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Dovolenkujme  
na Slovensku
Pozývam vás stráviť letnú dovolenku aj na Slovensku. 
Máme krásnu krajinu a Bratislavský kraj je destiná-
cia all inclusive, v ktorej je všetko doslova na skok. 
Nájdete tu hory, rieky, jazerá i lesy. Priamo v meste 
môžete nasadnúť na kanoe a dať sa unášať prírodou 
pozdĺž rieky Dunaj či Malý Dunaj a ich malebného 
povodia. Kraj ponúka viac ako tisícku značených cyk-
lotrás – po rovinách i kopcoch. Pobyt na horách alebo 
pri vode môžete vystriedať ochutnávkou lokálnej 
gastronómie a vín malokarpatského regiónu. Neho-
voriac o architektonických a starobylých skvostoch 
kraja, ktoré potešia aj tých najnáročnejších milovní-
kov histórie a kultúry.

Slovensko sa stále nepozviechalo z ekonomických 
dosahov pandémie. Tá tvrdo zasiahla aj náš cestovný 
ruch. Do toho prišla vysoká inflácia, a ak časť svojho 
dovolenkového rozpočtu miniete vo vlastnom kraji, 
pomôžete ho tým ozdraviť. Pozývam vás tiež naku-
povať lokálne produkty – malokarpatské vína, mod-
ranskú majoliku, levanduľu zo Záhoria, podporiť 
farmárov a salaše, jesť v našich skvelých reštauráci-
ách. Podporou malých podnikateľov pomôžete zvýšiť 
zamestnanosť v regióne. A budete milo prekvapení, 
aké kvalitné výrobky, jedlo či služby nájdete nielen 
v hlavnom meste, ale aj v menej známych zákutiach 
regiónu. Tipy na zaujímavé miesta nájdete aj v tom-
to časopise. Prajem vám krásne leto a dúfam, že časť  
z neho strávite spoznávaním nášho prekrásneho 
kraja.

Katarína Slivková
cy-klotrás
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 ZASTUPITEĽSTVO NOVINKY Z KRAJA 

Župa opravuje 
regionálne cesty 
rekordným  
tempom

Okom poslanca
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Od septembra minulého roka Bratislavský samosprávny kraj 
opravil 26 úsekov ciest s celkovou dĺžkou 43 kilometrov. Do 
začiatku budúceho roka kraj plánuje opraviť až 100 kilomet-
rov ciest.

V uplynulých týždňoch dokončili župní cestári opravy sú-
vislých úsekov v Tomášove, Novej Dedinke, vo Svätom Jure  
a v Kostolišti. Župa sa najnovšie pustila do modernizácie cesty 
medzi Malackami a Pernekom, ako aj do sanácie zosuvu pôdy 
pri Šenkviciach. Opravy prinesú motoristom komfortnejšiu 
jazdu aj vyššiu bezpečnosť.

„Ešte minulý rok sme spustili rozsiahle rekonštrukcie regio-
nálnych ciest a tento rok v nich pokračujeme. Cesty nechceme 
len plátať, preto opravujeme súvislé úseky. Podrobne mapu-
jeme technický stav priamo v teréne a na základe toho volíme 
najvhodnejšiu metódu rekonštrukcie, ako aj poradie opráv. 
Tento rok sme začali používať aj dosiaľ nevyužívanú metódu 
– recykláciu za horúca, ktorá je efektívnejšia, ekologickejšia  
a dokonca aj lacnejšia,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Zrealizované opravy ciest  
II. a III. triedy v roku 2021 a 2022
Okres Malacky
II/503 Kostolište
III/1114 Kostolište
III/1107 Zohor – Láb
II/501 Rohožník
II/503 Malacky
III/1108 Stupava
III/1015 Marianka

Okres Senec
III/1053 Tomášov
II/503 Hrubý Šúr – Senec
III/1062 Nová Dedinka
III/1042 Tureň
III/1043 Senec
III/1056 Dunajská Lužná
III/1041 Ivanka pri Dunaji
III/1048 Ivanka pri Dunaji
III/1083 Bernolákovo
II/503 Hrubý Šúr – hranica krajov
Miloslavov – Alžbetin Dvor
III/1065 Nová Dedinka – Bernolákovo
III/1062 Nová Dedinka – Tomášov
II/510 Malinovo – Tomášov

Okres Pezinok
II/502 Modra
III/1084 Slovenský Grob
II/502 Svätý Jur
III/1082 Ch. Grob, Č. Voda – BA, Vajnory
III/1095 Báhoň – Kaplna
III/1053 Tomášov
II/503 Hrubý Šúr – Senec
III/1062 Nová Dedinka
III/1042 Tureň
III/1043 Senec
III/1056 Dunajská Lužná
III/1041 Ivanka pri Dunaji
III/1048 Ivanka pri Dunaji
III/1083 Bernolákovo

Plánované rekonštrukcie ciest  
II. a III. triedy v roku 2022
Okres Malacky
II/503 Malacky – Pernek
II/501 Pernek – Kuchyňa
II/501 Kuchyňa – Rohožník

Okres Pezinok
III/1046 Blatné – Šenkvice
III/1046 Šenkvice – Modra
III/1084 Slovenský Grob – Viničné
III/1086 Pezinok – Šenkvice
III/1090 Doľany – Štefanová
III/1090 Štefanová – Budmerice
III/1095 Budmerice – Báhoň

Okres Senec
III/1053 Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m. č. Studené
II/510 Tomášov, m. č. Malý Madaras – hr. kraja BSK/TTSK
III/1053 Most p. Bratislave, m. č. Studené – Tomášov
III/1054 Dunajská Lužná – Miloslavov
II/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor
III/1083 Slovenský Grob – Chorvátsky Grob
III/1049 Kráľová pri Senci – Hrubá Borša

Dovolenka v kraji či v zahraničí?
Leto je už v plnom prúde, žiakom sa skončila škola, prichádza obdobie voľna a dovoleniek. Každý 
rád niekam vyrazí. Niektorí zamieria do zahraničia, iní uprednostnia slovenské lákadlá. No čo 
tak zostať doma v Bratislavskom kraji a vychutnať si tunajšie lákadlá. Župných poslancov sme sa 
spýtali na zaujímavé tipy, kde dovolenkovať v Bratislavskom kraji.

Dni dovoleniek a voľna budú po nároč-
nom období pandémie a nepokojov veľ-
mi dobrou a hádam až nevyhnutnou 
príležitosťou na regeneráciu a vyčiste-
nie mysle. V skutočnosti nie je až také 
dôležité, či dovolenka bude trojtýždňo-
vá, alebo len na 5 dní, či bude v 5-hviez-
dičkovom hoteli, alebo na odľahlom 
mieste v lese pod stanom. Dôležité je, 
aby ste sa tam cítili dobre, aby ste tento 
čas strávili s ľuďmi, ktorých máte radi  
a ktorí majú radi vás. Vtedy si skutočne 
oddýchneme a načerpáme nové sily do 
ďalších dní a budeme na tieto chvíle ešte 
dlho spomínať.

Aj náš kraj ponúka veľmi pekné mož-
nosti turistiky v Malých Karpatoch,  
v ktorých sa začína Štefánikova magis-
trála a ťahá sa celým Slovenskom. Prejsť 
po nej aspoň časť na bicykli alebo pešo 
je pekný zážitok. Stupavský kaštieľ  
s priľahlým parkom je miestom, kde 
môžete zažiť les v meste a príjemne si 
oddýchnuť.

Vieme, že v našom kraji je veľa zau-
jímavých a pekných miest. Ja by som 
chcel teraz vybrať jedno pekné miesto, 
kde som bol nedávno. Je to Senec, pres-
nejšie Slnečné jazerá v Senci. Po dlhšej 
dobe som sa rozhodol, že pozriem jazerá  
z bicykla. Voľakedy dávno som veľakrát 
obišiel jazerá dokola. Vtedy neboli také 
zastavané. Teraz som začal na južnej 
strane, od vlakovej stanice. Nebudem 
menovať jednotlivé reštaurácie a bufe-
ty, nechcem robiť nikomu reklamu, ale 
bolo ich dosť. Pekná, vyasfaltovaná ces-
ta, niekde užšia, niekde širšia. Pri trati 
malý kopec dole, potom hore. Veľa ze-
lene, stromy, kríky. Na severnej strane 
cesta vedie tesne pri jazere, vedľa pláže. 
Potom pokračuje úsekom, kde je popri 
ceste rad občerstvení. Po opustení areá-
lu Slnečných jazier môžeme vidieť aj 
areál futbalového štadióna. Potom cesta 
pokračuje vedľa jazera, pri bývalých ko-
ľajniciach až k stanici. Dĺžka trasy je cca 
5 km. Mne to trvalo necelú hodinu.

Naša obec Slovenský Grob nie je klasic-
kou dovolenkovou destináciou, ale je 
blízko okresného mesta Pezinok a mes-
ta Svätý Jur. Samotný malokarpatský 
región, ktorého sme súčasťou, má veľa 
turistických a kultúrnych atrakcií, kto-
ré sú od nás na dosah. Po prehliadkach 
okolia vás radi privítame v našej obci, 
kde vám vieme ponúknuť husacie špe-
ciality, ktoré sa už ponúkajú celoroč-
ne, nielen v husacej sezóne, ako to bolo  
v minulosti. K dobrému jedlu patria aj 
dobré vínka. Tie u nás nájdete, svieže 
z malokarpatského regiónu, ale aj tie 
svetové. Pozrieť si môžete Kostol svä-
tého Jána Krstiteľa s krásnou krížovou 
cestou, ktorej autorom je náš obyvateľ, 
sochár Mgr. art. Peter Mészároš. Zau- 
jímavé prostredie je okolo Kaplnky 
Sedembolestnej Panny Márie, kde je 
oddychová zóna s lavičkami, detským 
ihriskom s prvkami na cvičenie aj pre 
dospelých. So susednou obcou Viničné 
nás spája cyklotrasa, ktorú obyvatelia 
využívajú na aktívny oddych na bicyk-
loch. To hlavné, čo návštevníkom vieme 
ponúknuť, sú milí a ochotní ľudia, ktorí 
sú hrdí na svoju obec.

Ladislav
Gujber
Klub 7 strán

Martin
Smeja
Klub 7 strán

Štefan
Gašparovič
Starostovia pre kraj
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Svätý Jur.

Nová Dedinka – Tomášov.
Foto: Michal Feik

Svätý Jur – Pezinok.

Tomášov.

 bratislavskykraj.sk
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Rozsiahlu rekonštrukciu synagógy sme financovali kompletne z vlastných zdrojov. 
Foto: Bratislavský kraj

 NOVINKY Z KRAJA NOVINKY Z KRAJA 

Novinky
z kraja

 V Záhorskej Bystrici sa rodí  
výnimočné, moderné miesto
Areál bývalého SOU energetického na Holom vrchu prejde  
v nasledujúcich rokoch veľkou transformáciou. Spoločne 
s magistrátom a mestskou časťou vybudujeme moderný 
priestor s novou základnou a materskou školou, so športovis-
kami a s telocvičňou, so zariadením sociálnych služieb a s ná-
jomným bývaním, ktoré bude slúžiť aj našim učiteľom. Župa 
si berie na starosť zariadenie pre seniorov, ktoré vznikne  
v rámci procesu deinštitucionalizácie domova v Stupave, ma-
gistrát nájomné byty a Záhorská Bystrica školy. 

 Vedenie bratislavskej župy hodnotilo 
programové vyhlásenie. Väčšina cieľov 
je splnená
Na začiatku tohto volebného obdobia prijalo zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja programové vyhláse-
nie. Obsahuje vyše 100 cieľov z oblasti dopravy, zdravotnej  
a sociálnej starostlivosti, životného prostredia, ako aj ľudské-
ho kapitálu, financovania a komplexného rozvoja regiónu. Ku 
koncu volebného obdobia je väčšina cieľov splnená.

„Na začiatku volebného obdobia sme si spolu s poslancami dali 
odvážnych 113 úloh, a to vrátane veľkých investičných projektov. 
Som rád, že 70 z nich môžeme odškrtnúť ako splnených alebo 
čiastočne splnených. Devätnásť z nich je aktuálne v realizácii, 
päť v príprave a len štyri sa nám nepodarilo splniť,“ priblížil 
predseda BSK Juraj Droba. Odpočet nájdete na bratislav-
skykraj.sk/odpocet. 

 Otvorenie ihriska na SŠ Ostredková
Z vlastných prostriedkov sme zrevitalizovali atletický štadión 
na Spojenej škole na Ostredkovej ulici v Bratislave. Táto ško-
la, zameraná na športovú prípravu žiakov, vychovala za vyše 
30 rokov svojej existencie veľa dobrých a úspešných športov-
cov, ktorí získali množstvo medailí na olympijských hrách, 
majstrovstvách sveta a Európy. Medzi známych absolventov 
školy patrí napríklad džudista Jozef Krnáč, vodný slalomár 
Matej Beňuš, tenista Dominik Hrbatý, lyžiarka Veronika Ve-
lez-Zuzulová či športová gymnastka Barbora Mokošová. Vďa-
ka novému športovisku tak môže škola vychovať ďalšiu gene-
ráciu nových talentov. Športový areál je prioritne určený na 
tréningový proces žiakov školy, ale  vo vyhradených hodinách 
bude sprístupnený aj verejnosti. 

 O krok bližšie ku Kampusu športu  
a zdravia v Petržalke
Na okraji Petržalky postavíme Kampus športu a zdravia, areál 
plný športovísk a zelene. Budú tam trénovať študenti z legen-
dárnej športovej školy na Ostredkovej, ale otvoríme ho aj pre 
verejnosť. Na júnovom zastupiteľstve schválili župní poslanci 
prenájom nášho pozemku v Petržalke pre HC SLOVAN, čo je 
ďalší veľmi dôležitý a konkrétny krok. Vyrastie na ňom hoke-
jová akadémia a krytý bazén, súčasťou projektu bude atletic-
ký štadión s tribúnou, viacero workoutových ihrísk, verejné 
priestranstvo, detské ihriská, zázemie pre inline korčuľova-
nie či plážový volejbal. Veríme, že športovci či verejnosť ho 
budú s radosťou využívať a pomôže udržať mladé talenty  
u nás doma. Partnermi projektu budú aj Slovenský zväz ľado-
vého hokeja a Slovenský atletický zväz. 

 Pri vstupe do Lozorna pribudne  
lipová alej
Vďaka občianskej iniciatíve pribudne pri vstupe do Lozorna 
lipové stromoradie. Hlavným cieľom je udržanie ekologickej 
stability územia, ale aj odizolovanie hluku z diaľnice či zadr-
žanie vlhkosti pôdy, no slúžiť bude aj ako vetrolam. V nepo-
slednom rade ide aj o estetické hľadisko, keďže skrášli vstup-
nú cestu do obce. V októbri sa plánuje výsadba 51 stromov lipy 
malolistej a zapoja sa do nej aj deti zo základnej školy. 

 Výstavba napreduje, obchvat obcí  
Malokarpatska otvoríme na jeseň 
Cesty v Bratislavskom kraji patria k najvyťaženejším na Slo-
vensku. Po regionálnych cestách prúdi porovnateľný počet 
áut ako na diaľnici D1 v Prešovskom alebo Košickom kraji. 
Veľmi trpia aj obyvatelia obcí, a preto sme sa rozhodli, že za-
čneme stavať obchvat obcí Malokarpatska. Presmerujeme 
tranzitnú dopravu mimo zastavaných území, zmenšíme koló-
ny, znížime objem emisií a skrátime cestovný čas. 

Obchvat je jeden z najväčších dopravných projektov Brati-
slavského kraja. Prvá etapa sa už realizuje, a to prepojením 
diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059. Už na je-
seň tohto roka spojí diaľničnú križovatku Triblavina s ces-
tou III/1059 medzi Chorvátskym Grobom a miestnou časťou 
Čierna Voda. A pripravujeme ďalšie etapy výstavby obchvatu  
v smere na Pezinok a Modru.

 NIE rakovine. Očkujeme proti HPV 
vírusu
Na Slovensku na rakovinu krčka maternice zbytočne zo- 
mrie viac ako 200 žien ročne. Pritom drvivej väčšine úmrtí by 
sme mohli predísť očkovaním či pravidelnými prehliadkami. 
Chceme prispieť k prevencii tohto ochorenia, a preto sme na 
župe v piatok 17. júna zorganizovali Deň očkovania proti HPV 
vírusu. 

 Seneckú synagógu otvoríme na jeseň 
Seneckú synagógu sme veľkou investíciou zachránili v hodi-
ne dvanástej, keď už z nej bola úplná ruina. Bude kultúrnym 
stánkom pre celý región. Všetko ide podľa plánu a odovzdá-
me vám ju na jeseň, momentálne rekonštruujeme interiér. 
Okrem už plánovaných expozícií a podujatí si v nej vieme 
predstaviť aj krásne koncerty komornej hudby, preto sme dali 
preveriť akustiku. 

 Študentom sme zorganizovali súťaže  
v basketbale a orientačnom behu
Slovenský šport potrebuje pomôcť a je to aj úloha župy. Okrem 
telocviční a ihrísk na školách investujeme aj do podujatí. Pre 
študentov stredných škôl sme spoluorganizovali súťaže v bas-
ketbale. Do kvalifikačných kôl v rámci jednotlivých okresov 
sa zapojilo 35 škôl. Postupujúci z okresných kôl bojovali o titul  
majstra v krajskom kole Bratislavského samosprávneho kraja, 
ktorý postúpil do celoslovenského finále v Piešťanoch. Študen-
ti si mohli zasúťažiť aj v orientačnom behu, spoluorganizova-
li sme VII. ročník O pohár predsedu BSK. Zapojilo sa 40 škôl  
a najúspešnejší pretekári získali možnosť štartovať na maj-
strovstvách SR.

 Župný guláš pre naše zariadenia  
sociálnych služieb
Zamestnanci v oblasti sociálnych služieb sa starajú o ľudí  
s diagnózami ako demencia, Parkinsonova a Alzheimerova 
choroba, autizmus. Väčšina z nás si ani nevie predstaviť, čo tá 
práca obnáša, a je smutné, že je nedocenená. Veľmi si vážime 
ľudí, ktorí pracujú v našich zariadeniach a trpezlivo a láskavo 
pomáhajú tým najzraniteľnejším. Ako malé poďakovanie sme 
pre nich opäť zorganizovali teambuilding – súťaž vo varení 
kotlíkového guláša. Zapojilo sa všetkých 14 zariadení a náš 
župný tím bol pätnásty. Výhrou bola putovná vareška a za svoj 
výborný guláš si ju odnieslo Centrum sociálnych služieb Javo-
rinská. Na druhom mieste skončil Domov sociálnych služieb 
pre dospelých v Báhoni a na treťom Zariadenie sociálnych slu-
žieb Rosa.

 Ocenenia Bratislavského kraja sú  
rozdané. Titul Historická osobnosť  
regiónu získala operná diva Lucia Popp
Každoročne oceňujeme výnimočné osobnosti, ktoré prispeli 
k rozvoju kraja či k jeho reprezentácii doma a v zahraničí. Na 
poslednom slávnostnom udeľovaní Ocenení BSK v Divadle  
P. O. Hviezdoslava bolo ocenených 31 laureátov a udelený ďal-
ší titul Historická osobnosť regiónu. Po Eugenovi Suchoňovi, 
Vladimírovi Dzurillovi a Jánovi Dérerovi sa k nim pridala 
operná speváčka – sopranistka Lucia Popp.

Zamestnanci zariadenia Sibírka pri svojom „kotlíku“.  
Foto: Bratislavský kraj/Adela Pekárková

Bratislavská župa rozdala tieto výnimočné ceny už 19-krát.  
Foto: Bratislavský kraj/Jana Šantavá

K dispozícii je tartanový bežecký ovál so štyrmi dráhami s dĺžkou 230 m.  
Foto: Bratislavský kraj
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Vizualizácia areálu. Foto: Bratislavský kraj
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Medzi Malým Dunajom zo severu a Mo- 
šonským Dunajom z južnej strany sa 
rozprestiera vnútrozemská delta Du-
naja. Osou celého územia je samotná rie-
ka Dunaj s unikátnou flórou a faunou. 
Táto cezhraničná destinácia s názvom 
Dunajské ostrovy (Danube Islands) 
ponúka atraktívne splavy na všetkých 
troch riekach, ale aj nenáročné pešie  
a cyklistické chodníky vhodné na pozo-
rovanie prírody v lužných lesoch.

Na riečne splavy je aj pre rodiny s deť-
mi ideálny Malý Dunaj, ktorý ponúka 
takmer 130 riečnych km a široké spek-
trum možných trás. Na vodu môžete na-
stúpiť v bratislavskej Vrakuni, v Zálesí 
pri impozantnom Korze, v Novej Dedin-
ke či v Tomášove. Je iba na vás, či sa roz-
hodnete pre krátke výletné člnkovanie, 
alebo sa vydáte na celodennú, prípadne 
viacdennú túru.

Odporúčame obrátiť sa na profesioná-
lov z požičovní lodí a dať si poradiť pri 
výbere vhodného produktu. Pýtajte sa 
ich aj na možnosť ľahšieho návratu zo 
splavu domov. Môžu vám rezervovať 
miesto v SplavBuse. Ten bude počas leta 
v každý víkendový deň a deň pracov-
ného pokoja „zbierať“ vodákov na trase  
z Jelky do Bratislavy. Novinka tohtoroč-
nej sezóny vznikla z iniciatívy Brati-
slavského samosprávneho kraja vzhľa-
dom na stále rastúci záujem o splavy na 
Malom Dunaji. 

V strede mohutného toku Dunaja, nece-
lých 20 kilometrov južne od centra Bra-
tislavy, sa nachádza jedno z najmladších 
európskych múzeí moderného umenia 
– Danubiana Meulensteen Art Museum. 

Už niekoľko rokov narastal záujem  
o spoznávanie Záhoria prostredníc-
tvom letného vlaku Záhoráčik. Samo-
statný cyklovozeň ponúkal pohodlnú 
prepravu aj priaznivcom cykloturisti-
ky. Žiaľ, z dôvodu rekonštrukcie bude 
trať odstavená minimálne túto letnú 
sezónu. Krajská organizácia cestovné-
ho ruchu Turizmus regiónu Bratisla-
va preto od polovice júna až do konca 
októbra ponúka náhradné autobusové 
spojenie, predĺžené až do Plaveckého 
Mikuláša. BajkBus s prívesom pre 30 bi- 
cyklov je určený najmä cykloturistom  
a počas víkendov a sviatkov bude vychá-
dzať dvakrát denne (8:30 a 12:30) z brati-
slavskej autobusovej stanice Nivy.

Viac informácií nájdete na stránke: 
www.bratislavaregion.travel.

BajkBus namiesto  
letného vlaku  
Záhoráčik

Kultúrne inštitúcie  
v zriaďovateľskej  
pôsobnosti BSK
Divadlo Aréna
Divadlo Aréna patrí k jednej z najvýraznejších divadelných, ale  
i multikultúrnych scén na Slovensku. Od roku 2002, keď bol do funk-
cie vymenovaný doterajší riaditeľ Juraj Kukura, sa toto divadlo profi-
luje ako scéna pre súčasné umenie: ako divadlo aktuálnych tém, kri-
tického pohľadu, modernej formy a historicko-politického kontextu.

Divadlo Astorka Korzo ’90
Divadlo Astorka Korzo ’90 sa hlási k tradícii Divadla na korze (admi-
nistratívne zrušeného v čase normalizácie), ktoré sa preslávilo ob-
javnými dramaturgickými a režijnými postupmi – najmä vo vzťahu 
k modernej svetovej klasike. Začiatky Astorky sú preto neodmysli-
teľne späté nielen s ideou Divadla na korze, ale i účinkovaním býva-
lých členov DnK (Július Satinský, Stanislav Dančiak, Marián Labuda, 
Zora Kolínska). Súčasťou Divadla Astorka Korzo ’90 je nový divadelný 
priestor Štúdio A2 na Mickiewiczovej ulici 2.

Bratislavské bábkové divadlo
Bratislavské bábkové divadlo je dôležitý priestor, ktorý svojich divá-
kov nielen baví, provokuje a inšpiruje, ale prostredníctvom divadel-
ných a umeleckých prostriedkov im umožňuje duchovný rast, zvyšuje 
ich kultúrno-spoločenské povedomie, dáva podnety, aby rozvíjali svo-
je názory a schopnosti, upozorňuje ich na vplyvy, ktoré môžu podne-
covať rasovú, náboženskú či akúkoľvek inú formu diskriminácie.

Divadlo LUDUS
Ako jedno z mála divadiel na Slovensku tvorí a zabezpečuje uvádzanie 
divadelných diel a iných foriem dramatického, vzdelávacieho a zábav-
ného umenia pre mládež. Dramaturgia divadla LUDUS sa orientuje na 
pôvodné a súčasné hry s témou dospievania, nachádzania seba samého 
a svojich hodnôt, aktuálne prežívaný postoj k svetu a spoločnosti. Mo-
mentálne dočasne pôsobí v Štúdiu L+S.

Malokarpatské osvetové stredisko  
v Modre
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je jediným zariadením 
svojho druhu v Bratislavskom kraji. Ročne pripravuje vyše 70 podujatí 
pre širokú verejnosť alebo spolupracuje na ich príprave. Plní odbornú 
metodickú a koordinačnú činnosť pre iné kultúrne zariadenia v kraji, 
pre najširšiu verejnosť organizuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie 
podujatia, venuje sa výstavnej a edičnej činnosti.

Malokarpatská knižnica v Pezinku
Malokarpatská knižnica v Pezinku poskytuje odbornú meto-
dickú pomoc 65 obecným a mestským knižniciam v Bratislav-
skom samosprávnom kraji. Knižnica sa stala dôležitým kultúr-
nym bodom pre deti aj dospelých a zabezpečovaním študijnej  
a odbornej literatúry plní významnú úlohu pri školskom a celoži-
votnom vzdelávaní v meste Pezinok. Okrem 93-tisíc zväzkov kníh 
a špeciálnych dokumentov je možné požičať si niektoré diela aj  
v elektronickej verzii alebo ako audiovizuálne diela. Medzi hlavné 
aktivity patrí predovšetkým oblasť záujmovo-umeleckej činnosti (sú-
ťaže, prehliadky). 

Malokarpatské múzeum v Pezinku
Múzeum je dynamické múzeum 21. storočia, ktoré sa primár-
ne špecializuje na starobylú kultúru vinohradníctva a vinárstva  
v prostredí Malých Karpát. Reprezentuje viac ako päťdesiatpäťročnú 
tradíciu zbierania, skúmania, ochrany a sprístupňovania predmetov 
a okrem iného spravuje aj najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov  
v Európe. V súčasnosti sú jeho pobočkami štyri vysunuté organizá-
cie: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Múzeum Ferdiša 
Kostku v Stupave, kaštieľ v Malinove a synagóga v Senci.

1   Sandberg
Svetoznáma paleontologická lokalita, rozprestierajúca sa na 
ploche viac ako 25 ha s pozostatkami morských pieskov, je 
súčasťou národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Vr-
cholová plošina Sandbergu patrí k najkrajším vyhliadkam na 
území Bratislavy.

2   Antická Gerulata Rusovce
V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až zo 4. sto-
ročia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. 
Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických 
výskumov. Gerulata je rímsky vojenský tábor, ktorý bol sú-
časťou rímskej hranice Limes Romanus na severe ríše. V au-
guste bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva UNESCO.

3   Villa Rustica
Je archeologická lokalita, nálezisko pozostatkov pamiatky  
z rímskej doby. Nachádza sa v katastrálnom území bratislav-
skej mestskej časti Dúbravka. Ide o  zvyšky stavby rímskeho 
súkromného kúpeľa, tzv. balnea.

4   Pohanská, Plavecké Podhradie
Vrch Pohanská sa vypína v západnej časti Malých Karpát v ka-
tastri obce Plavecké Podhradie. Na tomto mieste sa kedysi na-
chádzalo najväčšie keltské oppidum na Slovensku. Pohanská 
je vzácnym archeologickým náleziskom. V lokalite prebieha-
lo niekoľko archeologických výskumov, ktoré dokazujú osíd-
lenie Pohanskej už v mladšej kamennej dobe. Vzácne nálezy 
pochádzajú tiež z bronzovej doby, ide najmä o keramiku, ako 
aj bežný kuchynský riad.

Archeologické lokality  
v Bratislavskom kraji

21

3 4

Krajina z nadhľadu  
(alebo Výhľady, o ktoré  
sa radi delíme)

Korením každého vydareného výletu 
sú nezabudnuteľné výhľady. O to viac, 
ak na zdolanie vrcholu treba vynaložiť 
množstvo fyzických síl. Najznámejšie 
pohľady na okolitú krajinu možno nájsť 
na hradných kopcoch či bralách – v cen-
tre Bratislavy, na Devíne, Pajštúne či  
v Plaveckom Podhradí. Tam, kde vrchol-
ky hôr zacláňajú stromy, si človek po-
mohol výstavbou vyhliadkových veží. 
Nájdete ich napríklad na vrcholoch Vá-
pennej alebo Vysokej.

Najznámejšia a najstaršia vyhliadka v re- 
gióne je na Homoli nad mestom Modra, 
ktorá bola nedávno zrekonštruovaná. 
Z neďalekej Kukly je krásny výhľad na 
hrad Červený Kameň. Najmladšia veža 
je na Devínskej Kobyle a za návštevu sto-
jí aj pre svoju jedinečnú architektúru. 
Zážitkom je i pohľad z výšky na samotnú 
Bratislavu, najmä pri západe slnka, či už 
z vyhliadkovej plošiny UFO nad Mostom 
SNP, alebo z televíznej veže na Kamzíku.

Malý Dunaj
a vodné  cesty,
Galéria moderného
umenia Danubiana

Nájdete tu rozsiahlu zbierku súčasného 
umenia a výnimočné výstavy. Z osobné-
ho prístavu v Bratislave sem v sezóne 
premáva lodná doprava.

Tipy na pekné miesta, splavy, cyklotra-
sy, relax a ďalšie zážitky nájdete na ad-
rese: www.danubeislands.sk.

BajkBus vás dovezie k najkrajším cyklotrasám Záhoria.
Foto: Bratislavský kraj

Mošonský Dunaj. Foto: Danube Islands/Zoltán Bujna

Malé Karpaty z rozhľadne na Veľkej Homoli.
Foto: Bratislavský kraj
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Poďte s nami na dovolenku! Povieme vám, ako si 
môžete užívať letnú pohodu aj po pracovnom čase.

Áno, chodiť počas horúcich letných dní do práce nie je lákavé, 
ale aj po práci si môžete dopriať pohodu a plnými dúškami si 
užívať voľný čas. Povedzme si, kto by nechcel dovolenkovať 
každý deň? Oddychovať na pláži a vojsť do sviežej vody, kedy 
sa nám zachce, ochutnávať dobré jedlo a k tomu nejaký vy-
chladený vínny strek alebo objavovať niečo nové a nepozna-
né. Aj keď je po práci k dispozícii len pár hodín, prečo ich ne-
stráviť ako nič nerobiaci leňoch, vášnivý pôžitkár či zvedavý 
bádateľ? Ponúkame vám niekoľko tipov:

Pre leňochov
Slnečné dni a horúčavy vás priam pozývajú na schladenie sa 
vo vode, plávanie alebo leňošenie na pláži.

Zlaté piesky – celý areál je vďaka svojim skvelým plážam  
a veľkému jazeru ako stvorený na letný oddych v Bratislave.  
V okolí nájdete množstvo malých barov a reštaurácií, požičov-
ňu paddleboardov, tobogan, vlek s vodným lyžovaním WAKE-
LAKE, tenisové kurty či detské ihriská.

Dovolenka každý 
deň. Tieto zážitky 
stihnete aj po práci

Dunaji sú známe Miki Langoše. Taktiež o Petržalských lan-
gošoch na Námestí hraničiarov sa hovorí v celom okrese. Ak 
máte radi nové prekvapujúce kombinácie a rozmaznávate 
svoje chuťové poháriky, zájdite do Langos baru na Námestí 
SNP v Bratislave.

Pre bádateľov
Vyskúšajte niečo nové a nepoznané! V bratislavskom regióne 
je všetko naozaj len na skok, a tak aj do Pezinka či do Podunaj-
ska viete zájsť i po pracovnom čase.

Action jump – zoskok zo 110-metrového komína! Zážitok, na 
ktorý nikdy vo svojom živote nezabudnete. Postavíte sa na 
okraj plošiny, vychutnáte si nádherný výhľad na okolitú kra-
jinu a… skočíte!

Zážitkový let rogalom Bratislava – chcete vidieť hrad Čer-
vený Kameň, Smolenický zámok a kaštieľ Budmerice z vtáčej 
perspektívy počas západu slnka? Zážitkovým letom rogalom 
ponad Bratislavu si vychutnajte miesta nášho regiónu vyráža-
júce dych úplne novým spôsobom.

Divoká voda – neopakovateľný zážitok zažijete v areáli Di-
voká voda v Čunove, ktorý je rajom vodných športov. Máte 
možnosť vyskúšať tu rafting, vodné skútre, jazdu na kajaku či 
vodné lyže.

Dovolenku môžete zažiť, nech ste naozaj kdekoľvek, a nemu-
síte baliť kufre, vybavovať pas či cestovať nekonečné hodiny. 
Destinácii all inclusive more k úplnosti nechýba, a tak môžete 
využívať všetky možnosti, ktoré vám náš región bohatý na zá-
žitky ponúka.

Košariská – tu zažijete atmosféru pravej prímorskej dovo-
lenky! Azúrovomodrá čistá voda vás očarí na prvý pohľad. 
Nájdete tu kvalitné jedlo aj chutné miešané drinky. Môžete 
si vybrať medzi verejnými alebo za poplatok aj súkromný-
mi pieskovo-štrkovými plážami s rôznymi službami.

Slnečné jazerá – dovolenka pri vode, vodné športy, turisti-
ka, rybárstvo, a to všetko na jednom mieste. Môžete si poži-
čať vodný bicykel či paddleboard, na ktorom zažijete akčne 
strávené leto a vychutnáte si okolitú prírodu. Ideálne vla-
kové spojenie vám umožní vystúpiť priamo pred brána-
mi areálu na južnej strane. Ak by sa aj nečakane pokazilo 
počasie, aquapark s wellnesscentrom na severnej strane je 
záruka, že cesta nebola zbytočná.

Pre pôžitkárov
Dovolenkový čas je vhodný na objavovanie rôznych lokál-
nych špecialít, ktoré dokážu potešiť všetky naše zmysly. 
Nie je hanbou, že práve v horúcich dňoch nám urobia ra-
dosť bežné dobroty.

Zmrzlina – leto bez zmrzliny je ako zima bez snehu. Zmr- 
zlinové stánky sú na „každej ulici“. Nájdite tú svoju obľúbe-
nú a spríjemnite si tak návrat z práce domov. Medzi najlep-
šie zmrzlinárne v Bratislave patria: Arthur, Luculus alebo 
Koun. Za výlet stoja aj niektoré modranské.

Langoš – čo by to bol za deň pri vode bez langoša s cesna-
kom na obed? Po tom, ako ochutnáte langoše U Dvojičiek 
v Senci, sa vám o nich bude ešte dlho snívať. V Ivanke pri 

Slnečné jazerá.
Foto: Bratislavský kraj

Divoká voda v Čunove.
Foto: Bratislavský kraj S
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Malokarpatské osvetové stredisko 
pozýva na Výtvarné spektrum  
a Salón výtvarníkov
Výtvarné spektrum 2022 môžete navštíviť vo veľkolepých 
priestoroch Zichyho paláca od 6. do 23. júla. Predstaví to naj-
lepšie, čo vzniklo v poslednom období v rámci amatérskeho 
výtvarného umenia v Bratislavskom kraji. Kolekciu bude tvo-
riť 103 diel 97 umelcov, súčasťou budú nielen ocenené a vysta-
vené maľby, kresby, grafiky, ale aj plastiky, sklomaľby, šperky 
či umelecké textílie. Organizátorom je župné Malokarpatské 
osvetové stredisko.

Salón výtvarníkov 2022 je mimoriadnou kultúrnou uda-
losťou – kolektívnou výstavou výtvarníkov Bratislavského 
kraja. Podujatie prinesie umenie do priestorov galérie Zoya 
Museum – ELESKO Wine Park v Modre. Okrem obrazov, plas-
tík a inštalácií majstrov sochárov budú súčasťou expozície aj 
šperky a rôzne miniobjekty, diela zručných sklárov a umelec-
ké textílie. Výstava je prístupná od júna do 18. septembra 2022 
a v rámci nej môžete vzhliadnuť aj kolektívne dielo autorov 
Salónu výtvarníkov 2022 pod názvom „V ľahkosti bytia“.

Malokarpatská knižnica  
v Pezinku ožila poéziou
Medzinárodný festival poézie FELIBER POETRY predstavil 
umelecké zázemie Pezinka a Modry, ich históriu, tradície  
i genius loci. Spája viaceré druhy umenia a dva festivalové 
dni boli naplnené čítaním a interpretáciou poézie, diskusiami  
a workshopmi. Nápad vznikol priamo v župnej Malokarpat-
skej knižnici a začiatkom júna sa uskutočnil už štvrtý ročník. 
Festival prebiehal zároveň v Pezinku a Modre a jeho cieľom 
bolo oživiť zaujímavé miesta, ich literatúru, kultúru, uká-
zať spoločné a rozdielne črty našich a európskych básnikov. 
Hlavnými hosťami bola skupina umelcov, ktorej prvým mani-
festom bol v roku 1992 parodický text Kamila Zbruža Manifest 
Barbarskej generácie v časopise Fragment.

Letný program pre deti  
v Malokarpatskej knižnici
Každý prázdninový utorok sa stretneme u nás v Malokarpat-
skej knižnici v Pezinku so škôlkarmi a školákmi, ktorí prázd-
ninujú doma. V detskom oddelení je pripravená bohatá ponu-
ka – hrajú sa divadielka, číta sa, tvorí. A rodičia sa v knižnici 
príjemne zrelaxujú. Z podujatí si deti odnášajú výtvory, ale 
mnohé aj kôpku vypožičaných knižiek. Práve vďaka letným 
detským podujatiam získala knižnica veľa skalných čitateľov 
a návštevníkov.

V lete 2022 sú na programe predstavenia Divadla Fí a Brati-
slavského bábkového divadla a medzi deti prídu o rozprávko-
vých knižkách porozprávať spisovatelia:
– Veronika Šikulová o dalmatíncovi Dunčovi
– Veronika Dianišková o pirátoch 
– Lenka Riečanská má pripravenú knihu o tme
– Mirka Ábelová predstaví psa Moko a jeho oko
– Július Belan príde s novou knihou o hokeji

Objavte príbehy  
železnej opony
Na mapovom portáli Bratislavského kraja v časti cestovný 
ruch nájdete kompletne spracované informácie o železnej 
opone, unikátnom priestore na  našom území.
Železná opona tiahnuca sa od Barentsovho mora až k Bospo-
ru delila Európu približne 40 rokov na východný socialistic-
ký blok a západný slobodný, demokratický blok. Pozdĺž tohto 
prísne stráženého pohraničného pásma vznikol tzv. Európsky 
zelený pás, územie cenných biotopov, ktoré sa podarilo zacho-
vať vďaka desaťročiam vynútenej izolácie.

Počas obdobia komunistického režimu bolo zavraždených na 
celej československej časti železnej opony do 500 ľudí rôznych 
národností, ktorí si chceli naplniť túžbu po slobode. Pustite 
sa do objavovania ľudských príbehov, niektorých úspešných, 
iných neúspešných, žiaľ, aj tragických, ktoré boli spojené  
s útekmi cez prísne stráženú hranicu v komunistickom Čes-
koslovensku.

Na mape nájdete konkrétne miesta útekov s presnými GPS sú-
radnicami, a tak ich môžete objavovať priamo v teréne, či už 
pešo, alebo na bicykli. Súčasťou spracovaných príbehov je aj 
unikátny a bohatý obrazový materiál (fotografie, mapky, ná-
črty útekov).

Pozývame vás do župného 
múzea zážitkov!
V Pezinku sídli Malokarpatské múzeum, ktoré vás očarí nie-
len svojou históriou, ale aj moderným predvedením svojich 
expozícií. Múzeum je zamerané najmä na históriu vinohrad-
níctva a vinárstva v Malých Karpatoch. Viete, kedy sa zača-
li vysádzať vinohrady na našom území alebo prečo sa stali 
Modra, Pezinok a Svätý Jur slobodnými kráľovskými mesta-
mi? Okrem zaujímavých informácií sa obohatíte najmä ori-
ginálnymi zážitkami. Toto múzeum je totiž ich naozajstným 
centrom. Môžete preveriť svoje čuchové bunky pri vínovom 
arómabare, vyskúšať, ako sa zátkujú vínové fľaše, vystrúhať 
si kôl do viniča či otestovať svoje motorické schopnosti na 
simulátore promile. V múzeu nezabudli ani na deti. V rámci 
expozície sú pre ne pripravené pútavé aktivity, aby sa aj ony 
počas prehliadky zabavili.

V múzeu sa snažia neustále inovovať. Vďaka podpore Brati-
slavského samosprávneho kraja je od začiatku letnej sezóny 
v rámci prehliadky pre návštevníkov pripravená unikátna 
zážitková atrakcia – Príbeh vína z Malých Karpát s videopro-
dukciou. Prostredníctvom reálnej 3D mapy Malých Karpát  
a najnovšej techniky máte pocit, že dvetisícročné dejiny tejto 
oblasti defilujú pred vami.

Okrem toho je ďalšou novinkou interaktívny dotykový moni-
tor na nádvorí. V múzeu majú totiž najväčšiu zbierku vino-
hradníckych lisov v Európe. Je ich 46, z toho 44 vretenových 
a dva kladové. Predstaviť si, ako fungovali veľké kladové lisy, 
môže byť zložité. Na konci prehliadky si preto môžete na uve-
denom monitore naklikať pútavé zdigitalizované animácie,  
v ktorých uvidíte, ako taký kladový lis fungoval, z čoho sa 
skladal, aká je história či akou šťastnou náhodou sa najstarší 
lis v múzeu zachoval. Čakajú vás tam aj hravé fotografie vino-
hradov či kvíz, v ktorom si otestujete pozornosť.

Na záver prehliadky si môžete posedieť na rozkvitnutom dvo-
re, kde vás radi ponúknu pohárom pezinského vínka, ktorý je 
v cene vstupenky. Pre odvážnejších sú určené aj netradičné 
ochutnávky vína v úplnej tme či pri rôznych svetelných far-
bách a hudbe. Prísť k nim sa vám rozhodne oplatí. Odídete 
plný zážitkov! Viac na www.muzeumpezinok.sk.

Salón výtvarníkov, archívne foto. Autor: Malokarpatské osvetové stredisko

Malokarpatské múzeum sa pýši najväčšou zbierkou vinohradníckych lisov v Európe. 
Foto: Bratislavský kraj

Foto: Ústav pamäti národa

Foto: Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatské múzeum v Pezinku. Foto: Bratislavský kraj
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ŠKOLSTVO  SOCIÁLNE VECI

Nazrite do župného  
Zariadenia sociálnych  
služieb Pod hradom

Koordinátori úspešne ukončili  
školenie REFRESH
Koordinátori školských parlamentov dostali možnosť ab-
solvovať akreditované vzdelávanie REFRESH, ktoré organi-
zovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci  
s Bratislavským samosprávnym krajom. Spolu 15 pedagógov  
z celého Slovenska sa stretlo na dvojmodulovom školení. Práve 
výmena vzájomných skúseností a najmä množstvo inšpirácie 
boli hlavnými témami tohto neformálneho vzdelávania. Hlav-
ným cieľom iniciatívy je zapájanie školských parlamentov do 
rozhodovania a ich aktívna účasť na reálnom živote školy.

Spojená škola Ivanka pri Dunaji  
oslavuje dvojité jubileum
Spojená škola Ivanka pri Dunaji oslavuje tento rok dvojité 
jubileum, keďže je pokračovateľkou dvoch pôvodne samostat-
ných škôl s vlastnou históriou. Sú to Stredná odborná škola 
agrotechnická v Bernolákove, ktorá si pripomína 70. výročie 
svojho založenia, a Stredná odborná škola pôdohospodárska  
a veterinárna v Ivanke pri Dunaji, ktorá slávi 60. výročie zalo-
ženia. Škola s celoslovenskou pôsobnosťou a dlhou tradíciou 
vzdeláva v 16 odboroch, medzi najzaujímavejšie patria chov 
koní a jazdectvo, rybárstvo, kynológia a veterinárstvo.

Cyklus webinárov Kick-up!  
bol úspešný
Od januára do konca júna sme sa prostredníctvom online sie-
ťovania účastníkov venovali rôznym témam zapájania žiakov 
do žiackych parlamentných štruktúr. Každý mesiac sme sa 
venovali jednej kľúčovej téme. Legislatívnym zmenám, finan-
covaniu školských projektov, fungovaniu dobrého školského 
parlamentu.

Medzinárodný futsalový turnaj 
polygrafických škôl
V máji sa na Strednej odbornej škole polygrafickej na Račian-
skej ulici v  Bratislave uskutočnil 4.  ročník medzinárodného 
futsalového turnaja – Memoriál Tibora Kertésza. Pozva-
nie prijali polygrafické školy zo Svitu, z  Levíc a  z  Bratislavy 
a  medzinárodnú účasť zabezpečili družstvá z  českého Olo-
mouca a zo srbského Belehradu. V zápasoch sa najviac darilo 
tímu z Belehradu, ktorý vyhral všetky zápasy a obsadil prvé 
miesto. Na druhom mieste skončil domáci tím a  medailové 
trio doplnili študenti z Olomouca. V čase prestávok mal tento 
turnaj aj edukačný charakter. Zúčastneným študentom bola 
zabezpečená prehliadka školy a  priestorov jej praktického 
vyučovania.

Bratislavský kraj má nový mládežníc-
ky parlament
Poslanci Zastupiteľstva BSK schválili štatút Mládežníckeho 
parlamentu BSK, a tak doň pozývame šikovných študentov. 
Jeho cieľom bude spájať mládež, samosprávy aj organizácie 
pre mladých. Bude poradným orgánom vo veciach verejných 
zameraných na mládež aj pre Úrad BSK. Účastníci musia mať 
od 15 do 30 rokov a žiť, študovať alebo pôsobiť na území Brati-
slavského samosprávneho kraja. 

Viac informácií nájdete na www.bratislavskykraj.sk/mla-
deznicky-parlament. Prvé zasadnutie nového mládežnícke-
ho parlamentu prebehne v septembri.

Veľ ký medzinárodný úspech Fajnorky 
na súťaži Strieborný piest
Medzinárodná súťaž pre študentov stredných odborných škôl 
Strieborný piest SMC sa koná už od roku 2015. Pravidelne sa 
na nej zúčastňujú stredné odborné školy z Česka a zo Sloven-
ska, zamerané na priemyselnú automatizáciu, mechatroniku 
a elektrotechniku. Na tomto ročníku, ktorý sa tradične konal 
v SMC Vyškov v Českej republike, sa zúčastnilo 17 škôl z oboch 
krajín. V deň konania súťaže sa dvoj- až trojčlenné družstvá 
stretli v šiestich kolách. V neľahkom boji o trofej „Stříbrný 
píst SMC 2022“ získali študenti Strednej priemyselnej školy 
strojníckej na Fajnorovom nábreží 5 v Bratislave najcennejšiu 
trofej – 1. miesto.

Zariadenie sociálnych služieb Pod 
hradom (ZSS Pod hradom) v Plavec-
kom Podhradí je jedným zo štrnás-
tich župných zariadení sociálnych 
služieb. Nachádza sa v prostredí krás-
nej prírody Malých Karpát a patrí 
medzi najmladšie zariadenia sociál- 
nych služieb v Bratislavskom kraji. 
V domove sociálnych služieb sa po-
skytuje sociálna služba dospelým 
osobám s mentálnym postihnutím,  
s poruchami správania a duševnými 
poruchami. Kapacita zariadenia je 
60 miest. Jeho riaditeľka, Ing. Edita 
Kruzslíková, má dlhoročné skúsenos-
ti s riadením zariadenia, ako i s po-
skytovaním sociálnych služieb ľuďom 
s ťažkým zdravotným postihnutím. 
Opýtali sme sa, ako sa jej v zariadení 
darí plniť si sny a plány, a tiež to, čo ju 
v práci motivuje a poháňa vpred.

 Vaše zariadenie sa nachádza, čo sa 
týka kilometrov, najďalej od Bratisla-
vy. Pociťujete to nejakým spôsobom 
aj pri komunikácii so zriaďovateľom  
a poskytovaní sociálnej služby?

Plavecké Podhradie je 60 km od Brati-
slavy a 22 km od Malaciek. Tento „hen-
dikep vzdialenosti“ nám nahrádza ča-
rovné okolie Malých Karpát a pohľad na 
Plavecký hrad, ktorý vidíme z každého 
miesta záhrady. Každý, kto navštívi naše 
zariadenie, je prostredím očarený. Je to 
naozaj oáza pokoja, ktorú sa však sna-
žíme pri našich prijímateľoch trochu 

narúšať – v pozitívnom zmysle slova,  
a to rôznymi aktivitami mimo zariade-
nia a v komunite. Je pravda, že pri vy-
mýšľaní aktivít mimo zariadenia máme 
menej ponúk ako v Bratislave, ale to nás 
zároveň podporuje v kreativite. Vzdia-
lenosť v dnešnej elektronickej dobe 
nehrá veľkú rolu – pokiaľ máme inter-
netový signál a pojazdné autá – a to na-
šťastie máme. Korona nám ukázala, že 
online stretnutia fungujú. A ja osobne 
do Bratislavy chodím veľmi rada, pred-
stavuje pre mňa zázemie, z ktorého čer-
pám inšpiráciu do ďalšej práce.

„Veľ ké príležitosti  
pomôcť druhým  

prichádzajú zriedka,
ale tie drobné nás  

stretávajú každý deň.“
Sally Koch

 Rodičia alebo príbuzní, ktorí umiest- 
ňujú svojich blízkych do zariadení 
sociálnych služieb, si želajú, aby sa 
v nich cítili čo najlepšie a bolo o nich 
dobre postarané. Máte nejaký recept 
na to, aby ste rozptýlili ich obavy?

Recept nemám, len dlhoročnú skúse-
nosť s poskytovaním sociálnej služby 
v inom zariadení, kde bol prijímateľ 
vždy na prvom mieste. ZSS Pod hradom 
je pobytové zariadenie a tu je náš pri-
jímateľ celý rok. Kto má rodinu, občas 

chodieva domov, kto nemá – je odká-
zaný na 24-hodinovú službu 365 dní  
v roku. A práve preto je dôležité vytvo-
riť také podmienky, aby boli prijímate-
lia v zariadení spokojní a šťastní. Je to 
o empatii a veľkom srdci. Veľkou vý-
hodou tohto zariadenia sú interiérové  
a exteriérové podmienky. V porovnaní 
s inými, staršími zariadeniami máme 
takmer „luxusné“ priestory na denné 
aktivity aj bývanie. Jednoposteľové  
a dvojposteľové izby, bezbariérové prí-
stupy, výťah, veľká a upravená záhrada 
na prechádzky a petangové ihrisko...

 Veľa zariadení sociálnych služieb, 
ktorých zriaďovateľom je BSK, je zapoje-
ných do procesu deinštitucionalizácie 
(DI). Vaše zariadenie sa tiež zapojilo?

Áno, aj my sme sa zapojili do procesu 
DI. Práve proces DI nás naviedol na 
nové možné druhy sociálnej služby  
a väčšie otvorenie sa komunite. Ďalším 
prínosom DI je fakt, že sme začali praco-
vať so zamestnávaním našich prijíma-
teľov mimo zariadenia. Zo začiatku to 
bolo na základe dobrovoľníckej zmluvy, 
nácvikov a teraz chceme prácu na zá- 
klade dohody o pracovnej činnosti ale-
bo pracovnej zmluvy. Všetko je to dlho-
dobý proces, ale veľmi sa na jeho výsled-
ky teším.

 Aké máte v tomto roku zámery a plá-
ny?

Je toho veľa, ale tie najhlavnejšie sú – 
viac pohybu a športu pre prijímateľov 
počas dňa, spoznávanie Plaveckého 
Podhradia a jeho okolia. Najväčším plá-
nom tohto roka je otvorenie špecializo-
vaného zariadenia pre ľudí s autizmom, 
na ktorého realizácii sme pracovali viac 
ako jeden rok. Od môjho nástupu do toh-
to zariadenia je však pre mňa prioritou 
vzájomné uvedomenie si, že každý prijí-
mateľ má nárok na takú mieru podpory, 
akú potrebuje. Sociálnu službu vníma 
ako spoluprácu, do ktorej prispieva 
svojimi danosťami a schopnosťami. Me-
dzi prijímateľom sociálnej služby a za-
mestnancom sa snažíme vytvárať part-
nerský vzťah. Je to beh na dlhé trate, ale 
verím, že pomaly sa budeme môcť pri-
bližovať k cieľu. Chce to len čas a vôľu.

 Čo najviac motivuje riaditeľ ku Ing. 
Editu Kruzslíkovú vo svojej práci?

Odvolám sa na úvodný citát – drobná 
pomoc každý deň. Aj preto som sa v so-
ciálnych službách „našla“. Môcť vykonať 
niečo zmysluplné, niečo, čo druhým po-
máha, posúva ich ďalej, robí ich šťastnej-
šími. A nezáleží na tom, či je to prijíma-
teľ, jeho rodina, alebo zamestnanec. Mať 
možnosť a kompetenciu robiť dobro.

Foto: Bratislavský kraj

Župa zrekonštruovala stajne, jazdeckú halu i chovné stanice pre psy. Súčasťou 
areálu budú aj kováčske či stolárske dielne. Foto: Bratislavský kraj

Dôkazom atraktivity oboch organizačných zložiek školy je na-
rastajúci počet záujemcov o štúdium, ten za posledných desať 
rokov vzrástol z čísla 570 na 801. Absolventi školy sa dokážu 
efektívne uplatniť na trhu práce, mnohí z nich úspešne pokra-
čujú v štúdiu na vysokých školách.

Medzi úspechy školy sa radí napríklad tradícia organizova-
nia jazdeckých pretekov s významnými medzinárodnými vý-
sledkami. V súčasnosti bratislavská župa ukončuje prestavbu 
areálu v Zálesí pre študentov veteriny a pôdohospodárstva  
a vytvorí tak moderné priestory pre prax.
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Odpočet programového vyhlásenia
BSK 2017 – 2022

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 Podpora tvorby zelenej infraštruktúry
 Analýza území ohrozených zmenou 
klímy (adaptačný plán)

 Memorandum o ochrane lesov
 Obnova a zachovanie vinohradov
 Znižovanie energetickej náročnosti 
budov

 Bratislavská regionálna dotačná schéma 
pre oblasť životného prostredia

 Revitalizácia parku Malinovo
 Revitalizácia parku Stupava
 Revitalizácia parku Modra
 Pasportizácia zelene vo vlastníctve BSK
 Ekocentrum v kaštieli Čunovo
 Zníženie znečistenia ovzdušia  
a hlučnosti v mestách

 Odstraňovanie environmentálnych záťaží
 Stop ropovodu cez Žitný ostrov
 Presadiť novelu zákona o územnom 
plánovaní

 Nízkoemisné a hybridné vozidlá verejnej 
dopravy

 Projekty životného prostredia ako 
priorita eurofondov

KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

 Revitalizácia Malokarpatského 
osvetového strediska v Modre

 Revitalizácia Synagógy v Senci
 Výberové konania na riaditeľov 
kultúrnych inštitúcií

 Rekonštrukcia Bratislavského bábkového 
divadla

 Rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostku  
v Stupave

 Strategická finančná podpora kultúry  
a cestovného ruchu

 Prenajímanie nevyužitých budov BSK 
pre komunitné projekty a na kultúrno- 
-spoločenské aktivity

 Marketingovo podporovať podujatia  
v kraji a destinačný manažment

 Vytvoriť sieť tematických ciest
 Výstavba a rekonštrukcia turistickej 
infraštruktúry

 Turisticko-informačné centrá vo 
všetkých okresných mestách kraja

 Prepájanie škôl so zameraním na 
cestovný ruch s praxou a kvalitnejšou 
prípravou študentov

 Prehľadnejšie webové stránky a jazykové 
mutácie kraja a organizácie cestovného 
ruchu

 Financovanie cestovného ruchu  
a kultúry z eurofondov

 splnené      čiastočne splnené      v realizácii      v príprave    


