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EDITORIÁL

Juraj

Droba
predseda Bratislavského
samosprávneho kraja

Nový daňový bonus:
Samosprávam vezme viac
ako celá pandémia
Samosprávy dostali tvrdý úder. Osemdesiattri poslancov Národnej rady SR odhlasovalo navýšenie daňového bonusu. Návrh je prezentovaný ako pomoc rodinám, čo ho povyšuje na
extrémne citlivú tému. Rodiny pomoc nepochybne potrebujú,
ale peniaze na bonus si ministerstvo financií nevytlačí, musí
ich niekde vziať. Je veľmi zlý nápad vziať ich samosprávam. Tie
zabezpečujú najviac služieb vo verejnom sektore.
Proti návrhu sa pritom spoločne postavili všetky samosprávy
a boli sme vyzbrojení argumentmi a číslami. Nepomohlo. Takáto zásadná zmena prešla bez akejkoľvek diskusie a najhoršie
je, že ju tvrdo pocítia najmä tí najzraniteľnejší. Škrtať budeme
v sociálnych službách, školstve, doprave, kultúre. Dobehne ešte
pár pekných investičných projektov, ktoré máme finančne kryté. No neviem, kde vezmeme na ďalšie. Lebo po novom musí Bratislavský kraj eurofondové projekty spolufinancovať 15 percentami. A nech prepočítavame, ako prepočítavame, po zavedení
bonusu na to mať nebudeme.
Čakajú nás najdrastickejšie škrty a zvyšovanie poplatkov v histórii samospráv. Ani pandémia nám nevzala toľko ako nový
daňový bonus. Zo županov, z primátorov a zo starostov budú
len údržbári a hasiči. V prípade Bratislavského kraja hovoríme
o výpadku 13 až 18 miliónov eur. To, čo rodinám pribudne v peňaženkách, im odíde dvoj- či možno trojnásobne na poplatkoch,
ktoré budú samosprávy nútené účtovať. Nie je pravda, že daňový bonus rodinám pomôže, bude to presne naopak. Domácnosti
skončia v červených číslach.
V čase, keď píšem tento úvodník, ešte existuje šanca, že pani
prezidentka bude zákon vetovať.
Držme si palce.

Marianka
Foto: Adam a Matej Kováčovci
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ZASTUPITEĽSTVO

Okom poslanca
Daňový bonus viac zoberie ako pridá

Schválené zvýšenie daňového bonusu, ktoré predložilo ministerstvo financií, sa výrazne dotkne rozpočtov samospráv.
Samosprávam to zoberie taký obrovský balík peňazí, že môžu zabudnúť na investície a rozvoj. Prídu o stovky miliónov
eur. V prípade Bratislavského kraja je to na tento rok výpadok okolo 18 miliónov eur, čo spôsobí masívny zásah do
financovania kompetencií samospráv a bude sa musieť škrtať. Preto sme sa spýtali poslancov Zastupiteľstva BSK na to,
ktoré oblasti budú podľa nich najviac zasiahnuté.

Zuzana

Martin

Marek

Klub 7 strán

Za lepší kraj

Klub 7 strán

Akékoľvek škrtanie je v našej situácii
náročné a bude mať negatívny vplyv
na výkon našich kompetencií. To jednoznačne ovplyvní kvalitu života
v mestskej časti, a to na viacerých úrovniach (školstvo, starostlivosť o seniorov, údržba a zlepšovanie verejného
priestoru). Riešenie, ako kompenzovať
výpadok príjmov tak, aby nezasiahol
občanov, sa ponúka v tom, že štát zaplatí obciam, mestám a mestským častiam
daň z nehnuteľnosti na ich území, keďže
v súčasnosti je štát od platenia daní oslobodený. Keď musia ľudia znášať zvyšovanie daní za nehnuteľnosti, mal by si
túto daňovú povinnosť voči samosprávam plniť aj štát. Za takých okolností si
mestská časť Staré Mesto ako súčasť hl.
mesta SR vie predstaviť, že by ustúpila
od štrajkovej pohotovosti.

Je to doslova drastický zásah do fungovania samospráv. Po náročnom dvojročnom období pandémie, keď práve
samosprávy ťahali vláde „tŕň z päty“
nezmyselným testovaním, ktoré stálo milióny eur daňových poplatníkov,
sa začali konečne kraje, mestá a obce
nadychovať k životu a plneniu svojich
kompetencií pre obyvateľov. Bez diskusie, bez argumentov, bez logického
základu budú samosprávam zobraté
financie, s ktorými v rozpočtoch rátali.
Môže kraj, mesto, obec obmedziť financovanie údržby životného prostredia?
Opravy ciest a chodníkov? Šetriť na
deťoch v školách či senioroch? Zákon
nedáva samosprávam na výber a trpieť
budú občania. V prvom rade formou
znižovania kvality poskytovaných služieb, keďže bude nutné šetriť na údržbe,
opravách a, samozrejme, aj na rozvoji
a následne zvyšovať poplatky, lebo chýbajúce financie budú musieť samosprávy nahradiť.

Pre lepšiu predstavu, 18 miliónov eur
sú bežné výdavky pre 18 župných škôl
alebo 75 % bežných výdavkov župných
domovov sociálnych služieb. Som presvedčený, že župa tieto služby, tak potrebné pre našich študentov či klientov
odkázaných na sociálne služby, nakoniec zvládne pokryť bez straty kvality či
personálnych kapacít. Časť týchto prostriedkov vieme vykryť dobrým hospodárením, prípadne načerpaním úveru,
je však poctivé povedať občanom, že
v dôsledku tohto škrtu zo strany vlády
môže v budúcnosti dôjsť aj k zvýšeniu
niektorých poplatkov za župné služby.
Z hľadiska možných škrtov by ma najviac mrzelo spomalenie procesu deinštitucionalizácie klientov v DSS, dlhšie
budovanie centier odborného vzdelávania alebo projektov športového, kultúrneho a zdravotníckeho kampusu, ktoré
na župe chystáme. Výnimočným je tiež
projekt autistického centra, ktorý, dúfam, zostane zachovaný.

Spracovala: Lucia Forman

Aufrichtová

Patoprstý

Machata

„Život nikdy nie je ľahký. Je potrebné pracovať a plniť si povinnosti
– povinnosti voči pravde, spravodlivosti a slobode.“

bratislavskykraj.sk

John F. Kennedy

NOVINKY Z KRAJA

Moderná škola
so špičkovým
vybavením už
nie je SCI-FI
SOŠ technológií a remesiel
na Ivanskej ceste je školou
21. storočia

COVP Ivanská cesta
Foto: Bratislavský kraj

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú remeselníci, ako napríklad elektrikári, vodári, mechanici či murári.
Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie.
Chceme, aby do praxe odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení
pre trh práce. Paradoxom je, že hoci o štúdium takýchto profesií
bol ešte donedávna relatívne malý záujem, remeselníci môžu
veľmi rýchlo zarábať viac ako začínajúci právnik alebo manažér. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi
veľký, hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto Bratislavský samosprávny kraj krok za krokom
investuje do stredných škôl a premieňa ich na modernejšie
a atraktívnejšie. Jedným zo zrealizovaných projektov je aj
komplexná rekonštrukcia Centra odborného vzdelávania
a prípravy pre stavebníctvo na Ivanskej ceste v Bratislave. Nachádza sa na Strednej odbornej škole technológií a remesiel.
Slávnostne ho otvoril bratislavský župan Juraj Droba spolu so
zástupcami školy, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, zhotoviteľa, zamestnávateľov, ako aj
partnerov.
COVP Ivanská cesta. Foto: Bratislavský kraj

Rekonštrukcia umožní škole lepšiu odbornú prípravu študentov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského
prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sektore. Zároveň prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.
Rekonštrukcia bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celková výška oprávnených
výdavkov je takmer 2,8 milióna eur, z toho spolufinancovanie
bratislavskej župy predstavuje 5 %.

Spracoval: Michal Feik

„Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu študentov strednej odbornej školy na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Okrem nových učební
má škola aj veľkopriestorovú prezentačnú a cvičnú halu. Určené
sú pre odbory murár, inštalatér, elektromechanik, stavebná výroba,“ priblížila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová.
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NOVINKY Z KRAJA

Novinky
z kraja
Stupava získala eurofondy na desať
nových tried ZŠ

V Bratislave spustili opravu zastávok
na Račianskej električkovej radiále
Pracuje sa napríklad na zastávkach Mladá garda, Námestie
Biely kríž či na Pionierskej. Sprístupnená zostáva vždy polovica nástupiska, pričom električky budú zastavovať v časti,
ktorá nie je staveniskom. Po rekonštrukcii bude cestovanie
električkou medzi bratislavskou mestskou časťou Rača a centrom hlavného mesta oveľa komfortnejšie. Ostrovčeky majú
byť po novom vyvýšené a vydláždené, pribudnúť má antracitový mobiliár s novým označníkom. Upravené budú tiež bezbariérové vstupy a nové prístrešky budú vybavené solárnym
osvetlením.

Nedostatok kapacít materských a základných škôl trápi celý
kraj. Mestá, obce a mestské časti majú od župy plnú podporu
pri realizácii svojich projektov. Pre Stupavčanov máme výbornú správu, podarilo sa nám vybojovať eurofondy až na
desať nových kmeňových tried. Vyrastú v Základnej škole
kpt. Jána Nálepku, ktorá je s 1 350 žiakmi najväčšou školou na
Slovensku.

Žabie taxi. Foto: SOŠPg Bullova

Víťazka súťaže Mladí reportéri je
z našej školy. Vyhrala s projektom Žabie
taxi
Projekt bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP). Foto: BSK/Monika Kováčová

Bratislavská župa sa v hodnotení
transparentnosti stala
„skokanom roka“
V uplynulých rokoch boli pre nás prioritami prístup k informáciám, financie, verejné obstarávanie, zariadenia sociálnych služieb a podniky župy. Vo všetkých týchto kritériách
sme uspeli medzi 80 – 90 %. Otvorenosť samosprávnych krajov merala mimovládna organizácia Transparency International Slovensko a župa si významne polepšila v 10 z 11 hodnotených oblastí.

Slovenskí Mladí reportéri ukázali, že majú chuť opäť riešiť
environmentálne problémy vo svojom okolí. Počet a kvalita súťažných prác prekvapili tento rok aj samotnú porotu.
V spolupráci s pedagógmi školáci prihlásili 73 súťažných prác
– článkov, fotografií a reportážnych videí. Hlavnou témou
roka bola biodiverzita a Slovensko úspešne reprezentovala
Hana Noščáková, študentka župnej Strednej odbornej školy
pedagogickej na Bullovej ulici v Bratislave. Vo svojom fotopríbehu Žabie taxi priblížila triednu aktivitu záchrany žiab
v mestskom lesoparku. V kategórii fotopríbeh vo vekovej kategórii 15 – 18 rokov získala prvé miesto. Gratulujeme!

Naše ukrajinské ambulancie
významne odbremenili
slovenských lekárov
V Bratislavskom kraji je približne 20 000 obyvateľov Ukrajiny.
Je nevyhnutné, aby dostali potrebnú zdravotnú starostlivosť
a čo najjednoduchšie si vybavili nevyhnutné potvrdenia. Pred
mesiacom sme preto v petržalskom zdravotnom stredisku Zrkadlový háj otvorili ambulancie prvého kontaktu. Pracuje
tam ukrajinský personál, vďaka čomu odpadá jazyková bariéra a všetky úkony prebehnú rýchlejšie. Je o ne veľký záujem
a máme výbornú spätnú väzbu. Za mesiac ich využilo vyše 500
Ukrajincov, a čo je dôležitejšie, uvoľnili kapacity slovenských
lekárov, ktorí sa môžu naplno venovať svojim pacientom.

bratislavskykraj.sk

Porota bola zložená z profesionálnych žurnalistov, fotografov a zástupcov
environmentálnych organizácií. Foto: SOŠPg Bullova

NOVINKY Z KRAJA

Komáre sú už medzi nami. Dajte si
pozor na tie „domáce“

Nové komunitné zariadenie
sociálnych služieb

Aj keď sme sa túto sezónu zatiaľ záplavám vyhli a rieka Morava sa drží v koryte, počet domácich komárov stúpa. Sú to tie,
ktoré žijú v blízkosti ľudských obydlí a dokážu nám veľmi znepríjemniť život. Nechtiac im môžete ponúknuť ideálne podmienky na kladenie vajíčok, liahnutie a vývin až po dospelého
komára. Všímajte si svoje okolie, komáre sa v domácnostiach
najčastejšie držia na týchto miestach: misky pod kvetináčom,
vedrá a iné nádoby, kde sa môže zdržiavať voda, detské hračky
v exteriéri, staré pneumatiky, ktoré takisto dobre držia vodu.

Pokračujeme v deinštitucionaliázcii, čo znamená, že veľké
neosobné zariadenia sociálnych služieb postupne nahrádzame menšími rodinného typu. Pre župný Domov sociálnych
služieb Merema sme vďaka financiám z IROP-u postavili tento
štýlový dvojdom v Častej. Je to vzorový projekt nielen v rámci prechodu na komunitné sociálne služby, ale vďaka vhodne
zvolenej architektúre zapadá do historickej časti obce a zvýrazní jej vinárske dedičstvo. Je bezbariérový, nízkoenergetický, nájdete v ňom prvky tienenia, ale aj svetlíky v strope
privádzajúce do interiéru denné svetlo či solárne kolektory.
„Klienti budú mať viac súkromia, podnetov a kus prírody na dosah. Verím, že už toto leto vás pozveme na jeho otváranie a na
celoročný pobyt ho sprístupníme 12 klientom,“ dopĺňa predseda
BSK Juraj Droba.

Župa, Rotary klub a Tesco Zlaté piesky
už druhý rok pomáhajú rodinám
v ťažkej situácii
Projekt „Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi“, nad ktorým prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Juraj Droba, pokračuje. Už druhýkrát mali rodiny v núdzi
možnosť využiť na nákup potravín, oblečenia či drogérie špeciálne finančné poukážky. Prijímateľov tejto pomoci vyberajú župné odbory sociálnych vecí a školstva, mládeže a športu
v spolupráci s riaditeľkami zariadení núdzového bývania
a s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

Lesnícke dni opäť upozornili na
význam lesa pre našu spoločnosť
Pri príležitosti Dňa Zeme sa otvorili v poradí už 16. Lesnícke
dni, najväčší projekt lesníkov od roku 2007. Na Partizánskej
lúke sa stretlo vyše 70 lesníkov z celého Slovenska, ale aj predstavitelia rezortov ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a obrany. Spoločne vysadili 3 čerešne, aby tak
podporili prezentáciu aplikácie Databáza verejných výsadieb
stromov. Okrem odborného programu bol opäť pripravený
aj rodinný – envirohry, sokoliarske vystúpenia, divadielko
a kultúrny program.

Zariadenie je unikátne aj svojím dizajnom – zdôrazňuje vinárske dedičstvo obce
Foto: Bratislavský kraj

Lipy pre obete pandémie. V Petržalke
vzniklo pietne miesto

Lesnícke dni 2022. Foto: www.lesnickedni.sk

Prvý máj v Novej Cvernovke
Na prvomájových oslavách v Novej Cvernovke prvýkrát vystúpilo naše Bratislavské bábkové divadlo s predstavením
Osmijankove rozprávky o princeznách. Bratislavský kraj návštevníkov pozval na cukrovú vatu, pukance, rôzne hry, zakrútiť si kolesom šťastia či navštíviť chemické laboratórium župnej Strednej odbornej školy chemickej. Župan Juraj Droba sa
s primátorom Matúšom Vallom a so starostom Nového Mesta
Rudolfom Kusým zúčastnil na diskusii o budúcnosti Bratislavy a kraja.

Spomienkové lipy vyrástli v parku na Holíčskej 21 v Petržalke
Foto: Bratislavský kraj

Spracovali: Michal Feik a Adela Pekárková

Podujatie zorganizovalo OZ Skutočné obete. Na viacerých
miestach na Slovensku vytvorilo živé pietne miesta, kde sa vysádzajú spomienkové lipy. „Je mi ľúto každej jednej obete, ktorá
podľahla koronavírusu. Preto toto spomienkové podujatie vnímam ako vzácny prejav úcty venovaný práve im. Pandémia prehodnotila naše priority a ukázala, že hodnota života a zdravia je
to najcennejšie. Verím, že tá pandémia, ako sme ju zažili na jej
vrchole, je už za nami a všetko sa už vráti do ako-tak normálneho
života,” uviedol počas pietnej akcie predseda BSK Juraj Droba.
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Vzácne poklady regiónu:
Hrady, zámky a kaštiele
Z niektorých sú len ruiny a niektoré vyzerajú, akoby si z nich iba na chvíľu odskočili Pálfiovci. V Bratislavskom kraji máme viacero veľkolepých hradov a zámkov, ale aj tajomných zrúcanín, na ktoré narazíte v horách. Mnohé z nich sa spájajú práve s najbohatším
aristokratickým rodom v Uhorsku. V našom kraji im patrili napríklad Červený Kameň,
Devín, Pajštún, Plavecký hrad či stupavský a malacký kaštieľ. Zaujímavým faktom je, že
práve v našom kraji mali majetky všetky línie a vetvy rodu Pálfiovcov. Malacky patrili
malackým, stupavské panstvo stupavským, Červený Kameň červenokamenským a Pezinok, Svätý Jur a Kráľová pri Senci mladším vetvám rodu. V bratislavskom regióne sa tak
stretávali záujmy všetkých členov vznešeného a mocného pálfiovského rodu.
Stupavský kaštieľ
Foto: Bratislavský kraj

slávu kaštieľa, ktorý sa spája s rodom
Pálfiovcov a Károliovcov. Nájdete v ňom
pagaštanovú alej, jazierko i rybník
a vzácne platany. Vstup do kaštieľa –
barokový mostík sme nedávno zrekonštruovali. Zaujímavosťou je, že jednotlivé fragmenty boli roztrúsené po celej
záhrade a ich skladanie pripomínalo
puzzle. Veľkú úlohu zohrali aj samotní
Stupavčania, ktorí pomohli s dobovou
fotodokumentáciou.

Bratislavský hrad
Práve počas panovania Pálfiovcov prežíval Bratislavský hrad zlaté časy. Zelené
terasy, baroková záhrada aj samotná budova starobylého hradu nám pripomína
dobu, keď na Bratislavskom hrade panovala šľachta. Poznáte aj známu legendu?
„Hradní páni na Bratislavskom hrade sa
raz ráno zobudili vo veľkom neporiadku.
Voda z vedier bola vytečená, obrazy popadané, porcelán rozbitý. Grófka si zavolala strážcov a tí povedali, že bola pokojná
hviezdna noc a zrazu akoby im obloha na
hlavu spadla! Grófka pátrala ďalej a jedna múdra starenka jej prezradila, že to čarodejník Klingsor sa z času na čas vracia
do rodného Nemecka a hrad obrátil, aby
si na ,stolčeku‘, odpočinul a užil si výhľad
na Dunaj. Legenda však hovorí, že keď ho
grófka poprosila, aby si našiel na oddych
iné miesto, čarodejník Klingsor súhlasil
a odvtedy hrad stojí pevne na hradnom
kopci.“

Bratislavský hrad
Foto: Bratislavský kraj

rov pred nimi bola obrovská priepasť.
Odvtedy sa symbol jeleňa a zlomeného
kolesa objavuje v rodovom erbe Pálfiovcov, ale aj v erbe Bratislavského kraja.
Červený Kameň je obľúbené výletné
miesto a okrem pravidelných komentovaných prehliadok múzea môžete celé
leto navštevovať rodinné podujatia či
dobové trhy na čarovnom nádvorí.

Červený Kameň

Stupavský kaštieľ

Poznáte legendu o zlomenom kolese?
Je to mimoriadne obľúbený príbeh a je
možné, že ste počuli aj viaceré verzie.
Hovorí sa, že počas temnej noci, keď
zúrila búrka, uháňal koč Pálfiovcov cez
les. Do cesty im zrazu skočil jeleň. Koč
začal prudko brzdiť, ale na kamenistom
teréne sa zlomilo koleso. Šľachtici museli prenocovať uprostred lesa a ráno,
keď vyšlo slnko, zbadali, že len pár met-

Kaštieľsky park a veľkolepá stavba bývalého kláštora sú najväčšími ozdobami
Stupavy. Rozľahlý kaštieľ bol rezidenciou vysokej uhorskej šľachty a stojí na
mieste starého vodného hradu. Dnes
patrí kaštieľ Bratislavskému kraju a sídli v ňom župné zariadenie sociálnych
služieb. Stupavský park je z 18. storočia
a je národnou kultúrnou pamiatkou
a zároveň spomienkou na niekdajšiu

bratislavskykraj.sk

Kaštieľ Malacky
Dovedie vás k nemu čarovná alej platanov a kedysi bol sídlom malackej línie
staršej vetvy rodu Pálfiovcov. Nesídlila
v ňom však len šľachta, bol aj františkánskym internátom, vojenským skladom
a nemocnicou. Na nádvorí sa nachádza
zrekonštruovaná studňa s jeleňom –
symbolom pálfiovského rodu. Do zámku
viedli tri brány, Čierna z tepaného žele-

Nádvorie hradu Červený Kameň
Foto: Bratislavský kraj

za stojí dodnes. Druhá bola Biela, ktorá
viedla do parku, a tretia Červená slúžila
na zásobovanie zámku. Všimnite si aj
krásny ohradený balkón nad hlavným
vchodom a unikátne francúzske komíny.
Baroková záhrada sa neskôr zmenila na
anglický park, kde sa v súčasnosti konajú rôzne slávnosti či trhy.

KULTÚRA

Hrad Devín
Hrad Devín sa vypína nad sútokom Dunaja a Moravy a je významnou súčasťou histórie Slovenska. Tá je známa asi
väčšine z vás, tak vám ho predstavíme
zaujímavou legendou ako dejisko tragickej lásky. „Ak ste boli niekedy na prechádzke okolo tohto majestátneho hradu,
určite ste si všimli krásnu štíhlu vežičku
s cimburím. Podľa starej povesti sa nazýva Panenská veža. Rozpráva príbeh lásky
rytiera Mikuláša a krásnej Margaréty.
Pán hradu Devín Mikuláš sa zaľúbil do
dievčiny z korutánskej rodiny, ktorej sa
rytier ako budúci ženích pre ich dcéru nepozdával. Mikuláš ju preto uniesol, avšak
ona sa do neho zaľúbila a s radosťou plánovali svadbu. Skôr, ako k nej došlo, však
na hrad vtrhol Margarétin strýko Rafael
s ozbrojencami a dievčinu uniesli. Rytier
ju dostihol a opäť uniesol na hrad a prípravy na svadbu sa urýchlili. V momente, keď si v hradnej kaplnke sľúbili lásku
a vernosť, však opäť zarinčali zbrane.
Tentoraz Rafael zvíťazil a Mikuláša zahnali práve do veže, v ktorej udatný rytier
padol. Jeho nevesta z nej od žiaľu skočila
do Dunaja.“

Pajštún

Plavecký hrad
Foto: Bratislavský kraj

Jeho ruiny sa vypínajú na vápencovom
brale Malých Karpát a tento stredoveký
hrad má aj ako zrúcanina silnú tajomnú atmosféru. Okolnosti jeho vzniku sú
dodnes záhadou, ale podobne, ako hrady
a zámky v jeho okolí, aj Pajštún je prepojený s Pálfiovcami. Vďaka týmto faktom
je hrad veľmi bohatý na povesti. Traduje
sa aj príbeh o krutom kastelánovi. „Chudobnému dedinčanovi Lackovi zomierala
žena, a tak chcel poprosiť hradného lekára
o pomoc. Kastelán Tupík sa však rozhodol,
že chudobnému Lackovi nepomôže, preto-

Kaštieľ Malacky
Foto: Adam a Matej Kováčovci

Šimák Zámok Pezinok

Šimák Zámok Pezinok
Foto: Adam a Matej Kováčovci

Hrad Devín
Foto: Adam a Matej Kováčovci

Plavecký hrad
Uprostred Malých Karpát, nad nížinou
a borovicovými lesmi sa týči romantický Plavecký hrad. Tradícia hradu
siaha do hlbokej minulosti, do 13. storočia. V priebehu 14. storočia patril
do rozsiahleho panstva Matúša Čáka
Trenčianskeho a po jeho smrti bol až
do konca storočia v správe kráľovských
kastelánov. V 16. storočí ho prestavali
na renesančnú pevnosť a v 18. storočí
sa tam naposledy bojovalo. Táto bitka
však zapríčinila rozsiahle poškodenia
a hrad sa stal neobývaným. Časom sa
zmenil na zrúcaninu. V súčasnosti sa
obec Plavecké Podhradie a dobrovoľníci usilujú o jeho záchranu. V okolí hradu sa nachádza aj Plavecká a Pohanská
jaskyňa, ktoré sú však pre verejnosť
neprístupné. Plaveckú jaskyňu jaskyniari otvoria iba raz za rok, väčšinou to
býva ku koncu kalendárneho roka, na
Silvestra 31. decembra.

že ho vyrušil zo spánku. Zúfalý dedinčan
však požiadal o pomoc hradného ducha
a na to neskôr kastelán doplatil. Lackova
žena sa síce uzdravila, ale pomstychtivý
kastelán chcel dedinčana silou mocou potrestať. Na truc ho poslal ku grófovi Erdödymu s listom a mal sa do hodiny vrátiť
s odpoveďou, čo sa nedalo stihnúť. Hradný
duch mu však opäť pomohol a ku grófovi
ho vzal čarovný koč ťahaný samotným
čertom. A po návrate si vzal kastelána so
sebou do pekla.“
Pajštún. Foto: Bratislavský kraj

Spracovala: Adela Pekárková

Zánik Rakúsko-Uhorska, vznik Československa a dve svetové vojny priniesli
zámku zlé časy. V roku 1930 ho Pálfiovci predali mestu, v tom čase bol však už
v zdevastovanom stave. Od roku 1936
tu fungovalo Slovenské vinohradnícke
družstvo, neskôr štátne Vinárske závody. Odkaz posledného Pálfiho napĺňa
Štefan, prvý z majiteľov zámku rodu
Šimákovcov. Filantrop, ktorý zveľadil
nielen zámok, ale sprístupnil aj vlastné zbierky. Historická časť zámku je
prístupná verejnosti organizovanými
prehliadkami a súčasťou je aj medzinárodná Galéria umeleckého skla s dielami svetových umelcov či výnimočné exponáty v Pálffy apartmánoch. V letnej
sezóne sa určite prejdite aj zámockým
parkom, spoločnosť vám budú robiť
prekrásne pávy.
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20 rokov
Detskej univerzity
Komenského
Župné Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave
pripravili už 20. ročník Detskej Univerzity Komenského. Počas letných prázdnin tak môžu deti vo veku od 9 do 14 rokov
opäť objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok prezenčne aj online. Tohtoročnú Detskú
Univerzitu Komenského odštartujeme v stredu 6. júla 2022
v aule UK slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora
Univerzity Komenského v Bratislave prof. Mareka Števčeka,
riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru a pozvaných hostí. Študentov čaká aj tentoraz deväť zaujímavých prednášok, ktoré
sa budú pre rekonštrukciu budovy Divadla Aréna konať v náhradných priestoroch Radošinského naivného divadla.
Predstavilo sa takmer 200 trhovníkov a súčasťou podujatia bol aj dvojjazyčný
program pre Ukrajincov. Foto: Bratislavský kraj

Bratislavské bábkové divadlo pozýva
na Letodivy 2022
Bratislavské bábkové divadlo bude opäť hrať aj v lete. Už po
štvrtýkrát privíta divákov na svojom festivale letného hrania
Letodivy, aby im prinieslo kultúrny program každý prázdninový štvrtok podvečer, a to v chládku mestskej záhrady. Na
4. ročníku Letodivov uvedie divadlo päť svojich titulov a privíta jedného slovenského hosťa a prvýkrát v histórii aj dvoch
zahraničných hostí. Zo zahraničných to bude Divadlo b s predstavením iOtesánek a divadlo Loutky bez hranic s oceňovanou inscenáciou Príbehy malej Lupitiny González. Slovenským hosťom bude Divadlo Žihadlo s rozprávkou Zajko Lajko.
Bratislavské bábkové divadlo uvedie svoje obľúbené tituly
Dlhý, Okatý, Bruchatý, Osmijankove rozprávky o princeznách,
O dvanástich mesiačikoch, Popolvár a ako vrchol festivalu
svoj site-specific projekt Záhrada nikdy nespí.
Okrem pestrého programu čaká divákov novinka. Festival
sa po troch ročníkoch presúva zo záhrady v Istropolise do
Prüger-Wallnerovej záhrady, známej ako Prügerka. Letodivy 2022 tak návštevníci prvýkrát zažijú v kulisách staromestskej záhrady z konca 19. storočia.

Spracovali: Adela Pekárková, Andrej Púry, Zuzana Nemcová

Promócie malých študentov v lete 2021
Foto: Detská univerzita Komenského

Pre študentov denného štúdia je rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch pripravený bohatý sprievodný program vo
forme workshopov, exkurzií, výletov či návštev kultúrnych
podujatí. Záujemcovia o prezenčné (denné) alebo dištančné
(live online) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať prostredníctvom stránky www.duk.sk.

Boli sme hlavným partnerom
aprílového Dobrého trhu
Panenská sa opäť zaplnila stánkami a umením a na jeden deň
sa premenila na Dobrý trh. V tejto úzkej staromestskej uličke
ste mohli stretnúť pouličných umelcov, remeselníkov a rôznych predajcov, voňala dobrým jedlom a rodiny pozvala aj na
Detský Dobrý trh. Bratislavský kraj bol hlavným partnerom
tohtoročného podujatia a pár zaujímavostí z regiónu sme vám
prezentovali aj vo vlastnom stánku.

bratislavskykraj.sk

Predstavenie Osmijankove rozprávky o princeznách
Foto: Katarína Fridrichová

DOPRAVA

Do Bratislavy prišiel
vodíkový vlak
Záujemcovia sa mohli odviezť na trati medzi hlavnou stanicou
a Devínskou Novou Vsou. Vlak poháňa palivový článok, ktorý mení vodík a kyslík na elektrinu. Elektrina potom poháňa
elektromotor, pričom prebytočná energia sa ukladá v batérii.
Vozidlá s vodíkovou nádržou na streche dosahujú maximálnu rýchlosť až 140 kilometrov za hodinu bez priamych emisií,
ako sú oxid uhličitý, usadeniny a jemný prach. Dojazd vlaku je
1 000 kilometrov, jedna nádrž by tak mala vydržať na celodennú prevádzku. Využitie takýchto vlakov je najmä na tratiach,
ktoré nie sú elektrifikované. Na území Bratislavského kraja by
to mohla byť trať z Bratislavy do Komárna. Prvé vodíkové vlaky by na Slovensku mohli jazdiť v roku 2026.

Ďalšie kompenzácie
pre cestujúcich
v prímestskej doprave

Malacky podpísali zmluvu
na výstavbu cyklotrasy
Družstevná – Radlinského

Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji,
zabezpečovaná od 15. novembra 2021 novým dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, je po počiatočných
problémoch stabilizovaná. Župa výpadky spojov
cestujúcim kompenzovala bezplatným cestovaním
v mesiacoch január a február 2022. V ďalšej fáze prichádzajú kompenzácie pre cestujúcich so zakúpenými
električenkami – predplatnými cestovnými lístkami
(PCL). V období od 31. mája 2022 do konca roka 2022 im
budú automaticky vygenerované bezplatné bonusové predplatné cestovné lístky. Nárok na kompenzáciu
v podobe bonusovej električenky majú pravidelní cestujúci, ktorí mali platnú električenku s aspoň jednou
regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do
28. februára 2022.

Cyklotrasa povedie intravilánom mesta Malacky, prepojí
mestskú časť Kostolište so železničnou a s autobusovou stanicou. Rieši aj návrh doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
– stojanov i uzamykateľného prístreška na bicykle, verejného
osvetlenia a ostatných súvisiacich elektroinštalácií. Projekt
má byť dokončený do konca leta.

Infocentrum IDS BK
www.idsbk.sk
pondelok – nedeľa
08:00 – 18:00

info@idsbk.sk
+421 948 102 102

IDS BK

Spracovali: Adela Pekárková, Michal Feik

Vodíkový vlak na hlavnej stanici v Bratislave
Foto: BSK/Michal Feik
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SOCIÁLNE VECI

Spoznajte župné centrum
sociálnych služieb:
My z Javorinskej alebo
„byť jeden druhému darom“
Byť jeden druhému darom je motto župného Centra sociálnych služieb Javorinská. Je to motto, ktoré si počas obdobia pandémie vymysleli samotní prijímatelia sociálnej
služby tohto zariadenia. Symbolizuje vzťahy v zariadení,
ktoré sú založené na vzájomnom rešpekte. Majú silný ľudský rozmer, sú hlboké a pravdivé.

Opýtali sme sa, čo sa prijímateľom
sociálnej služby v centre najviac páči:
Andrejka S.
„Všetko a najviac to, že môžem ísť na dvor.“
Marek B.
„Mám tu kamarátov, je tu ihrisko a hojdačka
a že máme dobré krúžky.“
Jaroslav C.
„Bylinky a potom z toho robíme čaj.“
Ivetka K.
„Páči sa mi záhrada, všetko je pekne posadené vonku
a mám rada terapeutky v skupine.“
Martin D.
„Spoločnosť, ako sa o nás staráte a že nebýva to tak,
že niekto je zanedbávaný. Mám to tu rád maximálne.“
Lucka Ť.
„Že je tu dobre, je mi tu dobre s kamarátmi a že tu máme kaviareň, kde robím našim kamarátom kávičku. Ma to baví robiť.“
Beátka A.
„To, že chodíme do záhrady pracovať
a že tu máme poriadok.“
Tomáš K.
„Že sú tu športové aktivity a veľká záhrada s ihriskom,
kde hráme lopťáky.“
Lenka M.
„Môžem tu háčkovať a že mi s tým pomáha terapeutka
a učí ma. Veľmi dobre tu varia.“
Peter A.
„Páči sa mi tanečná, lopťáky, pingpong a keď chodíme
na prechádzku a výlety autobusom.“
Janka K.
„Všetko a fotenie kvietkov a krúžok angličtina.“

Kapela Javorkáči, ktorú tvoria klienti zariadenia
Foto: CSS Javorinská

Danka K.
„Mám rada divadelný krúžok, bubnovanie v skupine
Javorkáči a ručné práce ako háčkovanie.“

Centrum sa nachádza na krásnom mieste neďaleko Bratislavského hradu. Sociálna služba sa poskytuje v dvoch budovách,
na Javorinskej ulici ambulantnou formou a na Ľubinskej ulici
pobytovou formou. Zariadenie vzniklo pred viac ako päťdesiatimi rokmi ako Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a mládež
s mentálnym postihnutím s denným pobytom. Od roku 2004
je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Má kapacitu 57 miest,
z toho 9 na celoročnej a 48 na dennej forme. Profesionalita
a kvalita, úcta a rešpekt, dôvera a partnerstvo, dodržiavanie
ľudských práv a slobôd – to sú hodnoty uplatňované v centre.

Spracovala: Marica Šiková

V súčasnosti sa prijímatelia sociálnej služby spolu so zamestnancami venujú obľúbeným aktivitám, ako je napr. vznik
remeselných dielní či práca v rámci projektu „Čarovná záhrada“ so skalkou, skleníkom či s bylinkovou záhradou. Práca
v záhrade patrí v centre medzi mimoriadne obľúbené aktivity.
Z toho, čo sa podarí dopestovať, si prijímatelia sociálnej služby
pripravujú jednoduché jedlá. Populárna je tiež práca s hlinou.
Hlinené výrobky si vypaľujú vo vlastnej peci a vystavujú ich
v Staromestskej knižnici. Najväčšou atrakciou sú však krosná, preto je tkanie kobercov v centre veľkou výzvou.
V centre nezaháľali ani počas pandémie. Podarilo sa vybudovať športové ihrisko a viacúčelovú terapeutickú miestnosť.
„Náš každodenný život v centre je plný športu, hudby a práce.
Najobľúbenejším športom je plávanie a petang. Už v minulosti
v tomto zariadení vyrástlo veľa skvelých reprezentantov v plávaní,“ s hrdosťou sa vyznáva riaditeľka centra Mgr. Beata Dúczová. Výborne funguje tiež kapela Javorkáči. Má 6 šesť členov,
ktorí hudbu milujú. Produkujú vlastné aj prevzaté skladby.
Tieto v rámci vystúpení prezentujú na rôznych podujatiach.
V mesiaci jún sa všetci v centre pripravujú na deň otvorených
dverí. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, neváhajte centrum
navštíviť. Prajeme pekné leto!

bratislavskykraj.sk

V rozľahlej záhrade nájdete skalku, skleník a bylinkovú záhradku
Foto: CSS Javorinská

A čo sa v centre najviac páči Mgr. Beate Dúczovej, riaditeľke tohto zariadenia?
„Pozitívna energia vychádzajúca z ľudí, ktorí navštevujú zariadenie, vtipné situácie, ktoré vznikajú pri každodenných aktivitách, a krásne prostredie, v ktorom sa zariadenie na Javorinskej
nachádza. Som vďačná za každý deň strávený v centre“, dodáva
s radosťou.

ŠKOLSTVO

Učiteľský piknik ako
poďakovanie župným
pedagógom
Učiteľov a riaditeľov župných škôl sme pozvali na piknik na
Zlatých pieskoch. Podujatie je poďakovaním za nasadenie učiteľov, ale aj oslavou veľkých vecí, ktoré sme spoločne dosiahli.
Na pikniku sa okrem župana Juraja Drobu zúčastnil aj minister školstva Branislav Gröhling, ktorý nám, ešte ako zamestnanec župy, pomohol úspešné reformy zavádzať.

Maturitné skúšky
prebiehajú prezenčne
Po dvoch pandemických rokoch sa tento školský rok konajú
skúšky dospelosti opäť prezenčne. Interná časť maturitnej
skúšky (ústna maturita) prebieha v termíne od 23. mája do
10. júna 2022. Na školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
maturuje tento rok takmer 3 200 maturantov, z toho takmer
31 % na gymnáziách.

Návšteva OA Nevädzova počas maturít 2020. V strede foto župan Juraj Droba.
Foto: Bratislavský kraj

O pohár predsedu BSK: Rozbiehame
športové súťaže na školách
Po dvoch rokoch sa naštartoval aj šport na školách a školské
súťaže. Počas apríla sa konali okresné kolá majstrovstiev
stredných škôl Bratislavského kraja v basketbale chlapcov
a dievčat „O pohár predsedu BSK“ a v máji prebehli krajské
kolá. Zapojilo sa až 35 stredných škôl. Študentov sme pozvali
aj na VII. ročník pretekov v orientačnom behu. Celkovo v tejto
súťaži odštartovalo 426 pretekárov zo 40 škôl. Pretekári bojovali o najlepší výsledok ako jednotlivci, ale aj ako tímy a súťažili o možnosť postúpiť na májové krajské kolo. Atmosféra
bola výborná a všetkým víťazom srdečne blahoželáme.
Na našich učiteľoch nám záleží a aj piknik je spôsob, ako im poďakovať
Foto: Bratislavský kraj

„Je to taký náš školský teambuilding. Na učiteľských piknikoch
sa stretnú kolegovia z úradu, učitelia a riaditelia župných škôl.
Spoločne vypneme, ale aj otvoríme témy, ktoré dotiahneme neskôr na župe. Našim učiteľom ďakujem v prvom rade za to, ako
pristupujú k svojmu povolaniu – láskavo, trpezlivo a s moderným nadhľadom. A v druhom rade za to, ako vyšli v ústrety našim reformám. Aj vďaka ich podpore stúpol záujem o župné školy
o tretinu a ich kvalita každý rok rastie,“ povedal o podujatí župan.

Obchodná akadémia na Nevädzovej ulici v Bratislave oslavuje
v týchto dňoch 30 rokov. Za ten čas sa vypracovala na školu
modernú, rýchlo sa rozvíjajúcu, ktorá využíva všetky príležitosti na vlastný rozvoj. Dnes patrí medzi stálice obchodných
akadémií, hrdí sa najvyšším počtom absolventov stredných
odborných škôl v Bratislavskom kraji, ktorí pokračujú v ďalšom štúdiu na vysokých školách, zapája sa do množstva projektov, súťaží národného, ale aj medzinárodného charakteru
a jej študenti získavajú ocenenia aj v celosvetovom meradle.
Takisto organizuje vlastné súťaže a aktivity pre študentov
z celého Slovenska aj zo zahraničia. Škola je na verejnosti
známa najmä svojou špecializáciou zameranou na získavanie
podnikateľských zručností. Každý študent absolvuje tímový
tréning podnikania v cvičných firmách, ktorý vyvrcholí veľkolepou májovou prehliadkou, tzv. školským veľtrhom podnikateľských zručností.

Ceny najšikovnejším basketbalistom a basketbalistkám odovzdával predseda BSK
Juraj Droba. Foto: Bratislavský kraj

Druhé kolá prijímačiek
Ak sa nenaplní počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať
do prvého ročníka stredných škôl (s výnimkou osemročných
študijných odborov), riaditeľ školy môže vyhlásiť druhé kolo
prijímacieho konania. Oznam o konaní druhého kola zverejní riaditeľ školy do 6. 6. 2022 a termín samotnej prijímacej
skúšky bude 21. 6. 2022. Rodičia, ktorí máte záujem o druhé
kolo, sledujte informácie na weboch škôl.

Spracovali: Jana Dúbravková, Katarína Gogová

Tridsať rokov Nevädzky
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Spoznávajte kraj:
Vinohradnícke
mestá a mestečká
v Malých Karpatoch
Sú obklopené vinicami a malokarpatskými lesmi – v Bratislavskom kraji nájdete hneď niekoľko miest a obcí zasvätených vínu. Predstavíme
vám Modru, Pezinok, Svätý Jur a Šenkvice. Objavíte v nich historické vinohradnícke domy, očarujúce dvory a pivnice vinárov, regionálne špeciality a neopakovateľnú starobylú atmosféru.

Pezinok
Pezinok je obľúbený najmä vďaka presláveným vinobraniam,
ponúka toho však oveľa viac. Kedysi patril medzi najbohatšie
mestá Uhorska a dodnes v ňom cítiť atmosféru týchto zlatých
čias. Najväčší rozkvet mesto zažívalo v 17. – 18. storočí. Jeho
sláva a bohatstvo boli založené na produkcii kvalitných vín.
Aj dnes môžete obdivovať historické stavby ako Renesančný
vinohradnícky dom, Schaubmarov mlyn, renesančnú radnicu, až štyri kostoly, mariánsky stĺp či fontánu so súsoším
Prešiari. Mesto krášli aj zrekonštruovaný Šimák Zámok Pezinok a prejsť sa môžete aj Vinohradníckym náučným chodníkom. Zaujímavé historické predmety spojené s vinohradníctvom nájdete i v župnom Malokarpatskom múzeu v Pezinku.
Okrem najväčšej zbierky lisov v Európe toto unikátne múzeum pripravilo aj zážitkové exponáty ako simulátor opitosti,
arómabar či štupľovačku fliaš.

Prvé písomné správy o vinohradníctve v malokarpatskom
regióne pochádzajú z 13. storočia, v Pezinku z roku 1295.
Z tohto obdobia sú aj prvé správy o oberačkových slávnostiach. Každý rok vás miestni vinári pozývajú na rôzne jarmoky, vinobrania a oslavy vína, ale spoznávať ich môžete aj
vďaka Malokarpatskej vínnej ceste. Spája najpozoruhodnejšie body regiónu a ponúka ochutnávky miestnych vín a špecialít, návštevy vínnych pivníc, vinoték a múzeí. Patria do nej
všetky štyri obce a mestá. Výborné račianske vína vám zase
predstaví Račanský vinohradnícky chodník.
Pezinská fontána so súsoším Prešiari
Foto: Bratislavský kraj

Modra

Modra
Foto: Bratislavský kraj

Slobodné kráľovské mesto je známe skvelým vínom a tradičnou keramikou. Oplatí sa však ísť aj po stopách minulosti
a objaviť banskú históriu či tajomných huncokárov. Modra je
sídlom Malokarpatskej vínnej cesty a župnej Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej – najstaršej a jedinej svojho
druhu na Slovensku. K vinárskej atmosfére mestečka prispievajú klenbové pivnice meštianskych vinohradníckych domov.
Každé rodinné vinárstvo má svoj príbeh a stelesňuje ho tvár
vinára, ktorý do remesla zapojil celú rodinu. Pamiatková zóna
v centre mesta je ukážkou prerodu vinohradníckeho mestečka na slobodné kráľovské mesto. Pekná vyhliadka na Modru
a okolie je z mestskej veže, ktorá je súčasťou Kostola sv. Štefana Kráľa. Väčšina pamiatok pochádza zo 17. storočia.

bratislavskykraj.sk
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Šenkvice

Župné Malokarpatské múzeum v Pezinku
Foto: Bratislavský kraj

Modranské a šenkvické vinice
Foto: Bratislavský kraj

Čarovnú atmosféru a nekonečné vinice nájdete aj v Šenkviciach. Mestečko má veľký podiel na vzniku nových odrôd a
podľa počtu obyvateľov je najväčšou vinohradníckou obcou
pod Malými Karpatmi. V šenkvickej vinohradníckej a vinárskej výskumnej stanici vznikla najvýznamnejšia časť slovenských novošľachtencov. Už v roku 1580 dosiahlo 83 majiteľov
viníc úrodu vyše 65 000 litrov vína. V novodobej histórii vinohradníctva zohrali hlavnú úlohu najmä 2 faktory – vznik
poľnohospodárskeho družstva a výskumnej stanice vinohradníckej a vinárskej. Vinič hroznorodý sa tu pestuje na cca 300
hektároch. Najpestovanejšou odrodou je Veltlínske zelené. Z
muštových bielych odrôd sú to napr. Devín, Muškát moravský, Aurelius, Aromína. Z muštových odrôd modrých Nitra,
Dunaj, André, Gamay, Merlot, Dornfelder, Domina. Obcou
prechádza aj Vinohradnícky náučný chodník.

Svätý Jur

Šenkvice
Foto: Bratislavský kraj

Svätý Jur má vyše 700-ročnú tradíciu vinárstva a budete sa
v ňom cítiť, akoby ste cestovali v čase. Je najmenší z pätice kráľovských miest v Prešporskej stolici (Bratislava, Modra, Pezinok, Svätý Jur a Trnava) a architektonicky je najzachovalejšie
vinohradnícke mesto na Slovensku. Pôvodné vinohradnícke
domy s bránami s polkruhovými portálmi tvoria centrálne
„námestie“ (Prostredná ulica), do ktorého sa zbiehajú ulice
Bratislavská a Pezinská s rovnakými domami. Vďaka tomuto
historickému rázu bolo jadro Svätého Jura v roku 1990 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pozývame vás aj na
návštevu unikátneho vinohradníckeho skanzena, kde pravidelne predstavujú svoje vína miestni vinári.
Svätý Jur, Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Foto: Bratislavský kraj

Spracovala: Adela Pekárková

Svätý Jur
Foto: Bratislavský kraj
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Odpočet programového vyhlásenia
BSK 2017 – 2022
DOPRAVA
Plán udržateľnej mobility
Obnova ciest II. a III. triedy
Kompletná rekonštrukcia cesty
Malacky – Rohožník
Projektová dokumentácia na obchvat
Malaciek
Oprava 10 cestných mostov
Obchvat obcí Malokarpatska
Križovatka Triblavina
Dokončenie obchvatu D4/R7
Obmedzovanie tranzitnej kamiónovej
dopravy
Znižovanie nehodovosti na
nebezpečných križovatkách
Kruhový objazd v Senci
Osvetlené priechody pre chodcov
Rozširovanie koľajovej dopravy
Zahustenie železničných zastávok
Opatrenia železničného uzla Bratislava
Taktová doprava na železnici
Ekologická forma dopravy a alternatívne
pohony
Cyklomost Vysoká pri Morave –
Marchegg
Nové cyklotrasy
Nový cyklomost Gajary – Dürnkrut
Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
Financovanie dopravy z eurofondov

splnené

čiastočne splnené

ZDRAVOTNÁ A SOCIÁLNA
STAROSTLIVOSŤ

v realizácii

Stratégia zdravotnej starostlivosti
Podpora zriaďovania ambulancií
Objednávací systém pacientov
do ambulancií
Zlepšenie dostupnej zdravotnej
starostlivosti
Modernizácia školských jedální
a športovísk
Rozvoj Polikliniky Karlova Ves
Zvýšenie povedomia pacientov
a poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti
Udržanie pohotovostnej služby
v Malackách
Zachovanie zdravotnej a sociálnej služby
pre seniorov v P. Biskupiciach
Zriadenie záchytky
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb
BSK
Zvýšenie kapacity zariadení sociálnych
služieb
Rozšírenie služieb pre deti s autizmom
Špecializované zariadenie pre dospelých
s autizmom
Vytváranie bezbariérového prostredia
v zariadeniach sociálnych služieb
Cenovo dostupné bývanie pre
zamestnancov sociálnych služieb
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb
Riešenia pre ľudí bez domova
Viac miest v materských školách
Financovanie sociálnej starostlivosti
z eurofondov
v príprave

nezrealizované

