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Turistom vo vlastnom kraji
Len z máloktorej metropoly viete byť z centra za pár minút
v lese. Alebo priamo v meste nasadnúť na kanoe a dať sa unášať
malebnou prírodou povodia Dunaja. Pobyt pri vode na Slnečných jazerách môžete vystriedať s ochutnávkou vín malokarpatského regiónu. Nehovoriac o architektonických
a starobylých skvostoch hlavného mesta.
Obdivovať historické pamiatky a vychutnávať si lokálnu
gastronómiu však nemusia len zahraniční návštevníci. A za dovolenkou nemusíte cestovať stovky kilometrov do zahraničia.
Odpoveďou môže byť dovolenka na Slovensku. Skrátka,
byť turistami vo vlastnom kraji.
Ak budeme dovolenkovať na Slovensku, naše peniaze ostanú
doma a pomôžu tam, kde žijeme. Teda tam, kde ich momentálne
potrebujeme. Pandémia nám mnoho vzala, priniesla však aj
príležitosti. Pre nás všetkých nastala príležitosť pomôcť bratislavskému regiónu. Zámer podporovať miestnu ekonomiku
a služby však neodkladajme. Presuňme ho z kategórie „potom“
do kategórie „teraz“.

Mesačník, 10. ročník, číslo 5. Vychádza 31. 05. 2021.

Nepredajné

Som presvedčený, že v našom kraji nájdete očarujúce miesta,
kvalitnú gastronómiu a znamenité produkty a služby, ktoré
vás nesklamú. Pod rúškom nepoznaného sa skrýva hromada
pokladov hodných objavovania.
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Od leta 2021 neočakávam len ústup pandémie, ale aj oživenie
ekonomiky. Jej pokles bol v uplynulom roku síce miernejší,
ako sa očakávalo, pád však brzdila predovšetkým spotreba domácností. Inak povedané, ľudia míňali tam, kde mohli. Usporili
však na dovolenkách či na niektorých službách. A to je príležitosť na oživenie miestnej ekonomiky.

Vedúci vydania
Jozef Gabík

Druhá vlna pandémie je už pomaly za nami a prichádza čas,
keď sa musíme zamyslieť nad budúcnosťou. Očakávať môžeme
menšie investície i pokles obchodu. Aj preto zotavenie ekonomiky nebude také jednoduché. Pomôcť zvrátiť negatívny trend
však môžeme všetci.

Redakcia
Lucia Forman, Jozef Gabík, Tereza Langerová,
Adela Pekárková, Michaela Szusčíková, Ján Mitáč

Riešenie vôbec nie je zložité. Kupujme lokálne produkty, využívajme služby miestnych podnikateľov a dovolenkujme doma.
A vyskúšajme byť turistom vo vlastnom kraji.

Ak nie je uvedené inak, autorom článkov je šéfredaktor.
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Sledujte nás na:
Elektronickú verziu nájdete na www.bratislavskykraj.sk.
Informácie v článkoch sú aktuálne v čase vydania.
Srdce zo živých kvetov pred župným Divadlom Aréna
pripomína viac ako 12-tisíc obetí pandémie.
Foto: Monika Kováčová
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ZASTUPITEĽSTVO

NOVINKY Z KRAJA

Deinštitucionalizácia
sociálnych služieb
sa stáva realitou
Centrá rodinného typu v Bratislavskom kraji
sú už vo výstavbe

Urobili už desiatky výjazdov

Ako vnímate tohtoročné nominácie? Máte medzi nominovanými svojho favorita?

István

Martin

Dušan

Klub 7 strán

Starostovia pre kraj

Klub 7 strán

Ľudí okolo seba vnímame ako samozrejmosť. Stretávame sa, komunikujeme, užívame si ich spoločnosť,
vnímame ich kreativitu, umelecké
diela a prácu. Ani nám nenapadne,
že vytvárajú výnimočné hodnoty.
Sme na to akosi zvyknutí. Sú však
chvíle, keď treba zohľadniť široké
spektrum kritérií. Vtedy sa človek
zamyslí nad vhodnými kandidátmi. V prípade pani Magdalény
Vášáryovej a pána Milana Lasicu
nominácia prišla veľmi prirodzene.
Milan Lasica celým svojím tvorivým životom prezentuje neporovnateľný, unikátny hodnotový
rebríček, do ktorého vnáša svoj
excelentný šarm a jemu typický neodmysliteľný humor. Dokáže svoje
obecenstvo nielen rozosmiať, ale
jednoduchým spôsobom vyjadriť
aj zložité spoločenské procesy pre
masy v stráviteľnej forme. S pani
Magdalénou Vášáryovou sme sa
spoznali ako kolegovia − poslanci
BSK a pracovali sme spolu v kultúrnej komisii. Pani Vášáryová v politickej sfére, na medzinárodnom
poli, ako aj v ženskom spolku Živena odviedla výnimočnú prácu. Som
rád, že nominácia týchto osobností
sa stretla s pozitívnym ohlasom.

Teší ma, že aj tento rok Bratislavský
samosprávny kraj ocení Dúbravčanov. Medzi nomináciami a ocenenými nemám svojho favorita, ale
každý z Dúbravčanov, ktorého sme
nominovali, je svojím spôsobom
výnimočný. Sú medzi nimi profesor logopédie Zsolt Cséfalvay, ktorý
pomohol k správnej reči a možnosti
komunikovať mnohým deťom, mladým aj dospelým. Alebo literát, básnik Ivan Štrpka, textár, s ktorým už
len každý rozhovor je umeleckým
zážitkom. Som veľmi rád, že cenu
dostane aj legendárna trénerka
Ondreja Nepelu a podporovateľka
športu Hilda Múdra. Spomínam si
na naše zoznámenie v Dúbravke,
keď sme jej boli gratulovať k 90-tke.
Prvého januára 2021 oslávila už
krásnych 95 rokov. Tento rok ma
pri oceňovaní osobností teší najmä
to, že vôbec bude. Že sa to podarilo
zorganizovať, vzdať hold a poďakovať výnimočným osobnostiam
kraja aj v tomto neľahkom čase,
v pandemickom roku. Preto sa
teším na oceňovanie koncom júna
v priestoroch Vodárenského múzea.

V dnešnej uponáhľanej a sebeckej
dobe, keď mnohokrát nepoznáme ani svojho suseda, je dobré
vyzdvihnúť osobnosti kraja. Zo
spoločnosti sa vytráca historická
pamäť na osoby a udalosti slovenských dejín. To je veľká chyba.
Aspoň trochu túto realitu dnešnej
doby nahrádza samospráva. Médiá
„vyrobia celebrity“ na počkanie. No
koľkí z nich sú skutočne osobnosťami? Naši ocenení sa možno nedostanú na titulky novín, do televízie, ale
svojím životom, prácou, svojimi aktivitami a skromnosťou si ocenenie
právom zaslúžia. V zastupiteľstve
samosprávneho kraja nikdy nebola
diskusia, či si nominovaný zaslúži
ocenenie. Skôr prebiehali diskusie,
ako oceniť všetkých nominovaných. Svedčí to o bohatom ľudskom
potenciáli, ktorý v kraji máme.
Osobne som nominoval profesora
Ing. Jozefa Baču, CSc. Je to vedec,
pedagóg, Ružinovčan. Človek, ktorý prešiel zložitou životnou cestou,
poznamenanou dobou, v ktorej
žil. Okrem profesionálnej kariéry
vedca a pedagóga je jeho prioritou
rodina a angažovanie sa vo verejnom živote. Pán profesor môže byť
vzorom vytrvalosti, odbornosti
a vzťahu k svojmu okoliu pre nás
všetkých.

Pomichal

bratislavskykraj.sk

Zaťovič

Bratislavská župa rozbehla mobilné očkovanie
zamerané na ľudí, ktorí nemôžu prísť do vakcinačného centra. Výjazdový tím očkuje ľudí
v domovoch sociálnych služieb a zariadeniach
pre seniorov. Vďaka tomu sa k vakcíne dostanú
aj takí obyvatelia kraja, pre ktorých by inak bola
nedostupná.
„Výjazdové očkovacie jednotky síce nezaočkujú tisíce ľudí denne, významne však prispejú k ochrane
najrizikovejších skupín, ktoré by sa ináč nedali
zaočkovať. Preto majú veľký prínos. Je to zároveň
významný krok k získaniu kolektívnej imunity
v rámci zariadení sociálnych služieb,“ uviedol
Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Pekár

Predseda BSK Juraj Droba na kontrolnom dni stavby
zariadenia sociálnych služieb
Foto: Monika Kováčová

„Deinštitucionalizácia je mimoriadne ambiciózny
projekt, vďaka ktorému sa zariadenia sociálnych služieb
zmenia na zariadenia rodinného typu. Pre klientov to
bude znamenať osobnejší kontakt a kvalitnejší život
v menších komunitách,“ vyhlásil na kontrolnom dni na
stavbe v domove sociálnych služieb v Rači Juraj Droba,
predseda BSK. Podľa neho ide o významný krok
v oblasti poskytovania služieb sociálnej starostlivosti.
Bratislavský samosprávny kraj ako významný zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb v regióne sa na tento
proces dlhodobo pripravoval. Aj vďaka tomu sú už
viaceré zariadenia sociálnych služieb vo výstavbe.
Rodinné prostredie je z hľadiska aktivizácie klienta
zariadenia najvhodnejšie. Pre tých, ktorých zdravotný
stav si vyžaduje neustálu asistenciu, prináša zmenu
v princípoch poskytovania starostlivosti. Odborná sociálna služba bude k dispozícii v prostredí s domáckym
charakterom. Klienti získajú viac životného súkromia,
budú môcť o svojom živote a činnostiach viac rozhodovať, dostanú viac flexibility v trávení voľného času.
Budú sa rozhodovať, na akých aktivitách komunity sa
zúčastnia, alebo oni sami budú autormi komunitných
aktivít. Vytvorí sa tým priestor na vznik nových sociálnych väzieb. Ďalším pozitívom je podpora aj rozvoj
inklúzie, nediskriminácia, vyššia miera dôstojnosti
a rešpektovania inakosti.

V ďalšej fáze sa chce Bratislavský samosprávny
kraj zamerať aj na iné skupiny obyvateľstva, ako
sú imobilní obyvatelia, pacienti so psychickými
diagnózami, ktorých stresuje neznáme prostredie, či marginalizované skupiny.
Požiadať o očkovanie mobilnou jednotkou môžete na bratislavskykraj.sk/mobilne-ockovanie.

Mobilná očkovacia jednotka aj v župných DSS
Foto: Monika Kováčová

Spracovala: Lucia Forman

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia osobnostiam, ktoré sa významne pričinili
o rozvoj regiónu alebo významným spôsobom pomáhajú obyvateľom. Nominácie na ocenenia
predkladajú poslanci samosprávneho kraja, primátori a starostovia, ale aj široká verejnosť.
Ocenených bolo už viac ako 100 osobností.

Mobilné očkovacie
jednotky pomáhajú
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Zaočkovali sme už viac ako
100-tisíc ľudí

Mesto Bratislava zrekonštruovalo
fontánu na Hodžovom námestí

Divadlo Astorka Korzo ’90
opäť hrá

Fontána Planéta mieru na Hodžovom námestí opäť ožíva a je krajšia ako kedykoľvek predtým. Tešiť sa môžete
na úplne nové LED osvetlenie, ktoré je umiestnené pri
dvoch najväčších okruhoch, ide spolu o 48 kusov farebných svetielok. Oba okruhy sú pripojené na centrálny
riadiaci systém a sú plne individuálne programovateľné. Fontánu ovláda špecializovaný fontánový softvér.
Hlavné mesto vymenilo vnútorný obklad bazéna, izoláciu a potrubia medzi bazénom a strojovňou. Zároveň
v strojovni prebehla kompletná obnova technologického zariadenia.

Po aktuálnom uvoľnení opatrení otvorilo divadlo svoje
priestory premiérou novej inscenácie Rudo. Ide o miniprojekt, v ktorom účinkujú Juraj Kemka, Róbert
Jakab, Zuzana Porubjaková a Marián Miezga. V divadle
skúšajú aj novú inscenáciu Malér z dielne slávneho
švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta. „Je
to krátka jednoaktovka z právnického prostredia, mimoriadne aktuálna v súvislosti s dnešnými pomermi
na Slovensku. Je to groteska,” priblížil režisér Ondrej
Spišák pripravovaný titul, ktorý bude mať premiéru
15. júna. Dovtedy si diváci po znovuotvorení divadla
môžu pozrieť inscenáciu Pohľad z mosta.

Dohovor primátorov a starostov združuje viac ako
10 000 miestnych samospráv v 61 krajinách. Obce
a mestá sa v rámci dohovoru zaviazali podieľať sa na
zelenej tranzícii a na presadzovaní spoločnej vízie, ktorej základ tvorí presvedčenie, že ľudia majú právo žiť
v dekarbonizovaných a odolných mestách a obciach
s prístupom k udržateľným, bezpečným a cenovo dostupným energiám.

„Bratislavský kraj v dôsledku rastúcej urbanizácie čelí
množstvu výziev, najmä v oblasti dopravy, životného
prostredia, sociálnej inklúzie, zabezpečenia kvalitných
služieb pre obyvateľov, či problémom s dostupným bývaním. Vďaka inštitútu sa vytvorili vhodné podmienky na
rozvoj jednotlivých sektorových politík a ich efektívne
a hospodárne zavádzanie do praxe. A práve na základe
správnych dát, ako aj tvorby strategických dokumentov
môžeme svoje územie rozvíjať a zlepšiť kvalitu života
všetkým obyvateľom kraja,” priblížil predseda BSK
Juraj Droba.
Fontána Planéta mieru
na Hodžovom námestí v Bratislave
Foto: Dalibor Jančík

Stredoškolákom sme odovzdali
štyri nové ihriská
Župná Spojená škola Pankúchova vychovala veľké (aj
športové) talenty. Aby sme podporili tie budúce, zrekonštruovali sme jej štyri športoviská − veľkú a malú
telocvičňu, miestnosť na zumbu a posilňovňu. Ihriská
nám pomohli otvoriť bratia Hochschornerovci, ktorí
sú absolventi školy na Pankúchovej a práve v tento deň
im škola odhalila pamätné tabule. Držíme palce a prajeme škole aj budúcim absolventom veľa úspechov.

Platan v župnom kaštieli v Modre
slávi storočnicu
Dnes je skutočnou dominantou nádvoria a každým ročným obdobím mení atmosféru dvora. V tomto jarnom
období je jeho koruna bezpečným domovom vtákov,
ktoré sa vracajú čerpať z jeho energie. Počas horúcich
letných dní zase poskytuje schladenie nielen budove,
ale vytvára aj príjemný tieň na odpočinok. Obvod stromu je 4,5 metra a výška viac ako 20 metrov.

Proti komárom bojujeme
ekologicky

Juraj Droba
Foto: Monika Kováčová
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Župné Malokarpatské múzeum v Pezinku je v prvom
rade miestom, kde spoznáte vinársku a vinohradnícku
minulosť nášho regiónu. Zároveň je plné zaujímavých
a zážitkových expozícií a pri bežnej prevádzke ponúka
ochutnávky, dokonca špeciálnu degustáciu v tme. Tento
rok oslavuje 60 rokov a práve jubileum bol dôvod vydania limitovanej edície eurobankovky. Na nej je v štylizovanej podobe znázornená hlavná budova múzea a historický vinohradnícky lis, ktorý je jeho charakteristickým
prvkom. Múzeum ich má totiž najviac v Európe.

Inštitút regionálnej politiky
oslavuje rok od svojho vzniku

Župné očkovacie centrum v Národnom futbalovom štadióne funguje na plné obrátky. V druhej polovici mája
počet zaočkovaných ľudí proti ochoreniu COVID-19
dosiahol 100-tisíc a záujem neutícha. Župa pri očkovaní
náhradníkov uprednostňuje nielen pacientov s chronickými chorobami, ale aj darcov krvi a tehotné ženy.
Očkovanie sa najnovšie presúva bližšie k ľuďom do regiónov. Okrem mobilného očkovania priamo v teréne
otvorila župa dve nové očkovacie miesta − v Pezinku
a v Malackách.

Predseda bratislavskej župy Juraj
Droba sa stal ambasádorom Dohovoru primátorov a starostov
v oblasti klímy a energetiky

Malokarpatské múzeum vydalo
limitovanú „vinohradnícku“
eurobankovku

Sme jednou z posledných krajín Európy, ktorá strieka
komáre chemickými prostriedkami. Snažíme sa to
v našom kraji zmeniť. Preto sme začali robiť ekologické
postreky priamo v liahniskách. Tie sa nachádzajú
v stojatých alebo vo veľmi pomaly tečúcich vodách,
kam sa nedostanú ryby či iné vodné živočíchy, ktoré
sa živia ich larvami. Situáciu zhoršujú záplavy.
V Bratislavskom kraji je každoročne problém s komármi najmä v povodí Moravy. Na boj s nimi používame
ekologickú látku Bti. Jej aplikácii predchádza špeciálny
monitoring liahnisk, aby sme ju mohli čo najpresnejšie
lokalizovať a načasovať.

Bankovka
Malokarpatského
múzea

Mesto Malacky opravuje synagógu
Na budove synagógy v Malackách vyrástlo lešenie.
Na synagóge sa začali rekonštrukčné práce. Mesto Malacky opraví obe veže a fasádu. Vymení tiež poškodené
časti krovu. Guľové vežičky sú okrem iného unikátne
v tom, že ich pokrýva ručne vyrobená bridlica. Malacká synagóga má bohatú históriu a vysokú architektonickú hodnotu. Je postavená v maurskom slohu a zachovala sa jej bohatá ornamentálna štuka. Pre svoju
hodnotu bola zaradená do projektu Slovenskej cesty
židovského kultúrneho dedičstva.

František Hrtús:
Na návšteve v Modre
Malokarpatská knižnica v Pezinku otvorila nielen
knižnicu, ale sprístupnila aj malú výstavnú sieň.
Nájdete v nej výstavu obrazov Františka Hrtúsa, ktorý
učil, žil a tvoril v Modre, kde sa aj inšpiroval modranskými zátišiami a zákutiami. V jeho tvorbe možno
rozpoznať dekorativizmus inšpirovaný ľudovým
umením, od polovice sedemdesiatych rokov sa venoval
realistickej krajinomaľbe, portrétu a zátišiu. V posledných rokoch života sa orientoval na prírodný detail.
Obrazy znázorňujú väčšinou malebný modranský
chotár, vinohrady a vinohradnícke búdy. Výstava bude
sprístupnená do konca júna.

V Senci na železničnej stanici
otvorili kryté parkovisko
pre bicykle

Storočný platan v Modre
Foto: Monika Kováčová

V stanici Bike and Ride bude možné zaparkovať až
84 bicyklov, z toho 48 pod uzamykateľnými prístreškami a 36 v rámci otvorených prístreškov. Súčasťou
parkovacej stanice je aj zelená strecha, košatý strom,
fotovoltaické panely, servisný stojan na bicykle, stojan
s vapkou na umytie bicykla a pitná fontánka.

Spracoval: Michal Feik

Novinky
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Vyberte
osobnosť

Tento rok môžete vyberať spomedzi
32 významných osobností z oblasti kultúry,
športu, vzdelávania, zdravotníctva či sociálnej
starostlivosti. Rozhodnúť môžete o ocenení
osobnosti, ktorá podľa vás najviac prispela
k rozvoju a obohateniu Bratislavského kraja
v uplynulom roku.
Hlasovať môžete na webovej stránke:
bratislavskykraj.sk/osobnosti-kraja

Rodinné
Myslíme na rodiny,
budeme tu aj pre seniorov

Novinka pre seniorov

v termíne do 15. júna 2021.

V minuloročnom hlasovaní zvíťazili manželia Vojtech
a Mária Potoční, ktorí boli ocenení za dlhoročnú prácu
v oblasti vodných športov a prácu s mládežou.
Hlasu
jte v
anke
te

C na
veree
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Veľkú novinku pripravujeme pre seniorov. Rodinné
pasy budeme vydávať aj im. Okrem toho, že budú môcť
čerpať zľavy u všetkých našich partnerov, zoznam
poskytovateľov zliav rozšírime o ďalších atraktívnych
partnerov. Popri optike, internetovej lekárni či zľave
na výživové doplnky veríme, že náš záber doplníme
o zdravotnícke a ortopedické potreby, pomôcky pre
seniorov a wellness služby.

Okrem Ceny verejnosti udeľuje Bratislavský samosprávny kraj každoročne ocenenia v kategóriách
Výročná cena Samuela Zocha, Pamätný list predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja, Čestné občianstvo a Historická osobnosť regiónu.

Výročné ceny Samuela Zocha:
Ing. Viliam Nagy, Ladislav Holásek, Ján Švehlík,
Eva Rysová, MgA. Ľubomír Piktor, Jana Matulová,
Hilda Múdra, Ivan Štrpka, Jozef Leikert, Milan Lasica,
Magdaléna Vášáryová, JUDr. Ing. Jiří Vlach, CSc.,
Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Jozef Vengloš

Kaštieľ Budmerice
Foto: Matej a Adam Kováčovci

Pamätné listy predsedu BSK:
PeadDr. Edita Szabóová, PhD., František Varga,
PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová, Mgr. Helena
Čajková, prof. PeadDr. Yvetta Macejková, PhD.,
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., Ľudmila Moková,
Iveta Kačkovičová, prof. Ing. Jozef Bača, CSc.,
Ing. Soňa Molnárová, Prom. Ped. Fridrich Kolarovič,
prof. PeadDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., Juraj Hammar,
PeadDr. Mária Čunderlíková, MUDr. Adriana Šimková, PhD., JUDr. Anton Blaha, MUDr. Natália Dimová,
Ing. Ing. arch. Peter Derevenec
Ocenenie vyrobili študenti
Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru.
Foto: Monika Kováčová

Historická osobnosť regiónu:
prof. MUDr. Ladislav Dérer

Keď príde do života dieťa, prináša so sebou
radosť, no i veľkú zodpovednosť a rodičia stoja
postupne zoči-voči rastúcim nárokom svojich
detí a k tomu úmerne rastúcim výdavkom. Najprv
sú to plienky či kočík, vhodná obuv, oblečenie,
časom pomôcky do škôlky a školy, voľnočasové
aktivity, zariadenie detskej izby. Pri tom všetkom
na vás myslíme.

V súčasnosti máme v databáze registrovaných viac
ako 6 000 rodín a 100 poskytovateľov služieb. Novinky
z nášho kraja a aktuality o Rodinných pasoch nájdete
na našej webovej stránke, facebookovom profile alebo
vo svojej e-mailovej schránke v podobe mesačného
elektronického newslettra. Nezmeškáte tak žiadny
skvelý tip vrátane tých cestovateľských a avíz o našich
zaujímavých súťažiach. V minulosti sme držiteľov
Rodinných pasov obdarovali splavom Malého Dunaja,
jazdou vláčikom Prešporáčikom, tortou od Zeppelin
Cafe, detskou audioknižkou od Geniuso, biokozmetikou Hana&Hana či detským nosičom. Ani vy nepremeškajte svoju šancu!

Pomocnú ruku podáva zľavová karta Rodinný pas,
ktorá funguje v Bratislavskom samosprávnom kraji už
niekoľko rokov. Rodinné pasy prinášajú zľavy všetkým
rodinám s deťmi s trvalým bydliskom v našom kraji.
Kartičku vydávame bezplatne po online registrácii
na adrese www.rodinne-pasy.sk. Na tejto internetovej stránke nájdete aj zoznam všetkých našich partnerov, u ktorých si môžete zľavu uplatniť. Nechýbajú tu
kamenné prevádzky ani internetové obchody s rôznym
sortimentom, ale aj spoločnosti organizujúce celoročné aktivity, záujmové krúžky, tematické či jazykové
tábory a detské oslavy.

Zážitok a dobrodružstvo

Udeľovanie ocenení BSK za rok 2019
Foto: Monika Kováčová

bratislavskykraj.sk

CESTOVNÝ RUCH

Rodinné pasy myslia aj na vaše zážitky. Preto sa zľavy
týkajú aj niektorých divadiel, galérií a múzeí. Ak chcete spoznať Bratislavu v pohodlí turistického vláčika,
zažiť akčné prehliadky mesta bez sprievodcov, vyblázniť sa v zábavnom parku, splaviť Malý Dunaj alebo
sa zrelaxovať pri plavbe po Dunaji, rovnako pri tom
môžete využiť Rodinné pasy. Šetriť domáci rozpočet
s nami môžete aj v posilňovni, pri šálke voňavej kávy
a kúsku výbornej torty!

Malý Dunaj pri Vrakuni
Foto: Matej a Adam Kováčovci

Spracovala: Tatiana Mikušová
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Patrícia Mešťan:

Baví ma vytvárať hodnoty
Vyštudovala na University of
Birmingham vo Veľkej Británii v odbore medzinárodné
vzťahy a na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Dlhodobo
pôsobila v súkromnom aj vo
verejnom sektore. Ako sama
hovorí, v prevažne tvrdom
mužskom prostredí sa naučila
veľa a ľudia si ju vyskúšali
z mnohých strán. Život berie
s úsmevom a s nadhľadom.
Riaditeľkou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
je od augusta 2019.
Máte za sebou množstvo skúseností zo súkromnej i z verejnej
sféry. V čom je táto pozícia iná?
V súkromnej sfére som pôsobila
dvadsať rokov. Bolo to húževnaté
a dynamické obdobie vo vysokom
pracovnom tempe. To som si zobrala
so sebou a pretavujem to i dnes aj
v komunálnej politike. Práve vtedy
je pre mňa práca zaujímavá. Vytvárať hodnoty, pomáhať, napredovať,
tvoriť a dosahovať výsledky.
Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie
a kedy ste si povedali: Idem do
toho?
Pred tým, ako prišla ponuka stať sa
riaditeľkou Úradu BSK, som bola
poradkyňou bratislavského župana.
Poznala som prostredie župy, tak
som dlho nerozmýšľala. Vedela som,
do čoho idem, a bolo mi to blízke.
V hlave som už mala množstvo
nápadov, ako by sa dali veci robiť
inak. Nepatrím k ľuďom, ktorí veľa
rozprávajú, a nemám rada také to
teoretické „keby bolo, čo by bolo,
ako by bolo“. Ak niečo poviem, tak
idem za tým, aby som to splnila, a to
v reálnom čase. Komunálna politika
je veľmi blízko ľuďom a práve oni
vás veľmi rýchlo ohodnotia, či ste na
správnom mieste, alebo nie.
bratislavskykraj.sk

Ako vyzerá bežný deň riaditeľky
Úradu BSK?
Je to klasický deň, aký zažívame asi
všetci. Len miesto a spôsob sú iné.
Mám rodinu s dvomi deťmi. Ráno
je to typický kolotoč − chystanie sa
do školy. Ak nemám naplánované
včasné pracovné stretnutie, idem
si zabehať. To mi dodá obrovskú
energiu, z ktorej čerpám celý deň,
a moje tempo sa zdvojnásobí. Keď
už som v práci, tak bez dvoch káv
to nejde (úsmev). Potom sa začína
cyklus naplánovaných stretnutí, či
už na úrade, alebo mimo neho.

Juraj Droba a Patrícia Mešťan
Foto: Monika Kováčová

Plánujete veľmi dopredu?
Väčšinou ich mám v kalendári na
1 − 2 týždne dopredu. Mám úžasné
asistentky, vďaka ktorým mi nič
neunikne. Musím sa priznať, že
uprednostňujem osobné stretnutia.
Nemám až tak rada mailovú komunikáciu. Pre mňa je dôležité pozerať
ľuďom do očí, povedať si ciele, vydiskutovať si postoje a urobiť rozhodnutie priamo na mieste. Myslím si,
že vo finále to šetrí čas. Všetci tak
získame priamu reakciu a netreba
čítať medzi riadkami. Dokonca ak
majú niektoré veci dlho stáť na jednotlivých poschodiach úradu, tak si
ich aj rada osobne obehám. Nerada
čakám. Veci mám potrebu riešiť

rýchlo, ale, samozrejme, nie neuvážene. Keďže úrad má svoje byrokratické postupy, mám ambíciu skrátiť
ich na minimálnu možnú mieru.
BSK má vo svojej kompetencii
viacero oblastí. Máte svoju srdcovku?
Srdcovkou je odbor sociálnych vecí.
Mám rodičov seniorov, čiže beriem
si za svoje, že práve táto generácia
potrebuje zvýšenú starostlivosť.
Chcem, aby ich spoločnosť vnímala
a zaujímala sa o nich. Preto som si
povedala, že klienti našich zariadení
sociálnych služieb musia žiť
v peknom prostredí. Aby mali zabezpečené také podmienky, ktoré sa
podobajú tým rodinným, a aby mali
úsmev na tvári. Služba v zariadení
sociálnych služieb by nemala byť
povinnosťou, ale poslaním. A s tým
súvisí motivácia a uznanie zamestnancov, ktorí túto ťažkú fyzickú
a psychickú prácu robia.
Darí sa pretaviť to
do skutočnosti?
Kompetencie župy sú v tomto
smere oklieštené a nie vždy môžeme
urobiť všetko podľa predstáv. So
županom Jurajom Drobom však vyvíjame maximálne úsilie, aby sa to
podarilo. Pravidelne rokujeme s ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny a hovoríme im o fungovaní
sociálnych služieb v praxi. To, kam
smerujeme, je deinštitucionalizácia
zariadení sociálnych služieb. Čiže
k premene veľkých veľkokapacitných zariadení na menšie domovy
rodinného typu, kde sa klienti budú
cítiť príjemne.
Ako sa pandémia dotkla chodu
úradu?
Pandémia zasiahla celý svet
a výnimkou nie je ani náš úrad.
Som hrdá na to, že sme to dokázali
ustáť a zastabilizovať. Neprepúšťali
sme, garantovali sme pravidelný
plat a nemenili sme nastavenie

pravidiel dohodnutých v kolektívnej
zmluve. To v dnešnej dobe plnej
neistôt nie je žiadna maličkosť.
Samozrejme, chod úradu bol pre
protipandemické opatrenia obmedzený.
Prejavilo sa to nejako na pracovných výsledkoch?
Počas najprísnejších opatrení sme
znížili počet ľudí fyzicky prítomných na pracovisku na minimum.
No zároveň sme počas prvej
a druhej vlny pandémie dokázali
rozbehnúť kľúčové projekty alebo
ich posunúť do ďalšej fázy.
A nielen to. Dokonca sme rozšírili
naše kompetencie na oblasti, ktoré
prirodzene vyplynuli zo situácie,
a chopili sme sa toho. Týkalo sa to
predovšetkým testovacích miest
a očkovacích centier a všetkých
tomu prislúchajúcich náležitostí.
Župa počas vášho pôsobenia
spustila viacero zaujímavých projektov. Na ktoré ste najviac hrdá?
To najzaujímavejšie na našej práci
je, že môžete fyzicky vidieť konkrétne výsledky. Teším sa tomu.
Je to spoločná práca nás všetkých,
župana, úradu i poslancov. Najviac
hrdá som na projekt Patrónka, kde
vznikne otvorené sociálne vzdelávacie centrum s verejnými priestranstvami. Slúžiť budú obyvateľom
Bratislavského kraja. Vytvoríme
nádherné centrum, ktoré bude
žiť množstvom aktivít. Historický
priestor bývalej továrne na patróny
dotvoríme dizajnovými a funkčnými budovami, ktoré budú slúžiť pre
deti a klientov. Aby naplno vedeli
rozvíjať svoje schopnosti. Vznikne
tam napríklad aj centrum hipoterapie, záhradky i zvýšené záhony.
Bude to prepojené so slovenskou

Patrícia Mešťan
Foto: Monika Kováčová

školou medzinárodného významu,
bude tam zastúpená aj kultúra
v podobe design factory, v ktorej
sále sa budú konať zaujímavé kultúrne performácie, čo bude na osoh
aj našej umeleckej škole. Myslím, že
to bude skvost. A mám ešte jednu
srdcovku.
Akú?
Pripravili sme projekt špičkovej
športovej školy, ktorá má spolu
s hokejovou akadémiou Slovenského zväzu ľadového hokeja
a multifunkčným areálom vzniknúť v Petržalke. Bude to akási prvá
lastovička, ktorá posunie kvalitu
infraštruktúry školstva na úplne
inú, európsku úroveň. Oba projekty,
Patrónka aj športová škola, sú niečo
výnimočné a nezabudnuteľné. Nič
také na Slovensku nenájdete.
A čo problémy? Čo považujete za
najväčšie výzvy, s ktorými sa treba
popasovať?
Za kľúčové považujem nastavenie
spolupráce s vládou. Ktoroukoľvek,
nielen dnešnou, ale aj so všetkými
budúcimi. Tak, aby boli župy vnímané ako dôležitý partner. Komunálna
politika je totiž veľmi blízko ľuďom.
Vieme veci zdola pretaviť do veľkej
politiky. Vďaka dobrej spolupráci
vlády a územných samospráv vieme
v prospech ľudí urobiť oveľa viac.
Bezpochyby najviditeľnejším
projektom župy za posledný rok je
veľkokapacitné očkovacie centrum, ktorým denne prejdú tisícky
ľudí. Málokto však vie, čo všetko
takýto projekt vyžaduje a koľko
práce sa za ním skrýva. Môžete to,
prosím, našim čitateľom priblížiť?
Veľa času sme venovali prieskumu
lokalít. Následne bolo treba vymys-

lieť logistiku fungovania, prepojiť
informačné systémy, zabezpečiť
personál, obstarať technické vybavenie, vymyslieť dopravu a pohyb
ľudí. Povedali sme si, že chceme našim obyvateľom poskytnúť špičkový
servis. Aby vzniklo bezpečné miesto,
ktorému budú ľudia dôverovať,
a aby sa mohlo zaočkovať čo najviac
záujemcov. Teším sa, že sa nám to
darí. Robilo aj robí na tom veľa ľudí
zo župy, viaceré odbory a oddelenia.
Čakajú nás vo fungovaní očkovacieho centra ešte nejaké zmeny,
či už je to zabehnuté?
Dodnes prešlo cez toto očkovacie
centrum vyše 100 000 obyvateľov
Bratislavského kraja. Či už je to
zabehnuté? Áno, ale určite to nie
je rutina. Pretože pomaly každý
týždeň prichádza nejaká zmena.
Centrum prechádza rôznymi fázami, prichádzajú iné vakcíny, mení sa
nastavenie očkovacej stratégie a na
to všetko musíme promptne reagovať a zdokonaľovať sa.
Protipandemické opatrenia
sa dotkli každého z nás. Na čo sa
najviac tešíte po ich skončení?
Možno je to prekvapujúce, ale opatrenia sa ma až tak veľmi nedotkli.
V práci fungujem aj počas pandémie každý deň, i keď sme museli
zmeniť pravidlá fungovania úradu.
Asi najväčším obmedzením je pre
mňa nosenie rúška. Nuž a, samozrejme, ako každá rodina sme si museli
zorganizovať dištančné vzdelávanie
našich detí. Mojím šťastím však je,
že som veľmi prispôsobivá, a tak
som sa aklimatizovala aj na novú
situáciu. Povedala som si, že to nie
je navždy. Jediné, čo nás limitovalo,
bolo necestovanie. Sme vcelku scestovaná rodina, takže sme nemohli
chodiť na výlety. No, samozrejme,
všetko sa dá vydržať a už sa teším na
to, že opäť navštívim svoje obľúbené
miesta.
Keď už spomíname tie obľúbené miesta, kam rada chodíte? Čo
by ste odporučili v našom kraji
navštíviť?
Krásnych miest v našom regióne je
veľmi veľa. Bratislavský kraj má tú
výhodu, že na malom území nájdete v podstate všetko – hory, vodu,
kultúru, históriu i dobré jedlo
a kvalitné víno.

Zhovárali sa: Lucia Forman a Michal Feik
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Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých KAMPINO
oslavuje

pri župe
Podstavec pre nemeckú techniku

Zachránime synagógu
vo Svätom Jure
Vzácna kultúrna a historická pamiatka ožije. Mandát
na kúpu a záchranu dostala župa od poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja doslova
v hodine dvanástej. Budova je totiž vo veľmi zlom
technickom stave a v budúcnosti hrozí degradácia jej
pamiatkovej hodnoty. V priestoroch synagógy vznikne
kultúrne centrum, ktoré bude slúžiť nielen obyvateľom Svätého Jura a malokarpatskému regiónu, ale aj
všetkým obyvateľom kraja.

„Dospeli sme, máme tridsať rokov a mnoho
skúseností.“ Petržalské zariadenie sociálnych
služieb KAMPINO oslávi 1. júna svoju tridsiatku.
Od svojho založenia prešlo župné zariadenie veľmi
dlhú cestu. Rozšírilo svoje služby, umožnilo prijímateľom týždenný pobyt, a čo je veľmi dôležité, stalo sa
súčasťou komunity.

Názov KAMPINO
je skratkou. Znamená
Kamarátstvo mentálne
postihnutých a iných
invalidných občanov.

Na vyvýšených a strategických bodoch vznikli pozície
protivzdušnej obrany – Luftschutz, tvorené protileteckými delostreleckými batériami a pomocnými prvkami ako pozorovateľne a podstavce pre techniku. Prvok
tejto protivzdušnej obrany, univerzálny monoblokový
podstavec, sa našiel aj pri budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. V okolí Drieňovej ulice
sa nachádzala významná obranná línia, protiletecké
postavenie.

„V súčasnosti poskytujeme sociálne služby pre deti od
troch rokov veku a dospelým osobám s duševnými poruchami a poruchami správania ambulantnou formou
a týždennou pobytovou formou. V zariadení podporovaného bývania máme dvanásť obyvateľov s mentálnym
alebo so psychiatrickým ochorením,“ vysvetľuje riaditeľka Jana Tvarožková.

Zachované prvky „Festung Pressburg“ dokladajú
veľkosť a rozmanitosť obranného systému Bratislavy
obdobia druhej svetovej vojny.

Spracovali: Ján Mitáč a Jozef Gabík

Univerzálny podstavec pre nemeckú techniku bol
monoblokovým betónovým prefabrikátom a jeho
účelom bolo vytvorenie stabilného bodu pre palebné
alebo pomocné zariadenia protivzdušnej obrany.
Foto: Dobová fotografia

Život v KAMPINE je pestrý. Pomáha
aj unikátna delfinoterapia
Život ľudí s mentálnymi ochoreniami, špeciálne detí, je
veľmi ťažký. V KAMPINE však tím profesionálov robí
maximum nielen pre ich zdravie, ale aj šťastie. Vytvorili
bezpečné prostredie s rodinnou atmosférou a prijímatelia sociálnych služieb využívajú pestrú paletu zážitkových terapií a záujmových činností, ktoré sú našité
presne na ich potreby. Je to napríklad terapia hudbou,
umením, hraním divadla, rozvoj kreatívnych výtvarných činností alebo zaujímavá suchá delfinoterapia.
Prebieha v priestore hodvábneho, ručne šitého zámotku, v ktorom sa na steny premietajú dynamické
obrázky delfína a živočíchov v podmorskom svete.
Počas terapie tak máte pocit, že plávate v mori a ryby
sa k vám približujú a svojimi pohybmi vás pohladia.
Virtuálny delfín pomáha prijímateľom sociálnej
služby obnoviť kontrolu pohybov ich tela, zjemní sa ich
vnímanie a rozvinie vnútorný svet. Ďalšou možnosťou
relaxácie je multisenzorická terapia snoezelen – stimulácia zmyslov pomocou vôní, zvukových a svetelných
prvkov v príjemnej a bezpečnej atmosfére. Jej cieľom je
navodenie pohody a spokojnosti u klientov.

„Základným predpokladom zachovania objektov pamiatkového fondu je ich aktívne využívanie a integrácia
do života spoločnosti. Nevyužívané, prípadne opustené
pamiatky chátrajú, sú devastované, a pokiaľ tento stav
pretrváva dlho, sú odsúdené na zánik. Aby sme tomuto
scenáru zabránili, zakúpil Bratislavský kraj túto národnú kultúrnu pamiatku,“ uviedla Svetlana Waradzinová,
vedúca oddelenia kultúry BSK.
Synagóga vo Svätom Jure patrí medzi jednu z mála
zachovaných starších synagóg na území Slovenska a jej
vznik sa datuje do roku 1791. Z historického hľadiska je
jediným nehnuteľným hmotným dokladom prosperujúcej svätojurskej židovskej komunity. História tejto
obce je spojená s významnou osobnosťou, bratislavským rabínom Chatamom Soferom, ktorý v roku 1809
počas obliehania Bratislavy Napoleonom našiel svoje
dočasné útočisko vo Svätom Jure. Synagóga vo Svätom
Jure sa tak stala miestom exilu jedného z najvýznamnejších rabínov pôsobiacich v Európe a má potenciál
prilákať domácich aj zahraničných turistov.

Domov sociálnych služieb
pre deti a dospelých KAMPINO
Foto: DSS KAMPINO

Obyvatelia KAMPINA sú členmi
petržalskej komunity

Zážitkové vzdelávanie v Domove sociálnych služieb
pre deti a dospelých KAMPINO
Foto: DSS KAMPINO

Aj keď viaceré aktivity dočasne zabrzdil koronavírus,
zariadenie ide v oblasti komunitnej spolupráce príkladom. Spolupracuje s petržalským Cik-Cak Centrom, so
školami, Slobodou zvierat, prijímatelia pomáhajú čistiť
blízke lesy a ako dobrovoľníci pracujú v Kauflande
a miestnej knižnici.

Spracovala: Adela Pekárková

Synagóga Svätý Jur
Foto: Monika Kováčová

Československá republika bola v medzivojnovom období jednou z prvých prekážok nemeckej ambície opätovne obnoviť veľmocenský vplyv v strednej Európe.
Rastúce napätie sa prejavovalo predovšetkým v oblasti
vzťahov medzi majoritným českým obyvateľstvom
a sudetonemeckou minoritou. Prirodzene eskalovalo
aj do oblasti zahraničnopolitických vzťahov medzi
Nemeckom a Československom. Septembrová kríza
a podpis Mníchovskej dohody v roku 1938 znamenali
zásadné mocensko-politické zmeny na mape vtedajšej
Európy. Pre Tretiu ríšu sa Bratislava v nasledujúcich
rokoch stala mimoriadne strategickou najmä svojou
polohou. Umožňovala kontrolu Dunaja, riečnej dopravnej tepny a zároveň bola aj prirodzeným obranným bodom. Aj preto na prelome rokov 1943 a 1944
vznikol plán obrany mesta známy pod názvom
„Festung Pressburg“.
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DOPRAVA

Integrovaná

DOPRAVA A VOĽNÝ ČAS

Len jeden

Do mnohých uvedených lokalít už linky z Bratislavy
premávali, pri cestovaní však nebolo možné využiť
všetky výhody vzhľadom na to, že dané miesta sa nachádzali mimo tarifných zón IDS BK.

Mnohí obyvatelia Bratislavského a Trnavského kraja sú zvyknutí kupovať v Bratislave tzv. „električenky“, teda predplatné
cestovné lístky, aby mohli využívať hromadnú dopravu
v Bratislave.

Mobilná aplikácia IDS BK

Na cestu vlakom či regionálnym autobusom potom využívajú
zase ďalšiu dopravnú kartu alebo tiež „jednorazové“ cestovné
lístky. Vďaka zapojeniu nových obcí a miest do IDS BK bude
možné z týchto lokalít na cestu do Bratislavy a späť, a tiež na
cestovanie v rámci celej Bratislavy, kúpiť len jeden lístok.

Na cestovanie v rámci celého IDS BK bude možné
plnohodnotne využiť aj mobilnú aplikáciu IDS BK. Tá
už teraz ponúka cestujúcim lístky na jednu cestu a tiež
funkciu elektronická peňaženka, ktorá umožňuje dobíjanie kreditu priamo do aplikácie. Predplatné lístky na
mesiac, tri mesiace alebo rok budú v mobilnej aplikácii
IDS BK dostupné približne od októbra 2021. Na cestovanie už potom nebude potrebná nijaká karta, celý lístok
bude mať cestujúci k dispozícii priamo v telefóne.

bude aj v ďalších mestách

Pri cestovaní napríklad z Kútov do Bratislavy bude cena
základného spiatočného mesačného lístka 99,00 €, zľavnený
lístok bude stáť 49,50 €. Rovnaký lístok na tri mesiace bude
k dispozícii za 263,80 €, zľavnený za 131,90 €. Z Horných
Orešian či z Galanty bude možné cestovať za 81,00 € mesačne
(základný lístok), resp. 40,50 € (zľavnený lístok).

Informácie kedykoľvek

Cena lístka bude vždy zahŕňať spiatočnú cestu vlakom alebo
regionálnym autobusom do Bratislavy a k tomu cestovanie
v rámci celej bratislavskej mestskej dopravy. Cestujúci budú
môcť ľubovoľne prestupovať.

Pre všetkých cestujúcich, ktorí budú využívať služby
IDS BK, teda napríklad obyvatelia Kútov, Horných
a Dolných Orešian, Zvončína, Sládkovičova, Pustých
Úľan či Galanty, je už teraz k dispozícii infocentrum
IDS BK.

Do integrovanej dopravy kraja
budú zapojené ďalšie mestá a obce.
Foto: IDS BK

me,
noh,
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bratislavskykraj.sk

Návštevu predajne stačí vykonať raz za päť rokov. Ostatné
operácie bude možné vybaviť cez internet. Služba fotografovanie je už teraz cestujúcim k dispozícii v každej predajni.
Poplatok za vybavenie novej karty je 4,50 € na 5 rokov.

www.idsbk.sk
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Vlaky pod Bratislavským hradom
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IDS BK

Spracoval: Matej Benčík

www.idsbk.sk
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Základnou myšlienkou integrovanej dopravy je cestovanie na jeden lístok v rámci určitého územia bez
ohľadu na to, či cestujúci cestuje bez prestupu
v jednom dopravnom prostriedku, alebo prestupuje
medzi vlakom, autobusom, alebo električkou. Nezáleží
na tom, či cestujúci využíva dopravu v rámci mesta,
alebo prestupuje na regionálne linky. Na celú cestu mu
stačí len jeden lístok. Integráciu ďalších miest a obcí do
IDS BK schválili predstavitelia Ministerstva dopravy
a výstavby SR, hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja. Koordináciu a organizačné zastrešenie zabezpečuje Bratislavská integrovaná doprava.

Infocentrum IDS BK

Cestujúci, ktorí dopravné karty ešte nemajú, si ich budú
môcť objednať v internetových obchodoch jednotlivých
dopravcov (DPB, SL, ZSSK) alebo priamo v predajniach
v Bratislave.

Stanisław Jerzy Lec, vl. menom barón Stanisław Jerzy de Tusch-Letz (1909 – 1966), poľský básnik, aforista a satirik: „Inak vonia...“

Od júla 2021 budú do Integrovaného dopravného
systému Bratislavského kraja (IDS BK) zapojené ďalšie
mestá a obce. Cestujúcim, ktorí pravidelne cestujú
vlakom či regionálnym autobusom do Bratislavy alebo
v rámci Bratislavského kraja, bude od júla na túto cestu
a na cestovanie v mestskej hromadnej doprave v rámci
celej Bratislavy stačiť už len jeden cestovný lístok.

Do IDS BK tak budú zapojené obce a mestá ako Kúty,
Horné a Dolné Orešany, Košolná, Suchá nad Parnou,
Zvončín, Hrnčiarovce nad Parnou, Pusté Úľany, Sládkovičovo a Galanta.

Cestujúci, ktorí majú v súčasnosti dopravné karty Dopravného podniku Bratislava (DPB), Slovak Lines (SL) alebo
Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), si od júla budú
môcť kúpiť nové integrované lístky priamo cez internetový
obchod IDS BK, internetové obchody daných dopravcov alebo
v predajniach v Bratislave, či v pokladniciach na ktorejkoľvek
železničnej stanici – nielen v Bratislave, ale v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Výhercovia krížovky z mesačníka 4/2021: Ing. Anna Violová, Martin Škultéty, Pamela Soboličová

Jeho pracovníci každému ochotne poradia nielen to,
ako cestovať či aký správny lístok si kúpiť, ale radi tiež
vyhľadajú vhodné spojenie v rámci celého IDS BK.

Jeden lístok na celú cestu

Na cestovanie v IDS BK bude možné využiť červené regionálne autobusy a regionálne vlaky premávajúce na linkách
označených písmenom „S“ (napríklad S20, S50, S55, S60,
S65...), teda osobné vlaky (Os) a regionálne expresy (REX).
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Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Autor: M. Kupčo

Pošlite nám dokončenie tajničky do 16. 06. 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.
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referentka odboru
zdravotníctva

Ivana Šurinová

lekár kraja, riaditeľ
odboru zdravotníctva

Tomáš Szalay

vedúci oddelenia
správy majetku

Ľuboš Majer

predseda Bratislavského
samosprávneho kraja

Juraj Droba

riaditeľka Úradu BSK

Patrícia Mešťan

referentka odboru
zdravotníctva

Ivana Vanacká

podpredseda BSK
pre zdravotníctvo

Juraj Štekláč

riaditeľka Kancelárie
predsedu

Andrea Urmaničová

tím očkovacieho centra
Bratislavského

Predstavujeme vám

Na zdraví obyvateľov Bratislavského kraja
nám skutočne záleží.
Ďakujeme, že ste zodpovední.

