vždy rovnaká: „Nie. 
Radšej čítam knihy a najradšej tie o láske.“ Pani Amália 
nepotrebuje okuliare, číta aj vo francúzštine. Pred dru-
hou svetovou vojnou totiž žila s rodičmi niekoľko rokov 
vo Francúzsku.

Čo pripravujete, čo by ste chceli docieliť, aké 
sú vaše najbližšie plány?

Najbližšie určite vytvoriť bezpečné prostredie pre pra-
covníkov aj klientov, udržať sa v zdraví a dobre zvlád-
nuť aktuálnu situáciu. To je absolútna priorita. Je to aj 
otázka „vyššej moci“ a musíme byť pripravení na rôzne 
eventuality. Neskôr by som chcela preniesť časť bežné-
ho života do exteriéru, kde by mohli naši klienti tráviť 
čo najviac času pri rôznych pohybových alebo záujmo-
vých aktivitách. Rada by som im priniesla aj viac intelek- 
tuálne stimulujúcich aktivít a väčšiu rozmanitosť, aby 
mal každý klient niečo, v čom sa nájde.

Čo by ste odkázali, prípadne čím by ste povzbu-
dili iných riaditeľov zariadení, aby túto situá-
ciu zvládli čo najlepšie?

Veď to by mali oni povzbudiť mňa :) Verím, že to spolu 
zvládneme, a keď bude treba, budeme si vzájomne nápo-
mocní. Možno len radou či pekným slovom – aj to nieke-
dy dokáže zázraky.  (red)

Juraj Droba a Renáta Názlerová
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Dôležitá správa  
pre dôchodcov!
Jednoduchý postup,  
ako si predĺžite SeniorPas
Väčšine SeniorPasov, ktoré na cestovanie ve-
rejnou dopravou využívajú tisícky seniorov, sa  
v novembri končí platnosť. Aby dôchodcovia 
nemuseli navštevovať predajné miesta a zbytoč-
ne sa nevystavovali riziku nákazy, Bratislavská 
integrovaná doprava, a. s., zjednodušila spôsob 
predlžovania SeniorPasov.

Po piatich rokoch od zavedenia SeniorPasov sa mnohým 
držiteľom končí platnosť bezkontaktnej čipovej karty. Vďa-
ka nej tisícky dôchodcov starších ako 70 rokov po nahratí 
ročného predplatného lístka cestujú verejnou dopravou  
v Bratislave a celom Bratislavskom kraji bezplatne.

Všetci tí, ktorým sa končí platnosť bezkontaktnej či- 
povej karty SeniorPas, však už nebudú musieť ísť do 
predajne, aby si vybavili novú. Bratislavská integrovaná 
doprava, a. s., k tomuto kroku pristúpila, aby ochránila 
seniorov pred rizikom nákazy a zároveň im zjednoduši-
la cestovanie verejnou dopravou.

K predĺženiu platnosti dopravnej karty SeniorPas a za-
písaniu nového 365-dňového predplatného cestovného 
lístka dôjde najskôr 1. novembra 2020 po priložení karty 
k čítačkám na týchto zariadeniach:

• Červené multifunkčné predajné automaty (na-
chádzajú sa na vybraných miestach v Bratislave na 
železničných staniciach v celom regióne) – cestujúci 
priloží kartu k čítačke.

• Označovače cestovných lístkov na nástupištiach 
železničných staníc – držiteľ karty stlačí tlačidlo 
„INFO“ a priloží kartu k čítačke.

• U vodičov prímestskej autobusovej dopravy.

Na každej dopravnej karte SeniorPas je uvedený pres-
ný dátum platnosti. Ten by si mali držitelia pozorne 
skontrolovať. Novú platnosť SeniorPasu bude možné 
zrealizovať priložením karty k niektorému zo zaria-
dení najskôr v posledný deň platnosti karty.

Napríklad, ak sa platnosť karty končí 2. novembra 2020, 
predĺženie platnosti bude možné najskôr 1. novem- 
bra 2020. Alebo ak sa platnosť karty končí 17. novem- 
bra 2020, senior si bude môcť predĺžiť jej platnosť naj-
skôr 16. novembra 2020.

Po predĺžení platnosti samotnej dopravnej karty sa na 
SeniorPas automaticky nahrá aj 365-dňový predplat-
ný cestovný lístok, vďaka ktorému bude môcť jeho dr-
žiteľ cestovať ďalší rok bezplatne.  (red)

V prípade nejasností sa môžu seniori obrátiť na infocentrum IDS BK:
Tel:  +421 948 102 102
E-mail:  info@idsbk.sk
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Obyvatelia bratislavských mestských častí 
Karlova Ves a Dúbravka sa dočkali plnohod-
notného električkového spojenia s centrom. 
Posledná a zároveň najkomplikovanejšia 
etapa rekonštrukcie Dúbravsko-Karloves-
kej radiály bola koncom októbra uvedená 
do prevádzky. Trať je kompletne zmoderni-
zovaná a cestovanie sa tak stáva oveľa kom-
fortnejším. 

Na celom úseku boli kompletne vymenené koľaje a trakč-
né vedenie. Cestujúci sa môžu tešiť na nové bezbariéro-
vé zástavky, moderný mobiliár či elektronické tabule. 
Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch pre-
stupných uzlov – Molecova a Damborského. Novinkou je 
aj zelený povrch trate. 

Od 26. októbra sa zmenili aj trasy električkových liniek. 
Linka 4 je predĺžená do Dúbravky a linka 9 až po zastávku 
Kútiky v Karlovej Vsi. Interval oboch liniek je 4 minúty  
v rannej špičke, 5 minút v ostatných obdobiach dňa  
a 7 – 8 minút cez víkend. V úseku, kde premávajú obe lin-
ky, jazdia električky v rannej špičke každé 2 minúty.  (red)

Nová cesta spojí diaľnicu D1 so „starou seneckou 
cestou“ I/61.

Budúca križovatka Triblavina sa nachádza v 18. kilomet-
ri na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Sencom. V smere do 

Trnavy napája priľahlé obce Bernolákovo – Veľký Biel 
– Senec a na druhej strane sa pripoja obce Čierna voda – 
Slovenský Grob – Pezinok.

Ide o budúcu cestu II. triedy spájajúcu diaľnicu D1  
v mieste mimoúrovňovej križovatky Triblavina s ces-
tou I. triedy I/61 v blízkosti obce Bernolákovo. Projek-
tová dokumentácia ešte z roku 2013 pôvodne uvažovala  
o mimoúrovňovej križovatke aj na ceste I. triedy I/61 
pri Bernolákove. Tú realizuje Národná diaľničná spoloč- 
nosť (NDS) a v nultej etape bude vybudovaná ako styko-
vá, riadená svetelnou signalizáciou.

BSK prostredníctvom spoločnosti Regionálne cesty 
Bratislava (RCB) bude realizovať 580 metrov vozov-
ky. Na staveniskovú cestu župa vybuduje nové vrstvy 
asfaltobetónovej vozovky. NDS počíta s tým, že novovy-
budovaná cesta bude dočasne využitá v rámci obchádz-
kovej trasy počas budovania diaľničnej križovatky D1  
a D4 pri Vajnoroch.  (red)

Električka do Karlovej Vsi  
a Dúbravky premáva  
už po zmodernizovanej trati

Diaľničná križovatka Triblavina 
bude otvorená na prelome roka

Dúbravsko-Karloveská radiála
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Malokarpatské múzeum v Pezinku je múzeum 
zamerané na vinohradníctvo a vinárstvo v pro-
stredí Malých Karpát. Zriaďovateľom múzea je 
Bratislavský samosprávny kraj. Po prvýkrát bolo 
otvorené v roku 1960 a tento rok oslavuje 60. vý-
ročie. Verejnosti ponúka prezentáciu histórie  
v modernom podaní aj prostredníctvom zážit-
kov. Expozície dopĺňajú interaktívne prvky ako 
zátkovanie fľaše, arómabar, simulátor opitosti 
alebo strúhanie kolu do viniča.

Múzeum každoročne pripravuje rôznorodé podujatia. 
Vo februári pre milovníkov vína prichystalo 12. roč-
ník Pezinských vínnych pivníc. Deti si počas jarných 
prázdnin vytvorili fašiangové masky a filmoví nadšenci 
si zasúťažili na filmovom kvíze.

Na výstave V tieni dreva autora Jána Pribulu mohli náv-
števníci vidieť drevené sochy plné ženských kriviek, so-
chy kombinované s kovom, hračky, ale aj zvieratká z dre-
vených odrezkov. V rámci výstavy bol zorganizovaný 
kurz Premeny z dreva, na ktorom si návštevníci mohli 
vyskúšať prácu s drevom.

V tomto roku sa múzeu podarilo predstaviť verejnosti 
novú publikáciu Pevnosť v Malých Karpatoch archeo-
lóga Júliusa Vaváka. Kniha prezentuje dlhoročné výsled-
ky archeologického bádania v priestore veľkomoravskej 
pevnosti vo Svätom Jure, evidovanej ako národná kul-
túrna pamiatka Hradisko Neštich. 

V spolupráci so Šimák Zámok Pezinok múzeum pripra-
vilo pre návštevníkov zvýhodnenú vstupenku Combi 
Ticket.

Počas letných prázdnin v múzeu vytvorili pestrý 
program deti z tábora Denné tábory.

V múzeu prebehla rekonštrukcia podkrovia, vďaka kto-
rej vznikli v podkroví múzea nové priestory. Najväčším 
prínosom rekonštrukcie je miestnosť, kde budú prebie-
hať vzdelávacie programy, prednášky, ale aj iné podujatia.

Nič z toho by nebolo možné bez zakladateľa tradícií pe- 
zinského múzejníctva Františka von Meissla (1837 – 1934).

 
Okolo roku 1905 založil na radnici 

malé mestské múzeum. Keď sa na 
základe zákona v roku 1872 zru-
šili cechy a v následnom období 
sa cechový majetok a cennosti 

odovzdávali magistrátom miest, 
využil F. Meissl svoju pozíciu čle-

na mestského zastupiteľstva a zhromaždil 
materiál, v ktorom videl predmety historickej hodno-
ty. Tieto zbierky ochránil aj počas prvej svetovej vojny. 
Neskôr sa artefakty stali základným fondom dnešného 
Malokarpatského múzea v Pezinku.

Ďalšou významnou osobnosťou v dejinách mesta Pezi-
nok a dnešného Malokarpatského múzea bol Fedor Jam-
nický (1882 – 1972).
 
Od študentských čias pomá-
hal Františkovi Meisslovi pri 
zbere a inštalovaní exponátov 
mestského múzea. Práca ho 
však priviedla do zahraničia. 
Po svojom návrate v roku 1947 
zistil, že mestské múzeum už 
neexistuje. Miestny národný 
výbor v Pezinku ho ako spra-
vodajcu pamiatkovej starost-
livosti poveril jeho znovu-
zriadením a údržbou. Zachránil množstvo predmetov, 
ktoré sú v Malokarpatskom múzeu v Pezinku dodnes.

Oslavy výročia skomplikovala pandémia, a preto ich 
presunuli na rok 2021. Počas pandémie si však mú- 
zeum pripravilo niekoľko aktivít na spríjemnenie chvíľ 
v domácej izolácii, bližšie informácie o nich nájdete na  
www.muzeumpezinok.sk.  (red)

Malokarpatské múzeum v Pezinku 
oslavuje 60� výročie založenia
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Divadlo ASTORKA Korzo ’90 oslávilo v apríli  
tohto roku 30. výročie svojho vzniku. V roku 1993 
prijalo meno ASTORKA Korzo ’90 podľa náz- 
vu kaviarne Astória, ktorá bola v budove pôvod-
ného bratislavského sídla. Od roku 2002 pôsobí 
Astorka na Námestí SNP.

Astorka sa hlási k tradícii Divadla na korze (1968 – 1971), 
ktoré bolo administratívne zrušené v čase normalizácie 

a preslávilo sa objavnými dramaturgickými a režijnými 
postupmi, najmä vo vzťahu k modernej svetovej klasike. 
Mimoriadnym počinom divadelníkov z Astorky je or-
ganizovanie každoročného jesenného medzinárodného 
divadelného festivalu Astorka, na ktorom sa už vystrie-
dalo množstvo divadiel zo zahraničia. 

Herecký súbor divadla tvoria osobnosti ako Zita Furko-
vá, Szidi Tobias, Anna Šišková, Marta Sládečková, Vlado 
Černý, Boris Farkaš, Ady Hajdu, Miroslav Noga, Matej 
Landl, Peter Šimun, Róbert Jakab, Anna Jakab Rakovská, 
Juraj Kemka, Zuzana Konečná, Marián Labuda ml., Ma-
rián Miezga, Rebeka Poláková, Zuzana Porubjaková a Pa-
vol Šimun. Súčasným riaditeľom Astorky je Vlado Černý  
a umeleckým šéfom Ondrej Spišák. Divadlo už dlhé roky 
spolupracuje s režisérom Jurajom Nvotom. Za spomína-
ných 30 rokov vzniklo v divadle 88 inscenácií a v súčas-
nom repertoári dnešnej Astorky je 12 inscenácií.  (red)

V Bratislave nie je bežné otvárať nový divadelný 
priestor uprostred divadelnej sezóny. Divadelníkom 
z Astorky sa to podarilo s prispením Bratislavské-
ho samosprávneho kraja ako zriaďovateľa divadla.  
V priestoroch bývalej vínnej pivnice na Mic-
kiewiczovej ul. 2 vznikol multifunkčný komorný 
scénický priestor s  variabilnou scénou i  hľadiskom. 

Štúdio slúži na aktivity divadla, ktoré sa svojím charak-
terom hodia do menšieho priestoru. Tvorbou v  nových 
priestoroch nadviaže súbor na divadelné inscenácie  
v  netypických priestoroch divadla, ako je foyer a  Tre-
zor, kde vznikli dnes už kultové divadelné inscenácie 
Pred odchodom na odpočinok a  Tichý dom, ako aj kaž-
doročné Scénické rozhovory počas Festivalu Astorka či 
pravidelné koncerty súčasných slovenských hudobných 
zoskupení pre blues, jazz, vážnu hudbu, ktoré sa doteraz 
odohrávali vo foyeri alebo v Trezore.

Krátko po otvorení štúdia ambiciózne plány zastavili  
opatrenia súvisiace s koronavírusom. Po uvoľnení opatre-

ní sa bude priestor využívať na malé divadelné multižán-
rové projekty. Kapacita priestoru závisí od formy a štýlu 
podujatia v rozmedzí 70 až 90 miest a plánovanou tvorbou 
nadviaže na tradíciu spolupráce s mladými umelcami, 
ktorú doteraz uvádzali v Trezore. Táto spolupráca bola 
zmysluplná nielen z hľadiska podpory mladého umenia.

Lokalita nového divadelného priestoru je v tesnom su-
sedstve rozvinutej tradície voľnočasových a  kultúrnych 
aktivít rôznych komunitných centier a projektov a dá sa 
predpokladať, že činnosť ŠTÚDIA A2 pozitívne ovplyv-
ní snahy komplexnej podpory kultúrneho rozvoja hlav-
ného mesta a regiónu.  (red)

Tridsať rokov  
Divadla ASTORKA Korzo ’90

Nový divadelný priestor  
ŠTÚDIO A2
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CESTOVNÝ RUCH/VOĽNÝ ČAS

Slovenská komora architektov vyhlásila už  
19. ročník prestížneho ocenenia. O Cenu za ar-
chitektúru zabojovali diela v šiestich kategó- 
riách. Cieľom bolo zvýšiť povedomie verejnosti  
o dôležitosti práce architektov a priblížiť výz-
nam tejto profesie. Z množstva prihlásených 
realizácií porota už tradične vybrala tie najkva-
litnejšie a najoriginálnejšie diela, ktoré prispeli 
ku kvalite verejného priestoru. Príbeh znovu-
objavenia rieky Malý Dunaj v Zálesí získal cenu 
CEZAAR 2020 v kategórii exteriér. Okrem toho 
získali cenu aj Mestská knižnica v Senci či byto-
vý dom na Drotárskej.

Korzo Zálesie je viacročný projekt, ktorý po etapách po-
stupne pretvára zanedbané nábrežie rieky na živú de-
dinskú promenádu. Projekt bol vybudovaný v rámci pro-
jektu DANUBE BIKE & BOAT a podporil rozvoj vodáckej 
a cykloturistickej infraštruktúry nielen v Bratislavskom 
samosprávnom kraji, ale naprieč celou destináciou Du-
najské ostrovy. Ocenenie vníma Bratislavský samospráv-
ny kraj ako odmenu za snahu rozvíjať cestovný ruch  
v kraji ešte udržateľnejšie, zodpovednejšie a atraktívnej-
šie pre návštevníkov, ale aj pre domácich. Priestor umož-
ňuje prechádzky v prírode, oddych vodákov, turistov, 
cykloturistov aj domácich obyvateľov. Bývalé smetisko na 
brehu rieky vystriedala oddychová plocha s malou roz-
hľadňou, dreveným mólom na vyloďovanie a korzovanie 
a prístreškami na piknik. Pribudol prírodný amfiteáter 
pre malé kultúrne aktivity s výhľadom na vodu.

V kategórii interiér získalo cenu oddelenie odbornej 
literatúry Mestskej knižnice v Senci. Keďže v priesto-
re s plochou 150 m2 bolo treba uskladniť 15 000 zväzkov, 
hlavnou výzvou projektu bolo vymyslieť riešenie, ktoré 
nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž 
mala byť tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom  
a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie 
podujatia. Základným prvkom interiéru je zaoblený re-
gál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje spomenuté zóny. 
Tam, kde má regál najväčší polomer, vzniká čitáreň s vý-
hľadom na mesto a výborným svetlom.

V kategórii bytové domy získal cenu bytový komplex 
na Drotárskej. Potrebou bolo vytvoriť mierku budovy, 
ktorá zapadne do zložitého urbanistického prostredia, 
pričom bolo potrebné vytvoriť kompaktnú hmotu objek-
tu, v ktorej sa zjednotí fasáda stien, balkónov a lodžií pri 
zachovaní striedania rôznych veľkostí otvorov na fasáde. 
K tomuto sa zdalo ako najvhodnejší materiál použiť dre-
venú latu, ktorá môže zároveň tvoriť kryt prevetrávané-
ho obkladu steny alebo transparentnú stenu, či zábradlie 
balkóna.

Udeľovanie cien CEZAAR sa tento rok konalo v priesto-
roch Starej tržnice v Bratislave. Pre obmedzenia, ktoré 
majú zamedziť šíreniu koronavírusu, sa na galavečere 
zúčastnili iba niektorí porotcovia a zástupcovia nomino-
vaných architektov.  (red)

Najlepšia slovenská architektúra: 
Korzo Zálesie získalo cenu 
CEZAAR 2020 v kategórii exteriér

Víťaz v kategórii interiér – Mestská knižnica v Senci

Víťaz v kategórii exteriér – Korzo Zálesie
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Tento jesenný výlet vás prevedie miestami  
s krásnymi výhľadmi aj okolo tajomného domče-
ka na strome.

Cyklovýlety sú skvelý spôsob, ako sa zrelaxovať a priblížiť 
prírode. Na dvoch kolesách môžete za krátky čas objaviť 
veľa zákutí, krásnych vyhliadok a zaujímavostí. Táto cy- 
klotrasa je veľmi príjemná aj v sychravom počasí. Väč-
šinu tvorí asfalt, a preto vám nebude prekážať, ani keď 
spŕchne. Je dlhá asi 30 kilometrov a ideálne sú trekové či 
horské bicykle. Ak si spravíte prestávku, celý výlet vám 
potrvá asi štyri hodiny.

Cyklotrasa sa začína pri Vojenskej nemocnici, pokračuje 
popod Červený most, okolo mlyna Klepáč a Deviateho mly-
na až k bufetu, kde sa asfaltové cesty rozdeľujú. Pokračuje 
priamo, popri rybníkoch a studničke až po lúku s lanovkou, 
ktorá vedie na Kamzík. Prechádza údolím potoka Vydrica, 
okolo bývalého sanatória až k miestu s názvom II. kame-
ňolom. Pokračuje údolím, naďalej míňa jazierka a lúky. 
Pri bufete U Slivu pokračuje vpravo a stúpa na križovatku 
ciest Spariská. Nasleduje odbočka vľavo na asfaltovú ces-
tu, ktorej cieľ je Dolný Červený kríž – prístrešok je skvelé 
miesto na oddych. Blízko je Zbojnícka studnička s pitnou 
vodou. Trasa pokračuje na križovatke vľavo až na Biely kríž  
s bufetmi. Z Bieleho kríža sa treba kúsok vrátiť pôvodnou 
cestou a odbočiť doprava na lesnú cestu, popri Jajcajovom 
kríži, hrebeňom Svätého vrchu asi 3 km. Orientačný bod je 
modré C – cyklotrasa č. 2008. Cieľ je Malý Slavín, nájdete tu 
aj studničku či prístrešky. Cyklotrasa C pokračuje na križo-
vatku nad Kačínom, treba sa vydať vpravo zjazdom na Kačín.  
V týchto miestach objavíte aj čarovný domček na strome. 
Vedľa je horáreň a oddychová zóna. Odtiaľ treba zísť do doliny 
po cyklotrase č. 2007 až k bufetu na Železnej studničke.  (red)

Malokarpatská vinohradnícka oblasť je náš veľký 
poklad. Rozprestiera sa v juhozápadnej časti Slo-
venska. Jeden zo šiestich evidovaných vinohradíc-
kych regiónov na slovenskom území je zároveň 
najstarším a najvýznamnejším v našej krajine. 

Juhozápad Slovenska žije vínom. Hrozno tu dozrieva  
v podmienkach neskorého leta a jesene, pri miernych 
teplotách a výdatnej vlhkosti. Vďaka tomu sú tunajšie 
vína elegantné a svieže. Prvé dobré vína sa v oblasti Ma-
lých Karpát pili už v 13. storočí. Avšak zlatý vek malokar-
patského vinohradníctva vrcholil v 17. storočí. Slobodné 
kráľovské mesto Bratislava spolu s Modrou, Pezinkom, so 

Svätým Jurom a s Trnavou boli v zahraničí známe vývo-
zom dobrého vína. V osemnástom storočí ste u nás mohli 
piť Veltlín, Silván, Frankovku či Portugal. Nalievalo sa  
v tradičných viechach a dôvodom pitia vína miestnych 
bolo vraj odstránenie „zožierajúcich“ starostí.

Dnes sa v Malokarpatsku pestujú biele aj modré odrody 
hrozna. Z bielych odrôd sa pestuje najmä Muškát, Velt-
lín, Rizling, Müller-Thurgau a Rulandské biele, vzácny 
Silván. Z modrých odrôd sa pestuje Frankovka modrá, 
Svätovavrinecké a čoraz viac aj Cabernet Sauvignon. 
Naši vinári zbierajú prestížne ocenenia po celom svete. 
Vďaka nim sa náš región preslávil ako „región vína“.  (red)

Tip na cyklovýlet: Domček  
na strome a čarovné výhľady

História 
vinohradníctva  
v Malokarpatskej 
oblasti

Domček na strome
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Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu súvisiacu 
so šírením ochorenia COVID-19 a s nárastom no-
vých prípadov až v tisíckach denne došlo nielen 
v Bratislavskom kraji k zmenám vo vzdelávaní 
na stredných školách. 

Nové nariadenie vlády sa v súvislosti s pandémiou od polo-
vice októbra dotklo až 54 stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK. Prezenčné vyučovanie na stredných ško-
lách bolo do odvolania prerušené. Pre študentov je toho 
času zabezpečené dištančné vzdelávanie cez internet. 

Zmeny vo vzdelávaní platné od 26. októbra 
• Na dištančnú výučbu prešiel aj druhý stupeň ZŠ   

a 1. – 4.  ročník osemročného vzdelávacieho programu 
na strednej škole. SŠ aj naďalej pokračujú v dištanč-
nej výučbe. Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 
30. novembra 2020 by sa mali študenti vrátiť do škôl. 

• Materské školy a prvý stupeň ZŠ pokračuje v pre-
zenčnej forme.

• Všetky vysoké školy budú mať na celý zimný semes-
ter zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku 
či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné pokračovať 
v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrét-
neho zamestnávateľa. Pokiaľ by si jeho realizácia vyža-
dovala ubytovanie študenta v školskom internáte, môžu 
tieto formy výučby prebiehať len dištančnou formou. 

Stredné školy prešli  
na dištančné vzdelávanie

Dištančné 
vzdelávanie 

platí do 
odvolania

Priebeh druhej vlny infekcií novým koronavíru-
som vedúcim k ochoreniu COVID-19 je výraznej-
ší ako v prvej vlne. 

Tá bola napriek nešťastiam pomerne priaznivá. To  
u mnohých ľudí vyvolalo pocit falošnej bezpečnosti  
a upustili od dôkladného dodržiavania základných opat-
rení – rúško, dezinfekcia rúk a odstupy. Prešli do pasivi-
ty a vzdoru, kým v prvej vlne to bolo odhodlanie. Teraz 
pozorujeme násobne väčší počet chorých aj infikova-
ných. Každý už v širšom okolí pozná pozitívne testova-
ného človeka. Ale na druhej strane o víruse a infekcii 
máme väčšie poznatky. Tvrdenia, že by sa nám v prvej 
vlne podarilo vírus zlikvidovať, som už počas nej pova-
žoval za veľmi odvážne. V súčasnosti musíme nájsť rov-
nováhu medzi potrebnými opatreniami a chodom spo-

ločnosti. Avšak z celkového pohľadu 
sa domnievam, že sme počas leta ne-
vyčerpali všetky možnosti prípravy 
na druhú vlnu. Odbermi počas akého-
koľvek vyšetrenia sme mohli plošne 
stanoviť, koľko ľudí má vyvinuté pro-
tilátky, či preveriť možnosti výstavby 
poľných nemocníc armádou alebo 
inými štátnymi zložkami. Musíme sa 
vrátiť k pôvodným cieľom – znížiť prírastok chorých, 
nepreťažiť nemocničný systém, čo sa však nedá vylúčiť. 
Nevyhnutné je prísne dodržiavať a pripomínať základ-
né opatrenia. Rozdiel v režime oproti prvej vlne je aj  
v častejšej koncentrácii ľudí, menej sa využíva home 
office. Treba ju znížiť a možno striedať prísnejší a voľ-
nejší režim tak, aby sa zachoval chod spoločnosti.  (red)

Vicežupan Štekláč: Ľudia nadobudli 
falošný pocit bezpečnosti

Napriek obmedzeniam, ktoré spôsobila koronakríza, je potrebné dodržiavať všetky nariadenia vlády, regionálneho 
hygienika a ústredného krízového štábu. Je dôležité, aby sa študenti stredných škôl vyhli stretávaniu sa so spolu-
žiakmi napriek chýbajúcej socializácii. Pri nevyhnutnom stretávaní sa odporúčame dodržiavať zásadu R – O – R: 
rúško – odstup – ruky.

Juraj Štekláč
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Bratislavský samosprávny kraj 
v okrese Malacky zefektívňuje 
poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti. Od januára 2021 už 
nebudú akútne zdravotné prí-
pady v čase od 22.00 h do 6.00 h  
smerovať do Malaciek, ale pria-
mo na špecializované praco-
viská do Bratislavy a Skalice. 
Nový systém ušetrí pacientom 
drahocenný čas. Župa zároveň 
podporí vznik modernej sa-
nitkovej služby a skvalitnenie 
špecializovanej zdravotnej sta-
rostlivosti. Ambulantná poho-
tovostná služba Nemocnice Ma-
lacky večer do 22.00 h ostáva 
fungovať „po starom“.

„Už niekoľ ko mesiacov hľadáme 
spôsob, ako zabezpečiť fungovanie 
urgentnej zdravotnej starostlivosti 
v regióne. So starostami zo Záho-
ria sme sa dohodli na riešení, ktoré  
v konečnom dôsledku pomôže naj-
mä pacientom v život ohrozujúcich 
situáciách,“ ozrejmil po rokovaní 
so starostami Juraj Droba, predse-
da Bratislavského samosprávneho 
kraja.

Doteraz urgentné prípady zo Zá-
horia smerovali do Nemocnice 
Malacky, ktorá však nie je natoľko 
komplexná, aby dokázala vyriešiť 
všetky akútne problémy. Podstat-
né množstvo pacientov napokon aj 

tak „končilo“ v hlavnom meste. Pa-
cienti pritom strácali drahocenné 
minúty. Bratislavský kraj sa preto 
rozhodol prestať dotovať urgent-
ný príjem v súkromnej nemocnici  
v Malackách. Všetky súrne prípady 
v noci medzi 22.00 h a 6.00 h budú 
presmerované priamo do Bratislavy 
či Skalice. Namiesto toho župa pod-
porí zriadenie novej sanitkovej služ-
by s moderným vybavením, ktorou 
podporí ambulantnú lekársku po-
hotovosť. Kraj tiež vyčlení financie 
na zlepšenie kvality služieb lekárov 
špecialistov v regióne.

Ako bude urgentná zdravotná sta-
rostlivosť fungovať od januára 2021,  
vysvetľuje riaditeľ odboru zdra-
votníctva BSK Tomáš Szalay:  
„Z pohľadu pacienta bude zdravotná 
starostlivosť o pacienta naďalej za-
bezpečená. Ak ide o život, treba bezod- 
kladne volať bezplatné číslo 155. 
To sú také prípady, keď dochádza  
k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, 
vážnemu úrazu alebo došlo k nehode 
so závažnejšími následkami. Exis-
tuje tzv. kvintet prvej hodiny, teda 
stavy, keď treba volať záchranku, ne-
vajatať, nezdržiavať sa a ponáhľať 
sa do nemocnice, aby do hodiny bola 
pacientovi poskytnutá starostlivosť 
v nemocnici. Ide o zastavenie krv-
ného obehu, zastavenie dýchania, 
srdcový infarkt, mozgovú príhodu 
 a polytraumu.“

Takéto život ohrozujúce stavy by 
mali byť podľa Szalaya transporto-
vané do takého zdravotníckeho za-
riadenia, ktoré sa k tým diagnózam 
vie komplexne postaviť. Šéf odbo-
ru zdravotníctva BSK upozorňu-
je, že záchranná zdravotná služba 
nemá voziť pacientov do najbliž-
šej nemocnice, ale do najbližšej 
nemocnice spôsobilej poskytnúť 
potrebnú starostlivosť. „Preto moz-
gové príhody ani dnes nesmerujú 
do Nemocnice v Malackách, ktorá 
nemá neurologické oddelenie, inter-
venčnú rádiológiu ani neurochirur-
giu. Podobne je to v prípade srdcové-
ho infarktu. Už dnes má záchranná 
zdravotná služba nástroje, ako sme-
rovať pacienta na príslušné špecia-
lizované pracovisko. Aj v súčasnosti 
by sa takéto prípady mali voziť nie-
kam inam, nie do Malaciek, lebo to 
vedie k úplne zbytočnej strate času,“ 
doplnil Tomáš Szalay.

Ambulantná pohotovostná služba 
Nemocnice Malacky ostáva fungovať 
tak ako doteraz. Služba zabezpečuje 
dostupnosť všeobecnej ambulant-
nej starostlivosti, čiže všeobecného 
lekára – mimo ordinačných hodín 
večer, cez víkend a počas sviat-
kov. Funguje od 16.00 h do 22.00 h  
v pracovné dni, od 7.00 h do 22.00 h 
cez víkend a sviatky. K dispozícii sú 
lekár, sestra a základné vyšetrovacie 
metódy.  (red)

Urgentné zdravotné 
prípady  
zo Záhoria  
budú od januára 
smerovať  
do Bratislavy a Skalice




