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Milí obyvatelia Bratislavského kraja,

žijeme v regióne, ktorý ponúka svojim obyvateľom vysokú kvalitu 
života so všetkým, čo k tomu patrí. Máme krásnu prírodu, výbor-
né pracovné príležitosti, bohatú históriu, ale aj unikátne kultúrne 
a architektonické pamiatky. V dnešnom nepokojnom svete máme 
tiež obrovskú devízu, ktorá vôbec nie je maličkosťou – žijeme  
v bezpečnom regióne. O to viac si cením, že som pred dvomi rokmi 
dostal dôveru náš kraj rozvíjať a starať sa oň.

Práca na župe sa skladá z množstva veľkých projektov, ale aj kaž-
dodenných maličkostí. Ako môžete vidieť v našej brožúre, prichá-
dzame s konkrétnymi výsledkami. Tie by nebolo možné dosiahnuť 
bez zodpovedných zamestnancov na Úrade Bratislavského samo-
správneho kraja, spolupráce so župnými poslancami i s našimi za-
riadeniami.

Na veľmi vysoké miesto rebríčka priorít sme zaradili školstvo. Aj 
preto podporujeme a motivujeme nových učiteľov a propaguje-
me pestrú ponuku študijných odborov. Pokračujeme v rekonštruk-
ciách župných zariadení a škôl. Opravili sme desiatky kilometrov 

regionálnych ciest. V spolupráci s mestami a obcami sme otvorili nové prestupné dopravné terminály  
a záchytné parkoviská. Pribúdajú cyklotrasy. Prostredníctvom našich dotačných schém podporujeme 
aj vaše konkrétne nápady, vďaka čomu sme za ostatné dva roky podporili už viac ako 1 000 projektov. 
Rozvíjame prácu v Bruseli a na európskej pôde zastupujeme záujmy metropolitných regiónov v oblasti 
čerpania eurofondov. Dôležitou župnou témou sa stáva aj ekológia. Snažíme sa ísť príkladom – jazdíme 
na elektromobile a na bicykloch. Na úrade sme spustili recykláciu odpadu, zrušili sme nápoje v plasto-
vých fľašiach. A mnoho ďalšieho.

Keď ste ma v roku 2017 zvolili, povedal som si, že to je po ôsmich rokoch v politike veľká príležitosť 
dokázať pretaviť vízie v skutočnosť. Robiť, byť lídrom a mať výsledky. Aby, keď budem chodiť po bra-
tislavskej župe a stretnete ma na ulici, ste sa buď usmiali, alebo mi podali ruku so slovami: Dobre to 
robíte, záleží vám na kraji.

Do budúceho obdobia máme smelé plány, no nič z toho nepôjde bez spolupráce s vami – obyvateľmi 
kraja. Budem preto vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu od vás, ale aj konkrétne pripomienky či nápady.

Prajem vám príjemné čítanie.

Mgr. Juraj Droba MA, MBA 
predseda BSK
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Dva roky na župe

Bratislavský kraj má rozlohu 2 052,6 km2  
a 79,5 % podiel mestského obyvateľstva.

Na jeho území sa
nachádza 8 okresov  
(z toho je 5 mestských):
• Bratislava I
• Bratislava II
• Bratislava III
• Bratislava IV
• Bratislava V
• okres Malacky
• okres Senec
• okres Pezinok

Kraj má 89 obcí,
z toho je 7 miest:
• Bratislava
• Malacky
• Stupava
• Pezinok
• Svätý Jur
• Modra
• Senec
• a 17 bratislavských mestských častí

Bratislavský 
samosprávny kraj
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Bratislavský samosprávny kraj
má v zriaďovateľskej pôsobnosti 79 organizácií a 2 obchodné spoločnosti. 

57 škôl a školských zariadení (13 gymnázií, 1 stredná športová škola, 6 prie-
mysloviek, 11 technických škôl, 4 obchodné a 1 hotelová akadémia, 9 odbor-
ných škôl zameraných na služby, 5 umeleckých škôl, 2 zdravotnícke a 2 peda-
gogické školy, 2 jazykové školy a 1 školský internát)

4 divadlá (Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo ARÉNA, Divadlo ASTORKA 
Korzo ’90, Divadlo LUDUS)

3 kultúrne zariadenia (Malokarpatská knižnica v Pezinku, Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku a Malokarpatské osvetové stredisko Modra)

14 domovov sociálnych služieb

1 polikliniku (Karlova Ves)

3 strediská Regionálnych ciest Bratislava, a. s. (t. j. Malacky, Pezinok a Senec)

Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

V našich zariadeniach máme viac ako 4 000 zamestnancov.  
Spravujeme 426 budov, zabezpečujeme údržbu 129 mostov a všetkých  

ciest II. a III. triedy v regióne v celkovej dĺžke 512 km.
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Dva roky na župe

Smerovanie župy 
vyzdvihol aj prezident 
Bratislavskú župu navštívil koncom 
mája 2019 dnes už bývalý pre-
zident SR Andrej Kiska. Aktivity  
a kroky BSK v oblasti školstva, 
športu, dopravy, financií, sociál-
nej oblasti a hospodárenia župy či 
externého financovania projektov 
ocenil a dal za vzor pre iné župy.

14 zastupiteľstiev BSK 
Našich 50 poslancov podľa schvá-
leného harmonogramu zasadnu-
tí Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja rokovalo 
celkovo 14-krát. Máme za sebou 
úspešné schvaľovanie rozpočtu či 
záverečného účtu. Najúspešnej-
šie prechádzali hlasovaním témy 
v oblasti rozvoja regiónu, riešenia 
sociálnych tém, ako aj predkladané 
materiály z oblasti životného pro-
stredia. 

Úrad BSK
O kraj sa staráme zodpovedne, hospodárne a transparentne. 

Za prvé dva roky na župe sme hospodárili s takmer 370 mil. eur, ktoré boli použité na zabezpečenie 
rôznorodých potrieb obyvateľov a návštevníkov kraja. Na rozvojové a investičné projekty sme z tejto 
sumy použili takmer 50 mil. eur, výsledkom čoho sú zrekonštruované školy, domovy sociálnych slu-
žieb alebo vynovené cesty. Naďalej takisto rozvíjame integrovaný dopravný systém a nezabúdame na 
podporu tretieho sektora prostredníctvom dotácií. Úrad BSK hospodári transparentne, s dlhodobým 
počtom zamestnancov okolo 250. Napriek nepriaznivým ekonomickým prognózam a  legislatívnym 
zmenám sme pripravení aj v ďalších rokoch hospodáriť zodpovedne a tak, aby sme zabezpečili bez-
problémové plnenie našich kompetencií. 
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Pomáhame čerpať 
eurofondy
Ako sprostredkovateľský orgán 
pre Integrovaný regionálny ope-
račný program (IROP) a Operačný 
program Bratislavský kraj adminis-
trujeme a pomáhame implemen-
tovať prijímateľom nenávratné 
finančné príspevky. Tieto sú urče-
né na rekonštrukciu a vybavenie 
materských škôl, predškolských 
zariadení, základných škôl a tiež na 
budovanie cyklotrás a prestupných 
dopravných terminálov. 
V roku 2018 sme ako viac rozvinu-

tý región uzatvorili s prijímateľmi  
z územia kraja 50 zmlúv o poskyt-
nutí finančného príspevku v cel-
kovej sume 14,8 mil. eur a splnili 
finančný záväzok pre čerpanie fi-
nančnej pomoci z IROP. Ku koncu 
októbra 2019 sa aj vďaka opatre-
niam, ktoré zjednodušili administra-
tívne procesy a posilnili administra-
tívne kapacity pre implementáciu 
operačných programov na Úra-
de BSK, v partnerskej spolupráci  
s prijímateľmi zmluvne uzatvori-
lo 56 projektov v celkovej sume 
oprávnených výdavkov 15,2 mil. 
eur.

Podporili sme  
949 projektov  
za 3,5 milióna eur
Bratislavský kraj sa stáva atraktív-
nejším a lepším miestom pre život 
aj vďaka Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schéme. Skvelé nápady 
pre náš kraj sme podporili sumou 
až 3,5 milióna eur v 6 oblastiach: 
turizmus, kultúra, životné prostre-
die a rozvoj vidieka, šport a mlá-
dež, pohybové aktivity a aktivity 
športových zväzov.

Územné dotácie

Do výzvy k novej dotačnej sché-
me určenej na podporu verejné-
ho života a rozvoja miest, obcí  
a mestských častí na území BSK sa 
v roku 2019 zapojilo 74 žiadateľov. 
Dotáciou v celkovej výške 326-ti-
síc eur podporíme 79 projektov. 
O víťazných projektoch rozhodli 
samotní primátori či starostovia, 
pretože tí najlepšie vedia, čo ich 
obec potrebuje. 

O dotáciách rozhodujú 
aj občania
BSK už dvakrát poskytol dotácie 
aj cez participatívny rozpočet. Na 
základe hlasovania občanov získalo 
podporu v ôsmich teritóriách BSK 
153 projektov. Celkovo bolo pre-
rozdelených až 544-tisíc eur. Ide 
o podporu komunitných projektov 
v rôznych oblastiach ako životné 
prostredie, organizácia športových 
turnajov, kultúra, komunitná infra- 
štruktúra či podpora podujatí a čin-
ností zdravotne alebo inak znevý-

hodnených skupín obyvateľov. Pre 
rozvoj nášho kraja bol výnimočný 
každý hlas. Oproti roku 2018 bol 
celý administratívny proces ešte 
jednoduchší.
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Prídeme o päť miliónov 
eur
Populizmus poslancov NR SR nám 
riadne rozpočtovo zavaril. Aj pre-
to sa BSK pridal k výzve Združenia 
samosprávnych krajov SK8 a za-
siahnutých miest a obcí proti prija-
tiu novely zákona o zvýšení nezda-
niteľnej časti dane. Prijatím novely 
bez diskusie so zástupcami krajov 
a regiónov príde náš kraj o 5 milió-
nov eur. Tie v našom kraji postihnú 
kvalitu župných škôl, sociálnych 
služieb aj ciest.

Až 26 stážistov na 
župe
Na Úrade BSK už druhýkrát stážujú 
šikovní vysokoškoláci. Štyri až päť 
mesiacov získavajú pracovné skú-
senosti na odboroch zdravotníc-
tva, sociálnych vecí, školstva, mlá-
deže a športu, cestovného ruchu  
a kultúry, financií, na útvare riadi-
teľa úradu a v kancelárii predsedu.

Ocenili sme  
34 významných 
osobností kraja
Osobnostiam, ktoré svojou prácou 
výrazne prispeli k spoločenskému 
a ekonomickému rozvoju nášho 
kraja, sme v priestoroch župné-
ho Divadla Aréna odovzdali ceny 
Samuela Zocha a Pamätné listy 
predsedu BSK. Ostatný 12. ročník 
priniesol aj novinku – titul Historic-
ká osobnosť regiónu. Ako prvému 
ju BSK udelil Eugenovi Suchoňovi.
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Župné noviny bližšie  
k ľuďom
Mesačník Bratislavský kraj sme po-
silnili o zaujímavé témy a dostali 
ich tak opäť bližšie k ľudom.

Rozsvietili sme na 
modrú
Druhý apríl je Svetový deň pove-
domia o autizme a symbolizuje 
ho modrá farba s cieľom vytvoriť 
chápavejšie prostredie pre autistov 
a ich rodiny. Modrú sme preto roz-
svietili aj my na župe.

Ušetrili sme viac ako 
250 kg CO2

V rámci národnej kampane Do prá-
ce na bicykli 2019 celý mesiac do-
chádzali do svojho zamestnania na 
dvoch kolesách 4 tímy BSK. Dva-
násť zamestnancov župy tak spolu 
najazdilo takmer tisíc kilometrov  
a ušetrilo viac ako 250 kíl oxidu uhli- 
čitého. 

Pomohli sme ľuďom 
bez domova
V spolupráci so župnou SOŠ gas-
tronómie a hotelových služieb na 
Farského 9 v Bratislave sme vykryli 
výpadky dodávok chleba pre ľudí 
bez domova. Naši študenti im za  
2 extrémne chladné mesiace na-
piekli až 4 000 bochníkov. Na tra-
díciu pomoci ľuďom bez domova 
sme nadviazali aj na vianočných 
trhoch. Výnos z predaja špecialít 
a dobrovoľných príspevkov z rov-
nakej kuchyne putoval po bochní-
koch chleba opäť do útulku sv. Vin-
centa de Paul.

N A J L E P Š I E  M I E S T O  P R E  Ž I V O T

10�|�2019

Župní poslanci 
v Bruseli
Lobovali sme 
za využitie 
eurofondov pre 

základné školy

Otvorili sme 
najkvalitnejšiu 
cestu v regióne

Cestovné lístky
v appke IDS BK 

sú lacnejšie!

Výsledky 
najväčšieho prieskumu mobility

Cez leto 
sa menia 
cestovné 
poriadky

Po roku 2018 sme v zelených číslach,hospodárime efektívne

N A J L E P Š I E  M I E S T O  P R E  Ž I V O T

Výsledky 
najväčšieho

prieskumu 
mobility

Cez leto 
sa menia 
cestovné 
poriadky

Na bratislavskej 
župe

hospodárime 
efektívne

7 – 8�|�2019

Čítajte na str. 1
0 - 1

3

TIPY NA VÝLETY

Malé Karpaty 

a Záhorie

�5�|�2019

N A J L E P Š I E  M I E S T O  P R E  Ž I V O T

Na hokejový 
šampionát vlakom 

a autobusom

Tipy na výlet 
s turistickým 
vlakom Záhoráčik

Hokejom bude žiť 

celá Bratislava

Tentoraz 
idem voliť
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Zredukovali sme 
vozový park a jazdíme 
EKOlogicky 
Po 20 % redukcii vozového parku, 
keď sme 8 vozidiel odovzdali do 
užívania siedmim domovom so- 
ciálnych služieb a jednej SOŠ, kto-
ré zriaďujeme, sme obohatili žup-
ný vozový park o šikovný mestský 
elektromobil Smart Fortwo. Vďaka 
dotácii z Environmentálneho fon-
du sme ho iba spolufinancovali vo 
výške 5 %.

Správame sa 
ekologicky a šetríme 
tony papiera 
Vďaka elektronizácii sme na úrade 
zrušili všetky podklady pre poslan-
cov Zastupiteľstva BSK v papiero-
vej forme. Z rokovaní zastupiteľ-
stva sme navyše odstránili plastové 
fľaše. Zavedením triediacich nádob 
na odpad sme župu priblížili ku 
Green Office Standardu.

Darovali sme krv 
V BSK sme vytvorili tradíciu darovania krvi Pusti žilou na župe. Už viac ako 
štyridsať dobrovoľníkov z radov zamestnancov úradu darovalo krv priamo 
v transfúznom oddelení nemocnice v Ružinove. 
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ZASTÚPENIE BSK V BRUSELI 
Bratislavský kraj je prvým a najdlhšie pôsobiacim slovenským regiónom 
so zastúpením v Bruseli.* Popri presadzovaní záujmov kraja, ovplyvňovaní 
rozhodovacích procesov EÚ, koordinácii práce slovenskej národnej dele-
gácie v Európskom výbore regiónov (EVR) a budovaní partnerstiev plní-
me informačnú činnosť o možnostiach plynúcich z nášho členstva v EÚ  
a reprezentujeme Bratislavský kraj. 

* Od roku 2002 s cieľom pripraviť kraj na vstup do Európskej únie.

Slovenskej národnej 
delegácii predsedá 
Juraj Droba 
EVR predkladá stanoviská regiónov 
a miest k právnym predpisom EÚ, 
z ktorých až 70 % sa implemen-
tuje práve v regiónoch, mestách 
a obciach. Slovensko má v EVR 
deväťčlennú delegáciu zloženú zo 
zástupcov slovenských regiónov  
a miest. Slovenskej národnej dele-
gácii predsedá od roku 2018 župan 
Juraj Droba. 

Presadzovanie 
špecifického prístupu  
k metropolitným 
regiónom 

Predseda BSK bol v roku 2019 vy-
menovaný za spravodajcu stano-
viska na tému výziev a postavenia 
metropolitných regiónov v budúcej 
politike súdržnosti po roku 2020. 

Je to vôbec prvýkrát, čo sa brati-
slavský župan stal spravodajcom 
EVR a tým aj „hlasom“ metropolit-
ných regiónov v Bruseli. 

Tie sú vo väčšine prípadov klasi-
fikované ako viac rozvinuté a ich 
oprávnenosť čerpať fondy EÚ je 
tak značne limitovaná.

Aj z tohto dôvodu sme počas prí-
prav nového programového obdo-
bia upozorňovali na potrebu spra-
vodlivejšieho nastavenia čerpania 
eurofondov po roku 2020. 
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Smerovanie 
eurofondov do infra- 
štruktúrnych projektov 
V predchádzajúcom programo-
vom období nebol BSK oprávne-
ný čerpať prostriedky na základ-
nú infraštruktúru, a preto sme na 
rozdiel od iných krajov nemohli 
zrekonštruovať školské zariadenia. 
Po niekoľkoročných intenzívnych 
rokovaniach s Európskou komi-
siou (EK), zbere dát a dokazovaní 
pripravenosti projektov na vybra-
nom území kraja je dnes aj vďaka 
intenzívnej aktivite predsedu BSK 
a župných poslancov v Bruseli EK 
naklonená zámeru posilniť viace-
ré infraštruktúrne projekty, ako 
napríklad nedostatočné kapacity 
ZŠ v rámci programu IROP.

Študenti stážujú  
aj v Bruseli 
Odbornú stáž pre slovenských vy-
sokoškolských študentov so záuj-
mom o regionálnu politiku a európ-
ske dianie poskytujeme aj v našej 
kancelárii v Bruseli. Stážisti sú zapo-
jení do každodennej práce kancelá-

rie a majú príležitosť zúčastňovať sa 
na rôznych odborných seminároch 
a konferenciách v európskych inšti-
túciách. 

Za ostatné 2 roky v našej kancelárii 
absolvovalo stáž 8 študentov. Od 
vzniku kancelárie je to celkovo už 
viac ako 40 stážistov.

Prezentácia kraja 
v Bruseli
Design September, 100. výročie za-
loženia Československa, Víno a ume- 
nie z Malých Karpát a Južnej Mo-
ravy alebo 30. výročie nežnej re-
volúcie sú kultúrno-spoločenské 
podujatia, ktorými Bratislavský kraj 
prezentovala naša Kancelária BSK  

v Bruseli. Pri realizácii nechýbalo  
ani zapojenie našich župných stred- 
ných odborných škôl, vďaka čomu 
naši študenti získavajú cenné skú-
senosti s prezentáciou v zahraničí. 
Každoročne sa zapájame aj do Dňa 
otvorených dverí, ktorým si inšti-
túcie EÚ pripomínajú ukončenie 
druhej svetovej vojny a korene eu-
rópskej integrácie. 
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Záujem žiakov  
o župné školy rastie
V školskom roku 2019/2020 sa  
na župné stredné školy prihlá- 
silo o 1 268 žiakov viac ako v 2018/ 
2019. V praxi tak ide o nárast  
z 8 368 záujemcov v minulom roku 
na 9 636 záujemcov v tomto roku. 
Záujem o gymnáziá a odborné 
školy je vyrovnaný. Sedem žup-
ných gymnázií, ktoré rozšírili svoju 
ponuku o bilingválne triedy, sa te-
šia zvýšenému záujmu až o 93 % 
žiakov.

NAŠE ŠKOLY SÚ ATRAKTÍVNEJŠIE 
• Otvorili sme až 21 nových odborov, ako napríklad ochrana osôb a ma-

jetku, informačné a sieťové technológie, dizajn interiéru, praktická ses-
tra, asistent výživy, masér, veterinárske zdravotníctvo či barbier.

• Máme 4 nové bilingválne gymnáziá s možnosťou štúdia v anglickom 
jazyku, z toho dve sú v Bratislave a po jednom v Pezinku a Malackách.

• Internát za euro a obedy za jeden cent. Študenti zapojení do duálne-
ho vzdelávania, ako aj zo sociálne znevýhodneného prostredia majú  
u nás dostupnejšie nielen obedy, ale aj ubytovanie.

• V Malinove sme spojili základnú školu a SOŠ záhradnícku.
• Viac ako 471-tisíc eur na odborné stáže v zahraničí získali naše školy 

v rámci programu Erasmus+. 

Školstvo
Záleží nám na kvalite župných škôl. Našich učiteľov si vážime.

Hľadáte strednú?

4. 10. Bratislava AVION SHOPPING PARK8. 10. Pezinok DOM KULTÚRY

10. 10. Senec SOŠ, KYSUCKÁ Č. 1416. 10. Malacky ŠPORTOVÁ HALA MALINA

www.strednapremna.sk

54 stredných škôlna jednom mieste

VYBERTE
SUPERŠKOLUv Bratislavskom kraji
U nás vaše deti získajú:• Stáže u TOP zamestnávateľov• Výmenné študijné pobyty  v zahraničí

• Štipendiá a motivačné odmeny• Cvičné firmy
• Finančnú akadémiu
• SMART technológie
• Istotu uplatnenia

25 % 
nárast záujmu  

o župné školy 

za dva roky



14

Dva roky na župe

Všetky školy na 
jednom mieste
Aké odbory škola ponúka? Sú za-
pojené v medzinárodnom pro-
jekte? Uplatním sa na trhu práce? 
Akých má študentov a v čom sa 
môžu angažovať? To je len malá 
časť otázok, ktoré mohli klásť žia-
ci a ich rodičia priamo študentom  
a pedagógom našich škôl. Už 
druhýkrát sme ich okrem Bratisla-
vy priniesli aj do Malaciek, Pezinka 
a Senca. 

54 župných stredných 
škôl na jednej 
webstránke
Pestrá ponuka stredných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
je k dispozícii aj na www.stred-
napremna.sk. Žiaci a rodičia si 
tak môžu v našom kraji vyberať  
z 13 gymnázií, 1 športovej školy, zo 
6 priemysloviek, z 11 technických 
odborných škôl, zo 4 obchod-
ných a z 1 hotelovej akadémie,  
z 9 odborných škôl zameraných na 
služby, 5 umeleckých škôl, ako aj  
2 zdravotníckych a 2 pedagogic-
kých škôl.

Katalóg stredných škôl pre všetkých deviatakov 
v kraji
54 župných stredných škôl sme už druhýkrát detailnejšie predstavili aj  
v katalógu Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! 

POMÁHAME S VÝBEROM STREDNEJ ŠKOLY
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ZLEPŠILI SME PODMIENKY PRE PEDAGÓGOV 
• Platíme za prácu so študentmi po vyučovaní. Za prvých 8 mesiacov 

sme vyplatili viac ako 655-tisíc eur. 
• Jazykové kurzy – každý pedagóg má možnosť zvýšiť svoju kvalifikáciu. 

Aktuálne túto možnosť využíva vyše 400 z nich.
• Začínajúcim a uvádzajúcim pedagógom pridávame 100 eur k platu.
• Navýšili sme odchodné pre pedagógov odchádzajúcich do dôchodku 

tak, aby za každých 10 rokov v školstve dostali jeden plat.
• Získali sme 112-tisíc eur na vzdelávanie v zahraničí v rámci programu 

Erasmus+. 
• Koncoročné odmeny pre každého učiteľa 2 roky po sebe.
• Navýšili sme platy kuchárkam a investovali do renovácií jedální.

Prácu pedagógov 
pravidelne oceňujeme 
Chceme poznať tých, ktorí pre nás 
pracujú. Aj preto sme sa s našimi 
pedagógmi stretli na kokteili so 
županom na Magio pláži, Vianoč-
nej kapustnici v Starej tržnici alebo 
na Učiteľskom pikniku na Železnej 
studničke.

Prácu viac ako 2 400 pedagogic-
kých aj nepedagogických zamest-
nancov sme opakovane ocenili aj 
na Deň učiteľov. Navyše sme udelili 
dve výnimočné ocenenia pre vy-
chovávateľov, ktorí obetavo s na-
sadením vlastných životov pomá-
hali pri evakuácii internátu počas 
požiaru.
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Milión eur na 
vzdelávanie 
Štyri naše gymnáziá získali finanč-
ný príspevok vo výške milión eur 
na podporu čitateľskej, matema-
tickej a prírodovednej gramotnosti  
v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje. Študenti i pedagó-
govia tak získajú nové vedomosti 
v oblastiach potrebných pre ďalšie 
štúdium, ale aj každodenný život.

Školské areály otvárame aj pre verejnosť 
V rámci projektu Otvorená škola sme sprístupnili 4 školské športové areá- 
ly na športové využitie aj širokej verejnosti. V otváraní školských areá-
lov pokračujeme. Navyše investujeme aj do opráv a údržby telocviční  
a športového zariadenia, ktoré tiež otvárame pre verejnosť.

Modernejšie priestory aj vybavenie pre 
informatikov 
Výsledkom projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operač-
ného programu 2014 – 2020 budú aj modernejšie priestorové a technické 
podmienky pre odborné vzdelávanie. Takéto centrum odborného vzde-
lávania a prípravy od tohto roka využívajú študenti SOŠ informačných 
technológií na Hliníckej 1 v Bratislave. Celkové náklady na rekonštrukciu, 
ako aj moderné vybavenie priestorov predstavujú takmer 1 600 000 eur.

BSK vďaka investícii z IROP 2014 – 2020 realizuje a pripravuje ďalšie tri 
centrá odborného vzdelávania a prípravy v oblasti poľnohospodárstva, 
gastronómie a stavebníctva stredných odborných škôl v Ivanke pri Du-
naji, Farského 9 a Ivanská cesta 21 v celkovej hodnote 11 118 422 eur.

Na kvalite našich škôl 
nám záleží. Aj preto 
sme za ostatné 2 ro- 
ky do rekonštrukcií 
školských zariadení 

investovali spolu viac 
ako 15 miliónov eur.
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Nový školský rok s EKO 
fľašami 
Na lepší rozbeh v novom prostredí 
sme pre našich tohtoročných prvá-
kov pripravili praktické a nerozbit-
né EKO fľaše. Na životnom prostre-
dí nám naozaj záleží.

Zmaturovali prví dualisti 
Prvá škola na Slovensku, ktorá otvorila maturitnú triedu s duálnym vzde-
lávaním, bola SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej 1  
v Bratislave. BSK má v duálnom vzdelávaní zapojených až 10 stredných 
odborných škôl. Ich študenti trávia takmer polovicu času u zamestnávate-
ľa, niekde je to až 60 % času.

Vyše tisícka študentov na Župnom športovom dni 
Pohyb musí byť neoddeliteľnou súčasťou každodenného života mladého 
človeka. Deväť športových disciplín na troch športoviskách, veľa adrena-
línu, nasadenia a skvelej atmosféry. To všetko zažili stredoškoláci počas 
prvého Župného športového dňa, ktorý sme zorganizovali pre všetkých 
stredoškolákov v Bratislavskom kraji.

www.bratislavskykraj.sk

Ján Lašák, Monika Bakošová, Juraj Droba, Juraj Jánošík, 
Radoslav Rančík, Jana Zápalová, Mária Mračnová 
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Ocenili sme 108 
najlepších študentov
Najlepší študenti si zaslúžia pozor-
nosť. Aj preto sme počas 2 rokov 
ocenili výnimočné výsledky našich 
študentov a ich aktívnu prezentá-
ciu školy doma i v zahraničí. 

Odborná prax priamo  
v škole 
Ako jediní na Slovensku sme  
v roku 2018 otvorili materskú ško-
lu priamo na pôde strednej školy. 
Časť budovy SOŠ pedagogickej 
sme prebudovali na predškolské 
zariadenie, a tak mestská časť Dúb-
ravka získala 4 nové triedy pre 82 
detí. A navyše, študentky strednej 
pedagogickej školy, budúce uči-
teľky a vychovávateľky, majú vďa-
ka nám zaistenú kvalitnú odbornú 
prax priamo v budove školy.

Adam Ďurica a Kali na 
župnej škole 
Našich študentov sme zapojili aj do 
kreatívnej súťaže Zachyť život na 
svojej škole. Odmenou za najlepšie 
video alebo fotografiu bol koncert 
Adama Ďuricu a rapera Kaliho.
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Doprava
Zlepšujeme dopravnú situáciu v regióne.

PhDr. Alžbeta Ožvaldová
podpredsedníčka BSK 

Vážené dámy, vážení páni, 
okrem veľkých rekonštrukcií ciest, 
mostov, osvetlených priechodov 
tento rok v širokej spolupráci sa-
mospráv, dopravcov a štátnych 
inštitúcií pripravujeme strategický 
dokument s názvom Plán udrža-
teľnej mobility, ktorý má napomôcť 
zabezpečiť stabilný dopravný sys-
tém v Bratislavskom kraji. Tohto 
roku sme odovzdali viac záchyt-
ných parkovísk a tým vám umož-
nili presadnúť z áut na hromadnú 
dopravu. V rámci plánu integrácie 
dopravy od 1. 8. 2019 môžu aj Tr-
navčania pri dochádzaní vlakom 
využívať výhody bratislavského 
integrovaného dopravného systé-
mu s jedným cestovným lístkom. 
Máme pripravené všetky podkla-
dy na realizáciu cesty Obchvat 
Grobov. Dúfam, že všetky plány 
uskutočníme a naplníme progra-
mové vyhlásenie nášho kraja. 

Otvorili sme cestu 
Rohožník – Malacky 
Po 50 rokoch má naše krásne Zá-
horie kvalitnú cementobetónovú 
cestu. Špeciálny povrch zaručí, že 
opravy nebudú potrebné aspoň  
30 rokov. Na Slovensku to je prvá 
regionálna cesta s takouto úpravou. 
Takmer 8-kilometrový úsek sa nám 

podarilo zmodernizovať, rozšíriť na 
9,5 metra, vyrovnať „zákruty smrti“ 
a bezpečnosť zvýšiť aj odstavnými 
pruhmi a spomaľovacími ostrov-
čekmi. Projekt bol realizovaný vďa- 
ka nenávratnému finančnému prí-
spevku poskytnutému v rámci IROP, 
ktorého riadiacim orgánom je Minis-
terstvo pôdohospodárstva a roz- 
voja vidieka SR.
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POCTIVO SA STARÁME  
O CESTY II. A III. TRIEDY 
V kraji máme na starosti až 512 km 
ciest II. a III. triedy za hranicami Bra-
tislavy. V ostatných dvoch rokoch 
sme naplánovali rekonštrukcie mno-
hých z nich, pričom okrem bežných 
prevádzkových opráv robíme aj roz-
siahle obnovy veľkých úsekov. 

•  Kruhový objazd v Novej De-
dinke za takmer pol milióna 
eur sa nám podarilo sprístupniť  
o 4 mesiace skôr, ako sa plánova-
lo.

•  O mesiac kratšie trvala revitali-
zácia cesty v Čiernej Vode. 

•  Zrevitalizovali sme dlhodobo 

preťaženú cestu okolo logis-
tických centier na trase Senec 
– Viničné – Pezinok z prostried-
kov Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR.

•  Opravili a otvorili sme rokmi 
zanedbanú cestu Rohožník – 
Malacky a zrevitalizovali prístu-
pové cesty pred nemocnicou 
v Malackách a v Rohožníku po 
cestu II/501. 

•  Za rekordných 16 dní sme opra-
vili 40 rokov nedotknutú cestu 
Láb – Jakubov. 

•  Vozovku sme rekonštruovali aj 
v Modre na ceste III/1046 na 
Dolnej a Štúrovej ulici a mnoho 
ďaľších.

Zabezpečujeme údržbu 
mostov 
V našom kraji sa staráme o 129 mos- 
tov. Aktuálne šesť z nich rekonštru-
ujeme.

• Most Malina ako jediný spája 
Malacky s diaľnicou a bol vo veľ-
mi zlom stave. Nosná konštruk-
cia bola taká zničená, že ju mu-
síme postaviť nanovo, spodnú 
stavbu sa nám našťastie poda-
rilo zachrániť. Ťažšiu časť práce 
máme za sebou, teraz betónuje-

me podklad pod železobetóno-
vú dosku.

• Most III/503010-001 Malacky 
– most ponad diaľnicu na ceste 
do Rohožníka, rekonštruovaný 
v rámci opravy cesty v Malac-
kách

• Most III/503010-003 Rohožník 
– most ponad potok v obci Ro-
hožník

• Most II/502-011 Pezinok 
 – most za kruhovým objazdom 

pri nákupných centrách
• Most II/503-005 
 – Senec – Hrubý Šúr
• Most II/503-004
 – Kráľová pri Senci
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Prepravili sme  
až 24 miliónov 
cestujúcich
BSK objednával regionálnu do-
pravu pre obyvateľov Bratislav-
ského kraja v roku 2018 v hod-
note 14,5 milióna eur u dopravcu 
Slovak Lines, a. s. Zmenou ces-
tovných poriadkov sa navyše 
nakúpilo 37 autobusov a prijalo  
59 nových vodičov. V roku 2019 
to bolo v hodnote 19,7 milióna 
eur. Aktuálny stav autobusov je  
270 a počet vodičov 391. Každý rok 
tieto červené autobusy prepravia 
asi 12 miliónov cestujúcich.

Spoje sme prispôsobili 
študentom
Na malackom gymnáziu sa otvo-
rili dve bilingválne triedy. Aby sa 
študenti z regiónu dostali včas na 
vyučovanie, upravili sme cestovné 
poriadky autobusov.

Lokalita Zohor – 
Záhorská Ves je 
dostupnejšia
V spolupráci s Ministerstvom do-
pravy a výstavby SR sme dva roky 
objednávali a spolufinancovali tra-
su regionálneho vlaku Zohor – Zá-
horská Ves. 
Z dôvodu nízkeho počtu prepra-
vených cestujúcich nahradíme od 
15. 12. 2019 vlaky autobusmi, kto-
ré budú v Zohore nadväzovať na 
vlaky do Bratislavy. Cestujúci tak 
získajú viac spojov počas dňa, keď- 
že počet náhradných autobusov 
oproti počtu vlakov bude vyšší. 
Aj túto lokalitu robíme pre obyvate-
ľov dopravne dostupnejšou. 

Strategický dokument 
pre dopravu
Bratislavská župa v širokej spolu- 
práci samospráv, dopravcov a štát-
nych inštitúcií pripravuje strate-
gický dokument Plán udržateľnej  
mobility BSK, ktorého účelom je 
napr. vzájomná koordinácia jed-
notlivých druhov dopravy s cieľom 
zvýšenia kvality života, zvýšenia 
bezpečnosti a zníženia stupňa zne-
čistenia ovzdušia.

Medzi Bratislavou  
a Trnavou cestujeme  
s jedným lístkom
V roku 2018 sme s Trnavským sa-
mosprávnym krajom podpísali me-
morandum a tak uskutočnili prvé 
kroky smerujúce k vybudovaniu 
spoločného integrovaného do-
pravného systému (IDS). V rámci 
plánu integrácie dopravy môžu od 
1. augusta 2019 aj Trnavčania pri 
dochádzaní vlakom do Bratislavy 
využívať výhody bratislavského 
IDS. 

Otvorili sme tri 
záchytné parkoviská  
a prestupné terminály

Plníme náš plán uľaviť alarmujú-
cej doprave v Bratislave a dávame 
ľuďom dôvod presadnúť z áut na 

hromadnú dopravu. K tomu potre-
bujeme aj dostatočne veľké parko-
viská a prestupné terminály. 

Malacky

Svätý Jur

Šenkvice
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Najväčší prieskum 
mobility
Bratislavská integrovaná doprava 
realizovala najväčší prieskum mo-
bility, a to na základe lokalizácie 
SIM kariet v telefónoch. Z analýzy 
vyplýva, že až viac ako 404-tisíc 
SIM kariet cestuje cez deň do 
iného mesta. 

Napríklad z Trnavy do Bratislavy 
sa každý deň presúva 11 604 SIM 
kariet a zároveň z Bratislavy do Tr-
navy sa presunie 9 943 SIM kariet. 
Zozbierané dáta budú slúžiť na 
prípravu dokumentu, ktorý poslúži 
ako podklad na rozšírenie IDS BK 
do susedného Trnavského kraja.

Veľa zlepšení  
v Integrovanom 
dopravnom systéme  
v Bratislavskom kraji 
Do Integrovaného dopravného sys-
tému v Bratislavskom kraji vstúpil 
štvrtý dopravca – RegioJet. Ďa-
lej pribudlo až 56 nových vlakov 
na linkách z Trnavy a zo Senca do 

Bratislavy. Zaviedli sa nové integ-
rované taktové cestovné poriad-
ky s nadväznosťou na železničnú 
dopravu, ktoré už vychádzajú zo 
strategického dokumentu Plán 
dopravnej obslužnosti Bratislav-
ského kraja. Rozsah dopravy sa 
navýšil o takmer 15 %. Zlepšení 
bolo ešte oveľa viac. Tie už cestu-
júci nájdu napríklad aj na stránke  
www.cestujemeponovom.sk.

Jedinečná mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom 
kraji pomáha jednoduchému a šikovnému cestovaniu v kraji. Ako jediná 
na Slovensku umožňuje nákup cestovných lístkov, vyhľadávanie kombiná-
cií spojení a cestovných poriadkov liniek v IDS BK všetkých 4 dopravcov. 
Jazykovou mutáciou v angličtine a nemčine sme mysleli aj na cudzincov 
a turistov.
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Elena Pätoprstá
podpredsedníčka BSK 
pre životné prostredie

Prvýkrát v histórii má župa nie-
len funkciu podpredsedníčky pre 
životné prostredie, ale aj reálne 
podporuje trvalo udržateľný roz-
voj regiónu a ochranu jeho prírod-
ných zdrojov. Naša zodpovednosť 
voči nasledujúcim generáciám sa 
prejavuje v aktivitách na preven-
ciu civilizačných chorôb a vplyvov 
klimatických zmien, na ochranu 
lesov pred necitlivou ťažbou dre-
va, na ochranu pred znečistením 
ovzdušia, chemizáciou pôdy a vo- 
dy. Župa reálnymi krokmi podpo-
ruje odborné a občianske zdru-
ženia, šírenie environmentálneho 
povedomia a zdravého životného 
štýlu, pomáha pri podnetoch ob-
ciam a zastupuje župy združe-
né v SK 8 v spoločnom postupe 
na ochranu vodných zdrojov na 
úrovni vlády a Európskej komisie.

Životné prostredie
Podporujeme trvalo udržateľný rozvoj regiónu a ochranu prírodných zdrojov.

Ochrana lesov na 
území BSK
Vypracovali sme dokument, ktorý 
deklaruje záujem spolupracovať čo 
najväčšiemu počtu zainteresova-
ných subjektov pri ochrane lesov 
na území kraja. Pristúpilo k nemu 
64 subjektov z radov miest, obcí, 
viacerých mimovládnych organi-
zácií i jednotlivcov. O spolupráci 
a spoločnom postupe pri ochrane 
lesov sme podpísali memorandum.

Akčný plán na ochranu 
lesov
V zmysle memoranda o spolupráci 
a spoločnom postupe pri ochra-
ne lesov sme obstarali Akčný plán 
riešenia špecifických problémov 
ochrany a využívania lesov. Jeho 
súčasťou bude opis opatrení, reali-
zácie a možností na získanie zdro-
jov.

V rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2019 sme pod-
porili 49 projektov na ochranu životného prostredia a rozvoja vidieka  
v celkovej sume až 332 644 eur, a to v nasledujúcich oblastiach: verejná 
infraštruktúra, životné prostredie, podpora miestnej ekonomiky a envi-
ronmentálna výchova, vzdelávanie a osveta. V roku 2018 sme podporili 
45 projektov v celkovej sume 418 308 eur. Úspešnosť žiadateľov v rámci 
výzvy predstavuje približne 90 %, čím sa potvrdila vysoká kvalita poda-
ných žiadostí.
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Zákaz karcinogénnym 
látkam
Župa prijala uznesením zákaz po-
užívania karcinogenných chemic-
kých látok na ničenie buriny na 
verejných priestranstvách vo vlast-
níctve BSK a pri činnosti organizá-
cií pod jej pôsobnosťou. Obciam  
a mestám sme odporučili používať 
prípravky na ekologickom princípe.

Ochrana vôd na území 
BSK
V snahe byť lídrom v oblasti ochra-
ny životného prostredia pripravil  
BSK v minulosti niekoľko zásad-
ných strategických a koncepčných 
dokumentov. Jedným z nich je do-
kument Koncepcia ochrany a vy- 
užívania zdrojov povrchovej a pod-
zemnej vody v BSK – v roku 2019 
sme k nemu obstarali vypracova-
nie akčného plánu.

Pasportizácia zelene 
Cieľom projektu je podrobná pas- 
portizácia všetkých drevín rastú-
cich vo vybraných areáloch vo vlast-
níctve a v spoluvlastníctve BSK.   
V rámci pasportizácie budú inven-
tarizované stromy a kry s návrhom 
opatrení, údržby a starostlivosti. 

Verejnoprospešné 
funkcie lesov
Vo veci prehodnotenia spôsobu 
hospodárenia Lesov SR, š. p., na 
území Bratislavy na pôde Minister-
stva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR rokujeme na tému po-
silnenia verejnoprospešných funk- 
cií lesov LC Bratislava. Primár-
ne ide o lokality s cykloturistikou  
a rekreáciou v lesoch a riešenie dl-
hodobého konfliktu funkcie rekreá- 
cie obyvateľov s hospodárskymi 
plánmi ťažby dreva.

Trasovanie ropovodu 
– neakceptovateľné 
riziko 
V Európskej komisii sa opätovne 
začalo diskutovať o trasovaní ropo-
vodu z Bratislavy do Schwechatu. 
Stanovisko župy je stále nekompro-
misné. Ropovod nesmie viesť úze-
mím Chránenej vodohospodárskej 
oblasti Žitný ostrov, lebo by ohro-
zil najväčší podzemný zdroj pitnej 
vody v Európe. Takéto trasovanie 
je navyše aj v priamom rozpore  
s Územným plánom regiónu BSK. 

Skvalitnili sme 
protipovodňovú 
ochranu 
V rámci medzinárodného projektu 
Verejný protipovodňový a výstraž-
ný systém FLOOD-serv sme v MČ 
Bratislava-Rača inštalovali 2 vodo-
merné a 2 zrážkomerné stanice. 
Vďaka nazbieraným dátam z Pies-
kového a Banského potoka aj ta- 
kouto formou prinášame smart rie-
šenia pre skvalitnenie protipovod-
ňovej ochrany.

Memorandum s BVS 
Podpísali sme memorandum s Bra-
tislavskou vodárenskou spoločnos-
ťou (BVS) o spolupráci pri ochrane 
vody a duálnom vzdelávaní. Vý-
sledkom je aj spoločný postup pri 
kontrole navážania kontaminova-
nej zeminy pri výstavbe diaľnice D4 
či rešpektovanie ochranných pá-
siem zdrojov pitnej vody pri územ- 
nom plánovaní.

Ochrana zdrojov 
podzemnej vody 
Na pôde Zastúpenia Európskej ko-
misie v SR župa iniciovala spoločné 
rokovanie o stave a zákonnej ochra-
ne zdrojov podzemnej vody zo stra-
ny štátnych orgánov a jej vplyvu na 
zdravie a bezpečnosť obyvateľov  
v bratislavskom regióne.

Koordinujeme 
ekocentrá
V rámci starostlivosti o životné 
prostredie sme spracovali Koncep-
ciu budovania siete environmen-
tálno-vzdelávacích centier v BSK. 
V nadväznosti na dokument sme 
vytvorili novú funkciu regionálneho 
koordinátora pre environmentálnu 
výchovu. Jeho hlavnou náplňou 
je mapovanie stavu  environmen-
tálnej výchovy v kraji, iniciovanie 
a realizácia systémových krokov 
podpory environmentálneho vzde-
lávania, koordinácia zapojených 
subjektov, dohľad nad realizáciou 
akčného plánu koncepcie. BSK 
v súčastnosti pripravuje zriade-
nie nadregionálneho ekocentra  
v kaštieli v Čunove. 
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Proti komárom bojujeme biologicky 
Zabezpečili sme vypracovanie dokumentu Monitoring potenciálnych liah-
nisk komárov v BSK, ktorý na 140 km2 mapuje možné liahniská komárov  
na území nivy rieky Morava. BSK vylúčil aplikáciu chemických látok a v prí-
pade kalamitného premnoženia komárov aplikujeme biologickú látku Bti, 
ktorá ničí iba larvy komárov a pre ostatnú prírodu je neškodná.

Osádzame hniezdne 
búdky
Podporujeme ochranu prírody  
a hniezdenie vtáctva v urbanizo-
vanom prostredí. V rámci rekon-
štrukcií budov vo vlastníctve BSK 
kontrolujeme výskyt chránených 
živočíchov a do zatepľovacích kon-
štrukcií osádzame prvky umožňu-
júce hniezdenie netopierov a dáž-
ďovníkov.
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Zelená infraštruktúra 
V rámci konferencie Zelená in-
fraštruktúra a biodiverzita v mes-
tách a okolí sme poukázali na 
dôležitosť a nevyhnutnosť budo-
vania prvkov zelenej infraštruktúry  
v sídelných oblastiach. Bratislav-
ský kraj je bohatý na vzácne luž-
né a karpatské lesy, zdroje kvalit-
nej pitnej vody či riek národného  
a európskeho významu. Toto všet-
ko musíme chrániť. 

Zelená škola
Súčasťou programu Zelená ško-
la sa stali aj 4 naše stredné školy. 
Spolu s ďalšími 95 školami z ce-
lého Slovenska si prevzali certifi-
kát za spracovanie tém voda, od-
pad, energia, potraviny, doprava 
a ovzdušie, zelené obstarávanie  
a úradovanie, zeleň a ochrana prí-
rody a za samotnú aplikáciu jednej 
z vybraných tém v škole.

Podpora adaptačných 
opatrení na zmenu 
klímy
BSK prostredníctvom programu 
Bratislavská regionálna dotačná 
schéma podporuje realizáciu opat-
rení zameraných na adaptáciu na 
zmenu klímy, prevenciu vzniku su-
cha a povodní, ochranu a rozum-
né využívanie zdrojov povrchovej 
a podzemnej vody, ochranu a ro-
zumné využívanie lesov, ochranu 
a tvorbu krajiny a prvkov ÚSES, 
ochranu prírodného dedičstva  
a území Natura 2000. Podľa Ka-
talógu adaptačných opatrení sa 
riadia všetky naše rekonštrukcie 
školských zariadení a budov tak, 
aby boli v súlade s požiadavkami 
modernej doby. 

Katalóg 
adaptačných 
opatrení BSK
na nepriaznivé dôsledky
zmeny klímy
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Kultúra
Pokračujeme s veľkými rekonštrukciami pre rozvoj kultúry v regióne.

Senecká synagóga

Na obnovu vzácnej pamiatky 
sa nám podarilo nájsť dostatok 
prostriedkov a s veľkou radosťou 
sme v máji minulého roku začali 
rekonštrukciu. Čelná fasáda je ho-
tová, všetko ide podľa plánu a sy- 
nagógu plánujeme slávnostne 
otvoriť v prvej polovici roku 2021. 
Táto prekrásna historická budova 
bude slúžiť ako expozícia dejín ži-
dovskej kultúry bratislavského re-
giónu a stane sa aj dejiskom kon-
certov, výstav či prednášok.

Kaštieľ v Modre
V rámci projektu Kultúrno-krea-
tívne oživenie tradícií (HERITAGE 
SK-AT) podporeného z programu 
spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika – Rakúsko budujeme mo-
derné kultúrno-kreatívne centrum. 
Špeciálnu pozornosť budeme ve-
novať rozvoju tradičných remesiel 
a vinárstva. V rámci zachovávania 
nášho kultúrneho dedičstva vznik-
ne v zrekonštruovanom objekte 
aj digitalizačné stredisko. Projekt 
rekonštrukcie zahŕňa okrem re-
konštrukcie kaštieľa aj revitalizáciu 
záhrady.

Barokový most  
v Stupave 
V rámci rekonštrukčných prác  
v areáli DSS a ZpS Kaštieľ Stupava 
sme realizovali pamiatkovú obno-
vu pôvodného barokového prístu-
pového mosta, murovanie klenieb 
s osádzaním reštaurovaných pô-
vodných ozdobných prvkov a zá-
bradlí. Most je súčasťou parku ako 
národnej kultúrnej pamiatky.
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V rokoch 2018 a 2019 
sme do rekonštrukcií 
kultúrnych zariadení 

v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK 
investovali spolu  
až 1 657 451 eur.

Dotácie pre kultúru
Odborná komisia v rámci Bratislav-
skej regionálnej dotačnej schémy 
posudzovala viac ako 1 050 pro- 
jektov na podporu kultúry:
• V roku 2019 sme zo žiadaných 

338 projektov podporili 191 pro-
jektov (57 %). Zo žiadanej sumy 
2 162 356 eur sme prerozdelili 
562 434 eur (26 %).

• V roku 2018 sme zo žiadaných 
716 projektov podporili 258 pro- 
jektov (36 %). Zo žiadanej sumy 
5 298 745 eur sme prerozdelili 
888 905 eur (17 %).

100 rokov bratislavskej 
župy 
Bolo to začiatkom roku 1919, keď 
sa na základoch staršej župy z čias 
Rakúsko-Uhorska začala písať his-
tória novodobej župy. Tá tento rok 
oslavuje svoju storočnicu, ktorú 
sme si pripomenuli na odbornej 
konferencii. Na konferenciu prijali 
pozvanie do verejnej diskusie všetci 
doterajší župani, ktorí boli vo funk-
cii od roku 2001. Spoločne diskuto-
vali o možnostiach budúceho roz-
voja kraja. Nosnou témou bol vznik  
a rozvoj života v župe za ostatných 
18 rokov.

Múzeum Ferdiša 
Kostku
V Stupave prebieha projekt saná-
cie vlhkých murív objektu Múzea 
Ferdiša Kostku a následne bude 
spracovaná projektová dokumen-
tácia, ktorá poslúži ako podklad  
k pripravovanej rekonštrukcii ob-
jektov Múzea Ferdiša Kostku. Zá-
merom župy je urobiť z neho malé 
regionálne múzeum s expozíciou 
keramiky, mapujúce tradíciu kera-
miky v Bratislavskom kraji.

Úspešné premiéry 
a ocenenia našich 
divadiel
Župné divadlá priniesli pre milov-
níkov divadelných dosiek viacero 
úspešných premiér. Bratislavské 
bábkové divadlo navyše získalo 
dve nominácie na cenu DOSKY, 
jednu za mimoriadny počin v či-
nohernom divadle za koncept  
a réžiu a druhú nomináciu za scé-
nografiu v hre Neviditeľní. Nominá-
ciu na cenu Dosky v kategórii hlav-
ná ženská postava získala Zuzana 
Konečná v  hre Komúna z  Divadla 
ASTORKA KORZO´90.

Kaštieľ Malinovo
Posledné rekonštrukčné práce na 
objekte Kaštieľa Malinovo prebehli 
v roku 2017, keď bola opravená 
strecha. V súčasnosti vypracová-
vame ideový zámer využitia objek-
tu kaštieľa a priľahlého parku spolu 
s architektonickou štúdiou.

„Bábkáč“ získal ďalší 
medzinárodný úspech
To, že Bratislavské bábkové divadlo 
má na konte už viacero ocenení, 
vieme. Tento rok prišlo s ďalším 
– na 10. ročníku prestížneho diva-
delného festivalu Maskarada v poľ- 
skom Rzeszowe získalo cenu 
Grand Prix za bábkovú inscenáciu 
pre celé rodiny s názvom Príbehy 
stien. 
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partnerstvo s Nadáciou 
Cvernovka 
Nová Cvernovka sa stala najväčším 
multikultúrnym centrom Sloven-
ska. Počas 2 rokov sa v jej priesto-
roch uskutočnilo až 429 úspešných 
podujatí ako výstav, konferencií, 
premietaní filmov, scénických vy-
stúpení, hudobných podujatí, dis-
kusií a prednášok či zahraničných 
umeleckých pobytov. Mnohé pro-
dukcie performatívneho umenia 
nás úspešne prezentujú aj v zahra-
ničí.

Nadácii Cvernovka sme na 25 rokov prenajali 
objekty bývalej budovy SOŠ chemickej a prí-
slušného internátu. Podmienky sme následne 
upravili tak, aby bol prenájom ešte výhodnej-
ší. Všetky investície, ktoré nadácia do oboch 
budov vloží, odpočítame z nájmu a môžu sa 
krížovo započítavať. 

Detská Univerzita 
Komenského „praskala 
vo švíkoch“ 
Župné Divadlo Aréna a Univerzita 
Komenského v Bratislave pripra-
vili pre detských študentov a deti 
z detských domovov už 17. ročník 
denného štúdia Detskej Univerzity 
Komenského. Organizácia poduja-
tia bola v rámci Európskej únie za-
radená medzi vzorové detské uni-
verzity Európy popri univerzitách 
v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu  
a vo Viedni.

V rámci projektu EC 
DAY sme diskutovali  
o extrémizme 
Extrémizmus a témy rezonujúce 
v spoločnosti sme predebatovali 
s takmer 600 študentmi župných 
škôl aj po inscenácii o skutočnej 
udalosti – Natálka v Novej Cver-
novke a Divadle Aréna. Na diskusii 
zameranej na boj proti extrémizmu 
sa zúčastnili aj študentom známe 
tváre ako standupista Bekim Azi-
ri, speváčka Celeste Buckingham 

a herečka SND Judit Bárdos. Cie-
ľom Dňa európskej spolupráce  
(EC Day), ktorý organizuje BSK  
a odbor INTERACT, je propagácia 
medzinárodnej spolupráce a pred-
stavenie úspešných projektov. 
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Memorandum s ÚPN
S Ústavom pamäti národa (ÚPN) 
spolupracujeme už roky. Memoran-
dum nás zaväzuje k ďalším projek-
tom, prostredníctvom ktorých ne-
zabúdame na udalosti a ľudí, vďaka 
ktorým dnes žijeme slobodne.  
30. výročie pádu železnej opony 
sme si pripomenuli v  rámci Festi-
valu slobody spoločným poduja-
tím Víkend zatvorených hraníc.

á t n e j

1.04.1939  †16.07.1975

strelený na požiadanie poľskej strany

u obranou v blízkosti obce Kúty, 8 kilometrov od rakúskej

anice. • Bizek Jozef, *20.02.1923  †01.12.1953 prevádzač utečencov zasi

nutý paľbou pohraničníkov, keď vystupoval na čs. breh rieky Morava v blízkosti obce

lé Leváre. • Borka František, *17.01.1941  †18.04.1957 usmrtený elektrickým prúdom pri pokuse prekonať

ôtenú zátarasu v blízkosti Kopčianskej cesty v Petržalke. • Brejka Ondrej, *26.12.1957  †07.07.1980 zahynul so svojim pri

eľom v rieke Morava v blízkosti Moravského Jána  pri neobjasnenom zákroku pohraničníkov. • Brenčič Ján,  *01.09.1939  †22.05.1

streľbe pohraničnej hliadky sa utopil v rieke Morava v blízkosti Devínskej Novej Vsi. • Buček Štefan, *26.12.1926  †31.10.1

jak zákl. služby zastrelený v Sekuliach, okr. Malacky, potom ako sa dal na útek hliadke pohraničníkov, ktorá robila záťah

evádzača. • Buss Rudolf, *20.03.1946  †23.05.1974 zastrelený pohraničníkom uprostred rieky Morava v blízkosti obce Vysoká 

rave. • Čermák František, *27.05.1927  †8.11.1951 prevádzač utečencov zasiahnutý paľbou  pohraničníkov v blízkosti obce Gaja

lubač Milan, *20.08.1958  †07.07.1980 zahynul so svojim priateľom v rieke Morava v blízkosti Moravského Jána  pri neobjasnen

kroku pohraničníkov. • Ehrenfeld Eugen, *03.11.1894  †09.12.1952 zmasakrovaný paľbou pohraničníkov, ktorí vystrelili na 

inu devätnástich utečencov v blízkosti obce Jarovce severne od lesa Bažantnica 459 nábojov zo samopalov a 90 nábojov z pušie

renfeldová Frída - Oľga, *15.02.1911  †09.12.1952 zmasakrovaná paľbou pohraničníkov, ktorí vystrelili na skupinu devätnást

ečencov v blízkosti obce Jarovce severne od lesa Bažantnica 459 nábojov zo samopalov a 90 nábojov z pušiek. • Ehrenfeldová Kata

*10.01.1937  †09.12.1952 zmasakrovaná paľbou pohraničníkov, ktorí vystrelili na skupinu devätnástich utečencov v blízko

ce Jarovce severne od lesa Bažantnica 459 nábojov zo samopalov a 90 nábojov z pušiek. • Fekete Gábor, *13.05.1929  †19.08.1956 ob

ďarska zasiahnutý paľbou pohraničníkov do hlavy, 20 metrov od rakúskeho brehu, potom ako so svojimi priateľmi zoskočil po

avby lode Turiec z Devína do Bratislavy do rieky Dunaj. • Galus Jozef, *07.03.1941 †15.09.1952 žiak 5. triedy národnej školy za

nutý paľbou pohraničnej hliadky z guľometu, samopalov a pušiek, keď krátko pred obedom plával na drevenej doske v rieke Mor

lízkosti hradu Devín. Len z guľometu bolo proti nemu vystrelených 140 nábojov. • Hołota Józef Maksymilian, *27.09.1931 †6.06.1

čan Poľska usmrtený elektrickým prúdom pri pokuse prekonať drôtenú zátarasu pri kameňolome v blízkosti obce Devín. • Horv

kuláš, *16.01.1922  †11.05.1952 zastrelený na úteku v obci Malé Leváre pri spoločnej akcii ŠtB a pohraničníkov. • Kákoni Joz

0.03.1940  †03.06.1958 zastrelený pohraničnou hliadkou v rieke Morava v blízkosti obce Záhorská Ves. • Kolarczyk Józef, *09.03.1

0.07.1962 občan Poľska usmrtený elektrickým prúdom pri pokuse prekonať drôtenú zátarasu v Petržalke v časti Kapitulský d

avo od Viedenskej cesty. • Kovačíková Dorota, *22.12.1926  †09.05.1951 mladá študentka zastrelená pohraničnou hliadkou v blízko

anice v Petržalke pred očami svojej rodiny, potom ako neuposlúchla výzvu a pokúsila sa utiecť. • Krivák Ján, *08.09.1927  †06.08.1

mrtený elektrickým prúdom v Petržalke v priestore Kapitulského dvora. • Łukaszek Franciszek, *18.09.1930 †22.07.1958 občan Po

usmrtený elektrickým prúdom v blízkosti Marcheggského mosta pri Devínskej Novej Vsi. • Medwid Pawel, *03.05.1939  †11.07.1

čan Poľska usmrtený elektrickým prúdom v Petržalke. • Mrohs Jan Ignacy, *29.05.1938 †01.08.1960 občan Poľska usmrtený elektrick

údom v blízkosti Viedenskej cesty v Petržalke. • Neznámy muž (s dokladmi na meno  Horňak Michal, * 29.11.1923) †25.09.1949 zast

ný pohraničnou hliadkou medzi železničnou stanicou Devínske Jazero a štátnou hranicou. • Neznámy muž  † 04.06.1960 usmrt

ektrickým prúdom v Petržalke. • Némes Dionýz, *18.05.1923 †27.01.1950 zastrelený na úteku smerom od štátnej hranice v blízko

ce Jarovce, potom ako narazil na pohraničnú hliadku. • Pangrácz Antal, *1936  †20.10.1955 občan Maďarska usmrtený elektrick

údom Petržalke. • Plecho Milan, *12.08.1946 †04.02.1964  postrelený pri pokuse preraziť závoru na OPK Petržalka/Berg. Na násled

anení zomrel po dvoch mesiacoch v nemocnici Bezručova v Bratislave. • Pospíšilová Jarmila, *25.11.1930 †04.10.1953 mladá úradní

rahy zastrelená pohraničnou hliadkou, potom ako sa zamotala do ostnatého drôtu na pohraničnej zátarase v blízkosti obce Vys

i Morave. • Remža Jozef, *17.07.1940  †15.08.1960 usmrtený elektrickým prúdom vľavo od Kopčianskej cesty v Petržalke, potom 

ikajúci streľbe pohraničnej hliadky vbehol do elektrickej zátarasy. • Rež Josef, nar. 08.01.1923  †09.06.1949 zastrelený pri út

hraničnej hliadke v rieke Morava medzi obcami Devínska Nová Ves a Vysoká pri Morave. • Rozmaň Mária (asi 45.ročná) †09.12.1

asakrovaná paľbou pohraničníkov, ktorí vystrelili na skupinu devätnástich utečencov v blízkosti obce Jarovce severne od l

žantnica 459 nábojov zo samopalov a 90 nábojov z pušiek. • Saurien Peter, *09.08.1967  †21.04.1989 občan bývalej NDR utrpel smrte

anenia, keď jeho automobil pri pokuse o prekonanie hranice na OPK Petržalka/Berg narazil do zabezpečovacej závory. • Schl

chard, *20.01.1939 †27.08.1967 občan bývalej NDR zastrelený čs. pohraničnou hliadkou na rakúskom území oproti hradu Devín

toku riek Dunaja a Moravy. • Stachová (rod. Gáchová) Mária, *06.07.1924 †23.10.1953 zasiahnutá paľbou pohraničníkov v Pečensk

lese v Petržalke pri pravom brehu Dunaja, ďaleko od samotnej hranice. • Sylak Zoltán †19.08.1956 občan Maďarska zasiahn

paľbou pohraničníkov, potom ako so svojimi priateľmi zoskočil do rieky Dunaj počas plavby lode Turie

Devína do Bratislavy. • Tautz Hartmut, *10.02.1968  †09.08.1986, mladý nadaný hudobní

bývalej NDR dohryzený svorkou samostatne útočiacich psov asi 22 m

demarkačnej čiary v Petržalke. Zomrel na druhý deň r

vo vojenskej nemocnici v Bratislav

Tóth Illés, *14.06.1
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VÍKEND 
ZATVORENÝCH 
HRANÍC

PREDNÁŠKY:

v priestoroch Bar Grill Tenis pri Moste Slobody v Devínskej Novej Vsi

Prednášky sa konajú v časoch: 13:00, 14:30, 16:00  

Úteky cez Železnú oponu – Peter Mikle – Ústav pamäti národa

Sen o slobode, ktorý roztrhala svorka útočných psov – Rastislav Šenkirik

Ako sa vybavovala cesta do zahraničia za socializmu – Peter Mikle – Ústav pamäti národa

PÚTAVÉ EDUKAČNÉ KVÍZY

v priestoroch Bar Grill Tenis pri Moste Slobody v Devínskej Novej Vsi

hh
krovaná paľbou p

o samopalov a 9

kuse o prekonan
trelený čsp

0

us

n b

0 

PIETNA SPOMIENKA NA OBETE ŽELEZNEJ OPONY

10:00 – 17:00
Cez Cyklomost slobody do Rakúska 
len s Cestovnou doložkou!

17:00
Pietna spomienka na obete Železnej opony
Sviečkový pochod k Pamätníku obetí Železnej opony
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Spomienka na obete 
železnej opony
Aj v rámci 30-teho výročia 17. no-
vembra sme na Cyklomoste slobo-
dy v Devínskej Novej Vsi pripravili 
pietnu spomienku obetiam želez-
nej opony. Symbolické zatvorenie 
hraníc vyvrcholilo čítaním mien 
obetí železnej opony a pochodom 
k pamätníku so zapálenými svieč-
kami. Počas trvania Víkendu zatvo-
rených hraníc sme pre účastníkov 
pripravili aj zaujímavé prednášky  
a pútavý edukačný kvíz.

3 000
návštevníkov  

za deň

Viac ako 

Augustová pocta 
slobode na Devíne
Už po 11. raz sme si pripomenuli 
míľniky, ktorým vďačíme za slobo-
du demokracie. Obľúbený tradičný 
koncert TRIBUTE TO FREEDOM – 
POCTA SLOBODE si každoročne 
užívajú všetky vekové kategórie,  
a to nielen z Bratislavského kraja, ale 
aj z celého Slovenska. Na tohtoroč-
nom podujatí vystúpili Tomáš Klus, 
Sima Martausová, Vlasta Redl a ĽH 
Ekonóm či Rozkazovači z Očovej.
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Malokarpatská knižnica 
v Pezinku plná aktivít
Knižnica aj tento rok organizovala 
kultúrne, vzdelávacie a komunitné 
podujatia pre deti, dospelých aj se-
niorov. Dvakrát ročne vydala odbor-
ný časopis pre knihovníkov. V rámci 
projektu Nedajme zahynúť dedič-
stvu predkov dokumentovala a sprí-
stupnila drobné architektonické 
objekty a pamiatky na území kraja. 
Spolupráca vznikla aj so Živenou  
v rámci besied a spoznávania „kla-
sickej“ literatúry ženských autoriek.

Novinky v Malokarpatskom múzeu v Pezinku 
Po výstave vinárstva malokarpatského regiónu, ktorá sa stala stálou expo-
zíciou múzea, sa tento rok mohli návštevníci oboznámiť s výstavou 43 prí-
behov „prešovačky“ či navštíviť novootvorený múzejný obchodík. Vďaka 
vzdelávacím programom pre školy vzrástla návštevnosť detí. Dospelí si mohli 
vychutnávať zážitkové degustácie. Múzeum navyše vydalo novinku archeoló-
ga Júliusa Vaváka o veľkomoravskom hradisku vo Svätom Jure.

Ocenenia za príkladnú 
obnovu 
Kvalita krajiny, v ktorej žijeme, a sta-
rostlivosť o  životné prostredie sú 
podstatné pre celú spoločnosť. Aj 
preto podporujeme témy obnovy 
tradičnej architektúry formou súťa-
že, ktorú už dlhoročne v spolupráci 
s BSK realizuje Academia Istropoli-
tana Nova. Pri príležitosti desiateho 
ročníka ocenenia bola udelená aj 
špeciálna cena župana za výnimoč-
ný prínos pre bratislavský región  
a tiež cena Prvej stavebnej sporiteľ-
ne za výnimočnú obnovu stavby na 
účely bývania.

Podporujeme 
prezentáciu 
kreatívneho priemyslu 
Bratislava Fashion Map je ambi-
ciózny projekt určený pre domá-
cich zákazníkov a zahraničných 
návštevníkov. Prezentuje rozvoj 
kreatívneho priemyslu kraja zve-
rejnením prevádzok kvalitných di-
zajnérov, galeristov a obchodníkov. 
V spolupráci s Bratislava fashion 
council ho kraj podporil už v roku 
2017. Okrem elektronickej verzie sa 
tento rok realizovala verzia aj pre 
Android a iOS. Navyše, z dôvodu 
veľkého záujmu sa mapa aktualizo-
vala aj na tlačený formát.

   

European Regional Development Fund

43 príbehov „prešovačky“

Najväčšia zbierka 
lisov v Európe
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Vínne pivnice strednej Európy
Kellerlandschaften Mitteleuropas

Projekt Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT) je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014 – 2020.

do 

28. marca

2020
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Vláčik Záhoráčik 
prepravil už  
16 550 cestujúcich 
V BSK zlepšujeme dostupnosť 
cyklotrás v Malých Karpatoch. Aj 
preto v období máj – október cy- 
klovlakom Záhoráčik prepravujeme 
okrem obyvateľov a návštevníkov 
regiónu aj samotné bicykle. Trasu 
absolvujú počas víkendov a sviat-

kov najmä cykloturisti, rodiny s deť-
mi, peší turisti a milovníci železnice. 

Jedna zľavová karta platná v celom regióne 
Rozvoj turizmu, kultúry a cestovného ruchu v celom bratislavskom regióne podporuje-
me aj vďaka zľavovej karte Bratislava CARD City & Region. Na projekte bohatom na zľavy 
spolupracujeme s Bratislava Tourist Board, Bratislavskou integrovanou dopravou, ako aj so  
70 partnerskými subjektmi, t. j. s múzeami, galériami, gastro prevádzkami, kaviarňami, vinár-
ňami, so zariadeniami voľného času, s požičovňami áut, bicyklov a obchodnými centrami.

Turistickým autobusom 
do Malých Karpát 
Prepájať Bratislavu s turisticky naj-
významnejšou oblasťou BSK sa 
nám darí už tri sezóny. Tohtoroč-
ným hlavným benefitom bolo, že 
cestujúci si mohli prepraviť bicykel 

priamo v priestore autobusu a vďa-
ka tomu spoznávať Bratislavský 
kraj cez Svätý Jur, Pezinok, Modru, 
hrad Červený Kameň až po Bud-
merice. 

Cestovný ruch
Podporujeme rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v regióne.

Cyklovlakom
na Záhorie

www.bratislavskykraj.sk/zahoracik

PREMÁVA DO
13. 10. 2019

VLÁČIK ZÁHORÁČIK
Záhorská Ves – Zohor – Lozorno –
Kuchyňa – Rohožník – Plavecké Podhradie
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Obnovujeme 
cyklotrasy a turistické 
chodníky
Na svojom území máme 961 km 
cykloturistických trás, čo oproti 
minulému roku predstavuje nárast  
o 36 km. Za ostatné 2 roky sme ob-
novili minimálne 272,2 km. Údržbu 
sme realizovali aj na turistických 
trasách. V roku 2018 sme obnovili 
165 km a v tomto roku až 190 km. 
V rámci projetku SacraVelo sme 
vybudovali takmer 4 km cyklotrás 
medzi obcami Vajnory a Ivanka 
pri Dunaji. V súvislosti s projektom 
TRANSDANUBE.PEARLS sme vy-
pracovali manuály a štúdie na bike 
sharing, parkovacie systémy a pre-
pravy bicyklov vo verejnej deprave 
a taktiež budovanie cyklotrás popri 
železniciach.

113-metrová 
pumptracková dráha 
Modra-Piesok 

Unikátny športový areál vznikol 
vďaka spolupráci BSK s mestom 
Modra. Aj tento rok, primárne  
v letných mesiacoch, sa stal ob-
ľúbenou a vysoko navštevovanou 
destináciou. Na dráhe dlhej 113 me- 
trov si rodičia a deti, široká verejnosť  

a hlavne cyklisti, korčuliari, skejtbor-
disti či kolobežkári môžu už počas 
2 rokov zdokonaľovať svoju jazdu  
a tým zvyšovať sebadôveru a kon-
díciu. 

Turistická rozhľadňa  
v Modre aj vďaka BSK 

Prispeli sme na výstavbu 21,6 met-
ra vysokej turistickej rozhľadne 
Alexandra Filípka na vrchu Veľká 
homoľa v Modre. Teší nás, že za os-
tatné dva roky sa stala vyhľadáva-
nou destináciou. BSK sa na projekte  
v hodnote za takmer 120-tisíc eur 
finančne podieľal sumou vo výške 
59-tisíc eur.Kultúrne pamiatky 

označujeme ako v EÚ 
Kultúrne pamiatky a ciele cestov-
ného ruchu označujeme v rámci 
SR a EÚ jednotne. Umiestňovaním 
hnedých tabúľ tak podporujeme 
jednotný systém navigácie a orien-
táciu návštevníkov aj v našom kraji. 
V ostatných dvoch rokov pribudlo 
84 tabúľ.
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Magazín Bratislava 
región vydávame 
trojjazyčne 
Magazín Bratislava región, zachy-
távajúci zaujímavosti a atraktivity 
Bratislavského kraja, nájdu záujem-
covia v turistických centrách, hote-
loch či múzeách. Okrem slovenči-
ny ho vydávame už aj v angličtine  
a nemčine.

Dunajské ostrovy
Dunajské ostrovy sme pútavo predstavili aj v rámci osláv MDD na nábreží 
Malého Dunaja vo Vrakuni. Išlo o jedno zo série siedmich podujatí projektu 
Green week. Množstvo detí, ale aj dospelých si vyskúšalo preteky na vode, 
splavovanie po Malom Dunaji, jazdu na pumptrackovej dráhe na bicykli či 
kolobežke v sprievode majstra sveta v mestskom zjazde Filipa Polca.

www.danubeislands.sk

Navš  vte
Dunajské ostrovy

cyklo • splav • príroda • relax

Jedna rieka, dve krajiny, zážitky bez hraníc 
Príroda v okolí Malého a Mošonského Dunaja je výnimočne krásna. Aj pre-
to sme ako líder cezhraničného projektu DANUBE BIKE & BOAT realizovali 
Stratégiu rozvoja a marketingu turistickej destinácie Malý Dunaj. S cieľom 
dostať ju do širšieho povedomia obyvateľov a návštevníkov kraja sme zá-
roveň vytvorili aj novú turistickú destináciu s názvom Dunajské ostrovy.
Tento projekt je spolufinancovaný programom spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Maďarsko.
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Región sme prezento- 
vali vo viedenskom 
Hofburgu
V sídle Stálej rady OBSE vo vieden-
skom Hofburgu sme mali možnosť 
predstaviť to najlepšie z nášho re-

giónu pred zástupcami až 57 krajín 
sveta. Odprezentovali sme to naj- 
zaujímavejšie formou gastro ochut-
návok a top turistických destinácií 
kraja. Veríme, že aj takýmto spôso-
bom sme do nášho regiónu prilákali 
budúcich návštevníkov. 

Nové turistické 
infocentrum vo Viedni
Pri príležitosti sprevádzkovania 
novej lode Twin City Liner sme  
v budove nástupného terminálu 
prístaviska Schwedenplatz v cen-
tre Viedne otvorili nové turistické 
informačné centrum Gate to Bra-
tislava. Aj takouto formou chce-
me prilákať do Bratislavy a okolia 
viac turistov z Rakúska. Našim vie-
denským partnerom ďakujeme za  
maximálnu ústretovosť.
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Mikuláš Krippel
podpredseda BSK 

Vážení obyvatelia Bratislavského 
samosprávneho kraja,

aj v sociálnej oblasti sa podarili 
dosiahnuť veci, ktoré reálne zlep-
šili a zmenili život najmä tým naj-
zraniteľnejším – ľuďom so zdra-
votným postihnutím či rodinám 
v ťažkej životnej situácii. Snažíme 
sa zabezpečiť poskytovanie kva-
litných a moderných sociálnych 
služieb, pokračujeme v deinšti-
tucionalizácii zariadení na do-
movy komunitného typu, rozšírili 
sme ponuku v službách pre deti 
s autizmom, o centrá včasnej in-
tervencie či o tlmočnícku službu. 
Organizujeme krásne podujatia 
pre seniorov. Veľké poďakovanie 
patrí všetkým ľuďom pracujúcim 
v pomáhajúcich profesiách.

Sociálna starostlivosť
Pomáhame tým najzraniteľnejším.

Deti s autizmom majú 
novú nádej 
Po samostatnom priestore v DSS 
Integra vyčlenenom pre deti s po-
ruchami autistického spektra vo 
veku od 8 do 18 rokov sme otvorili 
nové špecializované zariadenie pre 
deti s autizmom vo veku od 6 do 
18 rokov v Zariadení sociálnych 
služieb ROSA v Bratislave. Od-
bornú starostlivosť poskytujeme 
ambulantnou formou, cez deň sú 
v rukách odborníkov a večer si ich 
rodičia odvezú domov. Aktuálnu 
kapacitu v ZSS ROSA osem miest 
zdvojnásobíme a podobný projekt 
chystáme aj pre dospelých klien-
tov.

Centrá včasnej 
intervencie 
Vďaka dobre fungujúcim centrám 
včasnej intervencie dokážeme po-
skytnúť pomoc rodičom a ich de-
ťom s poruchami vývinu vo veku od 
0 do 7 rokov. Župa má vo svojej pô-
sobnosti takéto centrum v DSS Si-
bírka v Bratislave. V roku 2019 sme 
podporili aj neverejných poskytova-
teľov dvoch takýchto centier sumou 
viac ako 170-tisíc eur. Aj toto je ďalší 
skvelý krok, ako pomôcť rodičom 
detí so špeciálnymi potrebami.
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Plavili sme sa po 
Dunaji 
Výnimočný deň na Dunaji zažilo 
až sto našich klientov z 12 zaria-
dení sociálnych služieb. Na lodi 
Kriváň tak mali aj naši hendikepo-
vaní občania možnosť zažiť niečo 
nezvyčajné a pritom sa stretnúť  
s priateľmi. 

Pomáhame najzraniteľ- 
nejším – prijímateľom 
sociálnych služieb 
V BSK sa prechod z inštitucionál-
nej starostlivosti na komunitnú 
starostlivosť postupne stáva reali- 
tou. Deinštitucionalizácia zaria- 
dení DSS a ZpS Rača a DSS a ZPB  
MEREMA Modra s finančnou pod-
porou IROP 2014 – 2020 vo výške 
viac než 6 mil. eur pomôže prijí-
mateľom sociálnych služieb v kraji  
žiť slobodnejší, samostatnejší a spo- 
kojnejší život podľa svojich pred-
stáv.

Až 660-tisíc eur na vybavenie a údržbu zariadení 
sociálnych služieb 
Na župe sme podporili aj priority našich zariadení sociálnych služieb. Do 
materiálneho vybavenia, ako sú nové chladničky, práčky, varné kotly, polo-
hovacie postele, a údržby objektov ako výmena podlahových krytín alebo 
dobudovanie komunikačného a signalizačného systému sme investovali  
v ostatných dvoch rokoch až 660-tisíc eur.

Jedinečný sprievodca sociálnymi 
službami v regióne 
V roku 2019 sme vydali užitočnú brožúru posky-
tujúcu komplexnú pomoc pri výbere vhodnej 
sociálnej služby pre rôzne životné situácie. 
Sprievodcu prehľadne dopĺňajú kontakty na po-
skytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskom 
kraji.

Takmer 200 žien s deť- 
mi žije bezpečnejšie 
Naďalej pokračujeme v poskytova-
ní ochrany a pomoci v bezpečných 
ženských domoch. V roku 2018 sme  
pomohli takmer 100 ženám s deť-
mi v 2 bezpečných ženských do-
movoch a v roku 2019 to bolo  
79 žien s 84 deťmi.

Zvýšili sme kapacitu v špecializovaných 
zariadeniach
V priebehu roka 2019 sme v špecializovaných zariadeniach, ktoré zriaďu-
jeme, zvýšili kapacitu spolu o 17 miest. Aktuálne tak môžeme v špecia-
lizovanom zariadení zabezpečiť sociálnu službu ľuďom s Parkinsonovou 
chorobou, Alzheimerovou chorobou alebo demenciou v počte:
•  46 miest  v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrn-

čiarskej ulici v Pezinku,
•  36 miest v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Kaštieľ 

v Stupave,
•  27 miest v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Rača. 

Predchádzame vzniku 
sociálno-patologických 
javov 
Sumou 623-tisíc eur sme pod-
porili až 26 projektov akredito-
vaných a neakreditovaných sub-
jektov vykonávajúcich opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a so- 
ciálnej kurately. Tie sú zamerané na 
predchádzanie vzniku sociálno-pa-
tologických javov, napr. na pomoc 
rodinám v krízovej situácii, dys-
funkčným rodinám, týraným že- 
nám a ich deťom, prevenciu a eli-
mináciu násilia.

Deti a rodina

SPRIEVODCA SOCIÁLNYMI SLUŽBAMI v regióne 
Bratislavského samosprávneho kraja
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Na senioroch v Bratislavskom kraji 
nám záleží. Aj preto sme uzavreli 
s krajskou organizáciou Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Brati-
slave memorandum o partnerstve. 
Jeho cieľom je:

• vzájomná spolupráca
• presadzovanie spoločných záuj-

mov v oblasti zlepšovania kvali-
ty života 

• informovanosť o možnostiach 
riešenia problémov v oblasti so-

ciálneho zabezpečenia
• informovanosť v oblasti posky-

tovania zdravotnej starostlivosti
• podporovanie aktivít a iniciatív 

seniorov

Župná olympiáda pre 
seniorov
Pre takmer osemdesiat seniorov 
sme zorganizovali už ôsmy ročník 
Župnej olympiády o putovný po-
hár predsedu BSK. Trinásť 6-člen-
ných družstiev seniorov súťažilo 

v siedmich zábavných športových 
disciplínach. Popri skvelej atmo-
sfére a úžasných športových vý-
konoch nechýbali ani naše stredné 
odborné zdravotnícke školy. O ob-
čerstvenie sa postarala SOŠ hotelo-
vých služieb, Na pántoch 9. Aj takou- 
to formou sme prepojili generácie.

Bezbariérové 
prostredie
Pokračujeme vo vytváraní bezba-
riérového prostredia. Ide napríklad 
o debarierizáciu sociálnych zaria-
dení, montáž výťahu alebo montáž 
stropného zdvíhacieho zariadenia 
do toalety.
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Pre takmer tisíc zamestnancov za-
riadení sociálnych služieb v našej 
pôsobnosti sme pripravili sché-
mu odmien. O koľko si konkrétny 
zamestnanec z pridelenej sumy  
890 eur na rok prilepší, rozhodujú 
už samotné riaditeľky a riaditelia 
jednotlivých zariadení.

Ceny za výnimočný 
prínos
Ocenili sme až 13 výnimočných či-
nov, ktorými laureáti prispeli k skva-
litňovaniu sociálnych služieb, ale aj 
života samotných ľudí so zdravot-
ným postihnutím v našom kraji. Cie-
ľom už 5. ročníka oceňovania bolo 
odmeniť:
• prijímateľa/prijímateľku sociálnych slu-

žieb 
• zamestnanca/zamestnankyňu zariadenia 

sociálnych služieb v pôsobnosti BSK 
• zariadenie sociálnych služieb za inovatív-

ny prístup pri poskytovaní sociálnej služ-
by

• dobrovoľnícku alebo filantropickú činnosť
• podporovanie aktivít a iniciatív seniorov

Ubytovanie
V DSS v Rači sme vyčlenili ďalšie 
bytové jednotky. Aktuálne k 33 by 
malo do konca roka 2019 pribudnúť 
ďalších 19. Je to významný benefit 
pri zamestnávaní a stabilizácii za-
mestnancov.

Netradičný 
teambuilding
Pre zamestnancov v našich 14 za-
riadeniach sme zorganizovali 1. roč-
ník spoločenskej súťaže vo varení 
gulášu. O župnú varechu súťažili  
v tímoch zložených aj zo zamest-
nancov BSK. Víťazom sa stalo druž-
stvo Čili papričky z DSS Kampino.

Strategické rozvojové 
dokumenty
Kompetencie BSK v oblasti so- 
ciálnych služieb vo vzťahu k jeho 
obyvateľom patria medzi najdôle-
žitejšie. Teší nás, že naši poslanci 
schválili:

• Koncepciu rozvoja sociálnych 
služieb v kompetencii BSK na 
roky 2018 – 2023, ktorá bola 
vypracovaná v súlade s me-
dzinárodnými záväznými do-
kumentmi a s prioritami stra-
tegických dokumentov pre 
plánovanie sociálnych služieb 
na národnej úrovni. 

• Koncepciu rozvoja sociálnych 
služieb pre ľudí s mentálnym 
postihnutím v kompeten-
cii BSK na roky 2019 – 2021, 
ktorej hlavným cieľom je nájsť 
spôsob, ako zavádzať dostup-
né služby pre ľudí s mentálnym 
postihnutím a ich rodiny, pod-
porovať funkčnosť rodiny či 
dosiahnuť maximálnu možnú 
mieru samostatnosti a nezávis-
losti ľudí s mentálnym postih-
nutím.

Vzdelávacie semináre 
V súlade s Koncepciou rozvoja so-
ciálnych služieb v kompetencii BSK 
realizujeme bezplatné vzdelávacie 
semináre pre odbornú a širokú ve-
rejnosť na rôzne témy:
• Poruchy správania u detí so zameraním 

na hranice možností poradenskej a tera-
peutickej práce s dieťaťom a jeho rodinou 
a indikácie farmakoterapie.

• Význam športu v živote ľudí so zdravot-
ným postihnutím.

• Práca s komunitou.
• Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom  

s mentálnym postihnutím a ich rodinám 
na území BSK – Prezentácia výstupov 
prieskumu potrieb.

• Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych 
služieb.

• Služba včasnej intervencie.
• Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym 

postihnutím.

NA ZAMESTNANCOCH V SOCIÁLNEJ OBLASTI NÁM ZÁLEŽÍ



40

Dva roky na župe

Zdravotná starostlivosť
Prispievame k skvalitneniu zdravotníckych služieb.

Spustili sme unikátnu 
dotačnú schému pre 
lekárov 
Koncom októbra 2019 sme spustili 
unikátnu dotačnú schému pre za-
čínajúcich všeobecných lekárov 
pre dospelých a pre deti a dorast. 
Reagujeme tým na:
• zvyšovanie priemerného veku 

všeobecných lekárov,

• vysoký počet končiacich am-
bulancií všeobecného lekárstva 
bez náhrady a

• malú atraktivitu odľahlých regió-
nov.

Primárnym cieľom je podpora za-
čínajúcich ambulancií a zlepšenie 
dostupnosti všeobecných lekárov 
pre dospelých a pre deti a dorast 
– v oblastiach s ich nedostatkom je 
nevyhnutné ich počet zvýšiť. 

Diskusiu o záchytkách 
sme otvorili aj na SK8 
Bratislava nemá záchytné izby od 
roku 2004. Tento problém pociťu-
jú nielen bežní občania, ale najmä 
pacienti na urgentných príjmoch  
a lekári v záchrankách. Odbor zdra-
votníctva BSK zanalyzoval súčas-
nú legislatívu, ktorá nedostatočne 
upravuje kompetencie a povinnosti 
zúčastnených subjektov. Zákon je 
zastaralý a bez novelizácie nie je 
znovuzriadenie záchytiek možné. 
Sme radi, že aj ministerstvo zdra-

votníctva, ktorému sme zaslali zá-
sadné pripomienky k zmene záko-
na, výsledky analýzy BSK uznalo. 

K problematike zriaďovania záchy-
tiek sme rokovali aj so zástupcami 
Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy, 
ako aj na stretnutí predsedov VÚC 
v rámci SK8. Z tejto pozície sme 
k spolupráci oslovili ministerstvo 
vnútra, na ktoré ministerstvo zdra-
votníctva presunulo agendu záchy-
tiek. V rámci prípravy legislatívy 
sme na župe pripravení poskytnúť 
maximálnu súčinnosť.

Zachovali sme 
nepretržitú ÚPS  
v Malackách 
Pokračovali sme v zabezpečení 
kvalitných a dostupných zdravot-
ných služieb v regióne Záhorie. 
Nemocnica Malacky nie je zara-
dená do siete urgentných príjmov, 
a preto sme prevádzky pracovísk 
ÚPS (ústavnej pohotovostnej 
služby) dofinancovávali. S nepre-
tržitou ÚPS v Malackách chceme 
pokračovať aj naďalej, a tak sme 
začali s prípravou verejného ob-
starávania. 

Na podporu projektov v rámci dotácie je vyčlenených 25 588 eur. 
V rámci výzvy môže byť žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 
5 000 eur. V tejto aktivite plánujeme pokračovať.



D
va

 ro
k

y
41

Lepšie informujeme lekárov a obyvateľov kraja 
Na vynovenej stránke Úradu BSK zverejňujeme informácie o všetkých zdravotníckych zariadeniach, ktorým sme 
vydali povolenie. Občania na stránke nájdu všetkých lekárov, lekárne, ordinačné hodiny, nahlásené neprítomnosti 
lekárov, zastupovanie, rozpisy pohotovostných služieb, rajónneho lekára a navyše sme začali zverejňovať aj prak-
tické rady. V rozvoji užitočného obsahu budeme aj naďalej pokračovať.
www.bratislavskykraj.sk/zdravotnictvo-a-farmacia

Interaktívna mapa 
lekární a ambulantných 
pohotovostí 
Na našom webe sme vytvorili in-
teraktívnu mapu lekární a ambu-
lantných pohotovostí. Obyvatelia 
nášho kraja tu na jednom mieste 
nájdu:
• lekárne
• centrálne príjmy nemocníc
• ambulantné pohotovostné 

služby pre deti a dorast
• ambulantné pohotovostné 

služby pre dospelých
• zubno-lekársku pohotovostnú 

službu
• agentúry domácej ošetrovateľ-

skej starostlivosti 
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Identifikácia 
poskytovateľov stále 
aktuálna 
Pokračovali sme aj v označovaní 
ambulancií a lekární, ktoré majú 
župou vydané platné povolenie. 
Cieľom tejto aktivity je jasne ozna-
čiť a identifikovať našou nálepkou 
poskytovateľov zdravotnej starost-
livosti, ktorým sme vydali povo-
lenie. Touto aktivitou zvyšujeme 
povedomie u pacientov a zame-
dzujeme výskytu falošných leká-
rov či zdravotníckych zariadení. 
Legálnosť zdravotníckeho zariade-
nia je podľa zverejneného identifi-
kátora zároveň možné preveriť aj 
na našej webovej stránke.

Vydali sme až  
170 nových povolení 
Župa vydáva povolenia všetkým 
ambulanciám, zariadeniam jedno-
dňovej chirurgie, všeobecným ne-
mocniciam, lekárňam, výdajniam 
zdravotníckych pomôcok, labora-
tóriám, rehabilitačným pracovis-
kám... ktoré majú miesto prevádz-
ky v Bratislavskom kraji. Vydaním 
povolenia je zariadenie oprávnené 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
– bez neho ide o vážne porušenie 
legislatívy. Za ostatné dva roky 
sme vydali 170 nových rozhodnutí 
o povolení prevádzkovať zdravot-
nícke zariadenie. Zároveň sme rea- 
lizovali 274 zmien v povolení no-
vým rozhodnutím.

Lekárenská 
starostlivosť 
V našom kraji sme vydali 39 povo-
lení na prevádzku lekární a k tomu 
sme v povolení novým rozhodnu-
tím realizovali 114 zmien. 

TÁTO AMBULANCIA MÁ
POVOLENIE BRATISLAVSKÉHO

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KÓD: 61-

Skontrolujte si na
www.e-vuc.sk

-A

Pokračujeme 
v rekonštrukcii 
Polikliniky Karlova Ves 
Po kompletnej rekonštrukcii von-
kajšieho plášťa polikliniky vrátane 
výmeny okien a rekonštrukcii von-
kajšej terasy pokračujeme v re-
konštrukcii vnútorných priestorov. 
Práve prebieha verejné obstaráva-
nie na dodávateľa rekonštrukcie so-
ciálnych zariadení a nového výťahu 
v detskom pavilóne, aby sa aj det-
ský pavilón stal bezbariérovým.

Pre seniorov sme organizovali tematické 
stretnutia na užitočné témy
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti
• práva a povinnosti pacientov
• najčastejšie ochorenia a preventívne opatrenia
• prevencia osteoporózy
• dôležitosť pohybu a správnej výživy
• ukážky cvičení zameraných na správne držanie tela a chôdze
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