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Tomáš Szalay:

Benefity
očkovania
výrazne
prevyšujú
riziká

Začala sa výstavba 
nového cyklomosta 
cez rieku Moravu



Staviame
Už je to viac ako rok. Odložili sme nabok všetko nedôležité  
a sústredili sme sa na jednu jedinú prioritu – ochranu zdravia 
a životov. Náš každodenný život sa zmenil doslova zo dňa  
na deň. Výnimkou nebol ani Úrad Bratislavského samospráv-
neho kraja. Kompletne sme prekreslili fungovanie úradu, 
predefinovali priority, prehodnotili rozpočet. Diapazón našich 
aktivít sa zúžil na niekoľko kľúčových činností: protipandemic-
ké obmedzenia, testovanie a napokon očkovanie.

Prešiel rok a začína svitať na lepšie časy. Očkovanie zaberá  
a verím, že pandémia je konečne na ústupe. Uvedomujem si,  
že nás čaká ešte dlhá cesta, kým ju porazíme úplne. Nadišiel 
však čas, keď môžeme začať vyberať zo zásuviek projekty,  
ktoré sme tam minulý rok nedobrovoľne odložili.

O to viac sa teším, že vízie, ktoré boli donedávna len nakresle-
né na papieri, sa pretavujú do reality. Spomeniem tie najhorú-
cejšie novinky.

Odborné školstvo: Posledných tridsať rokov bolo na vedľajšej 
koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto škôl je veľmi veľký. 
Preto sme sa rozhodli investovať do našich škôl a spraviť ich 
modernejšie a atraktívnejšie. Jednou z prvých lastovičiek,  
kde už môžete vidieť reálne kontúry, je Spojená škola v Ivanke  
pri Dunaji. V areáli vznikne moderné priestorové aj technolo-
gické zázemie, ktoré bude plne vyhovovať požiadavkám trhu 
práce.

Doprava: Nielenže sme schválili Plán udržateľnej mobility,  
ale pustili sme sa aj do nových projektov. V najbližších týž-
dňoch dokončíme pripojenie križovatky Triblavina na „starú 
seneckú cestu“ a koncom leta začneme stavať obchvat Sloven-
ského Grobu a Chorvátskeho Grobu.

Sociálne služby: Naplno sme sa pustili do deinštitucionalizá-
cie zariadení sociálnych služieb a už staviame. Postupne tieto 
zariadenia pretvoríme na menšie, rodinné a presúvame ich  
z periférií priamo do centra komunít. Meníme tak nielen živo-
ty klientov, ale aj celkový pohľad na sociálne služby.

Voľný čas: Aj vy ste si obľúbili Cyklomost slobody? V tom prípa-
de mám pre vás dobrú správu. Už budúci rok k nemu pribudne 
dvojička – nová cyklolávka vo Vysokej pri Morave. Výstavba 
mosta cez rieku Moravu je už v plnom prúde.

A to ani zďaleka nie je všetko. Viac sa už dozviete v najnovšom 
čísle časopisu.

Príjemné čítanie.

 EDITORIÁL

Nový cyklomost cez rieku Moravu spojí obce 
Vysoká pri Morave a Marchegg.
Foto: Michal Feik

Juraj

Droba
predseda Bratislavského
samosprávneho kraja
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Keď sa bavíme o veľkých doprav-
ných projektoch, je dôležité, aby 
sme v spolupráci s MDaV SR aj  
s hl. m. SR Bratislava pokračovali  
v príprave Bratislavského želez- 
ničného uzla vo vzťahu k stanici 
Bratislava – Filiálka, zahusťovaní 
železničných zastávok TIOPOV, po-
kračovali v príprave projektu vod-
nej a železničnej dopravy a naďalej 
zlepšovali Bratislavskú integrova-
nú dopravu. Čo sa týka župných 
projektov, 1. časť obchvatu Grobov 
sa začne realizovať tento rok, čo sa 
sľubovalo už 10 rokov, a konečne 
treba sa venovať aj revitalizácii 
a oprave krytov vozoviek v našej 
správe. Už sme vo fáze verejného 
obstarávania 30 km úsekov v okre-
se Malacky (Kostolište, Zohor-Láb, 
Rohožník, Stupava, Marianka),  
v okrese Pezinok (Slovenský Grob, 
Chorvátsky Grob, Čierna Voda, 
Svätý Jur, Modra) a v okrese Senec 
(Tomášov, Hrubý Šúr, Nová Dedin-
ka, Tureň, Senec, Dunajská Lužná, 
Ivanka pri Dunaji), ktoré chceme 
realizovať ešte tento rok. Pripra-
vuje sa súťaž aj na nákup novej 
techniky potrebnej na výkon prác 
počas letnej a zimnej údržby našich 
ciest, sanácia zosuvov v Blatnom, 
Šenkviciach, oprava a diagnostika 
mostov v rámci nášho kraja.

Doprava začína byť v našom kraji 
už naozaj nezanedbateľným prob-
lémom. Vnímam to ako obyvateľ 
regiónu, ako starosta obce aj ako 
predseda Združenia miest a obcí 
Malokarpatského regiónu a vo veľ-
kej miere aj ako vodič. V Pezinku  
v smere od Svätého Jura bývajú 
pravidelne zápchy v pracovných 
dňoch už v čase od štrnástej hodiny. 
Preto si myslím, že prioritou by 
malo byť vybudovanie obchvatu  
Pezinka a Modry, ktorý by obchá-
dzal aj Slovenský a Chorvátsky 
Grob. Ďalšou prioritou, ktorej rie-
šenie si viem predstaviť, je oblasť 
cyklodopravy. V tomto smere sa  
v našom okrese už veľa vybudova-
lo, ale bolo by dobré dotiahnuť spo-
jenie existujúcich trás a prepojenie 
obcí s väčšími dopravnými uzlami,  
kde je železničná stanica. V našom 
regióne sú to najmä mestá Pezinok 
a Svätý Jur. COVID-19 nám poskytol 
viacej času a vyhnal nás do prí-
rody, tento trend si treba udržať 
a využívať na to všetky dostupné 
prostriedky.

Onedlho bude dostavaná časť diaľ-
ničného obchvatu Bratislavy D4, 
avšak ukončený bude v Rači. Pokiaľ 
nedôjde k následnému prepojeniu 
tunelom na Záhorie a s Rakúskom, 
riešenie problému je len polovičné. 
Čoskoro pomôže doprave nový 
úsek rýchlostnej cesty R7 medzi 
Prievozom a Ketelcom. V okrese 
Malacky je potrebné riešiť chýbajú-
ce mimoúrovňové križovatky, ako 
napríklad Stupava-Sever a obchvat 
Malaciek. Cyklistický most Vysoká 
pri Morave – Marchegg je už vo 
výstavbe, ale pre potreby Záhoria 
je nutné vybudovať aj cestný most 
do Rakúska medzi Vysokou pri 
Morave a Záhorskou Vsou. Dôle-
žité sú rekonštrukcie ciest II. a III. 
triedy, keďže sme vstupnou bránou 
pre rakúskych turistov. Železničnú 
dopravu treba rozvíjať hlavne tam, 
kde je veľká výstavba, čiže v smere 
do Dunajskej Stredy, Galanty a Tr-
navy s prislúchajúcimi záchytnými 
parkoviskami.

Alžbeta

Ožvaldová
podpredsedníčka BSK

Štefan

Gašparovič
Starostovia pre kraj

Dušan

Dvoran
Starostovia pre kraj
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Ďakujeme, že ste zodpovední!

Dopravnému plánovaniu v regióne doteraz chýbal systémový prístup, ktorý sa odzrkadlil 
na neefektívnom využívaní obmedzených finančných zdrojov bez požadovaných výsledkov. 

Bratislavský kraj sa preto rozhodol využiť tvorbu Plánu udržateľnej mobility (PUM) ako príležitosť 
a prostredníctvom neho začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na vyváženom rozvoji 

všetkých dôležitých spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti.

Ktoré z dopravných projektov považujete v rámci Bratislavského kraja za prioritné?
Ktoré by sa podľa vás mali realizovať ako prvé?

 bratislavskykraj.sk
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V regióne
Malokarpatska
vznikne nová
Zlepšenie dopravnej situácie, časová úspora pre vodi-
čov, ale najmä odbremenenie obcí Chorvátsky Grob  
a Slovenský Grob od tranzitnej dopravy. To všetko 
prinesie vybudovanie cestného obchvatu obcí Malo-
karpatska. Nová cesta bude merať 1,7 kilometra.

„Napriek tomu, že pre rozvoj dopravy v Bratislavskom 
kraji je kľúčová koľajová doprava, je potrebné budovať aj 

Začala sa výstavba 
nového 
cez rieku Moravu
Práce na novom cyklomoste medzi Slovenskom a Ra-
kúskom sú už v plnom prúde. Dokončený bude pred 
letom budúceho roka a spojí obce Vysoká pri Morave  
a Marchegg.

„Cykloturizmus je v Bratislavskom kraji veľmi obľúbeným 
spôsobom trávenia voľného času. Už dnes máme v kraji 
viac ako tisíc kilometrov značených cyklotrás. Teším sa, 
že budúci rok vďaka novému cyklomostu vzniknú ďalšie 
možnosti na bicyklovanie a spoznávanie krás povodia 
rieky Moravy,“ uviedol Juraj Droba, predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja (BSK).

Nový cyklomost cez rieku Moravu bude mať dĺžku  
270 metrov a šírku 4 metre. Predpokladaný termín 
ukončenia stavebných prác je v priebehu prvého pol-
roka 2022. Celkové náklady na projekt sú spolu 5,1 mil. 
eur, bratislavská župa financuje 2,059 mil. eur. Projekt 
je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

DOPRAVA 
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cestné obchvaty okresných miest a obcí, ktoré trpia naj-
väčšou intenzitou dopravy. Najväčšia potreba budovania 
cestných obchvatov je na území Malokarpatska, predo-
všetkým v úseku Chorvátsky Grob, Pezinok a Modra,“ 
uviedol Juraj Droba, predseda Bratislavského samo-
správneho kraja.

Projekt pozostáva z viacerých etáp. Nultá etapa sa 
bude začínať v križovatke Triblavina a končiť na ceste 
III/1059 medzi Chorvátskym Grobom a miestnou čas-
ťou Čierna Voda. Výstavba tejto etapy by sa mala začať 
koncom leta tohto roku. Ukončenie je plánované na 
jeseň 2022. Bratislavský samosprávny kraj už finišuje 
so súťažou na zhotoviteľa. Obchvat by mal v budúcnos-
ti pokračovať smerom na Pezinok.

„Projekt okrem ekologickej cyklodopravy a turizmu podpo-
rí aj cezhraničnú spoluprácu a regionálny rozvoj. Taktiež 
pomôže vytváraniu nadnárodných partnerstiev, a teda 
je odpoveďou na neustále sa meniacu diverzitu európskej 
spoločnosti,“ uzavrel bratislavský župan Juraj Droba.

Cyklomost cez rieku Moravu
Foto: Michal Feik
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Cestné projekty v Bratislavskom regióne 

Obchvat obcí Malokarpatska 
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina 
s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda

D1 Bratislava – Senec
(Bratislava – Triblavina)
Rozšírenie existujúcej diaľnice D1 na 8-pruh

Križovatka D1 Triblavina
Vybudovanie nového napojenia na diaľnicu D1
s rozšírením existujúcej diaľnice D1 na 8-pruh

D1 Bratislava – Senec
(Triblavina – Senec)
Rozšírenie existujúcej diaľnice D1 na 8-pruh

Križovatka D1 Blatné
Vybudovanie nového napojenia na diaľnicu D1

D4 Bratislava, Rača – Bratislava, Jarovce
Projekt nultého obchvatu Bratislavy

I/61 Bratislava – Senec
Rozšírenie cesty I/61

Obchvat obcí Malokarpatska
Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina
s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda

D1 Bratislava – Senec
Rozšírenie existujúcej diaľnice D1 na 8-pruh

Križovatka D1 Triblavina
Vybudovanie nového napojenia na diaľnicu D1  
s rozšírením existujúcej diaľnice D1 na 8-pruh

D1 Bratislava – Senec (Triblavina – Senec)
Rozšírenie existujúcej diaľnice D1 na 8-pruh

Križovatka D1 Blatné
Vybudovanie nového napojenia na diaľnicu D1

D4 Bratislava, Rača – Bratislava, Jarovce
Projekt nultého obchvatu Bratislavy

I/61 Bratislava – Senec
Rozšírenie cesty I/61



 NOVINKY Z KRAJA

Rada partnerstva kraja pripravuje 
zásobník strategických projektov
Už po tretíkrát zasadla Rada partnerstva pre integrova-
ný územný rozvoj Bratislavského kraja. Cieľom stretnu-
tia bolo predstavenie výstupov jednotlivých tematic-
kých komisií, ktoré pracujú na vytvorení zásobníka 
strategických projektov v oblastiach dopravy, školstva, 
vedy, výskumu a inovácií, cestovného ruchu a kultúry, 
zdravotníctva, sociálnej oblasti a životného prostredia.

V centre Bratislavy vznikne nový 
verejný priestor
Na námestí SNP, Kamennom námestí a Námestí Nežnej 
revolúcie má vzniknúť unikátny priestor s rozlohou 
takmer 35-tisíc štvorcových metrov. Zjednoduší sa 
pohyb peších, ubudnú autá, rozšíri sa plocha zelene 
a pribudnúť má aj nová kamenná dlažba a mestský 
mobiliár.

Pezinok prijíma návrhy 
na mestské ocenenia
Návrhy na ocenenia, ktoré sa udeľujú pri príležitosti 
výročia výsad slobodného kráľovského mesta Pezinok, 
môže podávať aj široká verejnosť, a to do 17. mája na 
e-mailovú adresu ocenenia@msupezinok.sk.

Župa spustila očkovanie pacientov  
s chronickými chorobami
„Veľmi nám záleží na tom, aby bolo očkovanie čo naj-
spravodlivejšie a aby naozaj mali prednosť tí, ktorí ho 
nutne potrebujú a márne čakajú na termín. Preto sme 
otvorili možnosť prihlásiť sa na očkovanie pre pacientov 
s chronickými chorobami, a to bez ohľadu na vek,” hovorí 
Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK). Ako náhradníci na očkovanie sa môžu re-
gistrovať nielen držitelia preukazu ŤZP, ale aj pacienti 
s chronickými chorobami, so závažnými a stredne zá-
važnými ochoreniami. Prihlasovací formulár je možné 
nájsť na stránke www.bratislavskykraj.sk.

Plán udržateľnej mobility  
dostal zelenú
„Dopravnému plánovaniu v regióne doteraz chýbal systé-
mový prístup, ktorý sa odzrkadlil na neefektívnom využí-
vaní obmedzených finančných zdrojov bez požadovaných 
výsledkov. Na základe týchto uvedených skutočností sa 
Bratislavský kraj rozhodol využiť tvorbu Plánu udrža-
teľnej mobility ako príležitosť a prostredníctvom neho 
začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na 
vyváženom rozvoji všetkých dôležitých spôsobov dopravy 
smerom k jej udržateľnosti,“ uviedol predseda BSK Juraj 
Droba. Dokument sleduje viacero cieľov ako zlepšenie 
kvality ovzdušia, zníženie uhlíkovej stopy a zvýšenie 
priestorovej efektivity dopravy. Plán počíta so zvýše-
ním výkonnosti, spoľahlivosti a dostupnosti verejnej 
dopravy. V neposlednom rade je cieľom dokumentu aj 
vyššia bezpečnosť a finančná udržateľnosť.

Očkovacie centrum NFŠ
Foto: Monika Kováčová

Novinky

V Bratislavskom kraji  
sa sčítalo 88 % obyvateľov
Historicky prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov 
má za sebou ďalšiu fázu a pokračuje asistovanou for-
mou určenou pre digitálne vylúčených. Prvé základné 
výsledky sčítania chce Štatistický úrad SR poskytnúť 
už v roku sčítania obyvateľov, závisí to, samozrejme, 
od pandemickej situácie a toho, kedy sa reálne ukončí 
asistované sčítanie. Ďalšie údaje budú k dispozícii  
v roku 2022 a komplexne spracované údaje pre medzi-
národnú úroveň musia byť publikované najneskôr do 
začiatku roku 2024.

Zaočkovali sme   ľudí
Veľkokapacitné očkovacie centrum Bratislavského 
kraja začalo fungovať v polovici marca v priestoroch 
Národného futbalového štadióna. Dosiaľ bolo zaoč-
kovaných 52-tisíc ľudí. Rekord v počte zaočkovaných 
padol v nedeľu 18. apríla. Za jeden deň dostalo vakcínu 
proti ochoreniu COVID-19 až 3 460 ľudí.

 bratislavskykraj.sk



5  6

NOVINKY Z KRAJA 
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Bratislavský lesopark sa rozširuje 
o veľkú časť štátnych lesov
Viac ako polovicu lesov na území Bratislavy spravujú 
práve štátne lesy. Na veľkom území, viac ako 4-tisíc 
hektárov, tak vďaka dohode medzi hlavným mestom  
a Lesmi SR budú lepšie chránené vzácne lesy. Obyvate-
lia získajú nové možnosti na trávenie času v prírode.

Stromom v centre Malaciek  
sa ľahšie dýcha
Pálffyovská lipa na Zámockej a javory na Ferdiša 
Kostku v Malackách majú o niečo lepšie podmienky 
na život. Všetky spomínané stromy zvieral asfaltový 
chodník ako silný pancier. V dôsledku toho trpeli ich 
koreňové systémy aj pne. Dnes to už našťastie nie je 
pravda a stromom sa ľahšie dýcha.

Nájomné byty v Malackách  
sú už pripravené
Je ich jedenásť a vznikli rekonštrukciou priestorov  
v obytnom dome na Mierovom námestí. Primárne 
budú určené lekárom a učiteľom, ktorých je v našom 
meste nedostatok. Mesto okrem toho pripravuje vý-
stavbu troch nových bytových domov na ďalších  
24 bytov.

V Pezinku vzniká  
Aktívny park Za Hradbami
Jeho súčasťou bude okrem detských ihrísk aj multi-
funkčné ihrisko, workoutové ihrisko, terasa i fitnes zóna.

V Chorvátskom Grobe vzniknú  
dve nové školské triedy
Obec začala s výstavbou tzv. prepojovacieho krčka 
medzi budovou základnej a materskej školy na Školskej 
ulici. Ide o novú budovu školy, v ktorej vzniknú dve 
nové triedy.

Na Slnečných jazerách je zóna  
s maximálnou rýchlosťou 20km/h
Zmena má priniesť väčšiu bezpečnosť pre chodcov, 
korčuliarov, cyklistov alebo kohokoľvek, kto využíva 
možnosť pobytu na Slnečných jazerách, či už s cieľom 
oddychu, alebo práce. Zníženie rýchlosti určite ocenia 
aj rodiny s deťmi. V areáli jazier pribudlo aj značenie 
pre cyklistov či stojany na bicykle a kolobežky. Novin-
kou je aj servisný stojan na drobné opravy na bicykli 
alebo dofúkanie kolies.

Podpora pre Nemocnicu Malacky
Župa sa rozhodla pomôcť obyvateľom Záhoria tým,  
že podporila nemocnicu v Malackách, ktorá sídli  
v budove BSK. Poslanci schválili do konca roka 2022 
zníženie nájomného pre prevádzkovateľa nemocnice. 
Aj vďaka tomu získajú obyvatelia regiónu lepšiu zdra-
votnú starostlivosť a kvalitnejšiu diagnostiku, zvýši 
sa bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. 
Nemocnica počíta so zlepšením a s obnovou mate-
riálno-technického vybavenia, ako napríklad kúpou 
nového digitálneho RTG, so zabezpečením gastro veže, 
zakúpením nového echokardiografu, EEG a ďalších 
prístrojov.

Kaštiel a Nemocnica v Malackách
Foto: Michal Feik

Koncepcia územného  
rozvoja cyklotrás
Fanúšikovia cyklistickej dopravy sa môžu tešiť,  
že v regióne pribudnú nové cyklotrasy. Samosprávny 
kraj odsúhlasil aktualizáciu Koncepcie územného roz-
voja cyklotrás BSK, ktorej cieľom je odľahčenie preťa-
ženej dopravnej infraštruktúry v regióne. Cyklotrasy 
boli navrhnuté tak, aby uľahčovali dopravu z domu  
do práce alebo do školy.

Cyklomost Slobody
Foto: Monika Kováčová
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Areál jazdeckej školy v Zálesí
Foto: Jozef Gabík

Pri príležitosti Dňa učiteľov 
sme udelili 20 ocenení
Bratislavský samosprávny kraj si každoročne pripomí-
na záslužnú prácu pedagogických zamestnancov škôl 
a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti pri príležitosti ich sviatku – Dňa učiteľov.
 
V tomto roku prišlo 47 návrhov, z ktorých výberová 
komisia vybrala 20. Ocenení pedagógovia dostanú 
finančnú odmenu vo výške 350 eur, ďakovný list 
predsedu BSK a vecný dar v podobe umeleckého diela – 
sklenenej knihy.
 
Aj keď sa pre aktuálne epidemiologické opatrenia 
nemôže konať tradičné spoločenské stretnutie predse-
du BSK so zamestnancami škôl a školských zariadení, 
chceli by sme im aspoň takouto formou prejaviť našu 
vďaku a uznanie ich práci, ktorou prispievajú k tomu, 
aby z našich detí vyrástli vzdelaní ľudia a vyspelé 
osobnosti.

Maturitná skúška bude
odrážať štyri roky práce
maturantov
Študenti posledných ročníkov stredných škôl budú 
v tomto školskom roku maturovať administratívne. 
Výsledky maturitnej skúšky určia školy tak ako minulý 
rok aritmetickým priemerom z výsledkov študenta 
počas celého štúdia na strednej škole. Priemer známok 
sa vypočíta zo všetkých koncoročných vysvedčení 
študenta a z posledných dvoch polročných vysvedčení 
pri 4- a 5-ročných programoch. Pri 8-ročných progra-
moch sa berú do úvahy známky z posledných štyroch 
ročníkov a polročné známky z posledných dvoch rokov. 
Výsledné známky sprístupní škola študentom do  
19. mája 2021.

Ak študent nebude spokojný so známkou, ktorá sa mu 
vypočíta z aritmetického priemeru známok, do  
21. mája 2021 môže z daného predmetu požiadať o vy-
konanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. 
Administratívne vykonanie internej časti maturitnej 
skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturit-
nej skúšky.  Ak si študent zvolil maturitu z dobrovoľné-
ho predmetu, maturuje z neho ústne alebo do 30. apríla 
môže skúšku z dobrovoľného predmetu zrušiť. Ústne 
maturity na žiadosť študenta sa uskutočnia v termíne 
od 31. mája 2021 do 30. júna 2021.

Župa uskutočnila prvý
„EKO“ webinár
Z iniciatívy podpredsedníčky Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Eleny Pätoprstej a s podporou 
predsedu BSK Juraja Drobu sa uskutočnil prvý ,,EKO“ 
webinár určený pre záujemcov z radov zamestnancov 

župných škôl. Zúčastnilo sa na ňom 51 zástupcov stred-
ných škôl a odbornej verejnosti. Hlavnými témami 
boli ,,Motýlie lúky v školských areáloch“ a ,,Praktické 
inšpirácie na učenie v exteriéri s využitím medzipred-
metových vzťahov v čase pandémie“.
 
Webinár poskytol mnoho informácií, napríklad ako 
učenie vonku prirodzene prehlbuje medzipredmetové 
vzťahy, ako zakladať lúku, aké sú vhodné semienka na 
výsadbu lúky v školských areáloch a veľa ďalších.
 
Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo podporuje 
ekologické aktivity, a preto aj v budúcnosti plánuje 
pokračovať v organizovaní podobných stretnutí na 
aktuálne ekotémy. Medzi účastníkmi boli riaditelia 
škôl, učitelia koordinátori pre ekologickú výchovu, ale 
aj vychovávatelia a správcovia budov a školských areá-
lov. Účastníci ocenili možnosť získať veľa vzájomných 
skúseností a inšpirácií.

Bratislavský kraj
modernizuje stredné 
školstvo
Spojená škola v Ivanke pri Dunaji prechádza rozsiah-
lou rekonštrukciou. Týka sa Jazdeckej školy Zálesie  
a jej deviatich objektov odborného teoretického  
a praktického vyučovania centra odborného vzdeláva-
nia a prípravy. Pracovisko získa moderné priestorové 
aj technologické zázemie, ktoré bude plne vyhovovať 
požiadavkám trhu práce v oblasti pôdohospodárstva  
a veterinárstva.

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo 
na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch týchto 
škôl je veľmi veľký. V Bratislavskom kraji chýbajú naprí-
klad strojní mechanici, technológovia kozmetiky  
a chemických liečiv, agropotravinári, ale aj informatici 
či grafickí dizajnéri. Preto sme sa rozhodli investovať do 
našich škôl a spraviť ich modernejšie a atraktívnejšie,“ 
ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

 bratislavskykraj.sk
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Vďaka trpezlivosti a disciplíne nás všetkých sa postup-
né uvoľňovanie mimoriadnych protipandemických 
opatrení prejavilo aj vo verejnej hromadnej doprave. 
Tak ako bolo potrebné niektoré spoje obmedziť či nie-
ktoré linky dočasne zrušiť, je nevyhnutné reagovať na 
zlepšujúcu sa situáciu a narastajúcemu počtu cestujú-
cich prispôsobiť rozsah dopravných výkonov  
a ponúkaných služieb.

V rámci Integrovaného dopravného systému v Brati-
slavskom kraji (IDS BK) boli znovu otvorené všetky 
predajné miesta.

Obnovená bola premávka vlakových liniek S55 a S65  
a regionálna vlaková doprava začala premávať v bež-
nom premávkovom režime platnom pre pracovné dni 
školského roka.

Regionálna autobusová doprava rovnako prešla do 
plnohodnotného režimu a jednotlivé autobusové linky 
začali premávať podľa cestovných poriadkov platných 
pre pracovné dni školského roka, resp. víkendy a bez 
dodatočných obmedzení. V plnom rozsahu boli obnove-
né nadväznosti medzi vlakmi a autobusmi.

Na nadväzovanie vlakov a autobusov sa cestujúci môžu 
opäť spoľahnúť napríklad v Miloslavove (medzi auto-
busmi 715 a vlakmi), v Báhoni (medzi autobusmi 559  
a vlakmi) či vo Svätom Jure (medzi autobusmi 510  
a vlakmi). Ďalšie nadväzujúce spojenia medzi vlakmi 
a autobusmi sú zabezpečované v prestupných uzloch 
Malacky, Pezinok a Senec tak, aby sa cestujúci dostali 
pohodlne a včas napríklad do školy, do práce, k lekáro-
vi a podobne.

Na to, aby na jednotlivé vlaky naozaj čakali prípojné 
autobusy, dohliada nový dopravný dispečing IDS BK, 
ktorý je v testovacej prevádzke už od decembra 2020. 
Dispečeri sledujú prioritne spojenia v rannej a vo ve-
černej špičke. Pri spojoch premávajúcich v neskorších 
večerných hodinách dispečeri zase kontrolujú, aby 
autobus v danej prestupnej zastávke naozaj počkal  
a aby sa domov dostali aj cestujúci z posledných večer-
ných vlakov.

Pri cestovaní a pri návšteve predajní je stále potrebné 
dodržiavať všetky protipandemické opatrenia, ktoré 
sú naďalej v platnosti.

Ďalšie informácie o cestovaní v Bratislavskom kra-
ji nájdete na www.idsbk.sk alebo vám ich ochotne 
poskytnú pracovníci infocentra IDS BK, ktoré je pre 
cestujúcich k dispozícii od pondelka do nedele, vždy  
od 08.00 do 18.00.

www.idsbk.sk

Infocentrum IDS BK

Ilustračná fotografia
Foto: IDS BK, Stanislav Styan

bezpečne

IDS BK

pondelok – nedeľa
08.00 – 18.00

info@idsbk.sk
+421 948 102 102

Odkaz na stiahnutie zadarmo a ďalšie informácie  
o mobilnej aplikácii IDS BK sú cestujúcim kedykoľvek  

k dispozícii priamo na webe IDS BK.



 ROZHOVOR

Prvého apríla tohto roka uplynul 
presne rok, odkedy sa Tomáš 
Szalay stal riaditeľom odboru 
zdravotníctva Bratislavského 
samosprávneho kraja. Do svo-
jej funkcie nastúpil v krízovej 
situácii, keď je potrebné robiť 
rozhodnutia doslova z hodiny 
na hodinu. Bol zakladajúcim 
partnerom a senior analytikom 
Health Policy Institute. V období 
2002 – 2004 bol členom refor-
mného tímu Rudolfa Zajaca na 
ministerstve zdravotníctva a od 
roku 2018 pôsobí ako lekár BSK. 
Zaoberá sa zdravotnou politikou, 
dostupnosťou zdravotnej staros-
tlivosti a zdravotníckou legislatí-
vou. Rozprávali sme sa s ním na 
tému očkovania.

 Posledné dni a týždne sa čísla 
zlepšujú. Klesá počet hospitali-
zovaných i počet novoinfikova-
ných. Môžeme byť už optimisticky 
naladení?
Situácia zatiaľ vyzerá nádejne.  
S teplejšími a so slnečnejšími dňa-
mi by mohla prísť tak dlhoočakáva-
ná úľava. Ale určite musíme zostať 
bdelí a opatrní. Korony sme sa 
nezbavili, tá tu s nami už zostane. 
Musíme sa s ňou naučiť žiť.

 Ako hodnotíte priebeh očkova-
nia od jeho spustenia?
Na to, že nás očkovaním poverili až 
v polovici februára, nebol k tomu 
jasný manuál a celé sme to museli 
najprv sami vymyslieť a potom 
vybudovať, hodnotím priebeh oč-
kovania u nás v kraji veľmi dobre. 
Ukázali sme, že takéto hromadné 
akcie sa dajú robiť aj dôstojne,  
s úctou k ľuďom. Myslím, že aj pre-
to sú ohlasy pozitívne. 

  Slovo koronavírus je synony-
mum pre krízu. Sú pre vás krízové 
situácie stresujúce alebo sú skôr 
výzvou, s ktorou sa rád popasujete?

Ľudia sú ako olivy 
– až keď sú drvení, 

vydávajú zo seba
to najlepšie.

Tomáš Szalay

Tomáš Szalay
Foto: Monika Kováčová

Milujem takéto výzvy. Nútia vás 
pod tlakom prijímať rozhodnutia 
bez dostatočného množstva potreb-
ných informácií :) . Používam taký 
bonmot: Ľudia sú ako olivy – až 
keď sú drvení, vydávajú zo seba to 
najlepšie.
 

 Na aké prekážky ste počas uply-
nulých víkendov narazili? V čom 
vidíte priestor na zlepšenie?
Proces sme postupne doladili tak, 
že veci, ktoré máme pod kontrolou, 
robíme už rutinne. Tímy ľudí sa 
zohrali, vedia sa navzájom zastúpiť, 
vedia riešiť rôzne typy mimoriad-
nych situácií. Problém je v tom, čo 
nám ovplyvňuje očkovanie, ale ne-
máme to pod kontrolou: predovšet-
kým prísun vakcín a prísun ľudí na 
očkovanie zo štátneho objednávko-
vého systému. Zlepšiť by sa mohla 
aj komunikácia očkovania. Veľmi 
veľa ľudí nám telefonuje s banálny-
mi otázkami, ktoré by malo vedieť 
zodpovedať štátne call centrum, ale 
odtiaľ ich odkazujú k nám.
 

 V médiách sa objavilo množstvo 
pochybností o vakcíne AstraZene-
ca. Naozaj sa jej treba obávať?
Netreba sa jej obávať. Médiá túto 
tému nešťastne zbulvarizovali. Bez 
toho, žeby rozumeli, čo tým spôso-
bujú. Benefity vakcinácie výrazne 
prevyšujú riziká a so stúpajúcim 
vekom alebo sprievodnými diagnó-
zami to platí ešte viac.

 Už vieme, aký dlhý čas bude 
očkovanie účinné? Budeme sa mu-
sieť každý rok očkovať znovu?
Veľa vecí ešte nevieme. Nevyluču-
jem, že budeme každoročne preoč-
kovávaní podobne ako pri chrípke. 
Pri Pfizeri už bolo oznámené, že 
bude potrebné preočkovanie treťou 
dávkou. Pri ostatných vakcínach 
môžem povedať len toľko, že uvidí-
me.

 vakcinácie
výrazne prevyšujú riziká

 bratislavskykraj.sk
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Tomáš Szalay
Foto: Monika Kováčová

 Máme dostatok vakcín pre všet-
kých obyvateľov nášho kraja?
Záujem o očkovanie v Bratislav-
skom kraji je vyšší ako v iných kra-
joch. Je to vidieť na tom, ako rýchlo 
sa zapĺňajú voľné termíny  
v očkovacích centrách, aká je 
zaočkovanosť populácie, koľko 
ľudí čaká v Čakárni. Ministerstvo 
zdravotníctva prisľúbilo rozumnú 
alokáciu vakcín, aby nemusel člo-
vek z Bratislavy cestovať za očkova-
ním do Humenného – lacnejšie je 
tú fľašku vakcíny zbytočne neviezť 
do Humenného, keď tam o ňu nie je 
záujem.
 

 Kedy by podľa vás mohlo reálne 
dôjsť k zlepšeniu situácie natoľ-
ko, že sa budeme môcť vrátiť do 
normálu?
Dúfam, že strávime ako-tak nor-
málne leto. Jeseň potom ukáže, ako 
dobre sme sa pripravili na ďalšiu 
vlnu.
 

 Asi štvrtina obyvateľov kraja 
sa nechce dať zaočkovať. Máte pre 
nich nejakú radu, ako sa chrániť 
pred ochorením COVID-19?
Dodržiavať preventívne pravidlá, 
posilňovať obranyschopnosť orga-
nizmu. Ja dúfam, že časom sa tento 
podiel bude znižovať – keď ľudia 
uvidia, že sa dali zaočkovať ich 
susedia, známi, kolegovia...

 Projekt očkovacieho centra si 
vyžaduje vysoké pracovné nasa-
denie. Stíhate si popri práci aj 
oddýchnuť?
Za posledné dva mesiace som nemal 
deň voľna. Cez víkend odchádzam 
z domu skôr, než sa deti zobudia, 
a vraciam sa, keď už spia. Musím 
priznať, že som vyčerpaný.
 

 Čím si najčastejšie spestríte
voľný čas?
Prácou v záhrade. Je to skvelý 
spôsob, ako sa zbaviť stresu. Túto 
sezónu mi to zatiaľ vôbec nevychá-
dza, premeškal som už aj viaceré 
agrotechnické termíny.
 

 Keby ste mohli teraz niekam 
odcestovať, kam by to bolo?
Ach... Niekam, kde nie je signál!
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z Astorky
Bez zábran, otvorene a veselo. To je leitmotív no-
vej série podcastov, ktoré začalo na svojom You-
tube kanáli vysielať Divadlo Astorka Korzo ’90. 
Hovory z Astorky. Moderuje ich úžasná herečka 
a najnovšie aj moderátorka Anna Šišková. Do 
tejto chvíle stihla urobiť a každú stredu v týždni 
zverejniť inšpiratívne a zábavné rozhovory nabité 
informáciami s herečkou Zuzanou Porubjakovou, 
hercami Adym Hajdum, Petrom Šimunom a Ro-
bom Jakabom, ako aj s umeleckým šéfom divad-
la a režisérom Ondrom Spišákom. Poďte s nami 
nahliadnuť za oponu.

 Hovory z Astorky je nový podcast vášho divadla. Čo 
je zmyslom tohto podcastu?
Myslím, že v období korony je nutné ostať v kontakte  
s našimi divákmi. Chcela by som, aby nás ľudia spoznali 
cez naše názory a myšlienky, nielen ako nositeľov myš-
lienok autorov. Často robíme rozhovory, no nie sú také 
intímne. Naše HOVORY Z ASTORKY sú intímne, ale nie 
bulvárne.

 Prečo Anička Šišková ako moderátorka? Baví ťa to? 
Na čo sa máme tešiť?
Už dlho ma láka robiť rozhovory iného typu, ako býva-
jú... nie vtipné rýchle interview, ale hlboký rozhovor, 
aký vediem s priateľmi. Najskôr urobím rozhovory  
s našimi hercami a režisérmi a potom so zaujímavými 
ľuďmi alebo spolupracovníkmi Divadla Astorka  
Korzo ’90. Veľmi ma to baví, dôkladne sa pripravujem  
a mám aj trému.

Anička Šišková
Foto: Tereza Nvotová

Unikátny nález na židovskom
cintoríne v Bratislave
Na židovskom cintoríne v Bratislave, pri obvodovom 
múre a na hranici s Mikulášskym cintorínom, sa po-
darilo odkryť vyše 400 náhrobných kameňov s nevy-
čísliteľnou historickou hodnotou. Náhrobné kamene 
boli objavené pod nánosom zeminy a vrstvy odpadkov. 
Väčšina z nich sa datuje do 18. a prvej tretiny 19. storo-
čia. Pochádzajú z tzv. staronového židovského cintorína 
na nábreží Dunaja, ktorý verejnosť dnes pozná ako 
pamätník Chatama Sofera.

Medzi nálezmi je viacero náhrobkov popredných 
predstaviteľov židovskej komunity. Jedným z nich je aj 
náhrobok z roku 1724 patriaci Simonovi Wolfovi Oppen-
heimerovi, vnukovi Samuela Oppenheimera, ktorý bol 
diplomatom a hlavným finančníkom na dvore Habsbur-
govcov.

Židovská náboženská obec chce nájdené náhrobné ka-
mene pasportizovať, digitalizovať a zakonzervovať, aby 
boli zachované pre budúce generácie.

Malokarpatská knižnica v Pezinku požičiava cez 
výdajné okienko. Pripravuje sa však na otvorenie  
a vstup verejnosti aj medzi knižné regály

Uzatvorené oddelenia využili knihovníčky na jednu z najneobľúbenej-
ších činností – na vyraďovanie kníh. Knihovník je knihovníkom preto, 
lebo má rád knihy. Preto sa ťažko lúči s každým jedným výtlačkom. 
Lenže knižnica nie je nafukovacia a mnohé knihy už doslúžili. Sú 
opotrebované, prešli množstvom rúk, už si ich nikto nepožičiava, vkus 
sa zmenil alebo nie sú aktuálne. Možno sa návštevníci Malokarpatskej 
knižnice v Pezinku aj zľaknú, keď uvidia radikálne preriedené police. 
Do regálov však v najbližšom čase začnú prúdiť knižné novinky  
a police zaplnia.

O tom, že čitateľský denník nemusí byť nuda, vás presvedčí nové podu-
jatie, ktoré pripravuje Malokarpatská knižnica v spolupráci  
s redaktorom, moderátorom a neúnavným propagátorom a znalcom 
literatúry Dadom Nagyom. Raz mesačne knižnica na sociálnej sieti 
zverejní video, v ktorom sa dozviete, čo stojí za to vziať do rúk  
a prečítať si. Navigovať vás bude skúsený čitateľ, vďaka ktorému sa 
v knižnom labyrinte, akým svet literatúry aj knižnica trochu sú, 
nestratíte. Čitateľský denník Dada Nagya môžu knižní nadšenci vidieť 
na Youtube kanáli Knižibaba či na knižničnej FB stránke. Prvý diel už 
je prístupný, druhý diel bude možné sledovať od 20. apríla 2021.

V knižnici stále „spí“ aj výstava fotografií Jána Fialu Nedajme zahynúť 
dedičstvu našich predkov. Ak to bude situácia dovoľovať, výstavu 
sprístupníme verejnosti. Výstava mapuje prícestné kríže, kaplnky 
a iné malé sakrálne stavby a prejavy ľudovej architektúry v našom 
regióne. Výstava je čiastkovým výstupom projektu Nedajme zahynúť 
dedičstvu našich predkov, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť digitál-
nu databázu takýchto objektov.

Židovský ortodoxný cintorín 
Foto: Monika Kováčová

Rozhovory, z ktorých každý trvá približne 30 minút, nájde-
te na Youtube kanáli Divadlo ASTORKA Korzo ’90, ale aj na 
podcastovej platforme Spotify či Apple, ako i na facebookovej 
fanpage Divadlo ASTORKA Korzo ’90. Príjemné počúvanie.
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Centrum od roku 1990 hrdo nesie meno svojho 
zakladateľa, profesora Karola Matulaya. Bol to 
popredný slovenský neuropsychiater a odborník 
na mentálnu retardáciu. 

Memorandum
pozitivity,

bola odpoveď riaditeľky Janky Čajagiovej, keď sme ju 
poprosili, aby zhrnula atmosféru centra v jednej vete. 
Pozývame vás spoznať miesto, kde spoločne v harmó-
nii žijú malé deti, pubertiaci, dospelí aj seniori.

Centrum sociálnych služieb profesora Karola Matu-
laya bolo založené v roku 1982 a bolo prvým zariade-
ním denného typu pre malé deti na Slovensku. Prešlo 
dlhou cestou a v súčasnosti slúži deťom a dospelým. 
Jeho 117 prijímateľov žije v piatich budovách a stará 
sa o nich 95 zamestnancov. Je to miesto, ktoré evokuje 
pokoj a bezpečie. 

„V roku 2002 sme naše ,denné‘sociálne služby rozšírili 
o týždennú a celoročnú pobytovú formu a v roku 2012 
vzniklo špecializované zariadenie pre ľudí s poruchou 
autistického spektra a zariadenie podporovaného 
bývania. Od 1. 4. 2021 centrum poskytuje novú sociálnu 
službu – podpora samostatného bývania. Je to terénna 
sociálna služba na podporu samostatnosti, nezávislos-
ti a sebestačnosti. Služba sa poskytuje  v prirodzenom 
prostredí fyzickej osoby. Preto je v úplnom súlade s prin-
cípmi deinštitucionalizácie, ku ktorým sa BSK aktívne 
hlási.  Mnohí ľudia poznajú zariadenie aj podľa RCS – 
Regionálneho centra pre autizmus – v ktorom sa posky-
tujú diagnosticko-terapeutické služby v oblasti autizmu,“ 
rozpráva riaditeľka.

„Matulayovci“ žijú bohatým spoločenským životom.  
Organizujú športové hry a plavecké preteky, ktoré 
majú dokonca dlhú tradíciu a zúčastňujú sa na nich aj 
iné zariadenia. Pred Vianocami pozývajú verejnosť 
na Adventné tvorivé dielne. V bratislavskej kaviarni 
organizujú výstavu obrazov „Geniálny Amadeo“.

Prijímatelia tiež varia, pečú, servírujú a upratujú vo 
vlastných kuchynkách, v drevárskej dielni majstrujú 
vtáčie búdky, ktoré zdobia rôzne miesta v Dúbravke aj 
celej Bratislave. Čistia verejné priestory a v súčasnosti 
tvoria permakultúrnu záhradku s jedlým lesom, bylin-
kovou špirálou, altánkom a rehabilitačným chodníkom.

Takto vyzerá život 
v Centre sociálnych 
služieb prof. Karola 

 Nová skupinová aktivita – poznaj svoju krajinu.
 Vedomostný kvíz o zariadení.
 Zblížili sme sa s klientmi tak viac, ako ľudia,  
nie ako personál zariadenia.
 Fantastické karaoke.
 Celé roky sme snívali o altánku a záhrade – už ich máme.
 Tešíme sa na spoločnú turistiku. Už v piatok sa klienti 
pýtajú, kam pôjdeme.
 Máme viac času na individuálnu prácu, na aktivity,  
ktoré sme dlho odkladali.
 Ráno začíname chvíľkou vďačnosti... tešíme sa  
z maličkostí.
 Bolo o nás dobre postarané, nie ako o učiteľov.
 Zlepšili sa naše vzťahy s rodinami klientov.
 Urobili sme poriadok v papieroch po 20-tich rokoch.
 Mali sme priestor na vzájomné spoznávanie,  
nielen povinné zastupovanie.
 Všeličo sa urobilo v zariadení  – dostali sme nový nábytok.
 Keď sme otvorili, deti sa na nás tešili... aj rodičia.
 Zmena personálu prispela k lepšej socializácii.
 Objavili a zrealizovali sme nové tvorivé aktivity,  
ktoré sa pri plnom počte klientov nedali urobiť.
 Viera v seba, vo svoju prácu. Viem, že to robím dobre  
a má zmysel podeliť sa o to s inými.
 Spomalenie, čas na individuálnu prácu.
 Vzdelávanie z pohodlia domova... po zvládnutí 
technických vymožeností.
 Objavenie novej schopnosti u seba – zvládnutie 
pracovnej pozície v ročáku, čo predtým vyzeralo  
úplne nereálne.
 Najúžasnejší pracovný kolektív, ktorý občas dokonca bez 
reptania prijíma rôzne stupne opatrení či obmedzení.
 Výnimočný DSSpKM... viac ako 7 statočných... odborníkov.
 Preverenie manažérskych zručností – schopnosť rozdeliť 
veci od najdôležitejších po tie menej dôležité.
 Viera, že sme dobrý tím, na ktorý sa môžem spoľahnúť  
– spolu s našimi „dobrotami“ tvoríme rodinu.
 Videohovory s klientmi, rodičmi a kolegami, nová forma 
vzdelávania. Tešila som sa do práce, lebo som vedela,  
že sa vždy nájde spôsob, ako sa niečo dá a podarí.
 12-hodinová služba po karanténe v ročáku nie je zrazu 
taká vyčerpávajúca. Aj keď sú už všetci klienti u nás,  
je to o. k. Covid nás zblížil.
 Som rád, že ma korona zastihla v tomto zariadení.

Memorandum pozitivity
Čo pozitívne nám v DDSpKM priniesol rok 2020:

www.dsspkm.sk

Dôkazom toho, že v centre panuje naozaj optimistická 
atmosféra, je aj „Memorandum pozitivity“.

Prijímatelia zariadenia majú okrem pohodlného života  
aj dobré podmienky na rozvoj a sebauplatnenie.
Foto: archív CSSpKM

www.dsspkm.sk
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Vytvorte si svoju

podľa vlastnej chuti

Vodáci pri mlyne v obci Jelka 
Foto: m-ARK

V poslednom desaťročí sú najmä inovácie motorom 
rozvoja cestovného ruchu. Popri globálnom náraste 
mobility, vývoji nových technológií a meniacom sa 
spotrebiteľskom správaní musia na zvýšený dopyt  
a túžbu spoznávať svet reagovať aj destinácie inová-
ciou služieb i produktu.

Pred istým časom sa v oblasti kultúrneho turizmu zača-
la ponuka zatraktívňovať vytváraním kultúrnych ciest. 
Spájajú zaujímavosti a lokality kultúrneho dedičstva do 
unikátneho turistického produktu pomocou spoločnej 
témy, ale s pridanou hodnotou komplexného zážitku. 
Niektoré lokálne, iné naprieč Európou. Ponúkajú 
objavovanie, dobrodružstvo, relax i aktívne strávený 
voľný čas. Predstavujú najrôznejšie príbehy, ktoré 
čoraz častejšie ožívajú aj vďaka inovatívnym postu-
pom a novým technológiám, vrátane virtuálnej reality. 
Prispievajú tak k spoznávaniu našich koreňov, dávnej 
i nedávnej histórie, rozmanitých lokalít, významných 
osobností a vdychujú nový život chladným pamiatkam 
kultúrneho dedičstva.

Rozvoju kultúrnych ciest sa v našom regióne systema-
ticky venuje Slovenský dom Centrope. Prednedávnom 
spustil novú internetovú stránku www.kulturnecesty.sk, 
ktorá prezentuje (zatiaľ) päť medzinárodných kultúr-
nych ciest prechádzajúcich územím západného Sloven-
ska. 

„Okrem prehľadného spracovania jednotlivých atraktivít 
a množstva užitočných informácií stránka ponúka aj 
možnosť vyskladať si podľa vlastných preferencií ,svoju‘ 
kultúrnu cestu,“ približuje hlavné prednosti nového 
webu riaditeľka Slovenského domu Centrope Tatiana 
Mikušová.

Hoci sa kultúrne cesty budujú v Európe už dlhšie, ich 
popularita a záujem medzi návštevníkmi rastú najmä  
v posledných rokoch. Čoraz viac si totiž chceme vytvá-
rať program individuálne, so záujmom spoznávať aj 
menej známe miesta a objavovať autenticitu lokálnej 
kultúry.

A práve tomu má napomôcť aj ďalšia novinka, mapová 
aplikácia, ktorú pripravila krajská organizácia cestov-
ného ruchu Bratislava Region Tourism v spolupráci so 
Slovenským domom Centrope a s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby SR. Kým kedysi sa len 
máloktorý výlet zaobišiel bez poriadne veľkej mapy, 
dnes nám k dokonalej orientácii postačí aj mobilný 
telefón. Ten nás navyše nezorientuje len v chodníkoch 
a trasách, ale aj v širokom spektre dostupných zážit-
kov. Online aplikácia Mapy s príbehom, ktorú nájdete 
na www.bratislavaregion.travel, je zároveň dobrým 
pomocníkom na plánovanie výletov ešte pred cestou. 
Na stolovom PC alebo tablete si doma v pokoji nájdete, 
čo vás zaujíma, a detailne si naplánujete cestu s progra-
mom, po ktorej vás už potom bude viesť mapa v mobile. 

S blížiacim sa začiatkom vodáckej sezóny je takáto 
pomôcka priam nenahraditeľná napr. na plánovanie 
splavu Malého Dunaja.

Zistiť viac

Atrakcie a lokality
kultúrneho dedičstva

Ak si budete myslieť,
že na mnohých miestach ste už boli

(nebolo to naposledy na školskom výlete?), 
môžete si byť istí, že vás

prekvapia niečím novým.



13  14

VOĽNÝ ČAS 

Výhercovia krížovky z mesačníka 3/2021: Lívia B. Podobná, PhDr. Zuzana Žarnovická, Albína Kučerová

Sudoku s písmenami a so skrytým heslom Sudoku, kde štvorce s číslami 1 až 9 nahradili obrazce.
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Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Autor: V. Komanický

William Shakespeare (1564 – 1616), významný anglický spisovateľ, dramatik a herec: „Muži sú apríl, keď...“ (dokončenie v tajničke)
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Pošlite nám dokončenie tajničky do 17. 05. 2021 a vyhrajte zaujímavé ceny. Svoje odpovede môžete zasielať mailom na:
redakcia@bratislavskykraj.sk alebo poštou na Odbor komunikácie a propagácie BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava.

1



Centrum pre rodiny v kríze

Koordinátor projektu
Bratislavský samosprávny kraj

Odbor sociálnych vecí

+421 911 523 026
centrumprerodiny@region-bsk.sk 

Partneri Centra pre rodiny v kríze

Projekt Centrum pre rodiny v kríze ponúka a poskytuje sociálne, psychologické
poradenstvo, komplexnú a bezplatnú pomoc pre členov rodiny a rodiny s neplnoletými

deťmi z Bratislavského kraja, ktoré sa nachádzajú v náročnej životnej situácii. 

Neváhajte nás kontaktovať, poradíme vám:
ako riešiť náročné situácie v partnerskom alebo manželskom vzťahu pred rozvodom,  

rozchodom, v rozvodovom a porozvodovom období;
ako komunikovať s deťmi v týchto fázach, ktoré sú pre rodinu náročné;

ako posilniť vzťah dieťaťa k obom rodičom v rozvodovom a porozvodovom období;
ako skvalitniť a lepšie porozumieť dieťaťu s poruchami správania,  

poruchami pozornosti a so špecifickými potrebami;
ako pomôcť rodine, v ktorej je člen rodiny vo výkone trestu alebo po výkone trestu;

a v mnohých podobných náročných životných situáciách, v súvislosti s ktorými
sa potrebujete poradiť, nájsť riešenie a odbornú pomoc.

Detský fond Slovenskej republiky poskytuje:
• sociálne, psychologické a odborné poradenstvo pre rodiny 

s deťmi s poruchami správania, pozornosti a hyperaktivitou
• poradenskú prácu s celou rodinou a realizáciu skupín  

pre rodičov a ich deti
• prácu s deťmi v pravidelných detských skupinách
• odborné poradenstvo rodičom v podpornej rodičovskej skupine

+421 911 564 355

zdravevztahy@dfsr.sk

www.dfsr.sk

Poradenské Centrum Nádej poskytuje:
• sociálno-právne a psychologické poradenstvo rodinám  

v predrozvodovom, rozvodovom a porozvodovom období
• pomoc so spracovaním situácie rozvodu, s predchádzaním  

a riešením konfliktov
• psychologickú pomoc deťom so spracovaním rozvodu,  

rozchodu rodičov

+421 905 463 425

office@centrumnadej.sk

www.centrumnadej.sk

TENENET o. z. poskytuje:
• komplexné sociálne poradenstvo jednotlivcom a rodinám,  

v ktorých sa člen rodiny nachádza vo výkone trestu odňatia  
slobody alebo je po ukončení výkonu trestu odňatia slobody,  
prípadne po výkone iného trestu

• pomoc a podporu v procese adaptácie člena rodiny,  
ktorý je po výkone trestu, do bežného života

+421 907 154 601

ena@tenenet.sk

www.tenenet.sk




