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Milí obyvatelia Bratislavského kraja,

pandémia zmenila tento rok podstatnú časť našich plánov. Napriek 
nemalým finančným stratám a obmedzeniam som rád, že rozvoj 
kraja sa nezastavil a pustili sme sa do veľkých i menších projektov. 
Mnohé z nich sú doslova prelomové. 

Najvýznamnejší dopravný projekt v  kraji je výstavba diaľničného 
obchvatu Bratislavy, z ktorého viaceré úseky sú už otvorené. In-
vestorom je síce štát, ale išlo o veľkú prioritu župy. S podporou IROP  
a OPII sa v regióne zrealizovalo päť projektov záchytných par-
kovísk a prestupných terminálov. Tieto uľahčia obyvateľom kraja 
presadnúť z áut na hromadnú dopravu. Staviame cyklotrasy  
a opravujeme mosty. V starostlivosti o cesty sme dosiahli význam-
ný míľnik – po desiatich rokoch župa získala stopercentnú vlastníc-
ku aj manažérsku kontrolu nad spoločnosťou RCB a pripravuje jej 
transformáciu tak, aby sme vybudovali modernú cestársku spoloč-
nosť 21. storočia.

V sociálnej oblasti je pre nás kľúčovou témou spustenie procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. 
Vďaka tomu sa väčšie zariadenia zmenia na menšie rodinného typu. A to nie je všetko. Samosprávny kraj 
otvoril nové špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra a podporuje aj centrá 
včasnej intervencie.

Nemenej dôležitá je aj kultúra. Pustili sme sa do rekonštrukcie viacerých historických a kultúrnych pa-
miatok, ako je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre či synagóga v Senci. Dokončili sme opravu 
barokového mostíka v Stupave. Bratislavský samosprávny kraj už má v rukách právoplatné stavebné 
povolenie na rekonštrukciu župného Divadla ARÉNA v Petržalke. Rekonštrukciou vznikne v Bratislave 
špičkový divadelný priestor.

V školstve župa významne investovala do rekonštrukcie škôl, na historických budovách vymieňame 
okná. Zriaďujeme nové odbory a celkovo zvyšujeme atraktivitu stredného školstva vrátane odborného.

Nezabúdame ani na životné prostredie. Župa spracovala Koncepciu budovania siete environmentál-
no-vzdelávacích centier a v spolupráci s Dolným Rakúskom pripravujeme zriadenie nadregionálneho 
ekocentra v kaštieli v Čunove. 

Táto publikácia mapuje tri roky aktuálneho funkčného obdobia, a ako sa môžete presvedčiť, máme za 
sebou desiatky konkrétnych výsledkov. Čakajú nás ešte dva roky a náš župný tím urobí všetko preto, 
aby sa dôležité projekty hýbali vpred a prinášali nám všetkým v kraji osoh.

Na záver chcem poďakovať všetkým päťdesiatim župným poslancom za maximálnu konštruktívnosť 
pri spolupráci a cením si aj kritické hlasy, tie nás posúvajú ďalej. Poďakovanie samozrejme patrí nášmu 
štíhlemu, ale akčnému tímu na župe. Bez mojich skvelých kolegov by to nešlo.

Juraj Droba
Váš župan
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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, 17 prie-
myselných a technických odborných škôl, 4 obchodné a 1 hotelová akadémia, 
9 odborných škôl zameraných na služby, 5 umeleckých škôl, 2 zdravotnícke  
a 2 pedagogické 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 múzeum  
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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Úrad BSK
O Bratislavský kraj sa staráme zodpovedne a hospodárne.

Ing. Patrícia Mešťan, MA 
riaditeľka Úradu BSK

Vážené dámy a vážení páni,

kým uzrie svetlo sveta konkrétny 
projekt, vyžaduje si to mnoho úsilia  
i času. Nestačí mať dobrý nápad. 
Potrebujete presvedčiť kľúčových 
aktérov, postaviť kvalitný tím, vybaviť 
potrebné povolenia, zohnať financie  
a až potom nastupuje realizačná 
fáza. Aj napriek vrcholiacej globál-
nej kríze som rada, že sa nám na 
župe podarilo naštartovať konkrét-
ne projekty. Také, ktoré bude vidno 
a budú slúžiť pre vás – obyvateľov 
i návštevníkov Bratislavského kraja. 

Ako môžete vidieť v našej brožúre, 
prichádzame s konkrétnymi výsled-
kami. Zahŕňajú široké spektrum tém 
a nebolo by možné dosiahnuť ich 
bez zodpovedných zamestnancov 
BSK, spolupráce so župnými po-
slancami i s našimi zariadeniami. 

A za to vám všetkým patrí veľké: 
ĎAKUJEM. 

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sme hrozbu koronavírusu 
nepodceňovali. Krízový štáb kraja zasadal už pred prvým potvrdeným 
prípadom na Slovensku. 

Po prepuknutí prvej vlny pandémie sme prerušili výučbu na stredných 
školách, zabezpečovali ochranné pomôcky pre zdravotníkov, distribuovali 
rúška, respirátory a rýchlotesty na COVID-19, dezinfikovali spoje prímest-
skej dopravy, zrušili kultúrne podujatia, ale aj zaviedli prísne hygienické 
opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb. Koronavírus však neohrozoval 
len zdravie ľudí. Po prvej vlne sme spustili kampaň Pomôžme Bratislav-
skému kraju spolu, v ktorej sme propagovali lokálne výrobky a služby. Ich 
využívaním môžeme najlepšie reštartovať ekonomiku a podporiť zamest-
nanosť v kraji.  

Zodpovedne sme sa pripravili aj na druhú vlnu. Naše zariadenia majú 
vypracované pandemické plány a navýšili sme aj zásoby ochranných  
a dezinfekčných pomôcok, ale aj rýchlotestov. 

Rok 2020 v znamení pandémie a aktívnych opatrení
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Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila aktivity 
župy v oblasti vzdelávania 
Prezidentka SR Zuzana Čaputová a župan Juraj Droba otvorili škol- 
ský rok 2020/2021 na strednej zdravotníckej škole župy. Pri tejto príleži-
tosti prezidentka poukázala na dôležitosť povolania zdravotníckeho per-
sonálu, ako aj význam aktivít kraja v skvalitňovaní školstva.

Aj v čase krízy hospo- 
dárime zodpovedne  
Kým v roku 2019 sa podarilo župe 
vytvoriť rezervu vo výške 10 miliónov  
eur, rok 2020 poznačila pandémia  
a výpadok daňových príjmov, ktorý 
spôsobila. Aby mohol úrad posky-
tovať obyvateľom všetky dôležité 
služby, župa reagovala zmenami 
v  rozpočte. Presunula plánované 
investičné projekty, znížila dotačné 
prostriedky a šetrila na prevádzke.

21 Zastupiteľstiev BSK 
Našich 50 poslancov sa celkovo 
stretlo už 21-krát. Okrem schvaľo-
vania rozpočtu a záverečného účtu 
župy sme hlasovali o významných  
témach z oblasti rozvoja kraja, 
riešenia sociálnych problémov, 
zlepšovania dopravy či ochrany ži-
votného prostredia. Úspešne pre-
chádzali hlasovaním aj témy ob-
medzenia používania glyfosátov, 
ale aj záchrany národných kultúr-
nych pamiatok synagógy v Senci 
a synagógy vo Svätom Jure. Pre 
oblasť zdravotníctva bol schválený 
nový vicežupan Juraj Štekláč. 

Napriek tomu, že zastupiteľstvá 
spadajú do kategórie výnimiek, 
prioritou na župe je od začiatku 
pandémie bezpečnosť. Aj preto sa 
v októbri 2020 uskutočnilo histo-
ricky prvé online rokovanie Zastu-
piteľstva BSK. Špeciálny systém na 
online rokovanie sme vyvinuli pria-
mo na župe.

Smerovanie župy 
vyzdvihol aj prezident  
Koncom mája 2019 nás navštívil 
dnes už bývalý prezident SR An-
drej Kiska. Naše aktivity a kroky  
v oblasti dopravy, financií, školstva 
a športu, sociálnej starostlivosti či 
externého financovania projektov 
ocenil a dal za vzor pre iné župy. 

Podporili sme stovky 
projektov   
Bratislavská župa je atraktívnym  
a dobrým miestom pre život aj vďa-
ka pravidelnej podpore významných 
projektov z oblasti turizmu, kultúry, 
školstva a športu alebo rozvoja vi-
dieka. Celkovo sme prostredníctvom 
dotácií podporili už viac ako tisíc 
projektov za 3,8 milióna eur. 
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Mesačník Bratislavský kraj sme po-
silnili o zaujímavé témy a dostali 
ich tak opäť bližšie k ľudom. 

Portál bratislavskykraj.sk
V marci 2020 sme spustili nový in-
formačný portál. Ide o projekt, ktorý 
sme pripravovali niekoľko mesiacov. 
Už v prvom mesiaci sme zazname-
nali 750-tisíc návštevníkov. Doteraz 
portál navštívilo takmer 1,5 milió-
na ľudí, ktorým ponúkame aktuálne 
informácie z oblasti zdravotníctva, 
školstva, kultúry, životného prostre-
dia a sociálnych vecí. Najaktuálnej-
šie novinky o kraji dopĺňame ďal-
šími informáciami pre obyvateľov, 
ako je zoznam lekárov  či cestovné 
poriadky. Súčasťou portálu sú aj re-
portážne videá, ktoré produkujeme 
vo vlastnej réžii.

Pravidelne prinášame krátke infor-
mácie, novinky a tipy z kraja. Na 
Facebooku nás sleduje už viac ako  
60 000 fanúšikov.

Na župe sme privítali 
38 stážistov    
Už tretíkrát sme umožnili študen-
tom vysokých škôl vyskúšať si prá-
cu na Úrade BSK. V tomto roku tak 
12 študentov môže bližšie spoznať, 
čo všetko župa robí. Počas 4 až  
5 mesiacov získavajú stážisti nové 
pracovné skúsenosti na odbore 
stratégií a územného rozvoja, zdra-
votníctva, sociálnych vecí, školstva, 
cestovného ruchu a kultúry, finan-
cií, ale aj v rámci kancelárie pred-
sedu. Najväčší záujem je o miesto  
v Kancelárii BSK v Bruseli.

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
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TIPY NA VÝLETY

Malé Karpaty 

a Záhorie

W W W . B R A T I S L A V S K Y K R A J . S K
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Diaľničná križovatka Triblavina

bude otvorená na prelome roka
Dôležitá správa pre dôchodcov! 

Ako si predĺžite SeniorPas

Renáta Názlerová: 

Aktuálna doba nám nastavila silné zrkadlo

Korzo Zálesie získalo cenu
CEZAAR 

2020Informácie o dianí v kraji na jednom mieste

1 460 000 návštevníkov v roku 2020

bratislavskykraj.sk
ĎAKUJEME
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Ocenili sme už 67 významných osobností kraja   
Osobnostiam, ktoré svojou prácou výrazne prispeli k spoločenskému a ekonomickému rozvoju nášho kraja, sme 
v priestoroch župného Divadla Aréna odovzdali Výročné ceny Samuela Zocha, Pamätné listy predsedu BSK  
a titul Historická osobnosť regiónu. Ostatný 13. ročník priniesol aj novinku – Cenu verejnosti, ktorá bola udelená 
manželom Potočným za prínos v oblasti vodných športov a práce s mládežou. 

Svet, ktorý nepočuť
V spolupráci s nepočujúcimi bratmi Matejom a Adamom Kováčovcami sme vytvorili unikátnu knihu fotografií, 
ktorá zachytáva najkrajšie miesta z nášho kraja. Kniha je zároveň pohľadom do tichého sveta nepočujúcich. Do 
sveta, v ktorom je aj slovenčina cudzí jazyk. A takisto je dôkazom toho, že i svet nepočujúcich je krásny.
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Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja kraja (PHRSR) 
Na župe aktívne riešime kľúčové oblasti, akými sú dostupnosť dopravy 
a bývania či kvalita služieb poskytovaných vo verejnom záujme. Rozvoj 
kraja ovplyvňuje predovšetkým smerovanie európskych financií. Preto 
sme pripravili Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, kto-
rý je kľúčovým dokumentom a pomyselným kompasom na čerpanie ve-
rejných prostriedkov a eurofondov na nasledujúcich 10 rokov. Program 
nám umožní využívať európske financie efektívne, zmysluplne a tak, aby 
zlepšovali život obyvateľov.

Využívame odborných analytikov 
V máji 2020 sme zriadili analytický útvar, Inštitút regionálnej politiky, ktorý je predovšetkým centrom nových 
nápadov a inovatívnych prístupov. V rámci právomoci župy zabezpečí odborné podklady pre správne rozhod-
nutia politikov. Analytické činnosti inštitútu podporujú strategické riadenie a poskytujú alternatívy, na základe 
ktorých je možné prijímať v regióne vhodné opatrenia postavené na dátach a dlhodobom plánovaní.

Cieľom Inštitútu regionálnej politiky je: 
• Poskytovať analýzy a prognózy v oblasti strategického plánovania pre región BSK. 
• Zvyšovať hodnotu verejných investícií a služieb – „hodnota za peniaze“. 
• Podporovať aplikáciu SMART prístupov a riešení.
• Prinášať inovatívne nápady, prístupy a riešenia zo zahraničia.

Inštitút je financovaný z OP EVS v rámci projektu Smart región BSK.

Koncepcia sociálnej 
inklúzie na roky  
2020 – 2030 
Koncepcia, vypracovaná v spoluprá-
ci s akademickou obcou, mimovlád-
nymi organizáciami, ministerstvami 
a so samosprávou je príkladom prá-
ce Inštitútu regionálnej politiky.

• Prináša dôležité zistenia o kvalite ži-
vota.

• Obsahuje sociálno-ekonomickú cha-
rakteristiku kraja.  

• Navrhuje opatrenia a aktivity na naj-
bližšie desaťročie s cieľom zlepšiť ži-
votné podmienky ohrozených skupín 
obyvateľstva. 

Pripravujeme Integrovanú územnú stratégiu   
V spolupráci s Radou partnerstva, ktorá združuje regionálnu a miestnu 
samosprávu, štátnu správu, akademickú obec, podnikateľský a neziskový 
sektor, pripravujeme Integrovanú územnú stratégiu. Stratégia vychádza 
z PHRSR a určuje prioritné projekty financované z eurofondov na udrža-
teľný rozvoj regiónu. Za najvýznamnejšie oblasti považujeme udržateľnú 
dopravu, efektívne a kvalitné verejné služby a životné prostredie.

RADA 
PARTNERSTVA

Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK

Odbor implementácie operačných programov BSK

PRE INTEGROVANÝ ÚZEMNÝ
ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO KRAJA
NA ROKY 2021-2027

Koncepcia
sociálnej inklúzie

Bratislavského samosprávneho 
kraja na roky 2020 – 2030
(skrátená verzia)

INŠTITÚT REGIONÁLNEJ POLITIKY
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Zastúpenie kraja na 
pôde Európskej únie  
Bratislavský kraj je prvým a naj-
dlhšie pôsobiacim slovenským re-
giónom so zastúpením v Bruseli. 
Kraj zastupujeme aj na pôde Eu-
rópskeho výboru regiónov. Našou 
hlavnou úlohou je ovplyvňovať 
európsku legislatívu, presadzovať 
záujmy kraja, ale aj budovať nové 
partnerstvá a spolupráce. 

Po vypuknutí pandémie sme začali 
presadzovať aktívne zapojenie re-
giónov do plánovaných reforiem, 
pripravovanej digitalizácie štátnej 
správy a zmien v kohéznej politike. 
Úspech reforiem je závislý od spo-
ločenského konsenzu a dlhodobé-
ho rozvoja všetkých regiónov EÚ. 

Sme aktívnym členom Združenia SK 8 
Záujmy obyvateľov obhajujeme aj prostredníctvom Združenia samosprávnych krajov SK 8. V roku 2020 sme sa 
venovali budúcnosti regionálneho rozvoja a kohéznej politiky. Našou úlohou je stanovenie priorít eurofondov na 
úrovni kraja. Vďaka spolupráci v rámci SK8 sa nám podarilo presadiť nový mechanizmus čerpania eurofondov po 
roku 2020, ktorý prispeje k zefektívneniu a zrýchleniu čerpania fondov v regiónoch. S ministerstvom financií sme 
riešili rozpočtový výpadok žúp spôsobený pandémiou a potrebu dofinancovania týchto strát. Vláde sme tlmočili 
ambíciu aktívne participovať na pláne obnovy Slovenska. Za mimoriadne významnú považujeme aj spoluprácu 
na reforme verejnej správy. 

Slovenskej národnej 
delegácii EVR 
predsedá Juraj Droba   
Európsky výbor regiónov pred-
kladá stanoviská krajov a miest 
k právnym predpisom EÚ. Až 
70 % sa implementuje práve  
v regiónoch, mestách a ob-
ciach. Slovensko má vo výbore 
deväťčlennú delegáciu, ktorej od  
roku 2018 predsedá Juraj Droba.
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PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERACT 

V roku 2020 oslavuje 
Interreg 30 úspešných 
rokov a v budúcnosti 
chce spoločným úsilím 
dosiahnuť ešte viac.
Od roku 1990 sa finančnými 
prostriedkami Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja v rám-
ci inciatívy Interreg podporujú 
cezhraničné programy spoluprá-
ce medzi regiónmi, miestnymi or-
gánmi a občanmi. Z tejto schémy 
boli financované tisícky projek-
tov a iniciatív, pomocou ktorých 
sa odstraňujú bariéry a vytvárajú 
bližšie vzťahy medzi ľuďmi. 
Interreg alebo Európska územná 
spolupráca, ako sa zvykne tiež 
nazývať, je v samotnom jadre eu-
rópskeho ideálu, pretože regióny 
a krajiny povzbudzuje, aby sa bo-
rili s výzvami, ktoré možno zdolať 
len prostredníctvom spolupráce. 

Sadenie stromov  
v kalamitných oblastiach 
Malých Karpát
V rámci osláv 30 rokov cezhranič-
nej spolupráce Interreg sme pre 
zamestnancov BSK, ako aj žup-
ných poslancov pripravili podujatie 
zamerané na pomoc životnému 
prostrediu v Bratislavskom kraji. Aj 
takouto formou sme sa mali stať 
súčasťou celoeurópskej kampane. 
Pre pandémiu bolo naše podujatie 
presunuté na rok 2021.

Interreg stelesňuje jednu zo základných hodnôt 
EÚ, a to spoluprácu medzi ľuďmi, regiónmi  
a krajinami, ktoré sú v našej blízkosti. 
Pohraničné regióny sú miestami, kde by sa proces európskej integrá- 
cie mal pociťovať najpozitívnejšie – štúdium, odborná príprava, práca, sta-
rostlivosť a podnikanie naprieč hranicami sú všetko každodenné činnosti, 
ktoré by mali byť možné bez ohľadu na existenciu administratívnej štátnej 
hranice. Hlavné úspechy programov Interreg zahŕňajú lepšiu prepojiteľ-
nosť, zlepšenie životného prostredia, zdravia a hospodárskeho rastu. Od 
projektov zameraných na kontakty medzi ľuďmi po investície do infra- 
štruktúry a podporu iniciatív inštitucionálnej spolupráce iniciatíva Interreg 
prispela k dosiahnutiu skutočného rozdielu v pohraničných regiónoch.

Medzinárodný program INTERACT na župe aj 
nasledujúcich sedem rokov. 
BSK vykonáva úlohy riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERACT 
už od roku 2008, t. j. už v dvoch programových obdobiach 2007 – 2013  
a v tom aktuálnom 2014 – 2020. Vzhľadom na svoju doterajšiu profesiona-
litu, prístup, komunikáciu a dôveru členských štátov Európskej únie, Nór-
ska a Švajčiarska ostáva kraj riadiacim orgánom aj na programové obdo-
bie 2021 – 2027.

Zasadíme až 5 000 stromov
Chcete pomôcť životnému prostrediu 
v Bratislavskom kraji? Od 19. do 23. októbra 
2020 budeme vysádzať stromčeky 
v kalamitných oblastiach Malých Karpát. 
Pomôžeme tak kalamitou zničenému územiu 
a svojou účasťou zároveň potvrdíme, že na 
našom kraji nám skutočne záleží. 
Akcia sa koná pri príležitosti 30. výročia 
cezhraničnej spolupráce Interreg.

Pridajte sa k nám. 

Maximálny počet účastníkov je 100 (20 denne). 
Prihlásiť sa môžu zamestnanci, ako aj naši župní poslanci 
na bratislavskykraj.sk/sadenie-stromov. 

 Prihláste 

sa do 

9. 10. 2020
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O extrémizme sme diskutovali s našimi študentmi
Extrémizmus a témy rezonujúce v spoločnosti sme predebatovali s tak- 
mer 600 študentmi župných škôl aj po inscenácii o skutočnej udalosti 
– Natálka v Novej Cvernovke a Divadle Aréna. Na diskusii organizovanej 
programom INTERACT a zameranej na boj proti extrémizmu sa zúčastnili 
aj študentom známe tváre ako standupista Bekim Aziri, speváčka Celeste 
Buckingham a herečka SND Judit Bárdos. 

Propagujeme myšlienky tolerancie  
a spolupráce v zjednotenej Európe
Vízie budúcnosti zjednotenej Európy sme v roku 2018 priniesli bližšie  
k ľuďom v kraji aj v rámci podujatia Deň európskej spolupráce s podti-
tulom Namaľujme si budúcnosť spoločne. Podujatie bolo súčasťou ak-
tivít v rámci programu INTERACT.
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Pomáhame čerpať  
eurofondy 

Ako sprostredkovateľský orgán 
aktuálne implementujeme, admi-
nistrujeme a pomáhame čerpať 
takmer 80 projektov vo výške 
viac ako 24 miliónov eur. Finan-
cie slúžia predovšetkým na pod-
poru školstva, sociálnych služieb 
a dopravnej infraštruktúry. Kľúčo-
vé budú najbližšie dva roky, po-
čas ktorých chceme dostať do re-
giónu čo najviac prostriedkov na 
ďalšie dôležité témy, napríklad na 
kritickú potrebu zvýšenia kapacít 
základných škôl v regióne.  
 
V rámci rozvoja regiónu sa mu-
síme kvalitne pripraviť na nové 
programové obdobie 2021 – 
2027, ako aj možnosti čerpania 
iných finančných nástrojov pod-
pory EÚ. 

Nové programové obdobie pri-
nesie zmenu v prístupe k čerpa-
niu eurofondov. Hlavnou črtou 
nového konceptu je odklon od 
dopytového systému. O priori-
tách rozvoja a smerovaní pros-
triedkov môžeme prvýkrát roz-
hodovať na regionálnej úrovni 
prostredníctvom spomínanej re- 
gionálnej platformy - Rady part-
nerstva. Stanovíme dôležité ob-
lasti a priority rozvoja a  na zá- 
klade nich aj projekty, ktoré budú 
realizované. Zlepšenia tak pocítia 
všetci obyvatelia kraja.

Podporené projekty IROP  
 
ŠKOLSTVO  
• 20 projektov na zvyšovanie kapacít materských škôl za 7 miliónov eur, 

napr. škôlky v Bernolákove, Jablonovom, vo Veľkých Levároch a v Závode 
• 30 projektov na modernizáciu vybavenia škôl a zvyšovanie atraktívnosti 

vzdelávania za  takmer 3,5 milióna eur
• 4 projekty centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP) – Ivan-

ka pri Dunaji, Farského, Ivanská cesta a Hlinícka v celkovej hodnote  
13,5 milióna eur

 SOCIÁLNE SLUŽBY  
• 7 projektov na budovanie denných stacionárov, komunitných centier  

a centier sociálnych služieb za 4,7 milióna eur, napr. komunitné cen-
trum v Malackách, zariadenie pre seniorov v Dunajskej Lužnej a cen-
trum sociálnych služieb v Šenkviciach

DOPRAVA  
• 4 projekty budovania a revitalizácie prestupných dopravných terminá-

lov za 3 milióny eur 
 Ide o prestupné dopravné terminály so záchytným parkoviskom vo Svätom Jure,  

v Šenkviciach a záchytné parkovisko v Malackách. Podporu získal aj projekt na vybu-
dovanie terminálu v Bernolákove.

• 8 projektov budovania cyklotrás za 4,7 milióna eur

IROP – INTEGROVANÝ REGIONÁLNY 
OPERAČNÝ PROGRAM 

Svätý Jur cyklotrasa Chorvátsky Grob

MŠ Veľké Leváre  ZŠ Gajary
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Záujem žiakov  
o župné školy rastie
Bratislavský samosprávny kraj 
zriaďuje 54 stredných škôl, 2 jazy-
kové školy, 1 samostatný internát  
a ďalších viac ako 40 školských za-
riadení, ktoré sú súčasťou škôl (je-
dálne, internáty, školské kluby detí  
a pod.). Na našich školách študuje 
takmer 20-tisíc žiakov a pracuje 
viac ako dva a pol tisíc zamest-
nancov. 

V školskom roku 2020/2021 sa na 
župné stredné školy prihlásilo cel-
kovo 11 219 žiakov. To je o 14 % per-
cent viac ako v roku 2019/2020, 
keď bol počet prihlášok 9 851,  
a oproti školskému roku 2018/2019 
je to dokonca nárast v počte pri-
hlášok až o 34 %.

NAŠE ŠKOLY SÚ ATRAKTÍVNEJŠIE 
•  Otvorili sme až 31 nových odborov, ako napríklad informačné a sie-

ťové technológie, inteligentné technológie, programovanie digitálnych 
technológií, dizajn interiéru, praktická sestra, asistent výživy, masér, ve-
terinárske zdravotníctvo, barbier či ochrana osôb a majetku.

•  Rozširujeme poskytovanie bilingválneho štúdia. K štyrom novým bi-
lingválnym gymnáziám s možnosťou štúdia v anglickom jazyku v Bra-
tislave, Pezinku a Malackách pribudli v roku 2020 bilingválne gymná-
zium a bilingválna obchodná akadémia.

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

•  Máme tri nové spojené školy. V Malinove sme spojili základnú školu  
a SOŠ záhradnícku. Nasledovali dve ďaľšie spojené školy – Spojená 
škola Pankúchova a Spojená škola Ostredkova. 

• Realizujeme medzinárodný vzdelávací program od 1. ročníka základ-
nej školy na Spojenej škole Pankúchova.

• Naše školy sú úspešné v projektoch a vo výzvach programu Era-
smus+, ESF a v mnohých iných.

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

34 % nárast záujmu  o župné školy za tri roky

Hľadáte strednú?

4. 10. Bratislava
 AVION SHOPPING PARK

8. 10. Pezinok
 DOM KULTÚRY

10. 10. Senec
 SOŠ, KYSUCKÁ Č. 14

16. 10. Malacky
 ŠPORTOVÁ HALA MALINA

www.strednapremna.sk

54 stredných škôl

na jednom mieste

VYBERTE

SUPERŠKOLU
v 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
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ZLEPŠUJEME 
PODMIENKY NAŠICH 
PEDAGÓGOV 

•  Platíme za prácu so študent-
mi po vyučovaní. Od ap- 
ríla 2018 sme za mimovyučo-
vaciu činnosť vyplatili viac ako  
1,8 milióna eur. 

•  Jazykové kurzy – každý pe-
dagóg má možnosť zvýšiť 
svoju kvalifikáciu. Túto mož-
nosť pravidelne využíva okolo 
350 našich pedagógov.

•  Začínajúcim a uvádzajú-
cim pedagógom pridávame  
100 eur k platu.

•  Navýšili sme odchodné pre 
pedagógov odchádzajúcich 
do dôchodku tak, aby za kaž-
dých 10 rokov v školstve do-
stali jeden plat.

•  Mimoriadne koncoročné od-
meny pre každého učiteľa  
3 roky po sebe.

•  Navýšili sme platy kuchár-
kam a investovali do renovácií 
jedální.

Prácu pedagógov pravidelne oceňujeme
Chceme poznať tých, ktorí pre nás pracujú. Aj preto sa s našimi pedagóg-
mi stretávame na rôznych podujatiach ako kokteil so županom na Magio 
pláži, Vianočná kapustnica v Starej tržnici či na Učiteľskom pikniku na Že-
leznej studničke (tieto sa v roku 2020 pre COVID-19 nekonali). Prácu na-
šich pedagogických aj nepedagogických zamestnancov sme opakovane 
ocenili aj na Deň učiteľov.

Rok 2020 bol poznačený mimoriadnou situáciou, ktorá radikálne zasiah-
la najmä školy a školské zariadenia. Študenti a pedagógovia našich stred-
ných škôl boli postavení pred náročnú situáciu – doslova zo dňa na deň 
začali učiť na diaľku. Školské internáty sa premenili na karanténne centrá, 
v jedálňach sa prestalo variť. Naši pedagógovia neustále nachádzajú nové 
spôsoby výučby, v mimoriadnom režime prebehli dokonca aj maturitné, 
záverečné, ako i prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy. Za toto všet-
ko im patrí naše veľké ĎAKUJEME.

Bratislavský kraj – líder v pre- 
ventívnych opatreniach, krí-
zovom manažmente a in-
formovaní verejnosti, spustil 
opatrenia v kraji ešte pred 
potvrdením prvého nakaze-
ného. Ako prví na Slovensku 
sme nariadili prerušenie 
vyučovania na stredných 
školách, čo viedlo k reťazo-
vej reakcii a k spusteniu prís-
nych preventívnych opatrení 
v celej krajine. Vďaka tomu 
sa stalo Slovensko dobrým 
príkladom pre celý svet. 
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Modernejšie priestory aj  
vybavenie pre informatikov
Výsledkom projektu financované-
ho z Integrovaného regionálne-
ho operačného programu 2014 – 
2020 sú aj modernejšie priestorové  
a technické podmienky na odbor-
né vzdelávanie. Takéto centrum 
odborného vzdelávania a prípra-
vy využívajú študenti SOŠ infor-
mačných technológií na Hliníckej 1  
v Bratislave. Celkové náklady na 
rekonštrukciu, ako aj moderné vy-
bavenie priestorov predstavujú 
takmer 1,6 milióna eur.  
Podobné aktivity sa realizujú tiež  
v COVP Farského 9 pre oblasť pekár-
stva, cukrárstva, mäsiarstva a lahôd-
karstva; COVP Ivanka pri Dunaji pre 
oblasť agropodnikania a COVP Ivan-
ská cesta 21 pre oblasť stavebníctva.

Projekt Škola škole 
Cieľom projektov je vzájomná spolupráca medzi školami a školskými za-
riadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s cieľom vzájomného pro-
spechu zo spoločných aktivít, skvalitnenia vzťahov medzi školami, vzá-
jomného spoznania sa a zapojenia pedagogického zboru a študentov 
do recipročných aktivít. V rámci výzvy sme podporili 33 župných škôl  
s 22 projektmi v celkovej výške takmer 22 000 €. 

Otvorená škola BSK 
Projekt je zameraný na podporu 
športu na školách v našej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti. Podpora je 
smerovaná na doplnenie špor-
tového materiálu a náradia, bež-
nú údržbu športových zariadení  
a podporu celoškolských špor-
tových aktivít. V roku 2020 sme  
v rámci tohto projektu podporili  
42 škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti BSK v celkovej sume 125-tisíc eur. 

Školské areály otvárame aj pre verejnosť 
V rámci projektu Otvorená škola sme na športové využitie širokej verej-
nosti sprístupnili už 8 školských športových areálov.  V otváraní školských 
areálov pokračujeme. 

PROJEKTY A INICIATÍVY BSK
Inštitút regionálnej politiky predstavil víziu, ako má vyzerať moderné školstvo a vzdelávanie v kraji – Koncepciu 
SMART škôl. Dokument obsahuje opis 10 funkcií, ktoré sú pre SMART školu kľúčové, avšak za najdôležitejšie 
považujeme vytváranie škôl v kraji na princípe ekologickom, digitálnom a inkluzívnom. Takáto škola nie je len 
vzdelávacím centrom, ale poskytuje aj otvorený priestor na záujmovú a relaxačnú činnosť obyvateľov obce, 
mesta alebo mestskej časti, v ktorej sa nachádza. Predstavujeme taktiež koncept SMART kampusu, ktorý pre-
pája viaceré školy, špecializované v určitej oblasti, alebo kombinuje viaceré stupne vzdelávania v jednom areá- 
li. Tento dokument veľmi dobre vystihuje, ako si predstavujeme budúcnosť školstva na Slovensku, a zároveň 
poslúži na argumentáciu a nastavovanie čerpania prostriedkov EÚ po roku 2020 do vzdelávacej infraštruktúry.

Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre realizovala výsadbu ovocných drevín v areáli 
Strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave.

Študenti SPŠE Karola Adlera v Bratislave, ale aj široká verejnosť sa môžu tešiť hneď  
z troch športových plôch s osvetlením: futbalového, tenisového a multifunkčného ihriska. 
Rekonštrukcia (3 – 7/2020) bola financovaná z rozpočtu BSK vo výške 354-tisíc eur.
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Vyše tisícka študentov 
na Župnom športovom 
dni
Pohyb musí byť neoddeliteľnou sú-
časťou každodenného života mla-
dého človeka. Deväť športových 
disciplín na troch športoviskách, 
veľa adrenalínu, nasadenia a skve-
lej atmosféry. To všetko zažili stre-
doškoláci počas prvého Župného 
športového dňa, ktorý sme zorga-
nizovali pre všetkých stredoško-
lákov v Bratislavskom kraji. Druhý 
ročník podujatia sme museli pre 
pandémiu zrušiť. 

Ocenili sme  
108 najlepších 
študentov
Najlepší študenti si zaslúžia pozor-
nosť. Aj preto sme počas 3 rokov 
ocenili výnimočné výsledky našich 
študentov a ich aktívnu prezentá-
ciu školy doma i v zahraničí.

Neformálne vzdelávanie žiakov 
•  S Múzeom holokaustu v Seredi a s občianskym združením Living Me-

mory spolupracujeme na upevňovaní demokratických hodnôt a boji 
proti rastúcej rasovej, náboženskej neznášanlivosti či silnejúcemu ex-
trémizmu v našej spoločnosti. 

• V školskom roku 2019/2020 sa 42 zástupcov žiackych školských rád  
z 21 župných škôl zúčastnilo na neformálnom vzdelávaní zameranom 
na projektový manažment. 

• Podporujeme zapojenie škôl do programu DofE Medzinárodná cena 
vojvodu z Edinburghu.

Kraj ústretový  
k zamestnávateľom
Máme ambíciu byť lídrom pri 
nastavovaní spolupráce so za-
mestnávateľmi na území kraja.  
V  DUÁL POINT-e, ktorý sídli v na-
šich priestoroch, tak získali školy  
a zamestnávatelia v kraji jedinečné 
zázemie na pomoc a vymieňanie 
si najlepších skúseností z praxe pri 
zavádzaní duálneho vzdelávania. 

V rámci našich kompetencií inten-
zívne podporujeme zavádzanie  
duálneho vzdelávania na stredných 
školách, ktoré zriaďujeme. Súčasťou 
našich činností je aj úprava študij-
ných programov pre jeho potreby. 
Počet škôl, študentov a zamest-
návateľov sa za posledné tri roky 
zvýšil takmer trojnásobne.

Odborná prax priamo  
v škole
Ako jediní na Slovensku sme v ro- 
ku 2018 otvorili materskú ško-
lu priamo na pôde strednej školy. 
Časť budovy SOŠ pedagogickej 
sme prebudovali na predškolské 
zariadenie, a tak mestská časť 
Dúbravka získala 4 nové triedy pre  
82 detí. A navyše, študentky stred-
nej pedagogickej školy, budúce 
učiteľky a vychovávateľky, majú 
vďaka nám zaistenú kvalitnú od-
bornú prax priamo v budove školy.

www.bratislavskykraj.sk
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Všetky školy na 
jednom mieste
Aké odbory škola ponúka? Je za-
pojená do medzinárodného pro-
jektu? 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 na po- 
dujatiach župných škôl v Bratisla-
ve, Malackách, Pezinku a v Senci.  
V roku 2020 boli všetky štyri už 
pripravené podujatia pre COVID-19 
zrušené.

POMÁHAME S VÝBEROM STREDNEJ ŠKOLY 

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

54 župných stredných 
škôl na jednej 
webstránke  
Pestrá ponuka stredných škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 
k dispozícii aj na www.strednapre- 
mna.sk. Žiaci a rodičia si tak môžu  
v našom kraji vyberať z 13 gymná-
zií, 1 športovej školy, zo 6 priemys-
loviek, z 11 technických odborných 
škôl, zo 4 obchodných a z 1 hote-
lovej akadémie, z 9 odborných škôl 
zameraných na služby, 5 umelec-
kých škôl, ako aj 2 zdravotníckych  
a 2 pedagogických škôl.

S výberom školy 
pomáhal aj YouTuber 
ASIMISTER 
Až 302-tisíc videní mal videoklip 
známeho YouTubera ASIMISTRA, 
ktorý sa zapojil do interaktívneho 
online kvízu Čo by si mal/a ísť štu-
dovať v Bratislavskom kraji?

54 stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Končíš základku?
Vyber si strednú podľa seba!
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Erasmus+ 
Ako koordinátor konzorcií sme na našich školách realizovali dva projekty 
Erasmus+ s celkovým rozpočtom 37 500  eur. V prvom projekte, zamera-
nom na internacionalizáciu škôl, bolo zapojených 8 gymnázií. 

Do druhého, zameraného na duálne vzdelávanie, sa zapojili 4 odborné 
školy. V rámci týchto projektov vycestovalo na vzdelávacie mobility do 
zahraničia trinásť učiteľov. V školskom roku 2019/2020 sa do programu 
Erasmus+ zapojilo dvadsať župných škôl. Tieto získali granty v celkovej 
výške viac ako 1 milión eur.

ESF projekty 
V rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje boli vo výzve „Pre-
pojenie stredoškolského vzdeláva-
nia“ s praxou úspešné tri naše od-
borné školy. 
Cieľom tejto výzvy je podpora 
zvyšovania kvality vzdelávania  
v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy v prepojení na praktic-
ké vzdelávanie. Celkový rozpočet 
rozpočtu projektov župných škôl 
predstavuje viac ako 500-tisíc eur. 
BSK tieto projekty spolufinancuje 
vo výške 5 %.
V roku 2019 získali v rámci rovnaké- 
ho operačného programu tri naše 
gymnáziá finančný príspevok vo 
výške 800-tisíc eur na podporu či-
tateľskej, matematickej a prírodo- 
vednej gramotnosti. Študenti i peda-
gógovia tak získajú nové vedomosti 
v oblastiach potrebných pre ďalšie 
štúdium, ale aj každodenný život.

Podpora inkluzívneho 
vzdelávania 
Do dvoch výziev národného pro-
jektu „Pomáhajúce profesie v edu-
kácii detí a žiakov“ sa zapojilo až 
25 župných škôl. Prostredníctvom 
tejto podpory majú školy príleži-
tosť budovať si inkluzívne tímy, za-
mestnať pedagogických asistentov 
a asistentov učiteľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením.

Výber strednej školy patrí medzi jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. Pre uľahčenie vý-
beru a nemožnosť realizovať podujatia župných škôl sme vyrobili interaktívny online kvíz. Žiakom základných škôl 
pomáha zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale hlavne to, čo by mali ísť v Bratislavskom 
kraji študovať. Kvíz na www.strednapremna.sk pozostáva zo šestnástich otázok s predvolenými odpoveďami. Ich 
výsledkom je odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru.

Končíš základku a nevieš, čo ďalej?

SPRAV SI NÁŠ KVÍZ!

Online kvíz Kam na strednú vyplnilo až 34-tisíc návštevníkov nášho webu  

NAŠE ŠKOLY ÚSPEŠNÉ V PROJEKTOCH A VO VÝZVACH
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PhDr. Alžbeta Ožvaldová  
  podpredsedníčka BSK  

pre oblasť dopravy  

Vážené dámy a vážení páni,  

v oblasti dopravy sme sa posunuli 
na inú úroveň. V našom kraji koneč-
ne pribudlo 30 km diaľnice a rých-
lostnej cesty D4/R7. Celý úsek sa 
dokončí už budúci rok a bude slú-
žiť ako vonkajší obchvat Bratislavy. 
Akcelerovali aj práce na križovatke 
Triblavina, aby sa južná časť spre-
vádzkovala tento rok. Sme pred 
stavebným povolením prvej časti 
obchvatu Grobov a pripravuje sa 
technická štúdia na ďalšiu časť ob-
chvatu Pezinok – Modra – Dubová. 
V spolupráci s ministerstvom do-
pravy pripravujeme skapacitnenie 
vybraných železničných tratí na 
území BSK, riešime Bratislavský že-
lezničný uzol aj vo vzťahu k stanici 
Bratislava-Filiálka, ako aj zahusťo-
vania železničných zastávok TIOP. 
So ŽSSK pracujeme na zvýšení 
počtu vlakov v súčasnej infraštruk-
túre.

Doprava
Dopravnú situáciu v regióne zlepšujeme, skvalitňujeme a zefektívňujeme.

Regionálne cesty bude spravovať  
nová cestárska spoločnosť 
Už krátko po nástupe nového vedenia, začiatkom roka 2018, začala brati-
slavská župa  pracovať na zvýšení efektivity a transparentnosti nakladania 
s verejnými financiami v akciovej spoločnosti RCB. Zabezpečili sme vy-
pracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cest-
ného hospodárstva. Na realizáciu najvhodnejšej varianty bolo nutné okrem 
získania manažérskej kontroly pristúpiť aj k prevzatiu výlučnej majetkovej 
kontroly, a to formou odkúpenia celého 32-percentného podielu od mino-
ritného akcionára za symbolických 0,1 eura. Založenie novej spoločnosti  
Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a. s., odsú-
hlasili na októbrovom zasadnutí župní poslanci. Fungovať začne na prelome 
rokov 2020/2021.

100 %  kontrola  nad RCB  po desiatich rokoch

Zakladáme novú cestársku spoločnosť na úrovni 21. storočia, kto-
rá bude efektívne, hospodárne a transparentne zabezpečovať 
starostlivosť o regionálne cesty. Nebude zaťažená problémami  
z minulosti a zároveň bude konkurencieschopná na trhu.
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Plán udržateľnej mobility 
Bratislavský samosprávny kraj spracoval počas ostat-
ných troch rokov kľúčový strategický dokument pre 
oblasť rozvoja dopravy.  Úlohou dokumentu je vy- 
riešiť aktuálnu zložitú dopravnú situáciu v kraji a za-
bezpečiť kvalitné, rýchle a ekologické dopravné 
možnosti pre obyvateľov kraja, ktoré budú napĺňať 
reálne potreby územia. Projekt spracovania Plánu 
udržateľnej mobility je financovaný z programu IROP 
2014 – 2020. 

Pozn.: Z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 sa schválenie tohto 
strategického dokumentu oneskorilo. Samotný dokument je ak-
tuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

• Kruhový objazd v Novej Dedinke za takmer pol mi-
lióna eur sa nám podarilo sprístupniť o 4 mesiace 
skôr, ako sa plánovalo. 

• O mesiac kratšie trvala revitalizácia cesty v Čiernej 
Vode. 

• Zrevitalizovali sme dlhodobo preťaženú cestu oko-
lo logistických centier na trase Senec – Viničné – 
Pezinok z prostriedkov Ministerstva dopravy a vý-
stavby SR. 

• Opravili a otvorili sme rokmi zanedbanú cestu Ro-
hožník – Malacky a zrevitalizovali prístupové cesty 
pred nemocnicou v Malackách a v Rohožníku po 
cestu II/501. 

• Za rekordných 16 dní sme opravili 40 rokov nedo-
tknutú cestu Láb – Jakubov. 

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

• Rozpracovali sme projektovú dokumentáciu rekon-
štrukcie cesty III/1059. 

• V Senci sme pripravili projektovú dokumentáciu 
na rekonštrukciu okružnej križovatky. Táto bude po 
novom svetelne riadená. Rovnako sme tu rozpraco-
vali projektovú dokumentáciu prepojenia okružnej 
križovatky a diaľnice D1. Projektové dokumentácie 
posúvame do územných konaní a následne do sta-
vebného konania.

• Spracovali sme štúdiu trasovania severného ob-
chvatu Malaciek, ako aj trasovania prepojenia cesty 
I/61 a diaľnice D4. Štúdie posúvame do procesu 
EIA.

Otvorili sme cestu  
Rohožník – Malacky 
Po 50 rokoch má naše krásne Záhorie kvalitnú cemen-
tobetónovú 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 bez-
pečnosť zvýšiť aj odstavnými pruhmi a spomaľovacími 
ostrovčekmi. 
Projekt bol realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspev-
ku poskytnutému v rámci IROP, ktorého riadiacim orgánom je Mi-
nisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

STARÁME SA O 512 KM CIEST II. A III. TRIEDY  
ZA HRANICAMI BRATISLAVY
V ostatných troch rokoch sme naplánovali viacero rekonštrukcií, pričom okrem 
bežných prevádzkových opráv robíme aj rozsiahle obnovy veľkých úsekov:



T
ri

 ro
k

y
23

Zabezpečujeme 
údržbu mostov
V našom kraji sa staráme o 129 mos- 
tov. V roku 2020 sme šesť z nich 
zrekonštruovali.
• Most Malina, ktorý ako jediný 

spája Malacky s diaľnicou. 
• 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 ná-
kupných centrách. 

• Most II/503-005 – Senec – 
Hrubý Šúr. 

• Most II/503-004 – Kráľová pri 
Senci. 

• V  roku 2020 boli vypracované 
dve projektové dokumentácie 
na rekonštrukciu mosta III/1100 
– Veľké Leváre a III/1109 Závod. 
Nasledovať bude realizácia.

Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina  
s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda 
Pod pripravovanú stavbu „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina  
s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda“ sme zrealizovali výkup 
pozemkov až u 471 vlastníkov. S 203 vlastníkmi sme spracovali nájomné 
zmluvy na dočasné zábery počas výstavby. Na stavbu sme podali žiadosť 
so všetkými potrebnými stanoviskami o vydanie stavebného povolenia. 

Prepravili sme takmer 33 miliónov cestujúcich
BSK objednáva regionálnu dopravu pre obyvateľov Bratislavské-
ho kraja u dopravcu Slovak Lines, a. s. Zmenou cestovných poriadkov  
v auguste 2018, keď došlo k dopravnej optimalizácii v BSK – tzn. zavedenie 
integrovaných taktových cestovných poriadkov nadväzných na železnič-
nú dopravu, ako aj navýšenie počtu 
spojov, sa nakúpilo 37 autobusov 
a prijalo 59 nových vodičov (aktuál-
ny stav autobusov je 272 a počet vo-
dičov 376). Každý rok tieto červené 
autobusy prepravia až 12 miliónov 
cestujúcich, pričom v pandemic-
kom roku 2020 počítame s pokle-
som na cca 8,5 milióna. Náklady na 
regionálnu dopravu v Bratislavskom 
kraji za ostatné tri roky boli vo výške 
54 miliónov eur.  

PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
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ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 
V kraji boli otvorené 3 záchytné parkoviská a 2 pre- 
stupné terminály so záchytnými parkoviskami
S podporou IROP a OPII sa v regióne zrealizovalo päť projektov. Tieto uľah-
čia obyvateľom kraja presadnúť z áut na hromadnú dopravu. 
Investorom záchytných parkovísk P + R Pezinok a Ivanka pri Dunaji boli 
ŽSR. Investorom prestupných dopravných terminálov so záchytným par-
koviskom vo Svätom Jure, v Šenkviciach a záchytného parkoviska v Malac-
kách boli ako prijímatelia podpory IROP jednotlivé mestá a obce.

Vypísali sme verejnú súťaž na dopravcu
V apríli 2020 sme na BSK vypísali verejnú súťaž na poskytovanie služieb 
prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme na obdobie desia-
tich rokov, t. j. od jesene roku 2021, keď sa končí zmluva so súčasným do-
pravcom Slovak Lines. Víťazný dopravca odjazdí ročne 14,5 mil. kilometrov 
na 62 linkách. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 389 mil. € bez 
DPH. Cestovné poriadky a obehy vozidiel do súťaže vypracoval koordiná-
tor IDS BK – spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava a. s.
Pre vysoký komfort našich cestujúcich žiadame o dodržiavanie tech-
nických a prevádzkových štandardov IDS BK vo vozidlách, t. j. – klima-
tizácia, wifi, nízkopodlažnosť, ako aj nové moderné označníky zastávok  
v celom regióne. 

Malacky

 Pezinok 

Svätý Jur

Ivanka pri Dunaji 

Šenkvice

Výpadok tržieb 
(COVID-19) 
Na základe odporúčaní Ústredné-
ho krízového štábu SR bola po-
čas pandémie doprava v celej SR 
utlmená a následnými opatreniami 
došlo k výraznému poklesu počtu 
prepravených cestujúcich, ako aj  
k výpadku tržieb. 

Počas pandémie sme o. i. zabezpe-
čili dezinfekcie vozidiel, ochranné 
pomôcky, ako aj vybavenie praco-
viska vodiča ochrannými fóliami. 

O finančnú kompenzáciu straty 
sme požiadali Ministerstvo dopra-
vy a výstavby SR a Ministerstvo fi-
nancií SR.  
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Na čom sa aktuálne 
pracuje v našom kraji?
• ŽSR finalizuje verejné obstará-

vanie na projektovú dokumen-
táciu a realizáciu Terminálu in-
tegrovanej osobnej prepravy 
TIOP Ružinov, ako aj odbočku 
Ružinov pre zvýšenie priepust-
nosti traťového úseku Bratisla-
va-Nové Mesto – Podunajské 
Biskupice.

• Železničný uzol Bratislava – 
momentálne, rovnako v gescii 
ŽSR, prebieha proces EIA (po-
sudzovanie vplyvov na životné 
prostredie) tých opatrení, ktoré 
odporúča štúdia realizovateľ-
nosti uzla Bratislava, následne 
bude možné začať ďalšie stup-
ne smerujúce k realizácii.

Viac vlakových spojov
V kraji pribudlo až 56 nových vlakov na linkách z Trnavy a zo Senca do Bratislavy. Od apríla 2018 sa súčasťou 
IDS BK stali aj vlaky linky S70 na trase Kvetoslavov – Bratislava. Zaviedli sa nové integrované taktové cestovné 
poriadky prímestskej autobusovej dopravy s nadväznosťou na železničnú dopravu, ktoré už vychádzajú zo stra-
tegického dokumentu Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja. Rozsah dopravy sa navýšil o takmer 15 %. 
Zlepšení bolo ešte oveľa viac. Tie už cestujúci nájdu na webe cestujemeponovom.sk. 

Najväčší prieskum mobility 
BID v závere roka 2018 realizovala najväčší prieskum mobility 
v Bratislavskom a Trnavskom kraji, 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 Trnavy 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. 

Druhý cyklomost  
cez rieku Morava
Projekt výstavby cyklolávky medzi obcami Vysoká pri Morave na sloven-
skej strane a Marchegg na rakúskej strane pripravujeme na župe dlhodobo. 
V priebehu októbra 2020 sa nám podarilo získať stavebné povolenie, na 
základe ktorého sa môžeme pustiť do realizačnej fázy. Obyvateľom žijú-
cim na obidvoch stranách rieky Morava sa tak výrazným spôsobom skráti 
čas dochádzky na priľahlé železničné stanice a zastávky verejnej dopravy.  
Projekt, ktorým zároveň napomôžeme aj cyklodoprave v cezhraničnom 
regióne, je financovaný z programu INTERREG V-A Slovenská republika – 
Rakúsko 2014 – 2020. 

NÁŠ DOPRAVNÝ SYSTÉM JE INTEGROVANÝ
Bratislavská integrovaná doprava (BID)
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Medzi Bratislavou 
a Trnavou 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 tak už 
od augusta 2019 aj Trnavčania pri 
dochádzaní vlakom do Bratislavy 
využívajú výhody bratislavského 
IDS BK. 

Bratislavská integrovaná dopra-
va, a. s., vypracovala komplexnú 
štúdiu rozšírenia Integrovaného 
dopravného systému v  Bratislav-
skom kraji do Trnavského kraja. 
Bude slúžiť ako podklad pre ďalšie 
rozširovanie integrovaného do-
pravného systému za hranice re-
giónu.

Jedinečná mobilná 
aplikácia  
Mobilná aplikácia Integrovaného 
dopravného systému v Bratislav-
skom kraji pomáha jednoduchému 
a praktickému cestovaniu v kraji. 

Ako jediná na Slovensku umož-
ňuje nákup cestovných lístkov, 
vyhľadávanie kombinácií spojení 
a cestovných poriadkov liniek do-
pravcov zapojených do IDS BK. 
Jazykovou mutáciou v angličtine  
a nemčine sme mysleli aj na cu-
dzincov a turistov. 

Appka bola postupne doplnená 
o  ďalšie funkcionality, ktoré majú 
zjednodušiť cestovanie verejnou 
dopravou. Medzi ne patrí naprí-
klad vytvorenie virtuálnych za-
stávkových tabúľ s  online dátami 
o príchode spojov, údaje o polohe 
spojov na mapovom podklade či 
zlepšený vyhľadávač spojení.  

Centrálny dispečing 
koordinátora IDS  
Spoločnosť Bratislavská integ-
rovaná doprava, a. s., (BID, a. s.) 
tento rok obstarala a v skúšobnej 
prevádzke spustila softvér na za-
bezpečenie funkčnosti centrálneho 
dispečingu koordinátora IDS BK. 
Nový systém bude plniť viacero 
funkcií, ako napr.: 

• zabezpečenie nadväzností medzi spoj-
mi 

• sledovanie meškaní spojov 
• umožní komunikáciu s vodičmi 
• napomôže operatívne riadiť prevádzku 

Odborný garant 
verejného obstarávania   
S ohľadom na náročnosť defino-
vania súťažných podkladov do 
verejného obstarávania na posky-
tovanie služieb prímestskej auto-
busovej dopravy od jesene 2021 
pre nás BID, a. s., vypracovala sú-
ťažné podklady pokrývajúce via-
ceré oblasti dopravy. Súťaž na 
nového regionálneho dopravcu je 
slovenským unikátom. 

Cieľom súťaže je, aby sa výrazne 
zvýšila kvalita a  atraktivita prí-
mestskej autobusovej dopravy 
v celom regióne. 

Bratislavská integrovaná doprava, 
a. s., ktorá je koordinátorom IDS 
BK, do súťaže pripravila nasledov-
né podklady:
• cestovné poriadky a prepravný poria-

dok IDS BK 
• obehy vozidiel a garancia nadväzností 
• technicko-prevádzkové štandardy IDS 

BK 
• kartové štandardy 
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DO 30.
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NONSTOP

DO 30.
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NONSTOP

NONSTOP

Ako žijú najmenšie antilopy 
na svete.

Pozrite si film vo vašom 
obľúbenom kine online.

Spoznajte fotografický rukopis 
Karola Kállaya.

Aktuálny ročník sa koná  
v unikátnom online priestore. 

NEZABUDNUTEĽNÍ

VÝBEH ANTILOP

V ZOO BRATISLAVA

ČAS-OPIS 1989KINO Z GAUČA

ŽIVÉ PRENOSY GALÉRIA 

JURAJ KUKURA – 

VÍNO  

OD STVORENIA 

POD HVIEZDAMI

KU KRÍŽU

Z HNIEZD HORSKÝ PARK JAZZ FESTIVAL 2020 

BOCIANOV

WWW.DANUBIANA.SK

WWW.KUKAJ.SK 

HORSKÝ PARK, 
BRATISLAVA

WWW.KINOZGAUCA.SK

WWW.ONEDAYJAZZ.SK

WWW.IPCAMLIVE.COM/VVZOO

GALÉRIA DANUBIANA, BRATISLAVA-ČUNOVO

15.-16.
AUGUSTA

Zažite neopakovateľný 
večer v pezinských 

vinohradoch  
pod Starou horou.

PEZINOK WWW.1989.SNG.SK

ONE DAY

Prehliadka sochárskych 
diel významných  

slovenských umelcov.

Nežná revolúcia  
deň po dni.

Pozrite si unikátnu  
výstavu online.

Nahliadnite priamo  
do hniezda.

LETO 2020| KALENDÁR

30.APRÍLA
- 31.AUGUSTA

ZÓNY

2 30 0,81 €
MINÚT ZÁKLADNÝ

Aktuálny kredit

Dobiť kredit

37,03 €

ZÓNY

Zľavnený Bratislavská župa

2 30 00:29:53
MINÚT

LÍSTOK JE AKTÍVNY

PLATNOSŤ

IDS BK 12:55 79%

3

Naposledy zakúpené lístky

ZÓNY

2 30 0,81 €
MINÚT ZÁKLADNÝ

CESTOVNÉ
LÍSTKY

LACNEJŠIE

CESTOVNÉ
PORIADKY

4 DOPRAVCOV

NAJLEPŠÍ
VYHĽADÁVAČ

 SPOJENÍ

CESTOVANIE
S JEDNOU
APLIKÁCIOU

CESTOVANIE
S JEDNOU
APLIKÁCIOU
V BRATISLAVE A CELOM KRAJI AŽ DO TRNAVY

STIAHNITE SI
MOBILNÚ
APLIKÁCIU
IDS BK

3
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Zdravotná starostlivosť
Aktívne prispievame k skvalitneniu zdravotníckych služieb v kraji. 

MUDr. Juraj Štekláč, 
PhD., MPH 

 podpredseda BSK  
pre oblasť zdravotníctva 

Vážené dámy a vážení páni, 

nová pozícia vicežupana pre zdra-
votníctvo vyplynula z cieľa kraja 
riešiť celospoločenské problémy 
novým a výraznejším prístupom. 
Rozsiahle kompetencie župy v tejto 
oblasti sú často limitované kompe-
tenciami štátu či inštitúcií pôsobia-
cich v zdravotníctve. Nedostatky 
zdravotníckeho systému naplno od-
halila epidémia COVID-19. Aj preto je 
pre mňa výzvou podieľať sa na tvor-
be opatrení proti jej šíreniu a súčas-
ne zlepšovať funkčnosť zdravotného 
systému zabezpečovaním dostup-
nosti zdravotnej starostlivosti. Na 
strane poskytovateľov to začal kraj 
podporou vzniku nových ambulan-
cií. Do budúcnosti máme ambíciu 
prejsť k podpore vzdelávania žiada-
ných špecializácií, ako aj zavedenia 
objednávkového systému s cieľom 
optimalizácie počtu návštev v am-
bulanciách.

Pomohli sme s celoplošným testovaním na 
COVID-19 
Bratislavský samosprávny kraj pomohol s realizáciou celoplošného testo-
vania antigénovými rýchlotestami. Testovacie miesto v areáli Úradu BSK 
sme v spolupráci s dotknutými inštitúciami pripravili v expresne rýchlom 
termíne. Už v piatok, t. j. jeden deň pred spustením celoplošného testova-
nia, sme testovali našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Počas 
víkendu nasledovalo testovanie verejnosti. 

Týmto krokom BSK vyšlo v ústrety svojim kolegom – zamestnancom, štá-
tu a predovšetkým mestskej časti Bratislava-Ružinov, kde má župa svo-
je sídlo. V rámci realizačného tímu samotného testovania nechýbali ani 
zamestnanci úradu, ako aj riaditeľ odboru zdravotníctva, ktorý realizoval 
samotné výtery nosohltana.

COVID-19
Postup testovania
1. PRÍCHOD, ČAKANIE, PRÍPRAVA

2. ADMINISTRATÍVA 3. PRÍPRAVA NA TESTOVANIE

4. ODBER 5. ČAKANIE NA VÝSLEDKY

6. ODOVZDANIE VÝSLEDKOV 7. ODCHOD

Pri čakaní dodržte rozostupy, majte rúško, 
prípadne rukavice.

Určenému pracovníkovi 
sa preukážete občianskym 

preukazom a kartou 
poistenca.

Vypíšete formulár 
potrebný 

na registráciu.

Zdravotníkovi 
odovzdáte 

pridelené číslo.

Zdravotník vás privolá podľa 
prideleného čísla k pracovisku. 
Opäť predložíte zdravotníkovi 

občiansky preukaz.

Zdravotník vypíše certifikát, kde
vyznačí výsledok vášho testu. 
Odovzdá vám ho v zatvorenej 
obálke, kde bude poučenie, čo 

robiť v prípade negatívneho 
a pozitívneho výsledku.

Odchádzate z odberného miesta, 
v prípade pozitívneho výsledku 

do domácej 10-dňovej karantény.

Zdravotník vám následne 
odoberie vzorku z 

nosohltana 
jemnou tyčinkou.

Na výsledky počkáte 
vo vyhradenom 

vydezinfikovanom priestore.

Po registrácii 
dostanete 

pridelené číslo.

Zoberte si vreckovku. Po vysmrkaní 
a odkašľaní ju vyhoďte do označenej 

nádoby.

Po vstupe do odberného 
miesta si vydezinfikujte ruky.

Dezinfekčné prostriedky 
budú na mieste k dispozícii.

Až 2 100 otestovaných  v areáli Úradu BSK
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Tri roky na župe

Kampaň na posilnenie imunity
Koronavírus nás ochudobnil o každodenný život, trpí naša psychika, ako 
aj fyzické zdravie. Na župe sme aj preto na jeseň pre obyvateľov kraja pri-
pravili jednoduchý prehľad tipov na posilnenie imunity.

COVID-19
V súvislosti s vývojom súčasnej situácie mal od marca 2020 Odbor 
zdravotníctva BSK v rámci svojich aktivít špecifické postavenie a veno-
val im podstatnú časť svojej činnosti, ako napríklad: 

• komunikácia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a občanmi 
• usmerňovanie poskytovania a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 

na základe nariadení a vyhlásení vydávaných Úradom verejného zdra-
votníctva SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na základe 
odporúčaní hlavných a krajských odborníkov a stavovských organizácií 
pre jednotlivé oblasti 

• účasť zástupcov odboru na rokovaní ústredných orgánov Pandemickej 
komisie, krízového štábu a rovnako aj na rokovaniach na okresnom úra-
de v sídle kraja 

POSILŇUJTE SVOJU IMUNITU 
 Znížite tak riziko podľahnutia vírusom

 Dopĺňajte vitamíny  
C a D*

Jedzte veľa ovocia  
a zeleniny, neprejedajte sa

Pite teplé nesladené 
nápoje niekoľkokrát denne

Dostatočne spite  
a neponocujte

Dostatočne a často 
vetrajte

Užívajte zinok**

Netlmte úzkosť 
alkoholom

Myslite na svoje  
duševné zdravie***

Cvičte a pohybujte sa  
na čerstvom vzduchu

Jednoznačne najdôležitejšou témou 
posledného roka bola – aj pre od-
bor zdravotníctva – pandémia CO-
VID-19. Musím vyzdvihnúť osobné 
nasadenie všetkých referentov pri 
niekoľkých vlnách distribúcie osob-
ných ochranných pracovných pros-
triedkov poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti. Zabezpečili distribúciu 
antigénových testov, ambulantným 
lekárom pomáhali spojazdňovať 
elektronické recepty. Aktívne sme 
sa zúčastnili na plošnom testovaní, 
vypomohli sme aj pri testovaní za-
riadení sociálnych služieb. Pomohli 
sme koordinovať kapacity nemocníc 
v našom kraji, aby aj v krízovej situá- 
cii zostala zachovaná dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti.

Tomáš Szalay

riaditeľ odboru zdravotníctva a lekár 
Bratislavského samosprávneho kraja

Prenášačmi nákazy  
koronavírus sú najmä ľudia 
bez príznakov ochorenia. 

#ruskoniejehanba

Nosme 
všetci 
rúško
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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. 
Reagovali sme tým na: 
• zvyšovanie priemerného veku 

všeobecných lekárov, 
• vysoký počet končiacich am-

bulancií všeobecného lekárstva 
bez náhrady a 

• malú atraktivitu odľahlých re-
giónov. 

Primárnym cieľom je podpora za-
čínajúcich ambulancií a zlepšenie 
dostupnosti všeobecných lekárov 
pre dospelých a pre deti a dorast. 
V rámci výzvy môže byť žiadateľo-
vi udelená dotácia 5 000 eur. 

Zlepšili sme 
informovanosť lekárov 
a obyvateľov kraja 
Na vynovenej web stránke Úradu 
BSK, ako aj na stránke e-vuc.sk 
zverejňujeme informácie o všet-
kých zdravotníckych zariadeniach, 
ktorým sme vydali povolenie. 

Občania na stránke navyše nájdu:
•  zoznam všetkých lekárov a le-

kární
•  ordinačné hodiny
•  nahlásené neprítomnosti leká-

rov
•  zastupovanie
•  rozpisy pohotovostných služieb 

rajónneho lekára
•  užitočné informácie a rady

bratislavskykraj.sk/zdravie

Zabezpečili sme 
dopravnú zdravotnú 
službu 
V rámci implementácie pande-
mických opatrení sme z vlastných 
zdrojov zabezpečili aj dopravnú 
zdravotnú službu. Táto zjedno-
dušila rýchlotestovanie klientov  
v župných zariadeniach sociálnych 
služieb a prepravu pacientov do  
a zo zdravotníckeho zariadenia na 
území BSK. 

Touto službou sme navyše na úze-
mí kraja pomohli pri preprave zdra-
votníckeho personálu a materiálu 
vrátane liekov.

Distribuovali sme 
ochranné pomôcky  
a rýchlotesty 
Na základe odborných usmernení, 
štandardov a protiepidemiologic-
kých opatrení sme pre poskytova- 
teľov zdravotnej starostlivosti v bra- 
tislavskom regióne v čo najrýchlej-
šom čase zabezpečili a na vlastné 
náklady distribuovali  OOPP: 

• ochranné odevy a rukavice 
• ochranné rúška, respirátory  

a ochranné štíty 
• dezinfekciu na báze liehu 
• rýchlotesty COVID-19 IgG/IgM 

Rýchlotesty na rýchle kvalitatívne 
testovanie protilátok na COVID-19 
sme distribuovali pre všetkých po-
skytovateľov sociálnych služieb 
v regióne BSK s cieľom testovať 
klientov aj zamestnancov. 
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Identifikácia poskytovateľov stále aktuálna 
Pokračovali sme v označovaní ambulancií a lekární, ktoré majú platné povolenie 
vydané župou. Cieľom tejto aktivity je jasne označiť a identifikovať našou nálep-
kou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým sme vydali povolenie. Touto 
aktivitou zvyšujeme povedomie u pacientov a zamedzujeme výskytu falošných 
lekárov či zdravotníckych zariadení. 

TÁTO AMBULANCIA MÁ
POVOLENIE BRATISLAVSKÉHO

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

KÓD: 61-

Skontrolujte si na
www.e-vuc.sk

-A

Na našom webe sme v ro- 
ku 2019 vytvorili interaktívnu 
mapu lekární a ambulant-
ných pohotovostí. Obyvate-
lia nášho kraja tu na jednom 
mieste nájdu: 
• lekárne 
• centrálne príjmy nemoc-

níc 
• ambulantné pohotovost-

né služby pre deti  
a dorast 

• ambulantné pohotovost-
né služby pre dospelých 

• zubno-lekársku pohoto-
vostnú službu 

• agentúry domácej ošet-
rovateľskej starostlivosti 

 bratislavskykraj.sk/zdravie 

Podporíme vznik modernej sanitkovej služby 
Župa podporí vznik modernej sanitkovej služby a skvalitnenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v regióne. 
Od januára 2021 tak už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22.00 do 6.00 hod. smerovať do Mala-
ciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Veríme, že nový systém ušetrí drahocen-
ný čas pacientov. 

Interaktívna mapa lekární a ambulantných pohotovostí má pozitívny ohlas
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Po troch rokoch nový 
zubár na Záhorí 
Vysoká pri Morave na Záhorí má od 
augusta nového stomatológa. Oby-
vatelia tak už nemusia za ošetre-
ním zubov dochádzať do okolitých 
obcí. Noví pacienti sa môžu prihlásiť  
v ambulancii. 

Pokračujeme v rekonštrukcii Polikliniky Karlova Ves 
Po kompletnej rekonštrukcii vonkajšieho plášťa polikliniky vrátane výmeny 
okien a rekonštrukcii vonkajšej terasy pokračujeme v rekonštrukcii sociál-
nych zariadení – očakávané trvanie rekonštrukcie je 8 mesiacov. Do konca 
roka 2020 by sa mala ukončiť výstavba výťahu v detskom pavilóne. Zabez-
pečíme tak bezbariérový prístup na druhé podlažie.

Vydali sme takmer 300 povolení 
Bratislavský samosprávny kraj  vydáva povolenia všetkým ambulanciám, zariadeniam jednodňovej chirurgie, všeo- 
becným nemocniciam, lekárňam, výdajniam zdravotníckych pomôcok, laboratóriám, rehabilitačným pracovis-
kám... ktoré majú miesto prevádzky v Bratislavskom kraji. 
Lekárska starostlivosť 
Za ostatné 3 roky sme vydali 233 nových rozhodnutí o povolení prevádzkovať lekársku starostlivosť. Zároveň sme 
realizovali 367 zmien v povolení novým rozhodnutím. 
Lekárenská starostlivosť 
BSK vydáva povolenia aj na prevádzkovanie lekární. V našom kraji sme ich za posledné tri roky vydali 51 a k tomu 
sme v povolení novým rozhodnutím realizovali 163 zmien. 

Lekárska starostlivosť Nové rozhodnutia o povolení 
63

Zmeny v povolení novým  
rozhodnutím 

93

Lekárenská starostlivosť Nové rozhodnutia o povolení 
12

Zmeny v povolení novým  
rozhodnutím 

49

Rok 2020
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Lekárenská 
pohotovostná služba 
pre deti a dorast je 
dostupnejšia 
Popri rozpise verejných lekární na 
zabezpečenie lekárenskej pohoto-
vostnej služby sme naviac zabez-
pečili aj lekárenskú pohotovostnú 
službu pre deti a dorast v spádo-
vom území ambulantnej pohoto-
vostnej služby Bratislava a Senec, 
a to vo výdajni pre verejnosť v ne-
mocničnej lekárni NÚDCH na Lim-
bovej ulici na bratislavských Kra-
mároch. 

Zvýšená ochrana klien-
tov v zariadeniach  
sociálnych služieb (ZSS) 
S cieľom usmernenia riaditeľov  
a zamestnancov ZSS sme poskyt-
li užitočné informácie na aktuálne 
témy: 
• kompetencie a odborná spô-

sobilosť pri podávaní liekov pre 
klientov ZSS v našej zriaďova-
teľskej pôsobnosti 

• kritériá pre občanov prijíma-
ných do ZSS s ohľadom na 
kontinuitu podávania liekov pri 
poskytovaní sociálnych služieb 
a zdravotnej starostlivosti

Zefektívnenie 
komunikácie  
cez OVERSI 
Na získavanie odpisov z registra 
právnických osôb, výpisov z regis-
tra trestov fyzických a právnických 
osôb a ďalších údajov v zmysle 
aplikácie zákona o e-Governmente  
č. 305/2013 Z. z. pri vydávaní roz-
hodnutí o povolenie na poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti sme 
zaviedli do praxe používanie systé-
mu aplikácie OVERSI.

Organizovali sme tematické stretnutia  
pre seniorov 
V roku 2019 sme pre seniorov organizovali viaceré tematické stretnutia na 
užitočné témy. Po odznení aktuálnej pandémie chceme v týchto aktivitách 
pokračovať aj v budúcnosti: 
• 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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Sociálna starostlivosť
Pomáhame tým najzraniteľnejším. 

Mgr. Mikuláš Krippel, 
PhD. 

 podpredseda BSK 
pre oblasť sociálnych služieb

Vážení obyvatelia Bratislavského sa- 
mosprávneho kraja,

v sociálnej oblasti sa snažíme po-
máhať najmä ľuďom so zdravotným 
postihnutím a rodinám v ťažkej ži-
votnej situácii. V časoch pandémie 
je obzvlášť dôležité, aby sa ľuďom  
v zariadeniach sociálnych služieb 
poskytovala kvalitná a bezpečná dl-
hodobá starostlivosť. Zabezpečiť to 
je možné vďaka obrovskému nasa-
deniu zamestnancov týchto zaria-
dení a tímu na Odbore sociálnych 
vecí Úradu BSK. Okrem toho sa 
úspešne pokračuje v transformácii 
zariadení na domovy komunitného 
typu, modernizujú sa ich priestory, 
rozširujú sa kapacity služieb (naprí-
klad pre deti s poruchou autistic-
kého spektra). Veľké poďakovanie 
patrí všetkým ľuďom pracujúcim  
v pomáhajúcich profesiách v rámci 
celého Bratislavského kraja.

Spustili sme projekt deinštitucionalizácie  
a transformácie zariadení sociálnych služieb BSK
Vďaka deinštitucionalizácii sa väčšie zariadenia sociálnych služieb zme-
nia na menšie zariadenia rodinného typu. V praxi to bude znamenať nielen 
komfortné bývanie, ale aj osobnejší kontakt a prístup k prijímateľom so- 
ciálnych služieb v menších komunitách, rešpektujúci individuálne potreby 
a sociálne vzťahy v ich prirodzenom prostredí. 

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA  
v Modre sa transformuje do novopostavených domov v obci Častá a Dubo-
vá, do komplexne zrekonštruovaného objektu Modra-Kráľová a do zakúpe-
ného domu v Modre. Časti prijímateľov sociálnych služieb Domova sociál-
nych služieb a zariadenia pre seniorov Rača sa začnú poskytovať sociálne 
služby v zrekonštruovanom objekte na Strelkovej ulici v Bratislave a v novo-
postavenom rodinnom dvojdome rodinného typu v Bratislave.

Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov IROP.
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PODPORA DEINŠTITUCIONALIZÁCIE 
ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V BRATISLAVE – DSS A ZPS RAČA

- výstavba dvojdomu
- 2 bytové jednotky, 

každá pre 6 prijímateľov 
sociálnej služby

- bezbariérové  priestory
- výborná lokalita, ktorá 

poskytuje širokú sieť 
verejných služieb

Dĺžka realizácie projektu: 
08/20 – 07/22

Výška fi nančnej podpory: 
2 422 826,22 EUR

Tento projekt je podporený 
z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja

Výstavba 

dvojdomu domova 

sociálnych služieb 

Račianska 105

PODPORA DEINŠTITUCIONALIZÁCIE 
ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
V OKRESE PEZINOK – DSS A ZPB MEREMA

Dĺžka realizácie projektu: 
07/20 – 06/22

Výška fi nančnej podpory: 
3 718 022,64 EUR

Tento projekt je podporený 
z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja

- skvalitnenie sociálnych
služieb poskytovaných
prijímateľom s rôznymi
potrebami a stupňami
odkázanosti

- väčšie zapojenie
prijímateľov sociálnej
služby do bežného života
komunity obcí a miest

- 2 bytové jednotky,
každá pre 6 prijímateľov
sociálnej služby

Výstavba 

dvojdomu domova 

sociálnych služieb 

v obci Častá

V roku 2020 sa do národného projektu Deinštitucio- 
nalizácia sociálnych služieb – Podpora transformač-
ných tímov úspešne zapojili ďalšie tri župné zariade-
nia sociálnych služieb. Popri DSS a ZpB MEREMA, DSS  
a ZpS Rača, DSS a ZpS Kaštieľ, DSS pre dospelých  
v Báhoni je tak v procese deinštitucionalizácie aj DSS 
a ZpS v Pezinku, GAUDEAMUS – ZKR a ZSS Pod hra-
dom v Plaveckom Podhradí. Zo štrnástich župných za-
riadení je spolu v procese deinštitucionalizácie zapo-
jených už sedem župných zariadení. Župa aj takouto 
formou podpory deklaruje záujem o zvyšovanie kvality 
života prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach.

Podporujeme 
tlmočnícke služby  
v kraji
BSK v roku 2020 rozšíril počet tl-
močníkov posunkovej reči, posky-
tujúcich tlmočnícku službu.

Obyvatelia nášho regiónu s ťažkou 
obojstrannou nedoslýchavosťou 
tak mali možnosť využívať tlmoč-
nícku službu prostredníctvom šty-
roch fyzických osôb – tlmočníkov, 
zapísaných v registri poskytovate-
ľov sociálnych služieb v Bratislav-
skom kraji. 

Tlmočníkov župa zároveň finančne 
podporila.

Podpora samostatného 
bývania  
V roku 2020 sme rovnako začali fi-
nančne podporovať aj novú komu-
nitnú sociálnu službu – podporu 
samostatného bývania. Jej cieľom 
je podpora samostatnosti, nezá-
vislosti a sebestačnosti fyzickej 
osoby a je poskytovaná ľuďom bez 
domova a mladým dospelým, ktorí 
odchádzajú z „detských domovov“ 
a bez odbornej pomoci by ostali na 
ulici. 

Memorandum  
o spolupráci 
V záujme dosiahnutia vyššieho 
komfortu a skvalitnenia služieb po-
skytovaných klientom so zrakovým 
či iným zdravotným znevýhod-
nením župa podpísala memoran-
dum o spolupráci s OZ Výcviková 
škola pre vodiace a asistenčné psy. 
Predmetom memoranda je partici-
pácia na procese sociálnej inklúzie 
najmä formou edukačných aktivít 
a pomocných psychoterapeutic-
kých metód s cieľom zvyšovať po-
vedomie o problematike psov so 
špeciálnym výcvikom a tiež ľudí so 
zdravotným znevýhodnením. Me-
morandum má edukačnú ambíciu 
aj v oblasti dopravy a kultúry.

Foto: archív VŠVAP
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Pokračujeme v plnení 
priorít župy a realizácii 
strategických plánov 
Ambícia vybudovať nové špecia-
lizované zariadenie pre dospelé 
osoby s poruchami autistického 
spektra sa stáva skutočnosťou. 

Prvotná vízia pomáhať má už kon-
krétne obrysy v zrealizovanej ar-
chitektonickej štúdii. Na mieste 
chátrajúcej budovy bývalej mater-
skej školy na Znievskej ulici v Petr-
žalke vyrastie moderné zariadenie 
sociálnych služieb, ktoré rešpektu-
je princípy komunitných sociálnych 
služieb a zároveň citlivým spôso-
bom uchováva súkromie klientov 
zariadenia. Zariadenie s kapacitou 
24 miest bude poskytovať celoroč-
né a ambulantné sociálne služby. 

Pozn.: Projektová dokumentácia, ktorá je 
v prípravnej fáze, bude ukončená najne-
skôr v roku 2022.

Zvyšujeme kapacitu 
v ZSS ROSA
Po roku fungovania špecializova-
ného zariadenia v Zariadení so- 
ciálnych služieb ROSA sme v sep- 
tembri rozšírili kapacitu na dvoj-
násobok, t. j. z pôvodných 8 na 
16 miest. Sociálna služba pre deti  
s poruchou autistického spektra 
(6 – 18 rokov)  je naďalej poskyto-
vaná ambulantnou formou, t. j. cez 
deň sú v rukách odborníkov a ve-
čer si ich rodičia odvezú domov.
V rámci rozšírenia kapacity, ku kto-
rému došlo podľa plánu, sa rozší-
rili  aj priestory, v ktorých sa táto 
služba poskytuje. Pribudli ďalšie 
kompletne zrekonštruované miest-
nosti. Tieto sú materiálovo vybave-
né úplne nanovo a podľa špecific-
kých potrieb prijímateľov. Úprava 
priestorov v zariadení na bratislav-
skej Dúbravskej ceste č. 1, ako aj 
materiálové vybavenie zariadenia 
bolo financované z rozpočtu BSK.

Nový oddychovo-technický areál v DSS Rozsutec
V lete 2020 sme v Domove sociálnych služieb Rozsutec s kapacitou  
32 miest otvárali nový oddychovo-technický areál. Pre prijímateľov sociálnej 
služby, ktorú tu poskytujeme ambulantnou, týždennou, ako aj celoročnou 
pobytovou formou, sme takýmto spôsobom vytvorili príjemnejšie a priro-
dzené prostredie aj v exteriéri zariadenia. Miesto pod pergolou slúži na 
komunitné posedenie pre prijímateľov či ich príbuzných, spevnená plocha 
zo zámkovej dlažby navyše pomáha osobám s pohybovými ťažkosťami. 
Materiálové vybavenie zariadenia bolo financované z rozpočtu BSK.
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DSS pre dospelých v Báhoni oslávilo 
už 90 rokov 
História Kadlického ústavu slepcov v Báhoni, ako sa pô- 
vodne DSS pre dospelých volal, sa začína v roku 1930. 
Mal celoslovenskú pôsobnosť a pomenovaný bol po 
prvom univerzitnom profesorovi a špecialistovi na 
očné choroby MUDr. Romanovi Kadlickom, vtedy pr-
vom predsedovi Zemského spolku pre pečlivosť o ne-
vidomých na Slovensku. 

Centrá včasnej intervencie
Vďaka dobre fungujúcim centrám včasnej intervencie dokážeme poskyt-
núť pomoc rodičom a ich deťom s poruchami vývoja vo veku od 0 do 7 ro- 
kov. Služba včasnej intervencie poskytovaná župným zariadením Centrum 
sociálnych služieb Sibírka našla svoj nový domov v priestoroch na Ra-
čianskej ulici 107. Župa finančne podporuje aj dve centrá včasnej inter-
vencie neverejných poskytovateľov – v roku 2019 sumou viac ako 170-tisíc 
eur a v roku 2020 viac ako 185-tisíc eur. Aj toto je ďalší skvelý krok, ako 
pomôcť rodičom a ich deťom so špeciálnymi potrebami.

So zámerom zosúladenia a spojenia univerzálneho a zá-
roveň zrozumiteľného pomenovania oboch druhov so-
ciálnych služieb sa v roku 2020 zmenil názov zariadenia 
DSS pre deti a dospelých Sibírka na Centrum 
sociálnych služieb Sibírka. Nový názov zaria-
denia jednoduchým spôsobom označuje 
poskytované sociálne služby a pre cieľové 
skupiny, ako aj prijímateľov služby včasnej 
intervencie je vnímaný prijateľnejšie. Touto 
zmenou sa zároveň napĺňa charakter ko-
munitnej služby. 

S cieľom zrozumiteľne pomenovať poskytovanú 
sociálnu službu, rešpektujúc vôľu a výber názvu 
zariadenia jej obyvateľmi, bol v roku 2020 zme-
nený aj názov zariadenia DSS Plavecké Pod-
hradie na Zariadenie sociálnych 
služieb Pod hradom. Nový 
názov symbolicky označuje 
lokalitu, v ktorej sa zariade-
nie nachádza, a jej výraznú 
dominantu – výhľad na pa-
norámu Plaveckého hradu 
na západnom úpätí Malých 
Karpát.

Príbeh DSS pre dospelých v Báhoni sa teda začal pred 
90 rokmi iniciatívou tejto dobrovoľníckej organizácie, 
ktorá si za cieľ vytýčila vybudovať na Slovensku ústav, 
ktorý by sa staral o starých a práceneschopných slep-
cov. Dnes je zariadenie domovom pre 146 ľudí predo-
všetkým so zrakovým postihnutím, s duševnými poru-
chami, mentálnym postihnutím alebo s kombináciou 
týchto ochorení. Aj preto sú hlavné zásady zariadenia 
láska, úcta, trpezlivosť, empatia, pochopenie, atmosféra 
dôvery, pokoja, radosti, pohody a spokojnosti.

Kaštieľ v obci Báhoň bol pôvodne kúriou postavenou v roku 1580, 
patril rodine Jizernických.

Zmenili sme názvy niektorých zariadení
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Všetkým zamestnan-
com, starajúcim sa  

o prijímateľov sociálnej 
služby počas niekoľ-
kých týždňov pandé-
mie v tomto zariadení 

patrí veľký obdiv.  
Za hrdinskú prácu  

vo vysokom nasadení 
a v mimoriadne nároč-

ných podmienkach  
im patrí naše  

veľké ĎAKUJEME.

COVID-19
Domov sociálnych služieb a zaria-
denie pre seniorov na Hrnčiarskej 
ulici v Pezinku, ktorého sme zriaďo-
vateľom, bolo ako prvé zariadenie 
sociálnych služieb na Slovensku 
zasiahnuté pandémiou COVID-19. 
Z celkového počtu 91 prijímateľov 
sociálnej služby ochorelo v krát-
kom čase na koronavírus až 63  
z nich. Zariadenie bolo takmer  
7 týždňov v karanténe. V izolácii 
zostali zamestnanci i prijímatelia 
sociálnej služby.  

Po ukončení pracovného pome-
ru riaditeľky zariadenia nastúpila 
dobrovoľne ako krízová mana-
žérka naša kolegyňa z odboru so- 
ciálnych vecí. 

Na výpomoc zariadeniu v karan-
téne prichádzali dobrovoľne nie-
len zamestnanci z iných župných 
zariadení sociálnych služieb, ale 
aj neverejných poskytovateľov so-
ciálnych služieb a zdravotníckych 
zariadení. Významnou podporou 
bola aj obrovská pomoc a ľudská 
solidarita zo strany BSK, mesta 
Pezinok, okolitých obcí, firiem, ale 
predovšetkým bežných spolucítia-
cich ľudí.

Distribuovali sme 
takmer 850-tisíc OOPP 
a viac ako 80-tisíc 
testov  
Osobné ochranné pracovné po-
môcky (OOPP) pridelené zo Sprá-
vy štátnych hmotných rezerv od 
vypuknutia pandémie distribuuje 
na Úrade BSK aj Odbor sociálnych 
vecí. 

Na základe aktuálnej pandemickej 
situácie a podľa rozhodnutia Sprá-
vy štátnych hmotných rezerv Slo-
venskej republiky boli distribuova-
né masky, rúška, respirátory FFP2, 
FFP3, ochranné okuliare a štíty, 
chirurgické rukavice, ochranné ob-
leky a návleky na obuv, dezinfek-
cia, antigénové testy a rýchlotesty 
na COVID-19. Ochranné prostried-
ky proti pandémii a testy v celko-
vom počte takmer 950-tisíc kusov 
boli distribuované: 
• neverejným poskytovateľom sociál-

nych služieb 
• verejným poskytovateľom sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK 

• verejným poskytovateľom sociálnych 
služieb zriadeným/založeným obcou 
či mestom 

• subjektom vykonávajúcim opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately so sídlom v regióne BSK. 
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Pre ľudí bez domova 
sme varili polievky  
Počas pandemického obdobia,  
v období, keď bola prerušená pre-
vádzka župných zariadení sociál- 
nych služieb,  sme ponúkli naše 
nevyužité kapacity v jedálni na 
prípravu sýtych polievok pre ľudí 
bez domova – t. j. pre mimoriad-
ne ohrozenú skupinu hlavne v čase 
pandémie. 

V Bratislave sa ich počet odhadu-
je na asi 4 000 a aj takýmto spô-
sobom sa im župa snažila zľahčiť 
ich životnú situáciu. So žiadosťou  
o pomoc sa na BSK obrátila ne-
zisková organizácia Depaul Slo-
vensko. O prípravu jedla sa staral 
personál  Zariadenia sociálnych slu- 
žieb ROSA na bratislavskej Patrónke 
a my aj touto formou ĎAKUJEME.

Súťaž plná veselých rúšok, usmiatych slniečok  
a farebnej jesene   
Obyvatelia zariadení sociálnych služieb prežívali tento rok pre pandémiu 
koronavírusu veľmi náročné obdobie. Z dôvodu prísnych protiepidemic-
kých opatrení mali obmedzené návštevy priateľov, príbuzných, ako aj 
možnosti trávenia voľnočasových aktivít. Preto pre nich zamestnanci 
odboru sociálnych vecí pripravili niekoľko súťaží, do ktorých sa mohli 
zapojiť všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji. Úspech mala súťaž  
o najveselšie, vlastnoručne vyrobené rúško, v letnom období to bola sú-
ťaž o najoriginálnejšie usmiate slnko, jesenným favoritom bola jeseň na 
skle maľovaná. Víťazi boli odmenení sladkou odmenou. Fantázia a krea- 
tivita všetkých súťažiacich nás milo prekvapila a veríme, že pri tvorbe 
strávili príjemné chvíle.

Krásny dar z Holandska   
Prekrásne tulipány dovezené priamo z Holandska boli počas pandemic-
kého obdobia darom Veľvyslanectva Holandského kráľovstva Embassy of 
the Netherlands in Slovakia. Venované boli  najmä tým najzraniteľnejším 
skupinám – seniorom, ktorých pandémia najviac obmedzovala v kontak-
toch s príbuznými, a tiež zamestnancom zariadení sociálnych služieb za 
ich obetavú a náročnú prácu počas tohto obdobia.  Krása tulipánov pôso-
bila ako balzam na ich dušu. 
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Kompetencie BSK v oblasti sociálnych služieb vo vzťahu k jeho 
obyvateľom patria medzi najdôležitejšie. Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb v kompetencii BSK na roky 2018 – 2023 bola vypracovaná 
v súlade s medzinárodnými záväznými dokumentmi a s prioritami 
strategických dokumentov pre plánovanie sociálnych služieb na 
národnej úrovni. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí  
s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021 
má za cieľ nájsť spôsob zavádzania dostupných služieb pre ľudí  
s mentálnym postihnutím a ich rodiny, podporovať funkčnosť rodiny či 
dosiahnuť maximálnu možnú mieru samostatnosti a nezávislosti ľudí  
s mentálnym postihnutím.

Investovali sme 607-tisíc eur na predchádzanie 
vzniku sociálno-patologických javov
Bratislavský samosprávny kraj už niekoľko rokov podporuje akreditované 
a neakreditované subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately, sociálne programy zamerané na ochranu práv 
a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie 
nárastu sociálno-patologických javov. V roku 2020 sme na 24 projektov 
týmto subjektom poskytli až 607-tisíc eur.

Cieľom sociálneho programu Centrum pre rodinu v kríze je komplexná  
a bezplatná pomoc pre rodiny a jej členov, ktorí sa ocitli v náročnej život-
nej situácii. Ich dlhodobými partnermi sú neziskové organizácie Detský 
fond SR, Poradenské Centrum Nádej a Asociácia supervízorov a sociál-
nych poradcov.

Pomáhame ženám 
ohrozeným násilím  
a ich deťom
Regionálny akčný plán BSK na 
prevenciu a elimináciu násilia pá-
chaného na ženách na roky 2021 
– 2023 má za cieľ najmä zabez-
pečovať vzdelávanie a osvetu zá-
važnosti a negatívnych dôsledkov 
násilia. Rovnako je to aj zvyšovanie 
právneho vedomia a propagácia 
nulovej tolerancie násilia u verej-
nosti a odborných pracovníkov.
Našou hlavnou prioritou je skvalit-
ňovanie služieb pre ženy, na kto-
rých je páchané násilie, a pre ich 
deti tak, aby  mohli žiť v bezpečí, 
bez ohrozenia a porušovania zá- 
kladných ľudských práv. 

Jedinečný sprievodca 
sociálnymi službami 
V roku 2019 sme vydali užitočnú 
brožúru poskytujúcu komplexnú 
pomoc pri výbere vhodnej sociál-
nej služby pre rôzne životné situá- 
cie. Sprievodcu prehľadne dopĺňa-
jú kontakty na poskytovateľov so-
ciálnych služieb v Bratislavskom
kraji. Pre veľký úspech pripravuje-
me aktualizáciu a dotlač.

Deti a rodina
SPRIEVODCA 
SOCIÁLNYMI 
SLUŽBAMI 
v regióne 
Bratislavského samosprávneho kraja
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Vzdelávacie semináre
V súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK 
realizujeme bezplatné vzdelávacie semináre pre odbornú a širokú verej-
nosť na rôzne témy:
•  Poruchy správania u detí so zameraním na hranice možností poradenskej a terapeu- 

tickej práce s dieťaťom a jeho rodinou a indikácie farmakoterapie.
•  Význam športu v živote ľudí so zdravotným 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 SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH NÁM ZÁLEŽÍ
Práca, ktorú vykonávajú zamest-
nanci sociálnych služieb, je ľudsky 
nesmierne náročná. Dokážu ju ro-
biť iba ľudia so skutočne „veľkým 
srdcom“. Za ich nasadenie im patrí 
veľké uznanie a ocenenie. Sú to 
práve oni, kto významnou mierou 
prispieva k zvyšovaniu kvality živo-
ta ľudí so zdravotným postihnutím. 

Bratislavský samosprávny kraj sa 
snaží ich prácu, ale aj motiváciu 
finančne oceniť, a to prostredníc-
tvom polročných a koncoročných 
odmien, v osobitných prípadoch aj 
formou mimoriadnych odmien. 

Významným benefitom, ktorý BSK 
ponúka pre stabilizáciu zamest-
nancov v župných zariadeniach, 
je aj poskytovanie dočasného 
ubytovania. Aktuálne k 52 byto-
vým jednotkám v DSS a ZpS Rača 
slúžiacim na účely prechodného 
ubytovania zamestnancov žup-
ných ZSS by do konca roka malo 
pribudnúť ďalších 13 bytových jed-
notiek.

Ceny za výnimočný prínos
V roku 2019 sme ocenili 13 výnimočných ľudí, ktorí sa svojimi výnimoč-
nými skutkami, používaním inovatívnych terapií a metód práce vý-
znamne zaslúžili o spoločenský, kultúrny, športový a umelecký rozvoj  
v oblasti sociálnych služieb alebo sa venujú dobrovoľníckym/filantro-
pickým aktivitám v prospech prijímateľov a zariadení sociálnych služieb.  
Hlavným odkazom tohto podujatia je uznanie a ocenenie práce v sociál-
nych službách v župných zariadeniach.  

V roku 2020 bolo na župu doručených viac ako 40 návrhov na ocenenie. Slávnostný ce-
remoniál už šiesteho ročníka Ocenenia v sociálnej oblasti bol poznačený pandemickými 
opatreniami, preto sa zatiaľ neuskutočnil. 

Vianočné zvonenie
V župných zariadeniach viac ako 1 100 zamestnancov rôznych profesií po-
skytuje starostlivosť viac ako 1 200 prijímateľom sociálnych služieb. Za-
mestnancom župných ZSS, ktorí významnou mierou prispievajú k zvyšo-
vaniu kvality života ľudí so zdravotným postihnutím, na podujatí Vianočné 
zvonenie v Divadle Aréna poďakoval osobne aj župan Juraj Droba. 



T
ri

 ro
k

y
41

Zvýšili sme kapacitu v špecializovaných 
zariadeniach
V  priebehu roka 2019 sme v  troch župných špecializovaných zariade-
niach, v ktorých sa poskytuje sociálna služba ľuďom s Parkinsonovou cho-
robou, Alzheimerovou chorobou alebo demenciou, zvýšili kapacitu spolu  
o 17 miest a v roku 2020 o 12 miest. Aktuálne tak môžeme ľuďom s týmto 
zdravotným postihnutím poskytovať sociálnu službu v počte:

•  46 miest v DSS a ZpS na Hrnčiarskej ulici v Pezinku,
•  40 miest v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave,
•  27 miest v DSS a ZpS Rača. 

Pre fyzické osoby od 6 do 40 rokov veku s pervazívnou vývinovou poruchou sme zria-
dením špecializovaného zariadenia s ambulantnou formou v DSS pre deti a dospelých 
INTEGRA zvýšili kapacitu o 8 miest. 

Župná olympiáda  
pre seniorov
Pre seniorov sme už tradične aj 
v  roku 2018 a  2019 zorganizovali 
Župnú olympiádu o putovný pohár 
predsedu BSK. K skvelej atmosfére 
a k úžasným športovým výkonom 
prispeli aj študenti župných stred-
ných odborných škôl svojimi edu-
kačnými aktivitami. V  roku 2020 
sme pripravené podujatie pre pan-
démiu zrušili.  

Memorandum  
o partnerstve
Na senioroch v Bratislavskom kra-
ji nám záleží. Aj preto sme v ro- 
ku 2019 uzavreli s krajskou organi-
záciou Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku v Bratislave memorandum 
o partnerstve. Jeho cieľom je:

•  vzájomná spolupráca
•  presadzovanie spoločných záujmov  

v oblasti zlepšovania kvality života
•  informovanosť o možnostiach rieše-

nia problémov v oblasti sociálneho 
zabezpečenia

•  informovanosť v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti

•  podporovanie aktivít a iniciatív senio-
rov
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Životné prostredie
Podporujeme trvalo udržateľný rozvoj regiónu a ochranu prírodných zdrojov.

Spustili sme mapový portál BSK
Územný plán, stredné školy, kultúrne zariadenia, ale aj cyklotrasy či mapy 
lesov Bratislavského kraja. To všetko je možné nájsť na novom mapovom por-
táli mapy.bratislavskykraj.sk. EnviroHUB BSK v sekcii krajina okrem poskyto-
vania informácií v oblasti environmentálneho vzdelávania a osvety umožňuje 
zapojeným organizáciám pomocou formulára pridávať projekty a udalosti  
v oblasti environmentálnej výchovy. Rovnako tu prinášame priestorovú 
štruktúru lesov na území BSK. Témy Cyklistika a Cestovný ruch rozprávajú 
príbehy pomocou máp z dielne Slovenského domu Centrope „Cykloturistika 
pri Dunaji“ a „Splav Malého Dunaja“. Rozprávanie príbehu pomocou máp je 
zábavné, podmanivé a lepšie nám pomáha spoznať rozmanitý región a jeho 
pozoruhodnosti vrátane turistických alebo cyklistických trás.

Výhodou nového mapového portálu BSK je jeho intuitívne ovládanie. 
Je vytvorený na platforme ArcGIS, ktorá umožňuje zdieľanie webových 
máp, aplikácií, súborov a tiež poskytuje zainteresovaným stranám mož-
nosť prispievať vlastným obsahom k jeho napĺňaniu.

Ing. arch. Mgr. art.  
Elena Pätoprstá 

 podpredsedníčka BSK 
pre životné prostredie

Naša župa ide tretí rok príkladom 
pri ochrane životného prostredia  
a zdravia občanov v regióne. Pomá-
hame obciam v prevencii znečiste-
nia ovzdušia, pitnej vody, v odpa-
dovom hospodárstve. Pri aplikácii 
biologických prostriedkov posky-
tujeme odborné poradenstvo, mo-
bilnú aplikáciu a spolupracujeme 
s dobrovoľníkmi pri monitorovaní 
liahnisk komárov. Spolu s odbor-
níkmi pracujeme na podkladoch 
pre územný plán na ochranu le-
sov, povrchovej a podzemnej vody  
a biodiverzity. Spolu s občianskym 
sektorom pomáhame šíriť environ-
mentálne informácie a ekovýchovu 
cez webovú platformu enviroHUB. 
S partnermi z Rakúska realizujeme 
cyklolávku cez rieku Moravu. Ak-
tívne zastupujeme župy združené  
v SK8 pri ochrane životného pros-
tredia na úrovni ministerstva život-
ného prostredia aj EÚ. 
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Ochrana lesov  
na území BSK
Vypracovali sme Memorandum  
o spolupráci a spoločnom postupe 
pri ochrane lesov na území BSK, 
ktoré deklaruje záujem spolupra-
covať čo najväčšiemu počtu zain-
teresovaných subjektov pri ochra-
ne lesov na území kraja. Pristúpilo 
k nemu 64 subjektov z radov miest, 
obcí, viacerých mimovládnych or-
ganizácií i jednotlivcov. V zmysle 
memoranda sme obstarali Akčný 
plán na presadzovanie ochrany 
lesov na území Bratislavského 
kraja. Ten presadzuje ochranu le-
sov podľa najmodernejších vedec-
kých základov.

Verejnoprospešné funkcie lesov
Vo veci prehodnotenia spôsobu hospodárenia Lesov SR, š. p., na území 
Bratislavy na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
rokujeme na tému posilnenia verejnoprospešných funkcií lesov LC Bra-
tislava. Primárne ide o lokality s cykloturistikou a rekreáciou v lesoch  
a riešenie dlhodobého konfliktu funkcie rekreácie obyvateľov s hospo-
dárskymi plánmi ťažby dreva.

Akčný plán na ochranu lesov 
V zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane le-
sov sme obstarali analytickú časť Akčného plánu na riešenia špecifických 
problémov ochrany a využívania lesov. Jeho súčasťou je opis opatrení na 
posilnenie mimoprodukčných funkcií lesa, návrh na realizáciu konkrétnych 
opatrení a možností na získanie zdrojov ako náhrada za bežné obhospo-
darovanie lesov.

LESY A ZELEŇ
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Pasportizácia zelene
S cieľom zistenia celkového kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu drevín 
sme začali postupne spracovávať pasportizáciu drevín vo vybraných areá-
loch vo vlastníctve a v spoluvlastníctve BSK. Hodnotené sú všetky taxono-
mické a dendrometrické údaje, zdravotný stav, stabilita a perspektíva, na 
základe ktorých sa následne stanoví návrh opatrení, údržby a starostlivosti 
o dreviny aj s približným vyčíslením nákladov na tieto úkony. Databázu 
údajov z pasportizácie drevín vytvárame v prostredí ArcGIS online, ktorej 
výsledkom bude verejne prístupná interaktívna mapa.

Na Úrade BSK sa tejto téme venuje zamestnanec podporený z OP EVS v rámci projektu 
Smart región BSK.

Čistili sme náš kraj
Pre mestá, obce a mestské časti  
v Bratislavskom kraji sme zorgani-
zovali akciu Čistíme náš kraj. 

Do projektu sa zapojilo 11 samo-
správ. Tie boli zodpovedné za vy-
tipovanie lokalít vhodných na čis-
tenie. Množstvo dobrovoľníkov aj 
takouto formou prispelo k skvalit-
neniu života tam, kde žijú.

Ochrana zdrojov 
podzemnej vody
Na pôde Zastúpenia Európskej 
komisie v SR župa iniciovala spo-
ločné rokovanie o stave a zákonnej 
ochrane zdrojov podzemnej vody 
zo strany štátnych orgánov a jej 
vplyvu na zdravie a bezpečnosť 
obyvateľov v bratislavskom regió-
ne.

Ochrana vôd na území BSK
V snahe byť lídrom v oblasti ochrany životného prostredia pripravil BSK 
v minulosti niekoľko zásadných strategických a koncepčných dokumen-
tov. V roku 2018 sme obstarali dokument Koncepcia ochrany a využíva-
nia zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samospráv-
nom kraji. Na koncepciu nadväzuje akčný plán, ktorý bol vypracovaný  
v roku 2020. Akčný plán rieši špecifické problémy ochrany a využívania 
povrchových a podzemných vôd na území a bude použitý ako územno-
plánovací podklad v procese aktualizácie dokumentácie regiónu a do-
tknutých obcí.

VODA
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Trasovanie ropovodu 
– neakceptovateľné 
riziko
V Európskej komisii sa opätovne 
začalo diskutovať o trasovaní ropo-
vodu z Bratislavy do Schwechatu. 
Stanovisko župy je stále nekom-
promisné. Ropovod nesmie viesť 
územím Chránenej vodohospo-
dárskej oblasti Žitný ostrov, lebo 
by ohrozil najväčší podzemný 
zdroj pitnej vody v Európe. Takéto 
trasovanie je navyše aj v priamom 
rozpore s Územným plánom regió-
nu BSK.

Nelegálna skládka v 
Ivanke pri Dunaji
Z dôvodu závažných zistení v prípa-
de nelegálnej skládky ohrozujúcej aj 
podzemnú vodu, podal župan Juraj 
Droba a starosta MČ Ružinov Mar-
tin Chren, podnet na orgány činné v 
trestnom konaní. I napriek tomu, že 
riešenie nie je v kompetencii župy, 
nemohli sme ostať ticho a dali po-
dozrenie z úmyselnej činnosti proti 
životnému prostrediu v Bratislav-
skom kraji prešetriť.

Koordinujeme ekocentrá
V rámci starostlivosti o životné prostredie sme spracovali Koncepciu bu-
dovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK. V nadväz-
nosti na dokument sme vytvorili novú funkciu regionálneho koordinátora 
pre environmentálnu výchovu. Jeho hlavnou náplňou je mapovanie sta-
vu environmentálnej výchovy v kraji, iniciovanie a realizácia systémových 
krokov podpory environmentálneho vzdelávania, koordinácia zapojených 
subjektov, dohľad nad realizáciou akčného plánu koncepcie. BSK v súčas-
nosti pripravil zriadenie nadregionálneho ekocentra v kaštieli v Čunove.

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 rozumné 
využívanie zdrojov povrchovej a 
podzemnej vody, ochranu a rozum-
né využívanie lesov, ochranu a tvor-
bu krajiny a prvkov ÚSES, ochranu 
prírodného dedičstva a území Natu-
ra 2000. Podľa Katalógu adaptač-
ných opatrení sa riadia všetky naše 
rekonštrukcie školských zariadení 
a budov tak, aby boli v súlade s po-
žiadavkami modernej doby.

Katalóg 
adaptačných 
opatrení BSK
na nepriaznivé dôsledkyzmeny klímy
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Proti komárom bojujeme biologicky
Aj keď boj s premnoženiami komárov je primárne v kompetencii obcí, BSK 
vyvíja aktivity, ako s ohľadom na zdravie obyvateľov pomôcť samosprávam. 
Rok 2020 sa začal s nástupom historického sucha v jarných mesiacoch  
v Bratislavskom kraji, ale na začiatku júna došlo v dôsledku prívalových daž-
ďov najmä k vybreženiu rieky Morava do inundačného územia a k výskytu 
záplav, pri ktorých sa vyvíjajú larvy komárov v liahniskách.

Celkovo bolo v roku 2020 vykona-
ných 8 celodenných aplikácií biolo-
gickej látky Bti, ktorá hubí len larvy 
komárov a na iné živočíchy nemá 
žiadny negatívny vplyv. BSK záro-
veň v roku 2020 zaobstaral a testu-
je unikátnu mobilnú aplikáciu, ktorá 
umožní pravidelné monitorovanie 
liahnisk komárov a optimálne na-
časovanie aplikácie biologického 
prostriedku na znižovanie populácie 

komárov na území BSK a zároveň mapovanie, spresňovanie a pridávanie 
nových potenciálnych liahnisk komárov, keďže liahniská komárov sa dyna-
micky menia v priestore. Výhodou aplikácie je možnosť jej využitia v mobil-
ných zariadeniach aj na desktopových počítačoch a notebookoch.

Cieľom Úradu BSK je znižovať populáciu komárov pri kalamitných stavoch, 
čiže snaha o udržanie populácie komárov v danom území na prirodzenej 
úrovni, a nenarúšať ekologické väzby a vzťahy v prírode.

Zákaz karcinogénnych 
látok
Župa prijala uznesením zákaz pou-
žívania karcinogenných chemických 
látok na ničenie buriny na verejných 
priestranstvách vo vlastníctve BSK 
a pri činnosti organizácií pod jej pô-
sobnosťou. Obciam a mestám sme 
odporučili používať prípravky na 
ekologickom princípe.

Zelená infraštruktúra
V rámci konferencie Zelená infra- 
štruktúra a biodiverzita v mestách 
a okolí sme poukázali na dôležitosť 
a nevyhnutnosť budovania prvkov 
zelenej infraštruktúry v sídelných 
oblastiach. Bratislavský kraj je bo-
hatý na vzácne lužné a karpatské 
lesy, zdroje kvalitnej pitnej vody či 
riek národného a európskeho vý- 
znamu. Toto všetko musíme chrá-
niť.
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Aktualizujeme 
cyklokoncepciu
Cieľom je pripraviť aktuálny ra-
tifikačný dokument na čerpanie 
financií z ďalšieho programového 
obdobia, ktorý reaguje na rozvo-
jové tendencie v regióne a zabez-
pečuje reálne a logické prepojenie 
miest a obcí na prestupové ter-
minály. Budovaním nových bez-
pečných cyklodopravných trás 
chceme prispieť k rozvoju nemo-
torovej dopravy, a tak k zlepše-
niu životného prostredia.

Aktualizujeme územný plán regiónu
Začali sme prípravné práce na Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu re-
giónu BSK. Na spoluprácu sme oslovili orgány štátnej správy, samosprávy, 
správcov sietí a verejnosť – aj tieto budú spolu s už vypracovanými stra-
tegickými a koncepčnými dokumentmi podkladom na spracovanie zmien  
a doplnkov Územného plánu regiónu BSK. 

Revitalizácia 
malinovského parku
Cieľom revitalizácie malinovského 
parku, ktorý bol v roku 1963 vy-
hlásený za národnú kultúrnu pa-
miatku, je obnova vzácneho po-
loprírodného prvku a vytvorenie 
moderného parku, ktorý bude prí-
ťažlivý pre ľudí zo širokého okolia 
a možno i z celého Slovenska. Na 
základe dendrologického priesku-
mu spracovaného v roku 2019, kto- 
rého cieľom bola inventarizácia 
drevín so zameraním na choré  
a nebezpečné dreviny, prebehla zá-
kladná údržba parku na zabezpeče-
nie prevádzkovej bezpečnosti jeho 
návštevníkov a ochranu majetku.

Pripravovaná projektová dokumentácia 
komplexnej revitalizácie malinovského par-
ku bude vychádzať z architektonicko-his-
torického výskumu, ktorý stanovil zásady 
ochrany národnej kultúrnej pamiatky.

Správame sa 
ekologicky
Vďaka pokročilej elektronizácii úra-
du sme župu priblížili ku Green Of-
fice Standardu. Ekológia však pre 
nás neznamená len šetrenie papiera. 
Skúmame aj energetickú náročnosť 
budov župy a pripravujeme ich mo-
dernizáciu a rekonštrukciu s dôra-
zom na technológie šetrné k život-
nému prostrediu. Naším dlhodobým 
cieľom je kontrolovať racionálne 
využívanie energií v objektoch BSK  
a optimalizovať ich náklady. 
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Kultúra
 Pokračujeme s veľkými rekonštrukciami, staráme sa o rozvoj kultúry v regióne. 

Rekonštrukcia prístupového mosta v Stupave 
Pamiatková obnova barokového prístupového mosta, národnej kultúrnej 
pamiatky, bola ukončená a slávnostne odovzdaná do užívania. Rekon-
štrukcia, pri ktorej sa použili pôvodné prvky a metódy, zaujala  aj odborní-
kov. Proces reštaurovania sošných prvkov, ako aj celej konštrukcie mostíka 
bol jedným z odborných príspevkov a diskusií na 17. ročníku medzinárod-
ného seminára o reštaurovaní. Most o. i. spojil Hlavnú ulicu s kaštieľom, kde 
sídli župný DSS a ZpS Kaštieľ Stupava. 

Kultúrno-kreatívne centrum v Modre  
Rekonštrukcia kaštieľa v Modre je realizovaná v rámci projektu Kultúrno-
-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT. Vznikne tu nové digitalizač-
né stredisko, priestory pre malé javiskové formy, otvorené ateliéry a ško-
liace miestnosti, infobod a vinotéka s archívom vín. Kaštieľ bude slúžiť na 
rôzne komunitné aktivity a komplexná obnova sa týka aj záhrady, ktorá 
bude sprístupnená verejnosti. 

Projekt je spolufinancovaný z finančných  
prostriedkov programu Interreg SK-AT.

POKRAČUJEME S REKONŠTRUKCIAMI PAMIATOK V KRAJI 
Synagóga v Senci 
Pokračujeme v rekonštrukcii ná-
rodnej kultúrnej pamiatky, v ktorej 
už čoskoro zriadime nové župné 
kultúrno-kreatívne centrum Syna-
góga Senec – priestor pre kultúru. 

Zámerom je vytvoriť tu nový 
priestor pre kultúru s multifunkč-
nou kultúrnou sálou na koncerty, 
výstavy, divadelné predstavenia, 
prednášky, konferencie, worksho-
py, festivaly, a to na celoročnej 
báze. Súčasťou Synagógy orto-
doxných v Senci bude aj expozícia 
dejín židovskej kultúry bratislav-
ského regiónu. 

   



T
ri

 ro
k

y
49

Rekonštrukcia a modernizácia Divadla ARÉNA 
Uprostred leta nás veľmi potešila správa o právoplatnom stavebnom po-
volení na rekonštrukciu a modernizáciu objektu Divadla ARÉNA, ktoré 
čaká v nasledujúcom období rozsiahla rekonštrukcia. Divadelníci budú po 
jeho dokončení využívať moderné technológie, pohodlnejšie bude hľa-
disko, šatne aj prevádzkové zázemie. Posledná rekonštrukcia v divadle 
prebehla asi pred tridsiatimi rokmi a absolútne nezohľadňovala technické 
či prevádzkové nároky. Len v minulom roku privítalo divadlo takmer 30-ti-
síc návštevníkov, preto si tento priestor veľkú rekonštrukciu zaslúži. 

Múzeum Ferdiša Kostku
V Stupave aktívne pracujeme na znovuotvorení prevádzky múzea. Záleží 
nám na tom, aby sme ďalej prezentovali odkaz habánskej keramiky cez 
výraznú osobnosť Ferdiša Kostku a zároveň otvorili dvere aj miestnym 
komunitám a kreatívcom zo Záhoria. 

Zachránime synagógu 
vo Svätom Jure 
Doslova v hodine dvanástej sme 
sa pustili do rekonštrukcie synagó-
gy v Senci a tento rok sme využili 
možnosť odkúpiť aj synagógu vo 
Svätom Jure. Synagóga je národná 
kultúrna pamiatka, a keďže tu pô-
sobil aj náboženský učenec Cha-
tam Sofer, má veľký význam pre 
židovskú náboženskú obec. Vzhľa-
dom na svoje umiestnenie a celko-
vú kultúrnu hodnotu je ideálnym 
miestom pre galériu, interaktívne 
múzeum, čitáreň, prípadne iné kul-
túrne zariadenie.

Malokarpatské 
múzeum v Pezinku
V Malokarpatskom múzeu v Pezinku 
prebehla rekonštrukcia, vďaka kto-
rej vznikli v podkroví múzea nové 
priestory na vzdelávacie programy, 
prednášky a  archív pre zbierkové 
predmety. 

Zrekonštruované priestory budú spĺňať architektonicko-výtvarné, dispozično-prevádzkové 
a technické kritériá. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) k zá-
meru obnovy z minulého roku sme zabezpečili všetky potrebné prípravné dokumentácie:
• Správu z reštaurátorského prieskumu a návrh umelecko-remeselnej obnovy
• Posúdenie stavu okien a dverí a návrh ich obnovy 
• Technologický návrh rekonštrukčných vápenných omietok interiéru a exteriéru
• Merania parametrov muriva a Architektonickú štúdiu
Všetky prípravné dokumentácie budú slúžiť ako podklad na spracovanie komplexnej pro-
jektovej dokumentácie, potrebnej k samotnej rekonštrukcii objektov múzea. 
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Malokarpatská knižnica v Pezinku ponúkla čítanie pre 
malých aj veľkých na YouTube kanáli Kniži Baba, a to 
dokonca aj v cudzích jazykoch. Spustila vypožičiavanie 
e-kníh či projekt Túlavé knihy, ktoré si záujemcovia môžu 
bezkontaktne požičať a vrátiť z okna knižnice.
 

Malokarpatské múzeum otváralo svoje virtuálne brány 
prostredníctvom videoblogov a najmä prostredníctvom 
svojej facebookovej stránky, kde zverejňovalo historické 
fotografie, fotografie podujatí minulých ročníkov, ale aj 
virtuálne prehliadky. Na týždennej báze pracovníci mú-
zea predstavovali zaujímavosti múzea a jeho exponátov. 

Mládežnícke Divadlo Ludus ponúklo predstavenia pro-
stredníctvom YouTube. Nahliadnuť tak dali napríklad aj 
do výroby predstavenia Frankenschwein či Naše šaty. 

Tvorivosť Bratislavského bábkového divadla má neo- 
trasiteľnú imunitu, preto spustilo cyklus čítania a impro-
vizovaného bábkového divadla Rozprávky spod rúška. 
Šikovné ruky kolegov v dielňach dokonca šili a rozdávali 
detské rúška pre najmenších divákov. 

Župné Divadlo Aréna na svojej stránke odomklo v ar-
chíve najobľúbenejšie predstavenia počas celého mesia-
ca. Okrem toho projekt Detskej Univerzity Komenského 
spustilo v špeciálnom online režime, vďaka čomu dosia-
hol historický úspech v počte zapojených detí. 

Divadlo Astorka Korzo´90 sprístupnilo televízne zázna-
my svojich inscenácií, ale aj reportáže a rozhovory s her-
cami či videá, ako môže vyzerať taká skúška divadelné-
ho predstavenia.

POČAS KORONAKRÍZY NAŠE KULTÚRNE ZARIADENIA OSLOVILI 
VEREJNOSŤ NAJMÄ V ONLINE PRIESTORE

Online čítanie

Online prehliadky

Online degustácie

Online detská univerzita

Online predstavenia

SME S VAMI DOMA
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Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej originálnej kompetencii správu štyroch výnimočných bra- 
tislavských divadiel: Divadlo Aréna, Divadlo Astorka Korzo´90, Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo 
Ludus a tri regionálne centrá: Malokarpatská knižnica a Malokarpatské múzeum v Pezinku a samozrejme aj 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. 

Bratislavské bábkové divadlo
Bratislavské bábkové divadlo (BBD) predstavilo aj v roku 2020 viacero 
zaujímavých podujatí: 

• novú inscenáciu M. Geišberga – NUNA 
• 46 dielny cyklus Rozprávky spod rúška 
• premiéru hry Rozprávky o malej tučnej víle 
• 2. ročník letného festivalu LETODIVY 
• premiéru inscenácie INÝ, ktorá vznikla na objednávku BBD v dielni mla-

dých poľských tvorcov  

V závere roka sa bábkové divadlo zúčastnilo na viacerých divadelných 
festivaloch, jeho členovia vo Varšave (PL) odohrali inscenáciu Deduško, 
zúčastnili sa na Skupovej Plzni (CZ), festivaloch Dotyky a spojenia v Mar-
tine a Bábkarskej Bystrici. 

Divadlo ASTORKA KORZO´90 už 30 rokov na scéne
ASTORKA v apríli oslávila svoje 30. výročie od založenia. Toto významné 
výročie si chceli v divadle pripomenúť organizovaním 16. ročníka 
medzinárodného festivalu ASTORKA 2020, ktorý bol z dôvodu pandémie 
vo formáte ako sa plánovalo zrušený. Predstavenia sa realizovali v online 
priestore a divadlo ponúkalo divadelné predstavenia z archívu. V úvode 
novej divadelnej sezóny divadlo uviedlo premiéru inscenácie Arthura 
Millera Pohľad z mosta. 

ŽUPNÉ DIVADLÁ A REGIONÁLNE CENTRÁ 

Divadlo LUDUS 
Župné Divadlo LUDUS v spolupráci s Pistoriho palácom pripravilo diva-
delno-zvukovo-výtvarnú inštaláciu Frankenschwein, v ktorej priblížilo náv-
števníkom život v historickej Bratislave. Počas roka ponúkali online zázna-
my z repertoárových predstavení, ako aj premiéru nového predstavenia  
E. M. Remarqua – Na západe nič nové. 

Keďže Divadlo LUDUS nesídli vo vlastných priestoroch, počas roka vynalo-
žili veľké úsilie a intenzívne hľadali riešenie trvalého sídla. To sa momentálne 
rieši v spolupráci s mestskou časťou Ružinov.
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Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Malokarpatské osvetové stredisko (MOS) v Modre ročne pripravuje alebo 
spolupracuje na príprave vyše 70 podujatí pre širokú verejnosť. Najviditeľ-
nejšou stránkou činnosti strediska je výtvarné umenie neprofesionálnych 
umelcov – MOS každoročne organizuje Výtvarné spektrum, AMFO a CINE -  
AMA, Salón výtvarníkov a Dni otvorených ateliérov. 
Malokarpatské osvetové stredisko je na krajskej úrovni organizátorom ce-
lého radu postupových súťaží v oblasti slovesného a dramatického umenia 
a  je organizátorom obľúbených spoločenských a  komunitných podujatí, 
ako je Ples seniorov, Jablkové hodovanie s mladým vínom, Vianočné in-
špirácie a iné. 

Nové župné divadlo – ŠTÚDIO A2  
Nový multifunkčný komorný scénický priestor s variabilnou scénou i hľa-
diskom vznikol v priestoroch bývalej vínnej pivnice na Mickiewiczovej ulici. 
Slávnostné otvorenie vo februári 2020 sprevádzal recitálový koncert Szidi 
Tobias. ŠTÚDIO A2, ktoré vzniklo ako pocta legendárnemu Divadlu na Kor-
ze, bude slúžiť aj ako priestor pre nezávislú a alternatívnu kultúru. Na do-
budovanie tohto divadelného priestoru sme tento rok vyčlenili 45 000 eur, 
ktoré boli použité na osvetlenie, ozvučenie a zaobstaranie vzduchotechniky. 
Po 30 rokoch sa tak v Bratislave podarilo otvoriť prvé divadlo z prostried-
kov verejných zdrojov.

60-te výročie Malokarpatského múzea v Pezinku 
Múzeum zamerané na vinohradníctvo a vinárstvo v prostredí Malých Kar-
pát prezentuje našu históriu v modernom zážitkovo-interaktívnom predve-
dení. Po výstave vinárstva malokarpatského regiónu, ktorá sa stala stálou 
expozíciou múzea, prinieslo formát 43 príbehov „prešovačky“. Otvorený 
bol aj Múzejný obchodík, kde návštevníci múzea nájdu regionálne produkty  
a predmety.  
Aj tento rok, keď múzeum slávi už 60-te výročie, pripravilo podujatia pre 
dospelých aj pre deti, výstavu Jána Pribulu V tieni dreva, Pezinské vínne 
pivnice, workshopy, filmový kvíz, tábor pre deti. Múzeum navyše predstavilo 
verejnosti novú publikáciu Pevnosť v Malých Karpatoch, ktorá prezentuje 
dlhoročné výsledky archeologického bádania v priestore veľkomoravskej 
pevnosti vo Svätom Jure.

Divadlo ARÉNA
V tomto roku divadlo uviedlo premiéru hry HOLOKAUST a na jar odvy-
sielalo online špeciál Detskej Univerzity Komenského, v rámci ktorého 
sprístupnilo 44 zaujímavých a inšpiratívnych videoprednášok posledných 
piatich ročníkov. Jesenná premiéra divadelnej hry Juraja Nvotu – Jánošík 
bola pre pandémiu odložená. 
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Podporujeme rozvoj kulúry v kraji
Bratislavský kraj spojil svoje sily s Nadáciou Tatra banky (NTB) a podporil 
projekty prijaté vo výzve Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS) 
na podporu kultúry na rok 2020. Sumou 300-tisíc eur tak bolo podporených  
111 projektov, ktoré posudzovala odborná hodnotiaca komisia zložená zo  
16 členov. Na financovaní projektov v oblastiach Tvorba a prezentácia diela; 
Aktivity kultúrnych organizácií; Malé a veľké festivaly, prehliadky, súťaže, sym-
póziá; Výskum a odborná reflexia sa BSK a NTB podieľali rovnakým dielom vo 
výške 150-tisíc eur, pričom využili pravidlá existujúcej dotačnej schémy. Takto 
pružne vzniknutou spoluprácou medzi BSK a NTB sa podarilo pomôcť kultú-
re, ktorá sa v čase pandémie COVID-19 stala jednou z najohrozenejších oblastí. 

Sloboda nie je samozrejmosť  
Pri príležitosti výročia 17. novembra 1989 – pádu komunistického režimu  
v totalitnom Československu organizuje Bratislavský samosprávny kraj už 
každoročný Víkend zatvorených hraníc. V minulom roku, počas spomienok 
na 30-te výročie pádu železnej opony, sa na Cyklomoste slobody stret- 
lo až neuveriteľných 3 000 návštevníkov za jediný deň. Z dôvodu opatre-
ní v súvislosti so šírením koronavírusu sa tohtoročný program uskutočnil  
v menšom rozsahu formou online diskusie a workshopov pre študentov 
bratislavských stredných škôl. Podujatie bolo ukončené komornou pietnou 
spomienkou na obete železnej opony pri pamätníku v Devínskej Novej Vsi.

Nadácia Cvernovka a kreatívny priemysel
Aj v roku 2020 pokračoval projekt testovania priestoru TELO-cvičňa, kto-
rého hlavným cieľom bolo poskytnúť umeleckým subjektom na poli sú-
časného tanca a pohybového divadla tvoriacich na území Bratislavského 
kraja kreatívne zázemie v priestoroch bývalej telocvične v budove Novej 
Cvernovky. Priestor využívalo sedem združení – medzi nimi aj oceňované 
súbory, kolektívy a choreografi pôsobiaci v bratislavskom regióne. BSK 
má ambíciu projekt rozvíjať naďalej a v tomto priestore vybudovať Rezi-
denčné centrum súčasného tanca a performatívnych umení TELO-cvičňa. 
Naším cieľom je vytvoriť adekvátne rezidenčné a skúšobné zázemie pre 
umeleckú komunitu v segmente nezriaďovanej kultúry.

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku to stále žije  
Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem bohatej ponuky kníh, dokumen-
tov a zbierky regionálnych dokumentov pripravuje množstvo podujatí pre 
deti, dospelých aj seniorov. Do začiatku marca 2020 stihla zorganizovať 
viac ako 110 podujatí pre takmer 3 000 návštevníkov.  
Návštevníci mali navyše možnosť stretnúť významných literárnych hostí 
ako Michala Hvoreckého, Arpáda Soltésza, Tamaru Šimončíkovú Heriba-
novú, Zuzanu Polonskú, Ľubomíru Mihálikovú, Nikoletu Kováčovú, Lenu 
Riečanskú a Martu Hlušíkovú.  

300 000 €
na podporu umenia 

v Bratislavskom kraji

Spojili sme sa, aby sme 
dokázali viac!
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Letný vlak Záhoráčik prepravil už 22 550 cestujúcich
Náučný chodník Plavecký kras, výhľad na panorámu Malých Karpát či Plavecký hrad. To je 
len malý výber z atrakcií, ktoré mohli vidieť návštevníci Záhoria, ak cestou za krásami toh-
to regiónu využili letný vlak Záhoráčik. Cykloturistický vlak ukončil svoju štvrtú letnú sezónu  
v septembri*. Počas nej aj tento rok ekologicky odviezol tisícky cestujúcich i množstvo bicyklov. 
Novinkou tejto sezóny bol východiskový bod z bratislavskej Hlavnej stanice, čo malo veľmi po-
zitívne odozvy u cestujúcich. Realizáciou tohto vlakového spojenia zvyšujeme návštevnosť re-
giónu Záhorie a podporujeme rozvoj cestovného ruchu v obciach ležiacich na trati a v ich okolí.

*Turistický letný vlak Záhoráčik premával tento rok vďaka Ministerstvu dopravy a výstavby SR a Železničnej spo-
ločnosti Slovensko.

Turistickým autobusom 
do Malých Karpát
Prepájať Bratislavu s turisticky naj-
významnejšou oblasťou BSK sa 
nám darilo celé tri sezóny. Minulo-
ročným hlavným benefitom bolo, 
že cestujúci si mohli prepraviť bi-
cykel priamo v priestore autobusu  
a vďaka tomu spoznávať Bratislav-
ský kraj cez Svätý Jur, Pezinok, 
Modru, hrad Červený Kameň až po 
Budmerice. Tento rok sme pre CO-
VID-19 projekt pozastavili.

Otvorili sme ďalších 35 km cyklotrás
Pri príležitosti 140. výročia narodenia známeho generála, astronóma, di- 
plomata a politika M. R. Štefánika sme otvorili ďalších vyše 35 kilometrov 
cyklotrasy. Ide o upravenú horskú trasu v lese pre zdatnejších a stredne 
zdatných cyklistov. Tento posledný chýbajúci úsek Štefánikovej cykloma-
gistrály prechádza tromi krajmi – Bratislavským, Trnavským a Trenčianskym. 
Vo svojom území tak máme už celkovo 1 100 km cykloturistických trás. 

Cestovný ruch
Podporujeme rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v regióne.

Vlakom a bicyklomdo Malých Karpát
Mit dem Zug und Fahrrad in die Kleinen KarpatenBy train and bicycle to the Little Carpathians

2020
www.
bratislavskykraj.sk/zahoracik

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

#bratislavacard

Bezplatný vstup do 16 múzeí a galériíHodinová prehliadka mesta – každý deň o 14.00 hod.   
                            Neobmedzené cestovanie verejnou dopravou v Bratislavskom kraji  

Viac ako 100 atraktívnych zliav až do 50 %
Frei Eintritt in 16 Museen und GalerienStadtrundgang gratis – täglich um 14.00 UhrUnbegrenzte Fahrten mit öffentlichen Verkehrmitteln in der ganzen 

Region BratislavaÜber 100 attraktive Ermäßigungen bis zu 50%
Free access to 16 museums and galleriesThe one-hour long guided tour of Bratislava – daily at 2 PM    
Unlimited travel by public transportation across the Bratislava region   

More than 100 attractive discounts of up to 50%

Bratislavský samosprávny krajSabinovská 16, P. O. BOX 106820 05 Bratislava 25

@bratislavskykraj.skbratislavsky_kraj
BratislavskyKraj

www.bratislavskykraj.sk
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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 troch rokov pribudlo  
v našom kraji 32 tabúľ.

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.

Tretí ročník Magazínu 
Bratislava región
Magazín Bratislava región, zachy-
távajúci zaujímavosti a atraktivity 
Bratislavského kraja, nájdu záujem-
covia v turistických centrách, hote-
loch či múzeách. Okrem slovenčiny 
ho vydávame aj v angličtine a nem-
čine. Vybrané články publikujeme 
aj na webovom portáli bratislav-
skykraj.sk. Tento rok sme vydali už 
tretí ročník. 

DANUBE BIKE & BOAT 
Jedna rieka, dve krajiny, zážitky bez hraníc

Dunajské ostrovy na 
fotografiách 
Malebnú prírodu v okolí Malého  
a Mošonského Dunaja sa nám po-
darilo zachytiť až na 263 fotogra-
fiách. Prostredníctvom fotosúťaže 
Odfoť a vyhraj sa s nami o ume-
lecké i inšpiratívne zábery podeli-
lo až 90 súťažiacich zo Slovenska  

a z Maďarska. Výsledkom tema-
ticky rôznorodej fotosúťaže boli 
mnohé umelecky zachytené kúty 
destinácie Dunajských ostrovov  
s nezvyčajnou atmosférou. Víťaz-
nej trojici výhercov osobne zabla-
hoželal a odovzdal ceny bratislav-
ský župan Juraj Droba.  

www.danubeislands.sk

Navš  vte
Dunajské ostrovy

cyklo • splav • príroda • relax
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KORZO Zálesie ocene- 
né v CEZAAR 2020
KORZO Zálesie, vybudované  
z cezhraničného projektu Danu- 
be Bike & Boat, kde vedúcim 
partnerom bol Bratislavský sa-
mosprávny kraj, získalo ocenenie  
CEZAAR 2020 v kategórii exte-
riér. Táto jedinečná stavba prispela  
k postupnému pretváraniu zane-
dbaného pobrežia rieky na živú 
dedinskú promenádu. 
Priestor v súčasnosti umožňuje 
prechádzky v prírode, objavovanie 
fauny a flóry a slúži ako oddychové 
miesto pre vodákov, cykloturistov 
a v neposlednom rade pre domá-
cich obyvateľov. Bývalé smetisko 
na brehu rieky vystriedala oddy-
chová plocha s malou rozhľadňou, 
dreveným mólom na vyloďovanie 
a korzovanie a prístreškami na pik-
nik. Takisto pribudol prírodný am-
fiteáter pre malé kultúrne aktivity.

Projekt je spolufinancovaný z finančných 
prostriedkov programu Interreg SK-HU  
v rámci projektu Danube Bike & Boat.

Kaštieľ v Čunove prejde komplexnou obnovou, 
vznikne v ňom ekoncetrum 
Budovanie ekocentra bude pozostávať z troch fáz, a to rekonštrukcie ná-
rodnej kultúrnej pamiatky – čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. 
V priestoroch ekocentra vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôz-
ne zložky prírodného dedičstva regiónu (delta Dunaja, lužné lesy), spolu  
s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. 

Cieľom ekocentra je prezentácia ekoturistických atrakcií celého regió-
nu, podpora spolupráce verejných a súkromných inštitúcií so zámerom 
ochrany prírodného dedičstva v slovenskom a rakúskom pohraničí, výu- 
ka tematicky zameraných environmentálnych a prírodovedných pred-
metov, krúžkov a kurzov pre všetky vekové kategórie, ktoré sa kombinujú 
s poznávacími aktivitami v prírode či akcie pre širokú verejnosť s ekoturis-
tickými službami.

Projekt bude financovaný prevažne cez Európsky fond regionálneho rozvoja prostred-
níctvom programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko v rámci projektu Ecore-
gion SKAT a programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko v rámci projektu 
Ecoregion SKHU. 
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Pumptracková dráha Modra – Piesok 
Na dráhe dlhej 113 metrov si rodičia a deti, široká verejnosť a hlavne cyk-
listi, korčuliari, skejtbordisti či kolobežkári môžu zdokonaliť svoju jazdu, 
sebadôveru a kondíciu. Bike park na Zochovej chate sa aj tento rok v let-
ných mesiacoch stal obľúbeným a vysoko navštevovaným miestom. Tento 
unikátny športový areál vznikol vďaka spolupráci BSK s mestom Modra.  
V júni predseda BSK Juraj Droba spoločne s primátorom Modry Jurajom  
Petrakovičom a so slovenským reprezentantom v horskej cyklistike v zjazdo-
vých disciplínach Filipom Polcom slávnostne otvorili už jeho štvrtú sezónu.

Turistická rozhľadňa  
v Modre aj vďaka BSK
Prispeli sme na výstavbu turistic-
kej rozhľadne Alexandra Filípka na 
vrchu Veľká homoľa v Modre vyso-
kej 21,6 metra. 

Teší nás, že za ostatné tri roky sa 
stala vyhľadávanou destináciou. 

Bratislavský kraj sa na projekte  
v hodnote takmer 120-tisíc eur fi-
nančne podieľal sumou vo výške 
59-tisíc eur.

Pri príležitosti sprevádzkovania novej lode Twin City Liner sme v budove nástupného terminálu prístaviska 
Schwedenplatz v centre Viedne otvorili nové turistické informačné centrum Gate to Bratislava. Aj takouto for-
mou chceme prilákať do Bratislavy a okolia viac turistov z Rakúska. Našim viedenským partnerom ďakujeme za 
maximálnu ústretovosť.

Región prezentujeme 
aj za hranicami
V sídle Stálej rady OBSE vo vie-
denskom Hofburgu sme mali mož-
nosť predstaviť to najlepšie z náš-
ho regiónu pred zástupcami až  
57 krajín sveta. Odprezentovali sme 
to najzaujímavejšie formou gastro 
ochutnávok a top turistických des-
tinácií kraja. Veríme, že aj takýmto 
spôsobom sme do nášho regiónu 
prilákali budúcich návštevníkov.
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Sme jedna z top 100 udržateľných destinácií sveta
Súťaž Top 100 udržateľných destinácií 2020 je každoročne organizovaná  
s cieľom podporiť rozvoj udržateľného turizmu. Už šiesty rok ukazuje príbe-
hy dobrej praxe destinácií z celého sveta, ktoré slúžia ako inšpiratívny prí-
klad ostatným krajinám, regiónom, cestovným kanceláriám, návštevníkom 
a turistom. Tento rok sa to podarilo aj nám! Medzinárodnú komisiu sme 
zaujali úspešným príbehom vláčika Záhoráčika, ako aj ďalšími projektmi 
na podporu zachovania a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva.

Podporujeme rozvoj nových tematických ciest
Cyrilo-metodská cesta je európska kultúrna cesta, ktorá vzniká na silnom 
historickom príbehu a základoch kultúry, ktoré dali európskemu spoločen-
stvu solúnski bratia. Jej trasa siaha od moravského Velehradu, cez slovenské 
historické centrá Devín, Nitru či Bojnú, cez maďarský Zalavár až po grécky 
Solún a Rím v Taliansku. Budovanie a rozvoj destinácie gestorsky zabez-
pečuje viacero regiónov na území Moravy a Slovenska. Bratislavský samo-
správny kraj, odbory stratégie rozvoja a cestovného ruchu, sa na aktivitách 
podieľa prostredníctvom regionálnej pracovnej skupiny organizovanej Slo-
venským Domom Centrope. Užitočnou pomôckou tejto tematickej cesty je 
mobilná aplikácia a online story mapa. 

Projekt je spolufinancovaný z finančných  
prostriedkov programu Interreg SK – CZ.

Ďalšou zaujímavou kultúrno-histo-
rickou cestou je tematická cesta 
Petržalské bunkre, ktorá spája tri 
verejnosti dostupné vojenské bun-
kre BS-8 Hřbitov, BS-6 Vrba a BS-4 
Lány. Bývalé československé opev-
nenia majú významnú kultúrno-
-historickú hodnotu, pretože tvoria 
jedinečný a do určitej miery zacho-
vaný vojenský komplex. V blízkosti 
bunkra Hřbitov je aj vojenský cin-
torín, ktorý patrí medzi pamiatky  
a zaujímavosti cyklotrasy.
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