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EDITORIÁL

Milí obyvatelia Bratislavského kraja,

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

Okrem diaľnice, ktorú stavia štát a je 
pre náš región kľúčová, pribudlo v kraji 
päť záchytných parkovísk a prestup-
ných terminálov. Staviame cyklotrasy, 
opravujeme cesty i mosty. Po desiatich 
rokoch župa získala stopercentnú vlastnícku aj manažérsku kontrolu nad 
spoločnosťou RCB a pripravuje jej transformáciu tak, aby sme vybudovali 
modernú cestársku spoločnosť 21. storočia.

V sociálnej oblasti je pre nás dôležitou témou spustenie procesu deinštitu-
cionalizácie sociálnych služieb. Vďaka tomu sa väčšie zariadenia zmenia 
na menšie rodinného typu. Nemenej významná je aj kultúra. Pustili sme 
sa do rekonštrukcie viacerých historických a kultúrnych pamiatok, 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.

V školstve župa významne investovala do rekonštrukcie škôl, na historic-
kých budovách vymieňame okná. Zriaďujeme nové odbory a celkovo zvyšu-
jeme atraktivitu stredného školstva vrátane odborného. Nezabúdame ani 
na životné prostredie. Župa spracovala Koncepciu budovania siete environ-
mentálno-vzdelávacích centier a v spolupráci s Dolným Rakúskom pripra-
vujeme zriadenie nadregionálneho ekocentra v kaštieli v Čunove.

A to ani zďaleka nie je všetko. Toto číslo časopisu mapuje tri roky aktuálne-
ho funkčného obdobia, a ako sa môžete presvedčiť, máme za sebou desiat-
ky 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.
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TRI ROKY NA ŽUPE

Tri roky na župe
O kraj sa staráme zodpovedne, hospodárne a transparentne. 

Ing. Patrícia Mešťan, MA 
riaditeľka Úradu BSK

Vážené dámy a vážení páni,

kým uzrie svetlo sveta konkrétny 
projekt, vyžaduje si to mnoho úsi-
lia i času. Nestačí mať dobrý ná-
pad. Potrebujete presvedčiť kľú-
čových aktérov, postaviť kvalitný 
tím, vybaviť potrebné povolenia, 
zohnať financie a až potom nastu-
puje realizačná fáza. Aj napriek 
vrcholiacej globálnej kríze som 
rada, že sa nám na župe podarilo 
naštartovať konkrétne projekty. 
Také, ktoré bude vidno a budú 
slúžiť pre vás – obyvateľov i náv-
števníkov Bratislavského kraja. 
Ako môžete vidieť v tomto čísle 
časopisu, prichádzame s konkrét- 
nymi výsledkami. Zahŕňajú širo- 
ké spektrum tém a nebolo by 
možné dosiahnuť ich bez zodpo-
vedných zamestnancov BSK, spo-
lupráce so župnými poslancami  
i s našimi zariadeniami. 
A za to vám všetkým patrí veľké: 
ĎAKUJEM. 

Rok 2020 v znamení pandémie a aktívnych opatrení 
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 ško-
lách, zabezpečovali ochranné pomôcky pre zdravotníkov, distribuovali rúška, 
respirátory a rýchlotesty na COVID-19, dezinfikovali spoje prímestskej do-
pravy, 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 Bratislavskému kraju spo-
lu, v ktorej sme propagovali lokálne výrobky a služby. Ich využívaním môže-
me najlepšie reštartovať ekonomiku a podporiť zamestnanosť 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. 

Aj v čase krízy hospo- 
dárime zodpovedne  
Kým v roku 2019 sa podarilo župe 
vytvoriť rezervu vo výške 10 milió-
nov eur, rok 2020 poznačila pandé-
mia a výpadok daňových príjmov, 
ktorý spôsobila. Aby mohol úrad po-
skytovať obyvateľom všetky dôleži-
té služby, župa reagovala zmenami 
v  rozpočte. Presunula plánované 
investičné projekty, znížila dotačné 
prostriedky a šetrila na prevádzke.

Informácie o dianí v kraji na jednom mieste

1 500 000 návštevníkov v roku 2020

bratislavskykraj.sk
ĎAKUJEME

INŠTITÚT REGIONÁLNEJ POLITIKY 
Využívame odborných analytikov 
V máji 2020 sme zriadili analytický útvar, Inštitút regionálnej politiky, kto-
rý 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 riade-
nie 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.

Nakupujme lokálne 
produkty

Dovolenkujme  
v našom kraji

Aj teraz záleží  
na každom z nás

Pomôžme Bratislavskému kraju spolu!

Aj vďaka vám 
sme príkladom pre celý svet

V boji proti koronavírusu by sme to bez vás nezvládli
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Doprava
Dopravnú situáciu v regióne zlepšujeme, skvalitňujeme a zefektívňujeme.

PhDr. Alžbeta Ožvaldová  
podpredsedníčka BSK 

pre oblasť dopravy  

Vážené dámy a vážení páni,  

v oblasti dopravy sme sa posunu-
li na inú úroveň. V našom kraji 
konečne pribudlo 30 km diaľnice 
a rýchlostnej cesty D4/R7. Celý 
úsek sa dokončí už budúci rok  
a bude slúžiť ako vonkajší obchvat 
Bratislavy. Akcelerovali aj práce 
na križovatke Triblavina, aby sa 
južná časť sprevádzkovala tento 
rok. Sme pred stavebným povole-
ním prvej časti obchvatu Grobov 
a pripravuje sa technická štúdia 
na ďalšiu časť obchvatu Pezinok 
– Modra – Dubová. V spolupráci 
s ministerstvom dopravy pripra-
vujeme skapacitnenie vybraných 
železničných tratí na území BSK, 
riešime Bratislavský železničný 
uzol aj vo vzťahu k stanici Brati-
slava-Filiálka, ako aj zahusťovania 
železničných zastávok TIOP. So 
ŽSSK pracujeme na zvýšení počtu 
vlakov v súčasnej infraštruktúre.

Regionálne cesty bude 
spravovať nová cestárska 
spoločnosť 
Už krátko po nástupe nového ve-
denia, začiatkom roka 2018, začala 
bratislavská župa  pracovať na zvý-
šení efektivity a transparentnosti 
nakladania s verejnými financiami 
v akciovej spoločnosti RCB. Zabez-
pečili sme vypracovanie analýzy 
optimálneho modelu efektívneho 
fungovania cestného hospodár-
stva. Na realizáciu najvhodnejšieho 
variantu bolo nutné okrem získania 
manažérskej kontroly pristúpiť aj  
k prevzatiu výlučnej majetkovej kon-
troly, a to formou odkúpenia celého 
32-percentného podielu od mino-
ritného akcionára za symbolických  
0,1 eura. Založenie novej spoločnosti  
Regionálna správa ciest Bratislav-
ského samosprávneho kraja, a. s., 
odsúhlasili na októbrovom zasadnutí 
župní poslanci. Fungovať začne na 
prelome rokov 2020/2021.

100 %  kontrola  nad RCB  po desiatich  rokoch

• kruhový objazd v Novej Dedin-
ke

• revitalizácia cesty v Čiernej 
Vode

• revitalizácia dlhodobo preťaže-
nej cesty okolo logistických cen-
tier na trase Senec – Viničné – 
Pezinok

• oprava rokmi zanedbanej cesty 
Rohožník – Malacky vrátane 
prístupových ciest pred nemoc-
nicou v Malackách a v Rohožníku 
po cestu II/501

• za rekordných 16 dní sme opravi-
li 40 rokov nedotknutú cestu Láb 
– Jakubov

• rekonštrukcia vozovky v Modre
• projektová dokumentácia rekon-

štrukcie cesty III/1059
• projektová dokumentácia na 

okružnú križovatku v Senci
• štúdia trasovania severného ob-

chvatu Malaciek, ako aj trasova-
nia prepojenia cesty I/61 a diaľ-
nice D4

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:

Otvorili sme cestu  
Rohožník – Malacky 
Po 50 rokoch má naše krásne Záhorie kvalitnú cementobetónovú cestu. 
Špeciálny povrch zaručí, že opravy nebudú potrebné aspoň 30 rokov. Na 
Slovensku to je prvá regionálna cesta s takouto úpravou. Takmer 8-kilo-
metrový úsek sa nám podarilo zmodernizovať, rozšíriť na 9,5 metra, vyrov-
nať „zákruty smrti“ a bezpečnosť zvýšiť aj odstavnými pruhmi a spomaľova-
cími ostrovčekmi. 

Projekt bol realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku poskytnutému v rámci 
IROP, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informati-
zácie SR.
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ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA 
V kraji boli otvorené 
3 záchytné parkoviská 
a 2 prestupné terminály 
so záchytnými parkoviskami

S podporou IROP a OPII sa v regió-
ne zrealizovalo päť projektov. Tieto 
uľahčia obyvateľom kraja presadnúť 
z áut na hromadnú dopravu. 
Investorom záchytných parkovísk  
P + R Pezinok a Ivanka pri Dunaji boli 
ŽSR. Investorom prestupných do-
pravných terminálov so záchytným 
parkoviskom vo Svätom Jure, v Šen-
kviciach a záchytného parkoviska  
v Malackách boli ako prijímatelia pod-
pory IROP jednotlivé mestá a obce.

Malacky

 Pezinok 

Svätý Jur

Ivanka pri Dunaji 

Šenkvice

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 pandemickom  
roku 2020 počítame s poklesom na 
cca 8,5 milióna. Náklady na regionál-
nu dopravu v Bratislavskom kraji za 
ostatné tri roky boli vo výške 54 mi-
liónov eur.  

PRÍMESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

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 ces-
tovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy s nadväznosťou na že-
lezničnú dopravu, ktoré už vychádzajú zo strategického 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. 

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 zá-
klade ktorého sa môžeme pustiť do realizačnej fázy. Obyvateľom žijúcim na 
obidvoch stranách rieky Morava sa tak výrazným spôsobom skráti čas do-
chádzky 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. 
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Školstvo
Záleží nám na kvalite župných škôl. Našich učiteľov si vážime.

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 zamestnan-
cov. 

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

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

technológie, inteligentné technológie, programovanie digitálnych tech-
nológií, dizajn interiéru, praktická sestra, asistent výživy, masér, veteri-
nárske zdravotníctvo, barbier či ochrana osôb a majetku.

•  Rozširujeme poskytovanie bilingválneho štúdia. K štyrom novým bi-
lingválnym gymnáziám s možnosťou štúdia v anglickom jazyku v Brati-
slave, Pezinku a Malackách pribudli v roku 2020 bilingválne gymnázium 
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 Erasmus+, 
ESF a v mnohých iných.

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

ZLEPŠUJEME PODMIENKY NAŠICH PEDAGÓGOV 
•  Platíme za prácu so študentmi po vyučovaní. Od apríla 2018 sme 

za mimovyučovaciu činnosť vyplatili viac ako 1,8 milióna eur. 
•  Jazykové kurzy – každý pedagóg má možnosť zvýšiť svoju kvalifiká-

ciu. Túto možnosť pravidelne využíva okolo 350 našich pedagógov.
•  Začínajúcim a uvádzajúcim pedagógom pridávame 100 eur k pla-

tu.
•  Navýšili sme odchodné pre pedagógov odchádzajúcich do dôchodku 

tak, aby za každých 10 rokov v školstve dostali jeden plat.
•  Mimoriadne koncoročné odmeny pre každého učiteľa 3 roky po 

sebe.
•  Navýšili sme platy kuchárkam a investovali do renovácií jedální.
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Modernejšie priestory aj vybavenie pre informatikov
Výsledkom projektu financovaného z Integrovaného regionálneho operač-
ného programu 2014 – 2020 sú aj modernejšie priestorové a technické pod-
mienky na odborné vzdelávanie. Takéto centrum odborného vzdelávania 
 a prípravy využívajú študenti SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1 
v Bratislave. Celkové náklady na rekonštrukciu, ako aj moderné vybavenie 
priestorov predstavujú takmer 1,6 milióna eur.  

Podobné aktivity sa realizujú tiež v COVP Farského 9 pre oblasť pekárstva, 
cukrárstva, mäsiarstva a lahôdkarstva; COVP Ivanka pri Dunaji pre oblasť 
agropodnikania a COVP Ivanská cesta 21 pre oblasť stavebníctva.

Otvorená škola BSK 
Projekt je zameraný na podporu špor-
tu na školách v našej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Podpora je smerovaná 
na doplnenie športového materiálu 
a náradia, bežnú údržbu športových 
zariadení a podporu celoškolských 
športových aktivít. V roku 2020 sme 
v rámci tohto projektu podporili  
42 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK v celkovej sume 125-tisíc eur. 

VÍZIA: TAKTO BUDE VYZERAŤ „SMART“ ŠKOLA
Inštitút regionálnej politiky predstavil víziu, ako má vyzerať moderné školstvo a vzdelávanie v kraji – Koncep-
ciu SMART škôl. Dokument obsahuje opis 10 funkcií, ktoré sú pre SMART školu kľúčové, avšak za najdôležitej-
šie 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 po-
slúži na argumentáciu a nastavovanie čerpania prostriedkov EÚ po roku 2020 do vzdelávacej infraštruktúry.

Projekt Škola škole 
Cieľom projektov je vzájomná spo-
lupráca medzi školami a školskými 
zariadeniami v zriaďovateľskej pô-
sobnosti BSK s cieľom vzájomného 
prospechu zo spoločných aktivít, 
skvalitnenia vzťahov medzi školami, 
vzájomného spoznania sa a zapoje-
nia pedagogického zboru a študen-
tov do recipročných aktivít. V rámci 
výzvy sme podporili 33 župných 
škôl s 22 projektmi v celkovej výške 
takmer 22 000 €. 

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

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

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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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 
kompetenciami štátu či inštitú-
cií pôsobiacich v zdravotníctve. 
Nedostatky zdravotníckeho sys-
tému naplno odhalila epidémia 
COVID-19. Aj preto je pre mňa 
výzvou podieľať sa na tvorbe opa- 
trení proti jej šíreniu a súčasne 
zlepšovať funkčnosť zdravotného 
systému zabezpečovaním dostup-
nosti zdravotnej starostlivosti. Na 
strane poskytovateľov to začal kraj 
podporou vzniku nových ambu-
lancií. Do budúcnosti máme ambí-
ciu prejsť k podpore vzdelávania 
žiadaných špecializácií, ako aj za-
vedenia objednávkového systému 
s cieľom optimalizácie počtu náv-
štev v ambulanciách. 

Spustili sme unikátnu dotačnú schému pre lekárov 
Koncom októbra 2019 sme spustili unikátnu dotačnú schému pre začínajú-
cich všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast. 
Reagovali sme tým na: 
• zvyšovanie sa priemerného veku všeobecných lekárov, 
• vysoký počet končiacich ambulancií všeobecného lekárstva bez náhrady 
• a malú atraktivitu odľahlých regiónov. 
Primárnym cieľom je podpora začínajúcich ambulancií a zlepšenie do-
stupnosti všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast. V rámci 
výzvy môže byť žiadateľovi 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 zve-
rejňujeme informácie o všetkých 
zdravotníckych zariadeniach, kto-
rým sme vydali povolenie. 

Občania na stránke navyše nájdu:
•  zoznam všetkých lekárov a lekární
•  ordinačné hodiny
•  nahlásené neprítomnosti lekárov
•  zastupovanie
•  rozpisy pohotovostných služieb 

rajónneho lekára
•  užitočné informácie a rady

bratislavskykraj.sk/zdravie

Pokračujeme v rekonštruk- 
cii Polikliniky Karlova Ves
Po kompletnej rekonštrukcii von-
kajšieho plášťa polikliniky vrátane 
výmeny okien a rekonštrukcii von-
kajšej terasy pokračujeme v rekon-
štrukcii sociálnych zariadení a vo 
výstavbe výťahu v detskom paviló-
ne. Zabezpečíme tak bezbariérový 
prístup na druhé podlažie.

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



| 09

TRI ROKY NA ŽUPE

Tomáš Szalay
riaditeľ odboru zdravotníctva  

a lekár Bratislavského  
samosprávneho kraja

Jednoznačne najdôležitejšou té- 
mou posledného roka bola – aj 
pre odbor zdravotníctva – pan-
démia COVID-19. Musím vy-
zdvihnúť osobné nasadenie všet- 
kých referentov pri niekoľkých 
vlnách distribúcie osobných 
ochranných pracovných pro-
striedkov poskytovateľom zdra-
votnej starostlivosti. Zabezpe-
čili distribúciu antigénových 
testov, ambulantným lekárom 
pomáhali spojazdňovať elektro-
nické recepty. Aktívne sme sa 
zúčastnili na plošnom testovaní, 
vypomohli sme aj pri testova-
ní zariadení sociálnych služieb.  
Pomohli sme koordinovať kapa- 
city nemocníc v našom kraji, aby  
aj v krízovej situácii zostala  
zachovaná dostupnosť zdravot-
nej starostlivosti.

Distribuovali sme ochranné pomôcky a rýchlotesty 
Na základe odborných usmernení, štandardov a protiepidemiologických 
opatrení sme pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v bratislavskom 
regióne v čo najrýchlejšom čase zabezpečili a na vlastné náklady distribuo-
vali ochranné odevy a rukavice, ochranné rúška, respirátory, ochranné ští-
ty, dezinfekciu na báze liehu a rýchlotesty COVID-19 IgG/IgM.  Rýchlotesty 
na rýchle kvalitatívne testovanie protilátok na COVID-19 sme distribuovali 
pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v regióne BSK s cieľom testo-
vať klientov aj zamestnancov.

Podporíme vznik modernej sanitkovej služby 
Hoci župa i mesto Malacky bojujú o zaradenie Nemocnice Malacky do 
siete poskytovateľov ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) financovanej  
z prostriedkov štátu, nad pokračovaním tejto služby visí otáznik. V prípa-
de zrušenia tejto služby budú akútne zdravotné prípady v čase od 22.00 do  
6.00 hod. namiesto do Malaciek smerovať priamo na špecializované praco-
viská do Bratislavy. Ak sa to stane, župa podporí vznik modernej sanitkovej 
služby a skvalitnenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v regióne.

Zabezpečili sme dopravnú zdravotnú službu
V rámci implementácie pandemických opatrení sme z vlastných zdrojov za-
bezpečili aj dopravnú zdravotnú službu. Táto zjednodušila rýchlotestovanie 
klientov v župných zariadeniach sociálnych služieb a prepravu pacientov 
do a zo zdravotníckeho zariadenia na území BSK. Touto službou sme navyše 
na území kraja pomohli pri preprave zdravotníckeho personálu a materiálu 
vrátane liekov.

Na našom webe sme v roku 2019 vytvorili interak-
tívnu mapu lekární a ambulantných pohotovostí. 
Obyvatelia nášho kraja tu na jednom mieste nájdu: 
• lekárne 
• centrálne príjmy nemocníc 
• ambulantné pohotovostné služby pre deti  

a dorast 
• ambulantné pohotovostné služby pre dospe-

lých 
• zubno-lekársku pohotovostnú službu 
• agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
 bratislavskykraj.sk/zdravie 

Interaktívna mapa lekární a ambulantných 
pohotovostí má pozitívny ohlas

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 testovania, 
sme testovali našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Počas ví-
kendu nasledovalo testovanie verejnosti.  Týmto krokom BSK vyšlo v ústre-
ty svojim kolegom – zamestnancom, štátu a predovšetkým mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, kde má župa svoje sídlo. V rámci realizačného tímu sa-
motného testovania nechýbali ani zamestnanci úradu, ako aj riaditeľ odboru 
zdravotníctva, ktorý realizoval samotné výtery nosohltana.
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Sociálna starostlivosť
Chránime zraniteľných a skvalitňujeme ich život v zariadeniach. 

Mgr. Mikuláš Krippel, 
PhD.   

podpredseda BSK
pre oblasť sociálnych služieb

Vážení obyvatelia Bratislavského 
samosprávneho 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 
dlhodobá starostlivosť. Zabezpečiť 
to je možné vďaka obrovskému na- 
sadeniu 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 priesto-
ry, rozširujú sa kapacity služieb 
(napríklad pre deti s poruchou au-
tistického spektra). Veľké poďako-
vanie patrí všetkým ľuďom pracu-
júcim 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 potre-
by 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 Dubová, 
do komplexne zrekonštruovaného objektu Modra-Kráľová a do zakúpeného 
domu v Modre. Časti prijímateľov sociálnych služieb Domova sociálnych 
služieb a zariadenia pre seniorov Rača sa začnú poskytovať sociálne služby 
v zrekonštruovanom objekte na Strelkovej ulici v Bratislave a v novoposta-
venom dvojdome rodinného typu v Bratislave.

Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov IROP.

Distribuovali sme 850-tisíc ochranných pomôcok a 80-tisíc testov
Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP) pridelené zo Správy štátnych 
hmotných rezerv od vypuknutia pandémie distribuuje na Úrade BSK aj Od-
bor sociálnych vecí. Na základe aktuálnej pandemickej situácie a podľa roz-
hodnutia Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky boli dis-
tribuované masky, rúška, respirátory FFP2, FFP3, ochranné okuliare a štíty, 
chirurgické rukavice, ochranné obleky a návleky na obuv, dezinfekcia, anti-
génové testy a rýchlotesty na COVID-19. Ochranné prostriedky proti pandé-
mii a testy v celkovom počte takmer 950-tisíc kusov boli distribuované: 
• neverejným poskytovateľom sociálnych 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 sociálnej kurately so 

sídlom v regióne BSK. 
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Zvyšujeme kapacitu v ZSS ROSA
Po roku fungovania špecializovaného zariadenia v Zariadení sociálnych 
služieb ROSA sme v septembri rozšírili kapacitu na dvojnásobok, t. j. z pô-
vodných 8 na 16 miest. Sociálna služba pre deti s poruchou autistického 
spektra (6 – 18 rokov)  je naďalej poskytovaná ambulantnou formou, t. j. cez 
deň sú v rukách odborníkov a večer si ich rodičia odvezú domov.
V rámci rozšírenia kapacity, ku ktorému došlo podľa plánu, sa rozšírili aj 
priestory, v ktorých sa táto služba poskytuje. Pribudli ďalšie kompletne 
zrekonštruované miestnosti. Tieto sú materiálovo vybavené úplne nanovo  
a podľa špecifických potrieb prijímateľov. Úprava priestorov v zariadení na 
bratislavskej Dúbravskej ceste č. 1, ako aj materiálové vybavenie zariadenia 
bolo financované z rozpočtu BSK.

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 interven-
cie 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.

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 náras-
tu sociálno-patologických javov. V roku 2020 sme na 24 projektov týmto sub-
jektom poskytli až 607-tisíc eur.

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

Nový oddychovo- 
-technický areál v DSS 
Rozsutec
V lete 2020 sme v Domove sociál-
nych služieb Rozsutec s kapacitou  
32 miest otvárali nový oddycho-
vo-technický areál. Pre prijímateľov 
sociálnej služby, ktorú tu poskytuje-
me ambulantnou, týždennou, ako aj 
celoročnou pobytovou formou, sme 
takýmto spôsobom vytvorili príjem-
nejšie a prirodzené prostredie aj 
v exteriéri zariadenia. Miesto pod 
pergolou slúži na komunitné pose-
denie pre prijímateľov či ich príbuz-
ných, spevnená plocha zo zámkovej 
dlažby navyše pomáha osobám s po-
hybovými ťažkosťami. Materiálové 
vybavenie zariadenia bolo financo-
vané z rozpočtu BSK.
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Kultúra a voľný čas
Pokračujeme vo veľkých rekonštrukciách a staráme sa o rozvoj kultúry v regióne. 
Zlepšujeme infraštruktúru cestovného ruchu a robíme kraj atraktívnejším pre turistov, ale aj domácich.

Nové župné divadlo – 
ŠTÚDIO A2  
Nový multifunkčný komorný scé-
nický priestor s variabilnou scénou 
i hľadiskom vznikol v priestoroch bý-
valej vínnej pivnice na Mickiewiczo-
vej ulici. Slávnostné otvorenie vo 
februári 2020 sprevádzal recitálový 
koncert Szidi Tobias. ŠTÚDIO A2, 
ktoré vzniklo ako pocta legendárne-
mu Divadlu na Korze, bude slúžiť aj 
ako priestor pre nezávislú a alterna-
tívnu kultúru. Na dobudovanie tohto 
divadelného priestoru sme tento rok 
vyčlenili 45 000 eur, ktoré boli použi-
té na osvetlenie, ozvučenie a zaobsta-
ranie vzduchotechniky. Po 30 rokoch 
sa tak v  Bratislave podarilo otvoriť 
prvé divadlo z  prostriedkov verej-
ných zdrojov.

Rekonštrukcia a moder- 
nizácia Divadla ARÉNA 
Uprostred leta nás veľmi potešila 
správa o právoplatnom stavebnom 
povolení na rekonštrukciu a moderni-
záciu objektu Divadla ARÉNA, ktoré 
čaká v nasledujúcom období rozsiah-
la rekonštrukcia. Po rekonštrukcii 
budú divadelníci používať moderné 
technológie a prevádzkové zázemie. 
Pre divákov bude pripravené po-
hodlnejšie javisko a šatne. Posledná 
rekonštrukcia v divadle prebehla asi 
pred tridsiatimi rokmi a absolútne 
nezohľadňovala technické či prevádz-
kové nároky. Len v minulom roku pri-
vítalo divadlo takmer 30-tisíc návštev-
níkov, preto si tento priestor veľkú 
rekonštrukciu zaslúži. 

Rekonštrukcia prístupo- 
vého mosta v Stupave 
Pamiatková obnova barokového 
prístupového mosta, národnej kul-
túrnej pamiatky, bola ukončená  
a slávnostne odovzdaná do užíva-
nia. Rekonštrukcia, pri ktorej sa pou- 
žili pôvodné prvky a metódy, zau- 
jala  aj odborníkov. Proces reštau-
rovania sošných prvkov, ako aj ce-
lej konštrukcie mostíka bol jedným  
z odborných príspevkov a diskusií 
na 17. ročníku medzinárodného semi-
nára 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 Kul-
túrno-kreatívne oživenie tradícií 
HERITAGE SK-AT podporeného  
z programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Rakúsko. Vďa-
ka projektu v Modre vznikne nové 
digitálno-dokumentačné centrum so 
študovňou, priestory pre malé javis-
kové formy, otvorené ateliéry a ško-
liace miestnosti, infobod a vinotéka 
s archívom vín. Kaštieľ bude slúžiť na 
rôzne komunitné aktivity a komplex-
ná obnova sa týka aj záhrady, ktorá 
bude sprístupnená verejnosti. 

Synagóga v Senci 
Pokračujeme v rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky, v ktorej už 
čoskoro zriadime nové župné kultúrno-kreatívne centrum Synagóga Se-
nec – priestor pre kultúru. 
Zámerom je vytvoriť tu nový priestor pre kultúru s multifunkčnou kul-
túrnou sálou na koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, prednášky, kon-
ferencie, workshopy, festivaly, a to na celoročnej báze. Súčasťou synagógy  
bude aj expozícia dejín židovskej kultúry bratislavského regiónu. 
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60-te výročie Malokarpat- 
ského múzea v Pezinku 
Múzeum zamerané na vinohradníc-
tvo a vinárstvo v prostredí Malých 
Karpát prezentuje našu históriu  
v modernom zážitkovo-interaktív-
nom predvedení. V Malokarpatskom 
múzeu v Pezinku prebehla rekon-
štrukcia, vďaka ktorej vznikli v pod-
kroví múzea nové priestory na vzde-
lávacie programy, prednášky a archív 
pre zbierkové 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 pivni-
ce, workshopy, filmový kvíz, tábor 
pre deti. Múzeum navyše predstavilo 
verejnosti novú publikáciu Pevnosť  
v Malých Karpatoch, ktorá prezentu-
je dlhoročné výsledky archeologické-
ho bádania v priestore veľkomorav-
skej pevnosti vo Svätom Jure.

Malokarpatská knižnica v Pezinku je stále 
populárnejšia
Malokarpatská knižnica v Pezinku okrem bohatej ponuky kníh či regionál-
nych dokumentov pripravuje množstvo podujatí pre deti, dospelých aj se-
niorov. 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 Heribano-
vú, Zuzanu Polonskú, Ľubomíru Mihálikovú, Nikoletu Kováčovú, Lenu Rie-
čanskú a Martu Hlušíkovú.  
Knižnica založila vlastný YouTube kanál Kniži Baba a posilnila komuniká-
ciu na sociálnych sieťach. Čitatelia si taktiež môžu z online katalógu stiahnuť 
elektronické knihy a objednávať si knihy e-mailom.

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, kto-
ré posudzovala odborná hodnotia-
ca komisia zložená zo 16 členov. Na 
financovaní projektov v oblastiach 
Tvorba a prezentácia diela; Aktivity 
kultúrnych organizácií; Malé a veľ-
ké festivaly, prehliadky, súťaže, sym-
póziá; Výskum a odborná reflexia sa 
BSK a NTB podieľali rovnakým die-
lom vo výške 150-tisíc eur, pričom 
využili pravidlá existujúcej dotač-
nej schémy. Takto pružne vzniknu-
tou spoluprácou medzi BSK a NTB 
sa podarilo pomôcť kultúre, ktorá sa 
v čase pandémie COVID-19 stala jed-
nou z najohrozenejších oblastí. 

300 000 €
na podporu umenia 

v Bratislavskom kraji

Spojili sme sa, aby sme 
dokázali viac!

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 ces-
tou za krásami tohto 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 sta-
nice, čo malo veľmi pozitívne ohlasy u cestujúcich. Reali-
záciou tohto vlakového spojenia zvyšujeme návštevnosť 
regiónu Záhorie a podporujeme rozvoj cestovného ru-
chu v obciach ležiacich na trati a v ich okolí.

*Turistický letný vlak Záhoráčik premával tento rok vďaka Minister- 
stvu dopravy a výstavby SR a Železničnej spoločnosti Slovensko.

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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Otvorili sme ďalších  
35 km cyklotrás
Pri príležitosti 140. výročia narode-
nia známeho generála, astronóma, 
diplomata a politika M. R. Štefánika 
sme otvorili ďalších vyše 35 kilo-
metrov cyklotrasy. Ide o upravenú 
horskú trasu v lese pre zdatnejších 
a stredne zdatných cyklistov. Tento 
posledný chýbajúci úsek Štefániko-
vej cyklomagistrály prechádza tro-
mi krajmi – Bratislavským, Trnav-
ským a Trenčianskym. Vo svojom 
území tak máme už celkovo 1 100 km 
cykloturistických trás. 

KORZO Zálesie ocenené v CEZAAR 2020
KORZO Zálesie, vybudované z cezhraničného projektu Danube Bike  
& Boat, kde vedúcim partnerom bol Bratislavský samosprávny kraj, získalo 
ocenenie CEZAAR 2020 v kategórii exteriér. Táto jedinečná stavba prispela 
k postupnému pretváraniu zanedbaného pobrežia rieky na živú dedinskú 
promenádu.  Priestor v súčasnosti umožňuje prechádzky v prírode, objavo-
vanie fauny a flóry a slúži ako oddychové miesto pre vodákov, cykloturistov 
a v neposlednom rade pre domácich obyvateľov. Bývalé smetisko na brehu 
rieky vystriedala oddychová plocha s malou rozhľadňou, dreveným mólom 
na vyloďovanie a korzovanie a prístreškami na piknik. Takisto pribudol prí-
rodný amfiteáter pre malé kultúrne aktivity.
Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov programu Interreg SK-HU  v rámci pro-
jektu Danube Bike & Boat.

Pumptracková dráha 
Modra – Piesok 
Na dráhe dlhej 113 metrov si rodi-
čia a deti, široká verejnosť a hlavne 
cyklisti, korčuliari, skejtbordisti či 
kolobežkári môžu zdokonaliť svoju 
jazdu, sebadôveru a kondíciu. Bike 
park na Zochovej chate sa aj tento 
rok v letných mesiacoch stal obľú-
beným a vysoko navštevovaným 
miestom. Tento unikátny športový 
areál vznikol vďaka spolupráci BSK 
s mestom Modra. V júni predseda 
BSK Juraj Droba spoločne s primáto-
rom Modry Jurajom Petrakovičom 
a so slovenským reprezentantom 
v horskej cyklistike v zjazdových 
disciplínach Filipom Polcom sláv-
nostne otvorili už jeho štvrtú sezónu.

Turistická rozhľadňa v Modre aj vďaka BSK
Prispeli sme na výstavbu turistickej rozhľadne Alexandra Filípka na vrchu 
Veľká homoľa v Modre vysokej 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 finančne podieľal sumou vo výške 59-tisíc eur.

Kaštieľ v Čunove prejde komplexnou obnovou, 
vznikne v ňom ekoncetrum 
Budovanie ekocentra bude pozostávať z troch fáz, a to rekonštrukcie národ-
nej kultúrnej pamiatky – čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky. 
V priestoroch ekocentra vznikne interaktívna expozícia zameraná na rôzne 
zložky prírodného dedičstva regiónu (delta Dunaja, lužné lesy) spolu s tvori-
vými dielňami a multifunkčnou sálou.  Cieľom ekocentra je prezentácia eko-
turistických atrakcií celého regiónu, podpora spolupráce verejných a sú- 
kromných inštitúcií so záme-
rom ochrany prírodného dedič-
stva v slovenskom a rakúskom 
pohraničí, výuka tematicky za-
meraných environmentálnych 
a prírodovedných predmetov, 
krúžkov a kurzov pre všetky ve-
kové kategórie, ktoré sa kombi-
nujú s poznávacími aktivitami  
v prírode, či akcie pre širokú verej-
nosť s ekoturistickými službami.

Projekt bude financovaný prevažne cez Európsky fond regionálneho rozvoja prostredníctvom 
programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko v rámci projektu Ecoregion SKAT  
a programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko v rámci projektu Ecoregion SKHU. 
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Životné prostredie
Podporujeme trvalo udržateľný rozvoj regiónu a ochranu prírodných zdrojov.

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 realizuje-
me cyklolávku cez rieku Moravu. 
Aktívne zastupujeme župy zdru-
žené v SK8 pri ochrane životného 
prostredia na úrovni ministerstva 
životného prostredia aj EÚ. 

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

Ochrana lesov na území BSK
Vypracovali sme Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri 
ochrane lesov na území Bratislavského kraja. Tento „zelený“ dokument 
bude základom spolupráce až 64 subjektov z radov miest, obcí, mimovlád-
nych organizácií aj jednotlivcov. V zmysle memoranda sme obstarali aj 
Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území Bratislavského 
kraja, ktorý sa opiera o najmodernejšie vedecké základy. 

Pasportizácia zelene
Pustili sme sa do pasportizácie ze-
lene v areáloch, ktoré vlastní alebo 
spoluvlastní BSK. Znamená to, že  
o jednotlivých drevinách budú 
vypracované podrobné záznamy. 
Zistíme nielen ich počet, ale aj vek  
a zdravie. Lepšie tak ochránime exis-
tujúcu zeleň a dáta zužitkujeme aj 
pri plánovaní ďalšej výsadby. 

Ochrana vôd na území BSK
V snahe byť lídrom v oblasti ochrany životného prostredia pripravil 
BSK v minulosti niekoľko zásadných strategických a koncepčných do-
kumentov. V roku 2018 sme obstarali dokument Koncepcia ochrany  
a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Na koncepciu nadväzuje akčný plán, ktorý bol vy-
pracovaný v roku 2020. Akčný plán rieši špecifické problémy ochrany  
a využívania povrchových a podzemných vôd na území a bude použitý ako 
územnoplánovací podklad v procese aktualizácie dokumentácie regiónu  
a dotknutých obcí.

Aktualizujeme 
cyklokoncepciu
Pripravíme ratifikačný dokument, 
ktorý bude slúžiť ako podklad na 
čerpanie financií v ďalšom progra-
movom období. Bude odrážať roz-
vojové plány v regióne a prepojí 
mestá, obce a prestupové terminály, 
ktoré rýchlo rastú v okolí Bratislavy. 
Veríme, že cyklodoprava má v kraji 
veľký potenciál a viac ľudí na bicy- 
kloch znamená menej áut a zdravšie 
životné prostredie. Na to však potre-
bujeme bezpečné a vzájomne popre-
pájané trasy. 



PF 2021

Prajeme vám
príjemné prežitie vianočných sviatkov,

do nového roku pevné zdravie
 a veľa príležitostí užiť si náš kraj naplno.


