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PREBIEHAJÚCE PROJEKTY 
 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 
 

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 

 
Základné informácie: 
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Farského 9 na praktickom vyučovaní 
formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického 
vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa 
komplexne zrekonštruuje objekt na Harmincovej ulici č.1 (ďalej len „objekt Harmnicova 1“), 
vrátane obstarania nového materiálno – technického vybavenia do jednotlivých učební teoretického 
a praktického vyučovania odborných predmetov. 
 
Aktivity BSK: 

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické 
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných 
dielní, odborných učební v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné 
úpravy objektu Harmincova 1; 

2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov centra odborného vzdelávania a 
prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich 
okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu 
komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektu Harmincova 1; 

3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Harmincova 1, ako centra odborného vzdelávania a 
prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva. 
 

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy 
 
Výstup projektu: 

Komplexne zrekonštruovaný objekt Harmincova 1 spolu s novým materiálno – technickým vybavením 
 
Rozpočet projektu:   3 452 488,05 EUR  (v zmysle dodatku č.3 Zmluvy o NFP) 

Spolufinancovanie BSK: 5%,    172 624,40 EUR 

 

Dofinancovanie BSK: 380 000,00 EUR (ide o predpokladanú výšku výdavkov na dodatočné 

stavebné práce) 

Dofinancovanie BSK: 230 000,00 EUR (dofinancovanie materiálno-technického vybavenia) 

Dofinancovanie BSK:   34 444,00 EUR (autorský a stavebný dozor) 

 

Trvanie projektu: 05/2020 – 12/2022 

 

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor 

školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania 

 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP 

Farského 9“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 85/2016 zo dňa 09.09.2016 

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_2 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra 
odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve, Farského 9, 
Bratislava“ 
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Aktuálny stav: 

• Začiatok realizácie stavebných prác 26.10.2020 

• Trvanie realizácie stavebných prác 12 mesiacov 

• Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sa predĺžila lehota na realizáciu stavebných prác do 31.01.2022 

• Prebieha schvaľovanie žiadosti o zmenu Zmluvy o NFP zo strany riadiaceho orgánu IROP 

• V spolupráci so školou prebieha aktualizácia technickej špecifikácie materiálno - technického 

vybavenia s cieľom vyhlásenia verejného obstarávania začiatkom roka 2022 
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Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1 

Základné informácie:  
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Hlinícka 1 na praktickom vyučovaní formou 
vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania 
a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne 
zrekonštruovali objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, boli obstarané nového materiálno – 
technického vybavenia (počítače, projektory, laboratórne stoly, schodolez) do jednotlivých učební 
teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov. 
 
Aktivity BSK: 

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické 
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných 
dielní, odborných učební a vyučovacích miestností na centre odborného vzdelávania a prípravy, a s 
tým súvisiace stavebné úpravy objektov Budova školy a Budova školy s jedálňou; 

2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného 
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, 
súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre 
širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, objektov Budova školy a Budova školy 
s jedálňou; 

3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou, ako centra 
odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského 
hospodárstva. 
 

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy 
 
Výstup projektu: 

Komplexne zrekonštruované objekty Budova školy a Budova kuchyne s jedálňou spolu s novým materiálno 
– technickým vybavením  
 
Rozpočet projektu :  1 359 852,62 EUR 

Spolufinancovanie BSK: 5%,   80 379,27 EUR  

Dofinancovanie BSK:     247 732,86 EUR  
 

Trvanie projektu: 05/2018 – 12/2021 

 

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor 

školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania  

 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, 
Bratislava“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 86/2016 zo dňa 09.09.2016 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_1 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra 
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, 
Bratislava“. 
Cieľom projektu je umožniť študentom absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so 
súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u 
zamestnávateľa. 
 
Aktuálny stav: 

• V zmysle zmluvy o NFP sa realizovala dodávka posledného MTV do školy (12/2021) 

• Projekt je fyzicky ukončený (12/2021) 
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• Príprava záverečnej žiadosti o platbu  vrátane záverečnej monitorovacej správy - 01/2022 

• Osadenie stále tabule v priestoroch školy 03/2022 
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Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji 

Základné informácie: 
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov spojenej školy Ivanka pri Dunaji na praktickom vyučovaní formou 
vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického vyučovania 
a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa komplexne 
zrekonštruujú jestvujúce objekty pracoviska Zálesie, zrealizuje sa prístavba k jestvujúcemu objektu 
a obstará sa nové materiálno – technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického 
vyučovania odborných predmetov. 
 
Aktivity BSK: 

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické 
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných 
učební, vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace 
stavebné úpravy, pracoviska Zálesie; 

2. Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra 
odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského 
hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a 
vybavenosťou pre širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy, pracoviska Zálesie; 

3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov pracoviska Zálesie, ako centra odborného vzdelávania 
a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva. 
 

Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy 
 
Výstup projektu: 

Komplexne zrekonštruované objekty pracoviska Zálesie spolu s novým materiálno – technickým vybavením 
 
Rozpočet projektu:    3 570 643,10 EUR     (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP) 

Spolufinancovanie BSK: 5%  178 532,16 EUR 

 

Dofinancovanie BSK: 1 206 000 00 EUR  (ide o predpokladanú výšku  výdavkov na dodatočné stavebné 

práce ) 

Dofinancovanie BSK:       130 000,00 EUR (dofinancovanie materiálno-technického vybavenia školy) 

Dofinancovanie BSK:       121 200,00 EUR (autorský a stavebný dozor) 

 

Trvanie projektu: 07/2020 – 01/2023 

 

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor 

školstva, mládeže a športu; Odbor investičných činností a verejného obstarávania  

 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP  
Ivanka pri Dunaji“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 87/2016 zo dňa 09.09.2016 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_3 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra 
odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v 
rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“ 
 
Aktuálny stav: 

• Začiatok realizácie stavebných prác 06.11.2020 

• Trvanie realizácie stavebných prác 20 mesiacov t.j. 06/2022 

• Dodávateľ stavebných prác deklaruje ukončenie o 2 mesiace skôr t.j. 04/2022 
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• Dňa 10.12.2021 nadobudol účinnosť dodatok č.3 Zmluvy o dielo 

• Aktuálne prebieha finalizácia zmenových listov, ktoré budú tvoriť prílohu dodatku č.4 Zmluvy o dielo 

• Prebieha schvaľovanie žiadosti o zmenu zmluvy o NFP č.3 zo strany riadiaceho orgánu IROP 

• V spolupráci so školou sa aktualizuje technická špecifikácia materiálno-technického vybavenia s 

cieľom vyhlásiť verejné obstarávania začiatkom roka 2022 
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Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanská cesta 21 

Základné informácie: 

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na praktickom vyučovaní 
formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického 
vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa 
komplexne zrekonštruuje objekt Budova združených dielní a obstará sa nové materiálno – technické 
vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov 
 

Aktivity BSK: 

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické 
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, odborných dielní, odborných 
učební a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace 
stavebné úpravy objektu Budovy združených dielní; 

2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu centra odborného 
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, 
súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre 
širšiu komunitu centra odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy združených dielní; 

3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Budovy združených dielní, ako centra odborného 
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva. 

 
Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy 

Výstup projektu: 

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budova združených dielní spolu s novým materiálno – technickým 
vybavením 

Rozpočet projektu:    2 762 614,64 EUR           (v zmysle dodatku č. 6 Zmluvy o NFP) 

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 138 130,73 EUR 

Dofinancovanie BSK:       407 171,34 EUR 

Trvanie projektu: 12/2018 – 03/2022 

 

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor 

školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania  

 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 
21“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 88/2016 zo dňa 09.09.2016 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_4 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra 
odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava“ 
 
Aktuálny stav: 

• Stavebné práce boli ukončené 07/2020 

• Aktuálne prebieha dodávka posledných ks materiálno-technického vybavenia s predpokladaným 

termínom dodania 02/2022. 



   
 

12 | S t r a n a  
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DSS a ZPS Rača - Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb 
v Bratislave  

 
Základné informácie: Realizáciou projektu „DSS a ZPS Rača“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby 
na všetkých miestach jej poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania 
sociálnych služieb z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v 
kvalite života prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom 
každodennom živote. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, 
čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života. 
 
Aktivity BSK:  
1. Transformácia zariadenia formou rekonštrukcie dlhodobo nevyužitého objektu DSS Strelková 2, I. 

etapa. a II.etapa 
2. Novovybudovaný objekt na Račianskej 105 
3. Materiálno – technické vybavenie oboch objektov 
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 

 

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPS Rača, zamestnanci zariadenia, 
rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia.  
 
Výstupy projektu:  
1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer 
2. Realizácia rekonštrukčných a stavebných prác 
3. Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia (bezbariérové kuchynské linky, technológia 

práčovne, vstavaná skriňa, zdvíhacie zariadenie) 
4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zariadenia DSS a ZPS Rača 
 

Rozpočet projektu:               2 041 810,91 EUR (v zmysle dodatku č.2 Zmluvy o NFP) 

Spolufinancovanie BSK: 5 %,     102 090,55 EUR  

Dofinancovanie BSK za Strelkova II. etapa: 212 198,47 EUR  

Dofinancovanie BSK za práce naviac: Račianska 19 076,89 EUR a Strelkova 55 784,16 EUR 

Trvanie projektu: 08/2020 – 05/2022  

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor 

sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania 

 

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPS Rača“  do IROP bol odsúhlasený 

Uznesením č. 77/2017 z dňa 23.06.2017 

 

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK: 
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_2 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb 
v Bratislave (DSS a ZPS RAČA) 
  

Aktuálny stav:  

• Stavebné práce napredujú na oboch stavbách. Novostavba Račianska mala byť podľa harmonogramu 

odovzdaná k polovici 11/21, avšak dôsledkom nepriaznivých podmienok sa jej ukončenie predlžilo o 90 

dní na základe Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo 2020-570-SaRP.  

• Rekonštrukčné práce na Strelkovej sú v omeškaní dôsledkom viacerých faktorov a to, nekvalitná 

projektová dokumentácia, náročná komunikácia so zhotoviteľom, predlžené lehoty dodávok stavebných 

materiálov. Objednávateľ očakáva, že realizácia diela si bude vyžadovať predlženie lehoty z 18 na cca 

22 mesiacov, t.j. 06/22. 

• Začiatkom roku 2022, BSK vyhlási verejné obstarávanie na zabezpečenie materiálno-technologického 
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vybavenia oboch stavieb v niekoľkých etapách (nábytok na mieru, zdvíhacie zariadenie a technológiu 

práčovne) 

 

 

Rekonštrukcia Strelkova 2 

 

Výstavba Račianska 105 
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DSS a ZPB MEREMA- Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb 
v okrese Pezinok  

 
Základné informácie:  
Realizáciou projektu „DSS a ZPB MEREMA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby na všetkých miestach jej 
poskytovania. Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb 
z inštitucionálnej, ústavnej na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná predovšetkým v kvalite života 
prijímateľov sociálnej služby. Prijímatelia získajú väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote 
a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu 
vykonávať samostatne, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému 
ako aj k okolitému svetu. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať 
prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života 
 
Aktivity BSK:  
1. Rekonštrukcia objektu DSS MEREMA- Kráľová 
2. Výstavba dvojdomov v okrese Pezinok  
3. Materiálno – technické vybavenie všetkých objektov 
4. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Modra- Kráľová 
5.  Debarierizácia rodinného domu v Modre 
6.  Zriadenie bezpečného prechodu v križovatke Hlavná - Zámocká v obci Častá 

 

Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby DSS a ZPB MEREMA, zamestnanci zariadenia, 

rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia  

 

Výstupy projektu:  

1. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Častá 

2. Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom Dubová 

3. Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu Modra – Kráľová 

4. Obstaranie materiálno – technického vybavenia zariadenia DSS a ZPB MEREMA  

5. Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (objektu v Modre – Kráľovej) 

 

Rozpočet projektu:    3 913 708,04 EUR  

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 195 685,40 EUR 

Dofinancovanie BSK:        31 097,74 EUR (práce naviac Častá) 

 

Trvanie projektu: 06/2020 – 06/2023 

Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 

Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností a verejného obstarávania 

 

Vstup Bratislavského samosprávneho kraja s projektom „DSS a ZPB MEREMA“  do IROP bol odsúhlasený 

Uznesením č. 92/2018 zo dňa 16.11.2018 

 

Súlad so schválenými strategickými dokumentami BSK: 
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSV_1 pod názvom „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb 
v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA) 
 

Aktuálny stav:  

• Zhotoviteľ stavebných prác v obci Častá odovzdal dielo v 12/21. V súčasnosti prebieha kolaudačné 

konanie na stavbu. Do toho času je stavba zabezpečená a strážená. V najbližšom období sa bude 

zabezpečovať interiérové vybavenie dvojdomu. Odhadované odovzdanie stavby pre účely poskytovania 

sociálnej starostlivosti je 05/22. 
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• BSK po 15 mesiacoch vypovedalo Zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác novostavby v obci Dubová 

z dôvodu neplnenia povinností. Zároveň, bolo vyhlásené VO na realizátora dostavby objektu v 09/21. 

Verejné obstarávanie je v procese. Predpokladané ukončenie je 01/22. 

• Od 11/20 prebiehajú búracie práce na stavebnom objekte v Modre – Kráľová na základe Zmluvy o dielo z 

08/21. Plánovaná rekonštrukcia má trvať 12 mesiacov. 

• BSK podpísalo so samosprávou obec Častá Zmluvu o spolupráci č. 2021-880-SaRP pri realizácii 

križovaty a bezpečného prechodu pre chodcov v obci.   Verejné obstarávanie bude vyhlásené v prvom 

kvartáli 2022. Spoločná investičná aktivita na ul. Hlavná - Zámocká je v záujme naplnenia požiadavky 

stavebného povolenia novostavby v Častej. 

  

 
Novostavba Častá 

 

 
Novostavba Dubová 

 
Rekonštrukcia Kráľová 
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Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212)  
Chorvátsky Grob - Čierna Voda 

 
Základné informácie: 
Rýchly rozvoj suburbanizácie v Bratislave viedol k  nárastu počtu osôb, ktoré sa každodenne prepravujú medzi 
zázemím a mestom. Intenzívne prepravné toky a preferencia využívania osobných automobilov spôsobujú 
pravidelné preťaženie dopravných komunikácií medzi mestom a zázemím, ako aj vo vnútri mesta. Na základe 
vyššie uvedenej situácie vznikla potreba vytvoriť prepojenie východného suburbanizačného pásu Bratislavy 
na diaľnicu D1 v oblasti Triblavina (stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina") čím dôjde 
k rapídnemu zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti. 
 
Aktivity BSK: 

1. Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi diaľničnou križovatkou Triblavina a cestou III/1059. 
 
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu 
 
 
Rozpočet projektu: 4 222 505,24 EUR  

Spolufinancovanie BSK: 5% 211 125,26 EUR 

 

Trvanie projektu: 09/2021 – 12/2022 

 

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 

Odbor dopravy  

 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s 

cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením 

č. 293/2020 zo dňa 11.09.2020. 

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1 pod názvom „Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok - Modra“ 
 
Aktuálny stav: 

• Na základe ukončeného verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby BSK odovzdal dňa 06.09.2021 
stavenisko zhotoviteľovi pričom stavebné práce začali dňa 13.09.2021. Doba výstavby je v zmysle 
zmluvy o diela stanovená na 13 mesiacov.  
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Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 
 

Zriadenie a činnosť Regionálneho informačného bodu Bratislava 

 

Základné informácie 

Úlohou regionálneho informačného bodu je poskytovanie informácií o programe potenciálnym žiadateľom v 
rámci programového územia, aby bola zabezpečená lepšia informovanosť a dohľad nad realizáciou 
projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a 
propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov 
 

Aktivity BSK: 

1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-HU pre programové obdobie             
2014-2020 

2. Konzultácie s projektovými žiadateľmi a prijímateľmi v rámci programu 
3. Organizácia informačných seminárov a konzultačných dní pre projektových žiadateľov 
4. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov 
5. Propagácia a publicita programu 
6. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK 
7. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu (Task force) 
8. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi informačnými bodmi programu (Nitriansky 
samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj) 

9. Asistencia Spoločnému technickému sekretariátu a prvostupňovej kontrole v rámci účasti na kontrolách 
na mieste jednotlivých projektov programu 

10. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu 
11. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako partner 

 
Relevantné cieľové skupiny: žiadatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 
v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020  
 
Výstupy projektu: 
1. Množstvo odkonzultovaných projektov  
2. Propagácia Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 2014-2020 
3. Zrealizovanie informačných seminárov a kontrol na mieste 
4. Databáza kontaktov 
5. Databáza pripravovaných a zrealizovaných projektov 

 
Rozpočet projektu:     93 000,00 EUR 

Spolufinancovanie BSK: 5 %, 4 650,00 EUR 

 

Trvanie projektu: 04/2016 – 12/2023  
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  
 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením 
č. 15/2016 zo dňa 19.02.2016. 
 
Aktuálny stav:  
 
Podobne ako v predchádzajúcom roku, tak aj v roku 2021 sa Informačný bod sústredil prevažne na aktivity 
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súvisiace s programovaním budúceho programového obdobia 2021. V roku 2021nebola vypísaná žiadna 
výzva na predkladanie projektov vzhľadom na vyčerpanie celej alokácie Programu. Koncom roka 2021 bola 
vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty pre západnú prihraničnú 
oblasť, v trvaní jeden mesiac od 3.novemba do 3. decembra. V priebehu roka 2021 dochádzalo k migrácií 
dát zo starého systému IMIS do nového systému Interreg+, čo malo za následok nemožnosť podávať 
monitorovacie správy. K sfinalizovaniu došlo koncom decembra 2021.   
Aktivity Info bodu:  

• 1x národná delegácia Programu 
• 2x účasť na online stretnutí Programovacej skupiny (Task Force)  

• 1x stretnutie v rámci Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU 
• 1x účasť na workshope k téme Fond malých projektov (workshopy boli organizované v súvislosti s 

prípravou nového programovacieho obdobia) 

• 1x účasť na školení k registrácií a používaniu nového systému Interreg+ 

• 4x asistencia pri písomných procedúrach Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU (z čoho 1x 
pripomienkovanie) 

• 8x asistencia pri písomných procedúrach Fondu malých projektov 

• 1x účasť na Info dni k vyhlásenej výzve v rámci Fondu malých projektov usporiadaným EZÚS Rába-
Dunaj-Váh 

• 2x konzultácie  
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Ecoregion SKHU – Záhrada Čunovo 

 
Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je II. etapa budovania nadregionálneho 
environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou 
do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Predmetom projektu bude revitalizácia záhrady Národnej 
kultúrnej pamiatky Čunovský kaštieľ. V záhrade budú navrhnuté exponáty a prvky, prispôsobené enviro-
vzdelávacím programom pre žiakov a študentov, ale aj rodiny s deťmi.  
 
Aktivity BSK:  
1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove a jej prispôsobenie na ekocentrum so zameraním na 

environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrno-historického bohatstva Podunajského 
regiónu a CHKO Dunajské luhy 

2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi 
3. Organizovanie environmentálno-vzdelávacích programov pre školopovinné deti s cieľom zvýšenia 

povedomia o potrebe ochrany prírody, udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu 
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov 
 
Relevantné cieľové skupiny:  
Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; 
Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku 
a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti  
 
Výstupy projektu:  
1. Revitalizácia záhrady NKP Kaštieľ v Čunove  
2. Vybavenie dvoch učební ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi 
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne 
4. Environmentálno-vzdelávacie programy zamerané na ochranu prírodného dedičstva 

regiónu 
 
Celkový rozpočet projektu:  1 950 0000,00 EUR 
Rozpočet BSK:                       1 100 000,00 EUR  
Spolufinancovanie BSK: 5 %,     55 000,00 EUR 
 
Trvanie projektu: 11/2020 – 10/2022 
 
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor 
cestovného ruchu a kultúry  
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“. 
 
Aktuálny stav: 
 

• Stavenisko odovzdané zhotoviteľovi revitalizácie záhrady dňa 10.06.2021. 

• Súťaž na envirotematické vzdelávacie programy bola ukončená a v súčasnosti sa podpisuje Zmluva o 
dielo s úspešným uchádzačom.  
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Záhrada za NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti 

 

Vizualizácia budúceho areálu Ekocentra 
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Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 
 

HERITAGE SK-AT 

 
Základné informácie:  
Cieľom projektu je oživenie vybraných, typických tradícií/produktov Malokarpatského regiónu a podpora 
kultúrno-kreatívneho priemyslu formou poskytnutia priestoru pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu 
tradičných remesiel a produktov. Prostredníctvom projektu sa má zrekonštruovať a zrevitalizovať národná 
kultúrna pamiatka/ kaštieľ a záhrada v Modre a zároveň sídlo Malokarpatského osvetového strediska, čím 
vznikne kultúrno-kreatívne centrum pre Malokarpatsko 
 
Aktivity BSK: 
1. Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre 
2. Technické zázemie v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny - vinári (Salón Malokarpatských vín, 

Archív vín), amatérski/profesionálni umelci (Otvorené ateliéry ako spoločná aktivity s AT partnermi), 
verejnosť, podnikatelia, osvetoví pracovníci, ZUŠ (Kreatívne centrum), združenia (Modranská beseda)  

3. Vytvorenie Digitálno-dokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva  
4. Sieťovanie a tvorba kultúrnej databázy/odbor CR a kultúry (spoločná aktivity s AT) 
5. Marketingové aktivity 

 
Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Modry, amatérski a profesionálni tvorcovia 
(ľudovoumelecké súbory a súbory ZUČ), relevantne profilované vzdelávacie inštitúcie (VŠVU, ŠUV, 
SOŠVO), osvetoví pracovníci, vinári a vinohradníci, cechy, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK 
 
Výstup projektu: 
Komplexne obnovený kaštieľ s upravenou záhradou, fungujúcim osvetovým strediskom a zázemím pre 
kultúrno-kreatívny priemysel  
 
Rozpočet projektu:    3 659 789,20 EUR 
Rozpočet BSK:   2 125 313,46 EUR  
Spolufinancovanie BSK: 5%,            106 265,67 EUR 
Dofinancovanie BSK:                         211 064,20 EUR  
 
Trvanie projektu: 07/2017 – 7/2022 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 
Odbor  kultúry, Odbor investičných činností a verejného obstarávania 
 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ bol 
odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 32/2016 zo dňa 22.04.2016 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_6  pod názvom „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“  
 
Aktuálny stav: 

• Zrealizoval sa nákup vybavenia a techniky pre potreby kultúrno-kreatívneho centra  

• Prebiehajú rekonštrukčné práce na budove kaštieľa Prebieha príprava na výber nového zhotoviteľa 
stavebných prác na záhradu 

• Prebieha digitalizácia umeleckých predmetov s historickou hodnotou  
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Ecoregion SKAT – Kaštieľ Čunovo 

 
Základné informácie: Hlavným cieľom aktivít BSK v projekte je zriadenie nadregionálneho 
environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Ekocentrum Čunovo sa stane vstupnou bránou 
do Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia Národnej kultúrnej 
pamiatky Čunovský kaštieľ a jeho adaptácia na denné ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie, ako 
aj pobytové ekocentrum pre ostatné časti Slovenska a cezhraničné regióny. Návštevníci dostanú popri 
informačných materiáloch v rôznych jazykoch aj komplexné informácie o miestnych turistických 
zaujímavostiach. 
 
Aktivity BSK:  
1. Rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove na ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu 

a prezentáciu prírod. a kultúrno-historického bohatstva Podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy 
2. Vybavenie ekocentra edukatívnymi exponátmi a interaktívnymi modelmi 
3. Organizovanie podujatí a kurzov pre verejnosť na zvýšenie povedomia o potrebe ochrany prírody, 

udržateľného hospodárenia ako aj turistickom potenciáli regiónu 
4. Tlač a distribúcia printových promo materiálov 
 
Relevantné cieľové skupiny:  
Mládež - žiaci škôl; Obyvatelia Bratislavy (najmä Čunova) a priľahlých obcí – najmä rodiny s deťmi; 
Záujmové združenia – ochranári, centrá voľného času; Obyvatelia cezhraničného regiónu v Maďarsku 
a Rakúsku; Návštevníci územia regiónu; Domáci a zahraniční turisti  
 
Výstupy projektu:  
1. Rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove 
2. Zriadenie ekocentra so zameraním na prezentáciu podunajského regiónu a CHKO Dunajské luhy 
3. Zvýšenie atraktivity a návštevnosti v podunajskom regióne 
 
Celkový rozpočet projektu:  5 183 016,59 EUR   
Rozpočet BSK:   3 183 241,05 EUR  
Spolufinancovanie BSK: 5 %, 159 162,05 EUR  
 
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor 
cestovného ruchu a kultúry  
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_10 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“. 
 
Aktuálny stav: 

• Kaštieľ bol odovzdaný zhotoviteľovi dňa 10.06.2021.  

• Prebehli prvé stavebné práce (sanácia, podchytenie základov, inžinierske siete, umiestnenie 
retenčných nádrží) 

• BSK prevzal aktualizovanú projektovú dokumentáciu na expozíciu v Kaštieli. Následný krok bude 
vysúťaženie dodávateľa expozície.  
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NKP Kaštieľ Čunovo v súčasnosti 

 

NKP Kaštieľ Čunovo po rekonštrukcii a adaptácii na ekocentrum 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDqt7Rq47PAhUDahoKHf-rADIQjRwIBw&url=http://www.panoramio.com/photo/124207874&psig=AFQjCNH89v9qCtFEv5MDihC1NbwVpxKSLQ&ust=1473924530316078
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Vizualizácia tematickej expozície v novovybudovanom Ekocentre Čunovo 
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MOSQUITO BIOREGULATION - Biologická regulácia komárov v slovensko-
rakúskom prihraničnom území 

 
Základné informácie:  

 Rovnako na Slovensku ako v Rakúsku premnožené komáre znižujú kvalitu života obyvateľov a 
spôsobujú ekonomické straty, najmä v dôsledku obmedzenia rekreačných, turistických a kultúrnych 
aktivít. Na Slovensku sa naďalej využívajú insekticídne chemické postreky, ktoré prinášajú 
zdravotné riziká, môžu mať vplyv na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a karcinogénne účinky. 
Naopak na rakúskej strane združenie 9 obcí v povodí rieky Dyje, Moravy a Dunaja od r. 2012 
úspešne vykonáva tzv. biologickú regulácia komárov s využitím biologickej larvicídnej látky Bti. 
Spoločným záujmom slovenských a rakúskych partnerov projektu je, aby bola biologická regulácia 
komárov úspešná v celom prihraničnom regióne pri riekach Morava a Dunaj. celkovým cieľom 
projektu posilniť ochranu biodiverzity v slovensko-rakúskom prihraničnom území prostredníctvom 
regionálneja cezhraničnej harmonizácie a koordinácie postupov biologickej regulácie komárov 
 
Aktivity BSK: 

1. Vytvorenie cezhraničných digitalizovaných topografických a hypsometrických máp liahnísk komárov ako 
základný nástroj ovplyvňujúci presnosť zásahov biologickej regulácie komárov 

2. vytvorená  a otestovaná spoločná webová aplikácia a digitálny systém na 
zaznamenávanie/vyhodnocovanie dát 

3. cezhraničný systém včasného varovania založený na ArcGIS prístupný 50 pracovníkom vo všetkých 
zapojených organizáciách 

4. Sieť minimálne 40 vyškolených dobrovoľníkov a pracovníkov samosprávy, 
5. Pilotné testovanie rôznymi formami aplikácie na 130 ha územia (spolu za roky 2021 a 2022), 
6. Všetky zariadenia používané na biologickú reguláciu komárov (postrekovače, drony, dávkovač na 

helikoptéru) budú presne nastavené (kalibrované) na príslušné dávkovanie tak, aby boli dodržané 
environmentálne normy, 
 

Relevantné cieľové skupiny: Populácia v cezhraničnom regióne, zainteresované skupiny z oblasti ochrany 
biodiverzity. 
 
Výstup projektu: 
Digitalizované mapy všetkých liahnísk komárov - na základe existujúceho digitalizovaného kartografického 
materiálu z 3 oblastí sa spracujú hypsometrické mapy s využitím údajov z radarového skenovania. Následne 
vyškolení odborníci vykonajú intenzívne terénne mapovanie potenciálnych liahnísk komárov, pričom 
výsledkom bude súbor digitálnych máp s funkčnými jednotkami liahnísk komárov. Na základe uvedených 
krokov mapovania tím GIS na BSK v spolupráci s Verein Biologische Gelsenregulierung vytvorí spoločnú 
digitálnu platformu na zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov. Platforma umožní efektívne a včasné 
plánovanie zásahov. Na tomto základe sa zrealizuje prísne organizované a štandardizované testovanie 
všetkých používaných regulačných zariadení a foriem Bti. Pilotné testovanie metodiky a 
vybavenia/materiálov sa uskutoční v nive po záplavách v prvom a druhom roku s použitím dvoch rôznych 
zložení Bti (granulát a  rozpustný  prášok). 
 
Celkový rozpočet projektu:  1 287 511,24 EUR, 
 
Rozpočet BSK:                           279 856,11 EUR    
 
Spolufinancovanie BSK 5%:        13 992,81 EUR 
 
 
Trvanie projektu:                     4/2021 – 12/2022 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia; Odbor stratégie, 
územného rozvoja a riadenia projektov;  Odbor investičných činností a verejného obstarávania 
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Súlad so schválenými Prioritami BSK:  Projekt je v súlade s AP BSK č. OÚPGISaŽP_4 „Biologická 
regulácia komárov“ 
 
Aktuálny stav:  

• Od začiatku vstupu BSK do projektu prebiehajú pravidelné stretnutia projektových partnerov v 

dvojtýždňovom cykle. Na stretnutiach sa nastavujú kľúčové priority a časové rámce plnenia. BSK 

pristúpilo k obstaraniu GIS servera a technického zariadenia nevyhnutného pre plnenie záväzkov 

voči ostatným projektovým partnerom. 
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RegioCoop SK-AT 

 

Základné informácie: 
Cieľom projektu je zvýšiť počet subjektov pôsobiacich v cezhraničnej spolupráci pôsobiacich v cezhraničnej 
spolupráci vo funkčnom území Slovenska a Rakúska so zreteľom na ich intenzívnejšie zosieťovanie 
a podporiť regionálny kooperačný manažment. Výsledkom budú zadefinované strategické témy pre 
cezhraničnú spoluprácu a preskúmajú sa prípadné prekážky pre jej realizáciu a tým sa prispieva aj 
k lepšiemu zacieleniu finančnej podpory cezhraničného programu. To sa dosiahne prostredníctvom 
posilnenia spolupráce a kapacít cezhraničných partnerov vo verejnom sektore pre efektívne rozvíjanie 
prihraničných oblastí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom a zároveň efektívnym nastavením modelov 
budúcej spolupráce v novom programovom období po roku 2020.  
 
Aktivity BSK: 

1. Analýza legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom 
2. Prieskum verejnej mienky v blízkosti spoločných hraníc 
3. Interkulturálne tréningy 
4. Záverečná konferencia 

 
Relevantné cieľové skupiny:  inštitúcie verejnej správy, regionálne a miestne orgány, obyvatelia 
prihraničných sídiel 

 
Výstupy projektu: 

1. Zásobník strategických tém 
2. Manuál pre pochopenie vzájomných odlišností 
3. Správa z prieskumu verejnej mienky  
4. Cezhraničné workshopy 
5. Interkulturálne tréningy 

 
Rozpočet projektu: 1 066 248,89 EUR 

Rozpočet BSK: 244 544,00 EUR 

Spolufinancovanie BSK: 5% 12 227,20 EUR 

 

Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2022 

 

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov 

 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Regio-Coop SK-AT“ bol odsúhlasený 

Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 182/2019 zo dňa 08.11.2019. 

 
Súlad so schválenými Prioritami BSK: 
Projekt je v súlade s AP BSK č. OSÚRaRP_7 „Projekt RegioCoop SK-AT“ 
 
Aktuálny stav: 

• V prvej polovici roka 2021 sa konalo verejné obstarávanie na predmet zákazky Prieskum verejnej 

mienky o názoroch obyvateľov prihraničných sídiel na slovensko-rakúsku spoluprácu. Prvé kolo 

verejného obstarávanie nebolo úspešné, a preto bolo dodanie zákazky posunuté až na leto 2021. 

Koncom augusta 2021 bola zákazka vyhotovená a dodaná. Výsledky prieskumu verejnej mienky 

boli riadne odprezentované partnerom projektu a taktiež ich stručný súhrn je prezentovaný na 

každom stretnutí partnerov, strategických partnerov projektu a  taktiež na stretnutiach subjektov 
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tematických sietí.   

• V priebehu prvej polovice roka 2021 sa konalo verejné obstarávanie na predmet zákazky Analýza 

legislatívnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. Verejné obstarávanie na 

predmet tejto zákazky bolo úspešné už v prvom kole. Od dňa účinnosti zmluvy, t.j. od 9.8.2021 

prebieha zhotovenie zákazky dodávateľom, pričom zákazka je priebežne dodávaná 

prostredníctvom štyroch etáp s možnosťou pripomienkovania. Počas tretej etapy boli predbežné 

dokumenty rozposlané partnerom projektu, strategickým partnerom, Spoločnému technickému 

sekretariátu i Riadiacemu orgánu k nahliadnutiu s možnosťou pripomienkovania.  Posledná 

etapa, a teda finálne odovzdanie zákazky je stanovené dátumom 14.1.2022 

• Partneri z Dolného Rakúska a Trnavského samosprávneho kraja usporiadali v druhej polovici 

roka 2021 viaceré workshopy a tzv. Okrúhle stoly, ktoré slúžili na prvotné spoznanie subjektov z 

oboch krajín a prípadné prvotné nadviazanie kontaktov pre budúcu spoluprácu. Okrúhle stoly 

mali svoju konkrétnu tematiku napríklad téma zdravie, geoparky či šľachtické rody.  

• Projektový partner z Dolného Rakúska usporiadal v septembri 2021 workshop na tému Fond 

malých projektov. Táto téma  je v súčasnom nastavovaní budúceho programového obdobia 2021-

2027 veľmi aktuálna, a preto bolo uskutočnenie workshopu  ako aj jeho výsledky pre budúci 

program Interreg SK-AT 2021 -2027 veľmi prínosné.   
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Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg 
formou cyklolávky cez rieku Morava 

 
Základné informácie: Prostredníctvom vybudovania cyklolávky a pridružených sprievodných opatrení medzi 
obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktoré sú významnými regionálnymi a cezhraničnými dopravnými 
uzlami, sa obyvateľom žijúcim na obidvoch stranách rieky Morava výrazným spôsobom skráti čas dochádzky 
na priľahlé železničné stanice a zastávky verejnej dopravy v plánovanej cezhraničnej oblasti 
 
Aktivity BSK:  
1. Vybudovanie cyklolávky pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na k.ú. obcí Vysoká pri Morave 

a Marchegg 
2. Realizácia doplnkovej infraštruktúry 
3. Vybudovanie cyklodopravných prepojení na najbližšie ŽS  
4. Medzinárodný Bike event pri slávnostnom otvorení cyklolávky 

 
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, pracujúci v cezhraničnom 
území, domáci a zahraniční návštevníci.  
 
Výstupy projektu:  
1. Úspora času v doprave vybudovaním nových cezhraničných prepojení 
2. Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne 
3. Zlepšenie prepojenia cyklodopravy a železničnej dopravy 
 
Rozpočet projektu:              5 912 800,00 EUR  
Rozpočet BSK:             2 170 800,00 EUR 
Spolufinancovanie BSK: 5%, 108 540,00 EUR 
  
Trvanie projektu: 3 roky  
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_9 pod názvom „Cezhraničné prepojenia 
územia formou cyklolávok cez rieku Morava (Vysoká pri Morave a Marchegg)“. 
 
Aktuálny stav:  

• Dňa 25.01.2021 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác. Predpokladaný termín 
ukončenia stavebných prác je 04/2022.  
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Operačný program Efektívna verejná správa  
 

Smart región BSK 

 

Základné informácie:  
 
Kvalita verejnej správy a jej efektívnosť je najdôležitejším predpokladom vykonávania  inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu. Z tohto dôvodu sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol realizovať 
projekt "Smart región BSK". Cieľom projektu "Smart región BSK" je vytvorenie efektívne fungujúceho úradu, 
ktorý poskytuje občanom kraja adresné, dostupné a efektívne služby. Zároveň je cieľom optimalizácia politík 
vo vybraných sektoroch za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov. 
 
Aktivity BSK:  
1. Skvalitnenie a zefektívnenie procesov, systémov a politík na Úrade Bratislavského samosprávneho 

kraja 
2. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii 
3. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 
Výstupy projektu:  

1. Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja 
2. Vypracovanie stratégií a koncepcií v rámci všetkých sektorových politík  
3. Zavedenie systému riadenia kvality v organizácii v pôsobnosti BSK  
4. Vzdelávanie zamestnancov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja formou 

zahraničných workshopov 
 

Celkový rozpočet projektu:      2 405 326,88 EUR 
Spolufinancovanie BSK: 5 %,     120 266,34 EUR 
 
Trvanie projektu: 04/2020 – 10/2022 
 
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov 
  
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projektový zámer je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_1 pod názvom „Smart Region – Bratislavský kraj“. 
 
Aktuálny stav: 
 

• V súlade s cieľmi hlavnej aktivity projektu bol ku dňu 1.5.2020 v rámci Úradu Bratislavského samosprávneho 
kraja založený Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja. 
 

• Aktuálne prebieha spracovanie nasledujúcich strategických dokumentov:  
1) Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK 

2) Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy 

na území Bratislavského samosprávneho kraja 

3) Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK 

4) Návrh metodiky merania a priebežného vyhodnocovania úrovne sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na úrovní okresov a obcí s využitím metodiky „Social Progress Index" 

5) Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF) 

6) Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 2021-2025 
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7) Stratégia „Bratislava SMART Region“ 

8) Adaptačný plán Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

9) Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 
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Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

Zelené opatrenia na budove SOŠ Ivanská cesta 21 
 
Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom 
zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí 
hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie 
zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého 
prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k 
realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním 
ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO2 (skleníkový plyn prospievajúci 
k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu, 
čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a 
chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie. 
 
Aktivity BSK:  

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy budove SOŠ Ivanská cesta 21 
 
Relevantné cieľové skupiny:  
Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci 
 
Výstupy projektu:  

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove SOŠ Ivanská cesta 21 
2. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej 

vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí 
hl. m. SR Bratislava 
 

Rozpočet projektu:    167 831,60 EUR 
Spolufinancovanie BSK: 5%,    8 391,58 EUR 
Dofinancovanie BSK:     63 017,73 EUR 
 
Trvanie projektu: 02/2021-08/2022 
 
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti 
regionálneho rozvoja - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK“. 
 
 
Aktuálny stav:  

• Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer 

• Schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

• Príprava verejného obstarávanie na zhotoviteľa stavby 
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PREDLOŽENÉ PROJEKTY 
 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 
 

Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v 
Bratislavskom samosprávnom kraji 

Základné informácie: 

Projekt má za cieľ znížiť dopady koronakrízy, ktorá prebieha vo svete, ale najmä v kontexte súčasnej situácie 
dotýkajúcej sa ochrany verejného zdravia obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja, ako aj zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré neboli na túto epidémiu pripravené 
a materiálovo vybavené. 

 

Hlavnými cieľmi projektu sú: 

• minimalizovať v čo najvyššej miere dopady krízovej situácie v súvislosti so šírením pandémie COVID-
19 posilnením kapacít subjektov zdravotníckeho systému, 

• zabezpečiť čo najvyššiu ochranu verejného zdravia, 

• zabezpečiť čo najvyššiu ochranu a bezpečnosť personálu. 

 
 
Aktivity BSK: 

V rámci realizovanej aktivity dôjde k uplatneniu už vynaložených nákladov spojených s prevenciou a 
ochranou pred šírením ochorenia COVID-19 a nákup nových tovarov spojených s prevenciou a ochranou 
pred šírením ochorenia. 
 
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia BSK 
 
Výstup projektu: 

Projekt bude prioritne riešiť ochranu verejného zdravia, financovanie opatrení v oblasti prevencie, s dôrazom 
na materiálno-technické vybavenie, poskytovanie ochranného vybavenia, zdravotníckych pomôcok a 
prispôsobenie pracovného prostredia. 

Podporou týchto aktivít by malo prísť k spomaleniu šírenia nákazy a dôjde k posilneniu odolnosti spoločnosti 
pred náporom pandémie a bude mať významný prínos na zachovaní dôstojnej a adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti celej populácie. 

 
Rozpočet projektu:   554 638,36 EUR 
Spolufinancovanie BSK: 5%, 27 731,91 EUR  
 
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 
Odbor zdravotníctva  
 

Aktuálny stav: 

Podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok 30.12.2021 
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Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

Adaptácia Národnej kultúrnej pamiatky Sýpka Čunovo na envirovzdelávacie 
centrum 

 
Základné informácie: Cieľom projektu je rozvoj dlhodobo udržateľných environmentálnych vedomostí, 
zručností a zmeny správania ľudí prostredníctvom interaktívnej prezentácie o adaptačných opatreniach na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území Bratislavského kraja, ktorý priamo koreluje so špecifickým 
cieľom výzvy 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zameraním výzvy 
“Podpora budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti 
adaptácie na zmenu klímy“. Prínosom projektu je zachovanie historickej hodnoty predmetného objektu 
Sýpky v súlade s aktuálnymi požiadavkami územia na riešenie dopadov klimatickej zmeny. Predmetom 
predkladaného projektu je 3. etapa celkového zámeru vybudovania Ekocentra Čunovo – rekonštrukcia NKP 
Sýpka Čunovo a jej adaptácia na ekocentrum. Sýpka bude funkčne a prevádzkovo dopĺňať činnosť 
envirovzdelávacieho centra (ekocentra) v objekte Kaštieľa a v okolitej záhrade. V objekte vznikne 
interaktívna expozícia zameraná na adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v regióne, 
doplnená o konferenčné priestory, slúžiace pre vzdelávacie programy. 
 
Aktivity BSK:  
1.Zriadenie environmentálneho centra za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na 
zmenu klímy. 
2. informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
 
Relevantné cieľové skupiny:  
Cieľovou skupinou projektu sú rodiny s deťmi, školopovinné deti a mládež, domáci a zahraniční návštevníci, 
inštitúcie EVVO (environmentálne vzdelávanie, výchova a osveta).  
 
Výstupy projektu:  
1. Zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka NKP Sýpka Čunovo s výrazným znížením spotreby 

neobnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom obnoviteľného zdroja na prevádzku priestorov 
(tepelné čerpadlo, slúžiace na vykurovanie priestorov)  

2. Zriadené konferenčné priestory a interaktívna expozícia, zameraná na zvýšenie povedomia v 
spoločnosti o adaptačných opatreniach na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. S tým súvisí rozvoj 
vedomostí, zručností a zmien správania ľudí vedúcich k zodpovednému environmentálnemu správaniu 
so zreteľom na súčasný a budúci stav prírodných zdrojov a negatívnych dopadov zmeny klímy. 

3. ochrana riešenej oblasti (areál Ekocentra vrátane Kaštieľa a záhrady) pred prívalovými povodňami a 
záplavami (vybudovanie dažďovej kanalizácie, akumulačných a vsakovacích nádrží a uličných 
vpustov), závlahová sebestačnosť prostredia (využívanie odvedenej vody do akumulačných a 
vsakovacích nádrží, následne využívanej na zavlažovanie vegetácie v areáli počas obdobia sucha). 
 

Rozpočet projektu:      1 995 784,22 EUR 
Spolufinancovanie BSK: 5%,     99 789,21 EUR 
 
Trvanie projektu: 03/2022 - 10/2023 
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_10 pod názvom „Ekocentrum Čunovo“. 
 
 
Aktuálny stav:  

• Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer 
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• Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 07/2021, ktorá ešte nebola schválená. 

• Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa 07/2021 

 
 

 
Budúci areál Ekocentra 
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PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY 
 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 

 
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická 

 
Základné informácie: 
Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy Polygrafická na praktickom vyučovaní 
formou vybudovania nových odborných dielní praktického vyučovania, odborných tried teoretického 
vyučovania a vytvorenie priestorov podobnému podnikateľskému sektoru. Prostredníctvom projektu sa 
komplexne zrekonštruuje objekt Budova praktického vyučovania, Energokanál a obstará sa nové materiálno 
– technické vybavenie do jednotlivých učební teoretického a praktického vyučovania odborných predmetov 
 
Aktivity BSK: 

1. Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické 
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, 
odborných učební, knižnice, prednáškových a vyučovacích miestností v centre odborného vzdelávania a 
prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy objektu Budovy praktického vyučovania; 

2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu, centra odborného 
vzdelávania a prípravy, strediska odbornej praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva, 
súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu 
komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy objektu Budovy praktického vyučovania; 

3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov centra odborného vzdelávania a prípravy, strediska odbornej 
praxe, praktického vyučovania a školského hospodárstva objektu Budovy praktického vyučovania. 

 
Relevantné cieľové skupiny: Žiaci strednej odbornej školy 
 
Výstup projektu: 

Komplexne zrekonštruovaný objekt Budovy praktického vyučovania spolu s novým materiálno – technickým 
vybavením  
 
Rozpočet projektu:    3 794 452,89 EUR 

Spolufinancovanie BSK: 5%, 189 772,64 EUR  

Dofinancovanie BSK:      409 562,87 EUR 

 

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 

Odbor školstva, mládeže a športu, Odbor investičných činností a verejného obstarávania  

 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP 

Polygrafická“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 121/2019 zo dňa 08.02.2019. 

Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

Projekt je zaradený do AP BSK č. OŠMaŠ_5 pod názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra 
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, 
Bratislava“ 
 
Aktuálny stav: 

• Podanie projektového zámeru 03/2019 

• Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 06/2019, ktorý bol pôvodne z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov na Prioritnej osi zamietnutý a zaradený do zásobníka náhradných projektov. Na 
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základe informácií od Riadiaceho orgánu má prísť k realokácií finančných prostriedkov v rámci 
Operačných programov čím sa umožní financovať tento projekt. 

• Aktuálne prebieha príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na stavebné práce, pričom 
následný nákup a inštalácia materiálno technického vybavenia musí byť ukončený do konca roka 2023. 
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Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

Zelené opatrenia na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
 
Základné informácie: Cieľom projektu je zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom 
zachytenia zrážkovej vody v krajine a rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí 
hl. m. SR Bratislava. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy sa zabezpečí zachytávanie 
zrážkovej vody, jej zachytenie na mieste dopadu a postupné vyparovanie a ochladzovanie okolitého 
prostredia ako aj odľahčenie kanalizačnej siete. Okrem adaptácie na zmenu klímy prispeje projekt taktiež k 
realizácii mitigačných opatrení. Prostredníctvom vybudovania vegetačnej strechy, rozšírením a udržiavaním 
ďalšej zelenej infraštruktúry prispeje projekt k znižovaniu koncentrácie CO2 (skleníkový plyn prospievajúci 
k zmene klímy) vo vzduchu. Rekonštrukciou strechy sa tiež prispeje k skvalitneniu tepelnej izolácie objektu, 
čím sa zníži energetická náročnosť budovy. Vďaka tomu sa zníži spotreba energie na vykurovanie (a 
chladenie), a tým aj množstvo emisií emitovaných v procese výroby tepelnej energie. 
 
Aktivity BSK:  

1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy a vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja 

 
Relevantné cieľové skupiny:  
Obyvatelia Bratislavy, domáci a zahraniční návštevníci 
 
Výstupy projektu:  
1. Realizácia extenzívnej vegetačnej strechy na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 

Podpora cyklodopravy v cezhraničnom regióne  
2. Realizácia vegetačnej fasády na budove Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
3. Zníženie negatívnych dôsledkov zmeny klímy prostredníctvom zachytenia zrážkovej vody v krajine a 

rozšírením zelenej infraštruktúry vo vysoko urbanizovanom prostredí hl. m. SR Bratislava 
 

Rozpočet projektu:   150 000,00 EUR 
Spolufinancovanie BSK: 5%,   7 500,00 EUR 
Dofinancovanie BSK:    24 000,00 EUR 
 
Trvanie projektu: 12/2020 - 08/2022 
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov  
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP_3 pod názvom „Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti 
regionálneho rozvoja – Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK“. 
 
Aktuálny stav:  

• Vypracovaná projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer 

• Príprava na podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vyhlásenie verejného obstarávania na 
zhotoviteľa 28.02.2022 
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Projekt financovaný z vlastných zdrojov BSK 
 

Obnova Malinovského parku 

 
Základné informácie:  
Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie 
potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva s akcentom na uplatnenie 
inovatívnych riešení pri realizácii infraštruktúry (napr. osvetlenie) použití technológií a postupov šetrných 
k životnému prostrediu a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu. 
 
Aktivity BSK: 

1. Úprava terénu v parku 
2. Vyčistenie parku 
3. Ošetrenie pôvodných drevín a výsadba 
4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch 
5. Osvetlenie v parku 

 
Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia obce Malinovo, základné a stredné odborné školy, 
obyvatelia BSK, návštevníci a turisti BSK 
 
Výstup projektu: 
Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so 
synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácií, oddychu, edukačného vyžitia a aj vo 
vzťahu k integrácii do cestovného ruchu. 
 
Rozpočet projektu: 2 500 000,00 EUR, 
 
Trvanie projektu: 9/2018 – 6/2023 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; ; Odbor 
investičných činností a verejného obstarávania 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_7  pod názvom „Rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia parku v 
Malinove“  
 
Aktuálny stav: 

• Z dôvodu dlhodobej absencie údržby zelene v Malinovskom parku, boli dreviny v havarijnom stave 
a vyžadovali si okamžitú asanáciu. Na ochranu zdravia a majetku, prebehol výrub a orez stromov. 

• Prebiehajú projekčné práce 
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Obnova Stupavského parku 

 
Základné informácie:  
Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie 
potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších 
zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu. 
 
Aktivity BSK: 

1. Úprava terénu v parku 
2. Vyčistenie parku 
3. Ošetrenie pôvodných drevín a výsadba 
4. Rekonštrukcia vnútroplošných komunikácií a spevnených plôch 
5. Reštaurátorské práce 

 
Relevantné cieľové skupiny: návštevníci a obyvatelia mesta Stupava, obyvatelia BSK, návštevníci a turisti 
BSK 
 
Výstup projektu: 
Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky s prioritou ochrany a obnovy pamiatkovej hodnoty so 
synergickým efektom rozšírenia funkcionality smerom k rekreácií, oddychu, edukačného vyžitia a aj vo 
vzťahu k integrácii do cestovného ruchu. 
 
Rozpočet projektu: 850 000,- EUR 
 
Trvanie projektu: 9/2018 – 4/2023 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 
Odbor  ;kultúry Odbor investičných činností a verejného obstarávania 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č.OCRaK_8  pod názvom „Pamiatková obnova parku v Stupave“  
 
Aktuálny stav: 

• Prebiehajú projekčné práce 
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Malokarpatský obchvat II. etapa – Prepojenie ciest III/1059 – III/1083 
(Chorvátsky Grob – Grinava) 

 
Základné informácie:  
Výstavbu prepojenia si vyžiadala dopravná situácia v území. V súčasnej dobe prebieha intenzívna 
urbanizácia území obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, čo má za následok zvýšenie dopravnej záťaže 
na existujúcej cestnej sieti v území. Existujúca cestná sieť je tvorená v prevažnej miere cestami III. triedy. 
Problémom je napojenie nových ale i existujúcich urbanizovaných častí obcí na nadradené komunikačné 
systémy smerom na mesto Bratislava po diaľnici D1. Preto vznikla potreba prepojenia územia na diaľnicu 
D1 v oblasti Triblavina (stavba "Diaľnica D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina") s výhľadom na 
prepojenie ciest I/61 a II/502, čím by došlo k zníženiu dopravného zaťaženia na existujúcej cestnej sieti. 
 
Aktivity BSK: 

• Vybudovanie nového cestného prepojenia medzi  cestou III/1059 (Chorvátsky Grob) a cestou 
III/1083 (Pezinok – Grinava) . 

• Príprava projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch  
• Majetkovoprávne vysporiadanie  

 
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, ľudia pracujúci v regióne a návštevníci územia regiónu 
 
Rozpočet projektu: 12 000 000,00 EUR  

 

Trvanie projektu: 2023 – 2025 

 

Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 

Odbor dopravy  

 
Súlad so schválenými Prioritami BSK: 

• Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_1 pod názvom „Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok - 
Modra“ 

 
Aktuálny stav: 

• Aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti, pričom 
predpoklad vydania rozhodnutia o určení rozsahu posudzovania je v rámci 1Q/2020.   
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Špecializované zariadenie pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra - 
Znievska 

Základné informácie:  
Zámerom projektu je podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť, ktorý svojou realizáciou 
prispeje k riešeniu výziev danej oblasti. Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál 
aktivizovať prijímateľov s poruchami autistického spektra, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.  
 
Aktivity BSK: 

7. Majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľnosti s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava 
8. Vyhotovenie architektonickej štúdie 
9. Vypracovanie projektovej dokumentácie búracích prác a výstavby 
10. Búranie práce  
11. Výstavba špecializovaného zariadenia 

 
Relevantné cieľové skupiny: prijímatelia sociálnej služby špecializovaného zariadenia, zamestnanci, 
rodinní príslušníci, komunita – miestni obyvatelia 
 
Výstup projektu: 
Na mieste chátrajúcej budovy bývalej materskej školy na Znievskej ulici v Petržalke sa vybuduje moderné 
zariadenie sociálnych služieb rešpektujúce princípy komunitných sociálnych služieb pre prijímateľov  
s poruchami autistického spektra. Zariadenie s kapacitou 24 miest bude poskytovať celoročné a ambulantné 
sociálne služby. 
 
Rozpočet projektu: 3 200 000,00 EUR, 
 
Trvanie projektu: 5/2020 – 5/2023 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor 
sociálnych vecí; Odbor investičných činností a verejného obstarávania 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č.OSV_3 pod názvom „Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia 
pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) - PD“  
 
Aktuálny stav:  

• Architektonická štúdia na ŠZ pre dospelé osoby s poruchami autistického spektra bola vypracovaná 

a odovzdaná 09/2020, na základe ktorej sa pripravujú podklady pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa 

projekčnej aj stavebnej činnosti. 

• V súčasnosti prebieha proces VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie búracích prác. 

• BSK plánuje vyhlásiť VO na projekčné aj stavebné práce zároveň, do 03/22. 
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LIFE IP 
 

Zlepšenie kvality ovzdušia – LIFE IP  

 
 
Základné informácie:  

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na 
zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity 
zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete 
manažérov kvality ovzdušia. 

 
Aktivity BSK: 
Zapojením sa BSK do projektu LIFE IP získa finančnú aj kapacitnú podporu pre zriadenie pozície manažéra 

kvality ovzdušia na obdobie 2022-2027, t.j. na 6 rokov. Manažér kvality ovzdušia bude mať za úlohu 

koordinovať a zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne 

 
Relevantné cieľové skupiny: Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia 
s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich 
ovzdušie. 
 
Výstup projektu: personálne zabezpečenie manažéra kvality ovzdušia. Jeho úlohu je koordinovať a 

zlepšovať aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regióne, a to predovšetkým: 

- poskytovaním informácií o vývoji v oblasti kvality ovzdušia na regionálnej a/alebo miestnej úrovni 

- monitorovaním plnenia jednotlivých opatrení zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia zahrnutých 

v Programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a podávaním správ príslušnému okresnému úradu v 

sídle kraja 

- návrhom opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia v regióne v súčinnosti so štátnymi inštitúciami, 

samosprávou, priemyselným sektorom, školstvom, mimovládnymi organizáciami a verejnosťou 

- podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovaním informovanosti v oblasti ochrany a kvality 

ovzdušia  

- zabezpečením implementácie a zavedením konkrétnych opatrení priamo do praxe spolu s prípravou 

komunikačných stratégii pri zavádzaní nových opatrení do praxe 

- priamou pomocou regionálnym a miestnym orgánom pri riešení problémov s kvalitou ovzdušia 

- poskytovaním informácií o možnostiach financovania z vnútroštátnych prostriedkov a fondov EÚ 

(ESIF) a príprava projektov a žiadostí o granty na dostupné prostriedky zamerané na zlepšenie 

kvality ovzdušia 

- prípravou a realizáciou informačných a osvetových kampaní, ako aj vzdelávacích programov - 

spracovanie informačných materiálov a mediálnych výstupov o kvalite ovzdušia 

- vypracovaním a distribúciou informačných materiálov, publikácií a mediálnych prezentácií vrátane 

zabezpečenia príspevkov v rámci sociálnych médií 

- prijímaním písomných podnetov (formulár) od odbornej i laickej verejnosti najmä z oblasti dopravy a 

vykurovania domácností 

 
Rozpočet projektu:                   322 348,20 EUR  
Spolufinancovanie BSK (10%):   32 234,82 EUR 
 
Trvanie projektu: 1/2022 – 12/2027 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov;  

https://www.populair.sk/sk/kontakty
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Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSURaRP_5 pod názvom „LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia“  
 
Aktuálny stav:  

• V súčasnosti prebieha proces výberu kandidáta na obsadenie pozície Manažér kvality ovzdušia. 
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Operačný program Slovensko 
 

Kampus športu a zdravia v Petržalke 
 
Základné informácie:  

Zámerom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia na základe princípov konceptu 
SMART školy. Súčasťou kampusu bude Spojená škola, Ostredková a relevantní partneri z oblasti športu 
(Slovenský zväz ľadového hokeja, VK Polície Bratislava), ktorí sa budú finančne podieľať na vybudovaní 
športovej infraštruktúry. V súčasnosti prebiehajú rokovania ohľadom zapojenia nových partnerov, rovnako 
ohľadom obsahového nastavenia a fungovania kampusu, ktoré bude kľúčové pre potenciálne čerpanie 
externých finančných prostriedkov na daný projekt. 
 
Aktivity BSK: 

1. Vybudovanie konkurencieschopnej infraštruktúry rešpektujúcej potreby žiakov, študentov a pedagógov 
Spojenej školy, Ostredková s kompletným zázemím postavenej na princípoch SMART školy; 

2. Vytvorenie konkurencieschopnej ponuky študijných programov požadovaných partnermi projektu; 
3. Vybudovanie infraštruktúry pre potreby partnerov projektu; 
4. Vybudovanie verejnej infraštruktúry pri dodržaní zásad bezbariérovosti, energetickej efektívnosti a 

zelených opatrení s napojením na verejnú dopravu. 
 

Relevantné cieľové skupiny: žiaci, študenti a pedagógovia Spojenej školy, Ostredková; mládežnícki 
športovci širokého spektra športov; volejbalisti VKP; športová profesionálna i amatérska verejnosť; 
obyvatelia a návštevníci BSK; súkromný sektor, akademický sektor. 
 
Výstup projektu: 

Vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia BSK na základe princípov konceptu SMART školy, 
poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobo 
udržateľnom areáli. 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; Odbor 
investičných činností a verejného obstarávania 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_10  pod názvom „Kampus športu a zdravia v Petržalke“  
 
Aktuálny stav: 

• Prebieha príprava podkladov na predloženie návrhu riešenia zmluvných vzťahov, stavebných 
činností a detailných parametrov projektu, ktorý bude predložený na rokovanie zastupiteľstva BSK 
v apríli 2022. 
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Projekty budovania kampusov 
 
Základné informácie:  

Kampusy predstavujú integrované špecializované vzdelávacie centrá, vybudované na základe princípov 
SMART škôl a pripravujúce absolventov pre potreby a požiadavky 21. storočia. Sú založené jednak na 
prepájaní jednotlivých stupňov vzdelávania, ale aj na partnerstvách so zamestnávateľmi a akademickým 
sektorom. V novom programovom období 2021-2027 bude budovanie kampusov kľúčovou investičnou 
prioritou BSK v oblasti školstva, ktorá má prispieť k racionalizácií, optimalizácií a predovšetkým 
k skvalitneniu siete stredných škôl v BSK. V súčasnosti sú okrem Kampusu športu a zdravia identifikované 
4 ďalšie potenciálne projekty budovania kampusov: 

• Zdravotnícky kampus na Boroch 

• Kampus umeleckých škôl Gaudeamus 

• Vinársko-ovocinársky kampus v Modre 

• Kampus bioenergetiky v Bernolákove 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č.OŠMaŠ_9  pod názvom „Rozvoj konceptu SMART školy“  
 
Aktuálny stav: 

• Prebieha príprava podkladov vypracovania ideových zámerov projektov budovania jednotlivých 
kampusov 

• Prebiehajú rokovania s potenciálnym partnermi a rovnako so štátom, ohľadom previazanosti obsahu 
jednotlivých projektov so stratégiou inteligentnej špecializácie, ktoré je podmienkou pre čerpanie 
externých zdrojov z Operačného programu Slovensko 

  



   
 

53 | S t r a n a  
 

UKONČENÉ PROJEKTY 
 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 
 

Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja 

 
Základné informácie: Hlavným cieľom Plánu udržateľnej mobility je vzájomná koordinácia jednotlivých 
druhov dopravy za účelom zvýšenia kvality života, zvýšenia bezpečnosti, zníženia stupňa znečistenia 
ovzdušia, zvýšenia atraktivity mestského prostredia ako aj zabezpečiť finančné účinnú a udržateľnú 
dopravu osôb a tovarov 
 

Aktivity BSK:  

Vypracovanie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja 

 

Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a zahraniční turisti  

 
Výstup projektu:  
Strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť ako 
základný nástroj na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne. Určí relevantné 
prepojenia jednotlivých druhov dopravy tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility a určí typ 
intervencií, ktoré majú byť na nich vykonané (bezpečnosť, rekonštrukcia, modernizácia, integrácia atď.) 
Zároveň bude strategický dokument slúžiť ako podklad pre financovanie projektov z nasledujúceho 
programového obdobia.  

 
Rozpočet projektu:               306 000,00 EUR 
Spolufinancovanie BSK: 5%, 15 300,00 EUR 
 
Trvanie projektu: 06/2018 – 03/2021  
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, 
Odbor dopravy  
 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Plán udržateľnej mobility Bratislavského 
samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 102/2016 zo dňa 21.10.2016 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č. OD_5 pod názvom „Integrovaný dopravný systém v BK“ 
 
Aktuálny stav: 

• 08/2019 bola ukončená I. fáza (analytická časť) strategického dokumentu 

• 03/2020 bola ukončená II. fáza (navrhová časť) strategického dokumentu  

• Dňa 29.3.2021 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja prijalo uznesenie, ktorým schválilo 
strategický dokument Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja.   
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Program spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 
 

SACRA VELO - sieť cezhraničných cyklistických pútnických cyklotrás v 
Podunajsku 

 
Základné informácie:  
Cieľom projektu „SacraVelo" je vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného ruchu pomocou 
prezentácie a ponukou bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na území  2 žúp (HU) a 2 
krajov (SK) pozdĺž rieky Dunaj na maďarsko-slovenskej hranici. Projekt inovatívnym spôsobom zlučuje prvky 
cirkevného a aktívneho turizmu, s dosahom na širokú vrstvu ako na lokálnej a regionálnej, tak aj na 
medzinárodnej úrovni. 
 
Aktivity BSK:  
1. Realizácia vybraného úseku cyklotrás (JURAVA II. v dĺžke 4 km na hrádzi Šúrskeho kanála)  
2. Vyznačenie a zapojenie 100 km cyklotrás v regióne do novej cezhraničnej pútnickej cyklotrasy SACRA 

VELO 
 
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a  
zahraniční turisti.  
 
Výstupy projektu:  
1. Zvýšenie návštevnosti cezhraničného regiónu s využitím udržateľnej dopravy 
2. Vytvorenie tematickej turistickej cesty „SACRA VELO“  
3. Realizácia 4 km cyklotrasy JURAVA II medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji  
 

Rozpočet projektu: 1 704 060,40 EUR  
Rozpočet BSK: 756 021,00 EUR   
Spolufinancovanie BSK: 5 %, t. j. 37 801,05 EUR  
Dofinancovanie BSK: 40 768,56 EUR 
 
Trvanie projektu: 11/2017 – 04/2021 
 
Zodpovedný za realizáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov; 
Odbor cestovného ruchu a kultúry 
 
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „SACRA VELO“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom 
BSK uznesením č. 66/2016 zo dňa 24.06.2016 
 
Súlad so schválenými Prioritami BSK:  
Projekt je zaradený do AP BSK č. OSÚRaRP č. 30 pod názvom „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 
6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“  
 
Aktuálny stav:  

• Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba bola prevzatá dňa 31.01.2019 

• V priebehu 3Q 2021 ukončili všetci partneri projektu svoje aktivity a projekt bol oficiálne dňa 
16.12.2021 ukončený  
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