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Vážené dámy, vážení páni,

 
v decembri 2017 sme preberali Úrad Bratislavského samosprávneho kraja a naisto sme vedeli 
len to, že je pred nami veľa práce. Mali sme plné hlavy plánov a nových projektov. Po roku 
môžem zhodnotiť, že sa nám podarilo oveľa viac, ako sme si predsavzali.

Nasledujúce strany hovoria o našej ročnej práci. Tieto výsledky sa nám podarilo dosiahnuť 
vďaka kompetentným zamestnancom úradu a ukážkovej spolupráci so župnými poslancami 
bez ohľadu na stranícke tričká. Najlepšie to vystihujú výsledky hlasovaní poslancov v našich 
zastupiteľstvách. Z 97 prerokovaných návrhov úspešne prešli všetky okrem jedného.

Aj vďaka takejto konštruktívnej spolupráci sa môžeme naplno venovať realizácii dôležitých 
projektov, nevyhnutných pre rozvoj kraja. Vynakladáme milióny eur, aby sme študentom  
z 54 škôl dali do poriadku zanedbané školy. Opravili a zrevitalizovali sme desiatky kilometrov 
cestných úsekov. So štvormesačným predstihom sme postavili kruhový objazd v Novej Dedin-
ke. Cestujúci z okolia hlavného mesta môžu využívať takmer 50 nových autobusových spojov. 
Vďaka elektronizácii sme na župe ušetrili tri a pol tony papiera.

Za rok toho máme za sebou naozaj dosť. Presvedčte sa sami. Prajem príjemné čítanie.

 Juraj Droba
 župan
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Rozloha Bratislavského kraja je 2 052,6 km2. 

Na jeho území sa
nachádza 8 okresov  
(z toho je 5 mestských):
– Bratislava I
– Bratislava II
– Bratislava III
– Bratislava IV
– Bratislava V
– okres Malacky
– okres Senec
– okres Pezinok

Kraj má 89 obcí,
z toho je 7 miest:
– Bratislava
– Malacky
– Stupava
– Pezinok
– Svätý Jur
– Modra
– Senec
– a 17 bratislavských mestských častí

Podiel mestského obyvateľstva  
v kraji je 79,5 %.

Malacky

Pezinok

Senec
Bratislava

Bratislavský 
samosprávny kraj
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Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
má v zriaďovateľskej pôsobnosti 82 organizácií: 

57 škôl a školských zariadení (15 gymnázií, 6 priemysloviek, 12 technických 
odborných škôl, 4 obchodné a 1 hotelová akadémia, 7 odborných škôl  
zameraných na služby, 5 umeleckých škôl, 2 zdravotnícke a 2 pedagogické 
školy, 2 jazykové školy a 1 školský internát)

4 divadlá (Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo ARÉNA, Divadlo ASTORKA 
Korzo ’90, Divadlo LUDUS)

3 kultúrne zariadenia (Malokarpatská knižnica v Pezinku, Malokarpatské 
múzeum v Pezinku a Malokarpatské osvetové stredisko Modra)

14 domovov sociálnych služieb

1 polikliniku (Karlova Ves)

3 strediská Regionálnych ciest Bratislava (t. j. Malacky, Pezinok a Senec)

V našich zariadeniach máme viac ako 4 000 zamestnancov.  
Spravujeme 426 budov, zabezpečujeme údržbu 129 mostov a všetkých  

ciest II. a III. triedy v regióne v celkovej dĺžke 512 km.
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Maximálna výška  
dotácie

individuálne dotácie 15 % 5 000 €
participatívny rozpočet 10 % 5 000 €
územné dotácie 15 % 8 000 €
zdravotná starostlivosť 1 % 5 000 €
kultúra 22 % 8 000 €
životné prostredie a rozvoj vidieka 13 % 12 000 €
šport a mládež 17 % 8 000 €
turizmus 7 % 8 000 €

100 %
Maximálna výška dotácií poskytnutá jednému žiadateľovi v jednom roz-
počtovom roku nesmie prekročiť hranicu 20 000 €.

Znížili sme náklady 
na chod župy o viac 
ako 3%
Župa s 250 zamestnancami je po 
novom štíhlejšia, lacnejšia a navyše 
poskytuje vyšší výkon. V porovna-
ní s rozpočtom, ktorý rátal na rok 
2018 s nárastom mzdových nákla-
dov o 7 %, sa celkovo ušetrilo až  
10 %. Aj napriek povinnej 5 % valo-
rizácii základných platov k 1. 1. 2018 

je prevádzka chodu župy medzi-
ročne lacnejšia o viac ako 3 %. 

Dnes sa Úrad BSK riadi transpa-
rentne a zamestnanci sú odmeňo-
vaní podľa nového odmeňovacie-
ho systému a pracovného výkonu.  
S neproduktívnymi zamestnancami 
sa úrad rozlúčil. Rovnako sme zru-
šili aj zbytočné pracovné miesta. 
Odbory, ktoré zabezpečujú výkon 
kompetencií pre občana, sme, na-
opak, posilnili.

Úrad BSK
Župa je štíhlejšia, lacnejšia, ekologická a transparentná.

O dotáciách rozhodli 
občania
BSK po prvý raz v histórii otvoril do-
tácie aj cez participatívny rozpočet. 
Vďaka nemu získalo na základe hla-
sovania občanov vyše 80 projektov 
celkovo až 300-tisíc eur. O tom,  
ktorý zo 150 projektov nakoniec us-
peje, mohli hlasovať spolu s komi-
siou, ktorá odporučila 135 z nich, aj 
občania. Výsledky hlasovania pro-
jektov zameraných na podporu ko-
munitného života, mládeže, športu, 
kultúry, vzdelávania, voľnočasových 
aktivít alebo sociálnej pomoci sú 
dostupné na www.rozhodni-bsk.sk. 

Viac ako 10 miliónov 
eur na rekonštrukcie 
takmer 80 zariadení
Do rekonštrukcií a iných, najmä 
stavebných úprav zariadení, ktoré 
má BSK vo svojej pôsobnosti, sme 
investovali viac ako 10 miliónov 
eur. Väčšina z týchto prostriedkov 
smerovala do stredných škôl. Vyše 
pol milióna eur sme investovali do 
zateplenia Školy pre mimoriadne 
nadané deti na Teplickej v Bratisla-
ve, približne 800-tisíc eur stálo za-
teplenie nemocnice s poliklinikou 
v Malackách. Opravami tak pre-
šlo tento rok takmer 80 objektov  
v správe kraja.

Poslanci BSK schválili nové Všeobecne záväzné 
nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK. 
Percentuálny podiel z celkového rozpočtu pre vy-
brané oblasti a výška dotácií sú nasledovné:

Zjednodušili  
sme všetky  
dotačné schémy
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Darovali sme krv
V BSK sme vytvorili tradíciu daro-
vania krvi. Dvadsiati traja dobrovoľ-
ní darcovia z  radov zamestnancov 
BSK začiatkom júna darovali 10 lit-
rov krvi priamo v transfúznom od-
delení nemocnice v Ružinove.

Pomáhame čerpať 
eurofondy
BSK v  rámci svojich kompetencií 
Sprostredkovateľského orgánu pre 
oblasť implementácie operačných 
programov v BSK ku koncu októbra 
2018 uzatvoril 50 zmlúv v celkovej 
sume 14,8 mil. eur o poskytnutí fi-
nančného príspevku s prijímateľmi 
z  územia kraja predovšetkým na 
projekty obcí, miest a občianskych 
združení so sídlom v Bratislavskom 
kraji. Nenávratné finančné dotácie 
sú určené na rekonštrukciu a  vy-
bavenie základných škôl, predškol-
ských zariadení, ale tiež budovanie 
prestupných terminálov a cyklotrás. 

V roku 2018 sme  
v rámci Bratislavskej 
regionálnej dotačnej 

schémy podporili  
45 žiadostí na rozvoj 

vidieka v celkovej sume 
418-tisíc eur.

Župné noviny pre 
každú domácnosť
Mesačník Bratislavský kraj, vydáva-
ný Úradom BSK, sme dostali bliž-
šie k ľudom. Kedysi vkladačku vo 
vybraných denníkoch po novom 
distribuujeme do všetkých domác-
ností v Bratislavskom kraji.

www.bratislavskykraj.sk

N A J L E P Š I E  M I E S T O  P R E  Ž I V O T

CESTUJEME PO NOVOM 

OPRAVUJEMECESTY

JESENNÉ 
PODUJATIA V KRAJI

NOVINKY  
V ŠKOLSTVE

8 – 9
2018

N A J L E P Š I E  M I E S T O  P R E  Ž I V O T
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2018

ODMENY  

pre učiteľov 

ROZHOVOR 

s lekárom kraja

INTEGROVANÁ 

DOPRAVA
nová mobilná 

aplikácia

NOVINKY  
v sociálnych 

službách

Slovenskú národnú 
delegáciu povedie 
Juraj Droba
Župan Juraj Droba sa stal novým 
predsedom Slovenskej národnej 
delegácie pri Európskom výbore 
regiónov. Rozhodlo sa to počas 
plenárneho rokovania Európskeho 
výboru regiónov v Bruseli.

Náš kraj prezentu- 
jeme aj v Bruseli
Design September, 100. výročie 
založenia Československa, Víno  
a umenie z Malých Karpát a Juž-
nej Moravy sú kultúrno-prezentač-
né podujatia, ktorými Bratislavský 
kraj prezentovala naša Kancelária 
BSK v Bruseli. Pri realizácii nechý-
balo ani zapojenie našich župných 
stredných odborných škôl.

Propagujeme vedu  
a výskum
Inovatívny región BSK s projektmi 
najvýznamnejších verejných ve-
decko-výskumných inštitúcií v kraji 
propagujeme na župe vytvoreným 
DVD. Propagačné videá sme dis-
tribuovali nielen na univerzity a do 
Slovenskej akadémie vied, ale aj na 
slovenské veľvyslanectvá v EÚ.
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Odpredali sme 
akcie nerentabilnej 
spoločnosti 
Eurovalley, a. s.
BSK bol akcionárom spoločnos-
ti Eurovalley,  a.  s., pričom podiel 
BSK predstavoval iba 1  % hlaso-
vacích práv. Zastupiteľstvo BSK 
rozhodlo o  odplatnom prevode 
100  ks listinných akcií v  celkovej 
menovitej hodnote akcií 3 400 eur 
v prospech majoritného akcionára 
HB REAVIS GROUP B. V. za cenu 
5 000 eur.

Ocenili sme  
15 inšpirujúcich 
osobností
Osobnosti, ktoré svojou prácou 
výrazne prispeli k spoločenskému 
a ekonomickému rozvoju BSK, si  
v priestoroch župného Divadla 
Aréna prevzali Ceny Samuela Zo-
cha a Pamätné listy predsedu BSK. 
Každoročne udeľované ocenenia 
osobností Bratislavského kraja zís-
kalo 15 laureátov.

Majetkoprávne 
vyrovnanie 
pozemkov
Úspešnou dohodou o zámene 
nehnuteľností sa podarilo docie-
liť komplexné vyrovnanie nehnu-
teľností SOŠ elektrotechnickej na 
Rybničnej ul. v Bratislave, a tak  
v budúcnosti nič nebráni prípadnej 
rekonštrukcii tejto školy. Zámenou 
sa ukončil aj začatý súdny spor,  
v ktorom BSK žalovali o zaplatenie 
270-tisíc eur z titulu bezdôvodné-
ho obohatenia.
BSK majetkovoprávne usporiadal 
pozemky v k. ú. Janošíková uza-
tvorením kúpnej a nájomnej zmlu-
vy so Slovenskou správou ciest (lí-
niová stavba Cesta I/63 Bratislava 
– Dunajská Lužná III. úsek Dunajská 
Lužná, ktorú realizuje Slovenská 
správa ciest).

Už aj na BSK máme etický kódex 
zamestnancov
Základnými hodnotami sú: 
- otvorenosť,
- transparentnosť,
- presadzovanie verejného záujmu pri plnení úloh zabezpečujúcich rozvoj 
územia BSK.
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Vyše 4 000 
bochníkov chleba pre 
bezdomovcov
Výpadky dodávok chleba pre ľudí 
bez domova, ktorí v extrémnych 
februárových a marcových mra-
zoch prespávali v Nocľahárni Sv. 
Vincenta de Paul, nahradili žiaci 
zo župnej Strednej odbornej školy 
gastronómie a hotelových služieb 
na Farského 9 v Bratislave. Tí za dva 
mesiace napiekli pre bezdomovcov 
vyše 4 000 bochníkov chleba. Ná-
klady na výrobu hradila župa.

20 % redukcia 
vozového parku 
Župa mala vo vozovom parku 50 
služobných vozidiel. Župan Juraj 
Droba 8 z nich odovzdal do užíva-
nia siedmim domovom sociálnych 
služieb a jednej strednej odbornej 
škole vo svojej zriaďovateľskej pô-
sobnosti. 

Vychádzame  
v ústrety našim 
občanom
Úradné hodiny pre verejnosť, ako 
aj v podateľni sme každú stredu 
predĺžili do 18.00 hod.

Začíname jazdiť 
ekologicky
Záleží nám na kvalite životného 
prostredia. Vďaka získanej dotácii 
z Environmentálneho fondu pro-
stredníctvom projektu Podpora 
ekologickej dopravy Úradu BSK 
začíname jazdiť elektromobilom.

Začali sme sa správať 
ekologicky a ušetrili 
sme 3,5 tony papiera
Vďaka elektronizácii sme v BSK 
zrušili všetky podklady pre poslan-
cov Zastupiteľstva BSK v papiero-
vej forme. Z rokovaní zastupiteľ-
stva sme navyše odstránili plastové 
fľaše. Zavedením triediacich nádob 
na odpad sme župu priblížili ku 
Green Office Standardu.
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Staráme sa  
o zákonom chránené 
dážďovníky
Podporujeme ochranu prírody  
a hniezdenie vtáctva v urbanizo-
vanom prostredí. Aj preto sme na 
budovách úradu ako aj na župných 
školách osadili prvé hniezdne búd-
ky pre zákonom chránené dážďov-
níky. Keďže sa živia predovšetkým 
komármi, pomáhajú utlmovať ich 
početnosť. 

Biologický postrek 
proti komárom 
Ušetrili sme takmer  
130-tisíc eur 
Ako prví na Slovensku sme regu-
lovali výskyt komárov tzv. biologic-
kou formou, ktorú sme uprednost-
nili pred chemickou. Navyše sme 
vypracovali dokument Monitoring 
potenciálnych liahnísk komárov na 
území BSK. V kritických oblastiach 
pri rieke Morava, kde býva situácia 
najkritickejšia, sme v liahniskách 
komárov realizovali odborné zhod-
notenia situácie. Vďaka použitiu 
odbornej metodiky a postupov už 
nebolo nutné proti komárej kala-
mite zasahovať. Ušetrili sme tak fi-
nančné prostriedky v sume približ-
ne 130-tisíc eur.

Skvalitnili sme 
protipovodňovú 
ochranu
V rámci medzinárodného projek-
tu Verejný protipovodňový a vý-
stražný systém FLOOD-serv sme 
v MČ Bratislava-Rača inštalovali  
2 vodomerné a 2 zrážkomerné sta-
nice. Vďaka nazbieraným dátam  
z Pieskového a Banského potoka aj 
takouto formou prinášame smart 
riešenia pre skvalitnenie protipo-
vodňovej ochrany. 

Koordinujeme 
ekocentrá
V rámci starostlivosti o životné pro-
stredie sme spracovali Koncepciu 
budovania siete environmentálno-
-vzdelávacích centier v BSK. V nad-
väznosti na dokument sme vy-
tvorili novú funkciu regionálneho 
koordinátora pre environmentálnu 
výchovu. Jeho hlavnou náplňou je 
mapovanie stavu environmentálnej 
výchovy v  kraji, iniciovanie a  reali-
zácia systémových krokov podpo-
ry environmentálneho vzdelávania, 
koordinácia zapojených subjektov, 
organizácia významných akcií, do-
hľad nad realizáciou akčných plá-
nov koncepcie a zvolávanie stretnu-
tí Poradnej skupiny regionálneho 
koordinátora.

Naši poslanci schválili 
Memorandum 
o spolupráci pri 
ochrane lesov
Poslanci BSK jednohlasne schvá-
lili Memorandum o spolupráci pri 
ochrane lesov na území Bratislav-
ského samosprávneho kraja. V sú-
časnosti má 52 signatárov. Zástup-
covia župy sa zúčastňovali aj na 
rokovaniach so zástupcami Lesov 
SR s cieľom pozastavenia ťažby 
dreva na Devínskej Kobyle a pri pra-
meňoch Vydrice nad Bratislavou. 
Ťažbu pozastavili a pod gesciou 
Ministerstva pôdohospodárstva SR 
vznikla pracovná skupina Bratislav-
ské lesy, v ktorej sa diskutuje o za-
chovaní funkcií lesa pri Bratislave,  
a teda najmä funkcie ochrannej, vo-
dozádržnej a rekreačnej.
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Záujem žiakov  
o župné školy rastie
V školskom roku 2018/2019 sa na 
54 župných stredných školách 
otvorilo 158 tried. Zapísaných bolo
takmer 3 400 žiakov. Navyše, na 
11 stredných školách pribudlo až  
14 nových odborov. Odborné vzde-
lávanie sa tak nielen rozšírilo, ale aj 
zatraktívnilo.

Katalóg stredných 
škôl pre každého 
deviataka
54 župných stredných škôl pred-
stavujeme detailnejšie aj v novom 
katalógu Končíš základku? Vyber 
si strednú podľa seba! Dnes tak 
má už každý deviatak kompletnú 
ponuku župných stredných škôl  
a internátov v celom Bratislavskom 
kraji. Aj takouto formou pomáha-
me rodičom a žiakom vybrať si tú 
správnu školu. 

Župné školy  
bez bilbordov
Pristúpili sme k  regulácii bilbordov 
na pozemkoch a  plotoch našich 
škôl. Nájomné zmluvy už nebude-
me predlžovať a postupne ukončí-
me existujúce. Aj takto prispievame 
v rámci našich kompetencií a mož-
ností ku krajšiemu mestu a kraju.

54 župných 
stredných škôl  
na jednej webstránke
Pestrú ponuku stredných škôl v zria- 
ďovateľskej pôsobnosti BSK priná-
šame ešte bližšie k rodičom a žia-
kom základných škôl už aj na stránke 
www.strednapremna.sk. Vyberať si  
môžu z 15 gymnázií, zo 6 priemys-
loviek, z 12 technických odborných 
škôl, zo 4 obchodných a z 1 hotelo-
vej akadémie, zo 7 odborných škôl 
zameraných na služby, z 5 umelec-
kých škôl, ako aj 2 zdravotníckych 
a 2 pedagogických škôl. 

Školstvo
Záleží nám na kvalite župných škôl. Našich učiteľov si vážime.
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Pomáhame  
s výberom strednej 
školy
Raz vidieť je lepšie ako 100-krát 
počuť. Aj preto sme rodičom a žia-
kom základných škôl predstavili na 
podujatiach župných škôl v Brati-
slave, Pezinku, Senci a Malackách 
všetky stredné školy na jednom 
mieste. Školy prezentovali samot-
ní študenti. Nechýbali ani pútavé 
praktické ukážky. 

Viac ako 9 miliónov
eur pre odborné
školy
V máji 2018 sme spustili práce  
na vybudovanie centier odborného 
vzdelávania a prípravy v župných 
školách. Žiaci SOŠ informačných 
technológií na Hliníckej ulici sa budú 
tešiť z moderných priestorov už na 
jar 2019. Špičkové vybavenie a zmo-
dernizované priestory pre praktické 
vyučovanie dostanú župné odborné 
školy vďaka eurofondom.
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Prácu učiteľov 
pravidelne 
oceňujeme
Nový školský rok odštartovali uči-
telia naozaj netradične, a to uči-
teľským koktailom so županom 
Jurajom Drobom na Magio pláži. 
Prekvapenie ich čakalo aj na Deň 
učiteľov. 900 učiteľov sa vďaka 
BSK stretlo aj v priestoroch Starej 
Tržnice – na koncoročnom podu-
jatí Vianočná kapustnica. Župa aj 
takýmito gestami vyjadruje poďa-
kovanie a úctu tým, ktorí sú od-
hodlaní posúvať školstvo dopredu 
a záleží im na jeho rozvoji.
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Nezabúdame 
oceňovať najlepších 
študentov
Najlepší študenti si zaslúžia pozor-
nosť. Aj preto BSK počas roka oce-
ňoval výnimočné študijné výsled-
ky a aktívnu reprezentáciu školy.  
Ako bonus sme navyše vyhlásili vi-
deosúťaž o koncert Adama Ďuricu. 
Užili si ho študenti tej župnej ško-
ly, ktorých kreativita bola najlepšia  
a ich video získalo najviac lajkov. 

Investujeme aj do 
internátov  
a školských jedální
S cieľom zlepšiť podmienky pre 
študentov sme navýšili financo-
vanie stredoškolských internátov. 
Zároveň sme spustili program do-
vybavenia školských jedální a do-
financovania platov ich zamest-
nancov. Budujeme tak moderné 
zariadenia školského stravovania.

1 milión eur navyše 
pre učiteľov  
a zamestnancov škôl
Vyčlenenie 1 milióna eur navyše 
na zvýšenie ohodnotenia učiteľov  
a skvalitnenie výučby schválilo Za-
stupiteľstvo BSK. Využijú sa na za-
platenie mimovyučovacej činnosti 
učiteľov, príplatky pre začínajúcich 
učiteľov, ktoré dostanú aj skúsení 
pedagógovia školiaci nastupujú-
cich učiteľov, navýšenie odchodné-
ho pre zaslúžilých učiteľov, ako aj 
na koncoročné odmeny pre každé-
ho zamestnanca školy.

Odborná prax priamo 
v škole 
Ako jediní na Slovensku sme otvo-
rili materskú školu priamo na pôde 
strednej školy. Časť budovy Stred-
nej odbornej školy pedagogickej 
sme prebudovali na predškolské 
zariadenie, a tak mestská časť 
Dúbravka získala 4 nové triedy pre 
82 detí. A navyše, študentky stred-
nej pedagogickej školy – budúce 
učiteľky a vychovávateľky – majú 
vďaka nám zaistenú kvalitnú od-
bornú prax priamo v budove školy. 
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Poctivo sa staráme  
o cesty II. a III. triedy
Veľkú pozornosť venujeme aj bu-
dovaniu, revitalizácii a rekonštrukcii 
ciest II. a III. triedy, ktoré má BSK  
v správe. 

• Kruhový objazd v Novej De-
dinke za takmer pol milióna 
eur sa nám podarilo sprístupniť  
o 4 mesiace skôr, ako sa pláno-
valo. 

• O mesiac kratšie trvala revitali-
zácia cesty v Čiernej Vode. 

• Opravujeme aj desiatky kilo-
metrov ďalších ciest v okresoch 
Malacky, Pezinok a Senec. Úsek 
medzi Malackami a Rohožníkom 
až za 8,4 milióna eur. Táto ces-
ta sa rozšíri a prekategorizuje  
z III. na II. triedu. Nová cesta 
bude mať cementobetónový  
kryt, čím sa stane vôbec prvou 
cestou tohto druhu na Sloven-
sku.

• Intenzívne revitalizujeme dl-
hodobo preťaženú cestu oko-
lo logistických centier na tra-
se Senec – Viničné – Pezinok 
z  prostriedkov Ministerstva do-
pravy a výstavby SR v celkovej 
hodnote 7,2 mil. eur.

Doprava
Pracujeme na zlepšení dopravnej situácie v kraji.
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Veľa zlepšení  
v rámci Bratislavskej 
integrovanej dopravy 
(BID)
Do Integrovaného dopravného sys-
tému v Bratislavskom kraji vstúpil 
štvrtý dopravca – RegioJet. Ďalej 
pribudlo až 56 nových vlakov na lin-
kách z Trnavy a zo Senca do Brati-

slavy. Zaviedli sa nové integrované 
taktové cestovné poriadky s nad-
väznosťou na železničnú dopravu, 
ktoré už vychádzajú zo strategické-
ho dokumentu Plán dopravnej ob-
služnosti Bratislavského kraja. Roz-
sah dopravy sa navýšil asi o 10 %.  
Zlepšení bolo ešte oveľa viac. Tie už  
nájdu cestujúci napríklad aj na strán-
ke www.cestujemeponovom.sk.

Prieskum mobility  
v kraji
Dopravný systém v regióne, spĺňa-
júci nároky vodičov aj cestujúcich, 
chceme naplánovať do najmenších 
detailov. Aj preto sme realizovali 
veľký dotazníkový prieskum, ktorý 
bude podkladom pre spracova- 
nie strategického dokumentu Plán 
udržateľnej mobility kraja.

BID po novom ušetrí 
na nájomnom
Bratislavská integrovaná dopra-
va sa presťahovala z komerčných 
priestorov na Úrad BSK. BID vďaka 
tomu ročne ušetrí 24 000 eur.
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Podpísali sme memo- 
randum s Trnavským 
samosprávnym 
krajom
BSK podpísaním memoranda 
uskutočnil prvé kroky smerujúce 
k vybudovaniu spoločného integ-
rovaného dopravného systému 
medzi Bratislavským a Trnavským 
samosprávnym krajom.

14,5 milióna eur na 
regionálnu dopravu
BSK objednáva regionálnu dopra-
vu pre obyvateľov Bratislavského 
kraja v hodnote 14,5 milióna eur  
u dopravcu Slovak Lines, a. s. Za 
rok tieto červené autobusy prepra-
vili takmer 12 miliónov cestujúcich. 
Zmenou cestovných poriadkov sa 
navyše nakúpilo 37 autobusov a pri-
jalo 59 nových vodičov.

Vybudovali a predĺžili 
sme cyklotrasy
V  rámci projektu SacraVelo sme 
vybudovali takmer 4 km cyklotrás 
medzi obcami Vajnory a Ivanka pri 
Dunaji. Celkovo sme cyklotrasy pre-
dĺžili o ďalších 30 km, a tak môžu 
cyklisti naplno využívať 925-kilo-
metrovú sieť. V súvislosti s projek-
tom TRANSDANUBE.PEARLS sme  
vypracovali manuály a  štúdie na 
bike sharing, parkovacie systémy 
a  prepravy bicyklov vo verejnej 
doprave a  taktiež budovanie cyk-
lotrás popri železniciach.

Jedinečná mobilná 
aplikácia
Nová mobilná aplikácia Integrova-
ného dopravného systému v Bra-
tislavskom kraji pomáha jednodu-
chému a šikovnému cestovaniu 
v kraji. Ako jediná na Slovensku 
umožňuje nákup cestovných líst-
kov, vyhľadávanie kombinácií spo-
jení a cestovné poriadky všetkých 
liniek v IDS BK. Jazykovou mutá-
ciou v angličtine a nemčine sme 
mysleli aj na cudzincov a turistov.

Lokalita Zohor – 
Záhorská Ves je 
dostupnejšia
V spolupráci s Ministerstvom do-
pravy a výstavby SR objednávame 
a spolufinancujeme trasu regionál-
neho vlaku Zohor – Záhorská Ves. 
Aj túto lokalitu tak robíme pre oby-
vateľov dopravne dostupnejšou. 
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Rozvoj turizmu sme 
podporili sumou  
235-tisíc eur 
Vďaka Bratislavskej regionálnej do-
tačnej schéme na rozvoj turizmu 
sme sumou 235-tisíc eur podpori-

li spolu 40 projektov. Podpora sa 
zameriava na pešiu a cyklistickú 
turistiku, vodácky turizmus, geotu- 
rizmus a prírodné dedičstvo. Rov-
nako aj na vidiecky turizmus a agro- 
turizmus. V neposlednom rade po-
máhame aj rozvoju historického  
a kultúrneho dedičstva.

Turistická rozhľadňa  
v Modre aj vďaka BSK 
Prispeli sme aj na výstavbu turis-
tickej rozhľadne Alexandra Filípka 
na vrchu Veľká homoľa v Modre. 
BSK sa na projekte v hodnote za 

takmer 120-tisíc eur finančne po-
dieľal sumou vo výške 59-tisíc eur. 
Rozhľadňa, vysoká 21,62 metra, so 
zázemím pre turistov priamo pod 
rozhľadňou privítala prvých náv-
števníkov začiatkom novembra.

Cestovný ruch
Podporujeme rozvoj turizmu a cestovný ruch v regióne.

Kultúrne pamiatky 
označujeme ako v EÚ
Kultúrne pamiatky a ciele cestov-
ného ruchu označujeme v rámci SR  
a EÚ jednotne. Umiestňovaním hne-
dých tabúľ tak podporujeme jed-
notný systém navigácie a orientáciu 
návštevníkov aj v našom kraji. Tento 
rok pribudlo v našom kraji 52 tabúľ.
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Jedna zľavová karta 
platná v celom 
regióne
Rozvoj turizmu, kultúry a cestov-
ného ruchu v celom bratislavskom 
regióne podporujeme aj vďaka zľa-
vovej karte Bratislava CARD City 

& Region. Na projekte bohatom na 
zľavy spolupracujeme s Bratislava 
Tourist Board, Bratislavskou integro-
vanou dopravou, ako aj so 70 part-
nerskými subjektmi, t. j. múzeami, 
galériami, gastro prevádzkami, ka-
viarňami, vinárňami, so zariadenia-
mi voľného času, s požičovňami áut  
a bicyklov a obchodnými centrami.

Z Bratislavy do 
malokarpatského 
regiónu autobusom
Prepojiť Bratislavu s turisticky naj-
významnejšou oblasťou BSK v ma-
lokarpatskom regióne sa nám po-
darilo vďaka turistickému autobusu 
Malokarpatský expres. Podporili 
sme tak dopravnú ponuku spája-
júcu vinohradnícke mestá a obce 
od Svätého Jura až po Častú s kul-
túrno-historickými zaujímavosťami 
ako hrad Červený Kameň, jadrá 
miest Svätý Jur, Pezinok, Modra, 
s rekreačno-športovými oblasťa-
mi na Zochovej chate (bike park)  
a v Modre-Harmónii a s gastrono-
micky významným cieľom Sloven-
ský Grob.

113-metrová 
pumptracková dráha 
Modra – Piesok
Vďaka spolupráci BSK s mestom 
Modra vznikol unikátny areál pre 
cyklistov, korčuliarov, skejtbordis-
tov, ako aj kolobežkárov. Široká 
verejnosť, športovci, ale i rodiny 
s deťmi si na dráhe dlhej 113 met-
rov môžu zdokonaliť svoju jazdu, 
sebadôveru a zvyšovať kondíciu. 
Prevádzku areálu a programovú 
ponuku športových podujatí pre 
verejnosť s účasťou Filipa Polca 
podporuje BSK pre pumptrackovú 
dráhu a bike park zabezpečením 
služieb. 
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Cyklovlakom sme 
prepravili viac ako  
8-tisíc ľudí
V BSK zlepšujeme dostupnosť 
cyklotrás v Malých Karpatoch. Aj 
preto sme v období máj – sep-
tember cyklovlakom Záhoráčik  
zo Záhorskej Vsi do Plaveckého 
Podhradia a späť tento rok pre-
pravili viac ako 8 250 ľudí a takmer 
930 bicyklov. Nechýbali ani prípoje 
z a do Bratislavy.

Magazín Bratislava 
región vydávame 
trojjazyčne
Magazín Bratislava región, zachy-
távajúci zaujímavosti a atraktivity 
Bratislavského kraja, nájdu záujem-
covia v turistických centrách, hote-
loch či múzeách. Okrem slovenči-
ny ho vydávame už aj v angličtine  
a nemčine.
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Kultúrne a historické 
budovy rekonštruuje- 
me vo veľkom 
• Za vyše 2,5 milióna eur opra-

vujeme Bratislavské bábkové 
divadlo, ktoré posledných šesť 
rokov nútene fungovalo v provi-
zórnych priestoroch. 

• Zo 65 rokov chátrajúcej Synagó-
gy ortodoxných v Senci, ktorá je 
národnou kultúrnou pamiatkou, 
vznikne nové multikultúrne cen-
trum celého regiónu. 

• Ďalšie významné kultúrno-krea- 

tívne centrum vznikne vďaka 
takmer dvojmiliónovej injekcii  
z programu Interreg V-A Sloven-
ská republika – Rakúsko aj v re-
konštruovanom kaštieli Malokar-
patského osvetového strediska 
v Modre, ktorý je tiež národnou 
kultúrnou pamiatkou. 

• Rekonštruujeme aj Múzeum 
Ferdiša Kostku v Stupave. Zá-
merom župy je urobiť z neho 
malé regionálne múzeum s ex-
pozíciou keramiky, mapujúce 
tradíciu keramiky v Bratislav-
skom kraji.

Malokarpatské 
múzeum v Pezinku 
má novú expozíciu
V novembri sme otvorili novú stálu 
expozíciu v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku. Ide o významnú vý-
stavu vinárstva malokarpatského 
regiónu.

Kultúra
Župa tento rok začala s veľkými rekonštrukciami.

V roku 2018 sme v rámci Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy podporili 238 kultúrnych  

projektov sumou 830-tisíc eur.
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17. novembra sme 
symbolicky uzavreli 
hranice
To, že sloboda nie je samozrejmosť, 
sme si pripomenuli 17. novembra na 
Cyklomoste slobody v Devínskej 
Novej Vsi. Spomienkové podujatie, 
ktorého súčasťou bolo symbolické 
zatvorenie hraníc, vyvrcholilo čí-
taním mien obetí železnej opony  
a pochodom so zapálenými svieč-
kami k pamätníku.

Obnova roka 2018
Veríme, že kvalita prostredia, v kto-
rom žijeme, a starostlivosť oň je 
záležitosťou celej spoločnosti. Aj 
preto podporujeme témy obno-
vy tradičnej architektúry formou 
súťaže, ktorú už dlhoročne v spo-
lupráci s BSK realizuje Academia 
Istropolitana Nova. Úroveň je sku-
točne vysoká, a tak má súťaž po-
tenciál reprezentovať región aj za 
jeho hranicami. 

Poctili sme si slobodu
Nezabúdame ani na míľniky, kto-
rým vďačíme za našu slobodu.  
V BSK preto aj my pravidelne stojí-
me za podujatím ako TRIBUTE TO 
FREEDOM – koncert venovaný 50. 
výročiu okupácie Československa 
vojskami Varšavskej zmluvy, 74. vý-
ročiu Slovenského národného po-
vstania proti fašizmu a 29. výročiu 
pádu železnej opony. Už 10. ročník 
podujatia sa konal na hrade Devín.

Sme súčasťou 
jedinečnej spolupráce 
podunajských krajín
Mapovanie a poznávanie kultúr-
neho dedičstva regiónu je pre nás 
kľúčové. Výsledkom cieľavedomej 
spolupráce Nemecka, Rakúska, Ma- 
ďarska a Slovenska je predloženie 
nominačného projektu Hranice 
Rímskej ríše – Dunajský Limes na 
zápis do Zoznamu svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO (Paríž, február 2018). 
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Kultúrne tradície 
Záhoria
Dvojdňové podujatie Záhorácky 
folklórny festival v Gajaroch pred-
stavil kultúrne tradície Záhoria  
s cieľom uchovávania, popularizá- 
cie a prezentácie kultúrneho dedič- 
stva bratislavského regiónu, pre-
zentácie remeselných a gastrono-
mických špecifík.

Podporujeme 
prezentáciu kreatív- 
neho priemyslu kraja
V spolupráci s Bratislava fashion 
council podporilo BSK v roku 2017 
rozvoj a prezentáciu kreatívneho 
priemyslu kraja zverejnením pre-

vádzok kvalitných dizajnérov, ga-
leristov a obchodníkov na módnej 
mape – Bratislava Fashion Map 
určenej pre domácich zákazníkov 
a zahraničných turistov. Tento rok 
sme na túto aktivitu nadviazali di-
gitálnou formou prezentácie pros-
tredníctvom aplikácie.
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Propagujeme 
myšlienky tolerancie 
a spolupráce  
v zjednotenej Európe
Vízie budúcnosti zjednotenej Eu-
rópy sme priniesli bližšie k ľuďom 
v kraji aj v rámci podujatia Deň eu-
rópskej spolupráce s podtitulom: 
Namaľujme si budúcnosť spoloč-
ne. Podujatie je súčasťou aktivít  
v rámci Programu spolupráce IN-
TERACT III. 
Extrémizmus a témy rezonujúce  
v spoločnosti sme predebatovali  
s vyše 300 študentmi župných škôl 
aj po inscenácii o skutočnej uda-
losti – Natálka v Novej Cvernovke. 
Na diskusii zameranej na boj proti 
extrémizmu sa zúčastnil nielen žu-
pan Juraj Droba, ale aj europosla-
nec Richard Sulík či známy raper, 
standupista Bekim Aziri.
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Sociálna starostlivosť
Pomáhame tým najzraniteľnejším.

Včasná intervencia 
pre deti do 7 rokov
V Domove sociálnych služieb  
SIBÍRKA sme rozšírili poskytova-
nie služby včasnej intervencie pre 
deti so zdravotným postihnutím 
alebo s rizikovým vývinom vo veku 
0 – 7 rokov o ambulantnú formu  
v priestoroch na Hubeného 2  
v Bratislave.
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Nové špecializované 
zariadenie  
s kapacitou 27 miest
Domov sociálnych služieb a zaria-
denie pre seniorov Rača už posky-
tuje sociálnu službu aj v špecia-
lizovanom zariadení s kapacitou  
27 miest. Pomáha tak ľuďom s Par-
kinsonovou chorobou, Alzheime-
rovou chorobou alebo demenciou.

11 nových miest  
v špecializovaných 
zariadeniach
V Domove sociálnych služieb a za-
riadení pre seniorov Kaštieľ v Stu-
pave sme vytvorili 6 nových miest. 
Aktuálne sa tu tak môžeme posta-
rať o 35 ľudí. V Domove sociálnych 
služieb a zariadení pre seniorov 
na Hrnčiarskej ulici v Pezinku sme 
zvýšili kapacitu na 30 miest – po 
novom sa staráme o ďalších 5 ľudí.

Odmenili sme 
zamestnancov v DSS
Pripravili sme schému odmien pre 
takmer tisíc zamestnancov za-
riadení sociálnych služieb v našej  
pôsobnosti. O koľko si konkrétny 
zamestnanec z pridelenej sumy 
890 eur na rok prilepší, rozhodujú 
už samotné riaditeľky a riaditelia 
jednotlivých zariadení.

Takmer 100 
žien s deťmi žije 
bezpečnejšie
Naďalej pokračujeme v poskytova-
ní ochrany a pomoci v bezpečných 
ženských domoch. V roku 2018 
sme pomohli takmer 100 ženám 
s deťmi v 2 bezpečných ženských 
domoch.

Až 326-tisíc eur na 
vybavenie a údržbu 
zariadení sociálnych 
služieb
Na župe sme podporili aj priority 
našich zariadení sociálnych slu-
žieb. Do materiálneho vybavenia, 
ako sú nové chladničky, práčky, 
varné kotly, polohovacie poste-
le, a údržby objektov ako výmena 
podlahových krytín alebo dobudo-
vanie komunikačného a signalizač-
ného systému sme investovali až 
326-tisíc eur. 

Mikuláš pre deti  
v bábkovom divadle 
Pre deti z našich domovov sociál-
nych služieb sme na sv. Mikuláša 
pripravili bábkové predstavenie 
Snehová kráľovná. Potešili sme ich 
aj mikulášskymi balíčkami.

Sociálna služba pre 
deti s poruchami 
autistického spektra
Samostatný priestor na posky-
tovanie sociálnej služby deťom  
s poruchami autistického spektra 
vo veku od 8 do 18 rokov ambu-
lantnou formou (s dennou do-
chádzkou) pribudol vďaka BSK 
aj v Domove sociálnych služieb 
pre deti a dospelých Integra na  
Tylovej 21 v Bratislave.
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Už aj Stupava má 
pediatrov
Z dôvodu nedostatku všeobec-
ných lekárov pre deti a dorast Stu-
pava od novembra 2017 nemala 
pediatra. Na BSK sme preto našich 
malých pacientov dočasne pre-
rozdelili medzi okolitých pediatrov  
a od júna 2018 sme pre nich zabez-
pečili pediatra priamo v Stupave.

Zdravotná starostlivosť
Prispievame k skvalitneniu zdravotníckych služieb.

Otvorili sme diskusiu 
o záchytkách
Bratislava nemá záchytné izby od 
roku 2004. Tento problém pociťu-
jú nielen bežní občania, ale najmä 
pacienti na urgentných príjmoch  
a lekári v záchrankách. BSK na túto 
tému opätovne otvoril diskusiu  
a zaslal pripomienky Ministerstvu 
zdravotníctva SR. Poukázali sme 
na dôvody nefunkčnosti zákona  
a navrhli kroky na znovuzavedenie 
záchytky.

Vydali sme až 170 
nových povolení
Od začiatku roka 2018 vydal odbor 
zdravotníctva BSK 170 povolení na 
prevádzkovanie zdravotníckeho za- 
riadenia. Z nich 59 je pre nových 
poskytovateľov zdravotnej starost-
livosti.

Domov seniorov 
v Lamači má 
všeobecného lekára
Na základe požiadaviek obyvate-
ľov Domova seniorov Lamač sme 
na BSK zabezpečili, aby do zaria-
denia pravidelne aspoň raz do me-
siaca prichádzal všeobecný lekár.
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Na Kramároch 
lekáreň už aj na 
detskej pohotovosti
S vedením Národného ústavu det-
ských chorôb sme zabezpečili le-
kárenskú službu priamo v nemoc-
ničnej lekárni. Deti sa tak môžu po 
ošetrení na pohotovosti dostať čo 
najskôr do domáceho liečenia. Le-
káreň je pre verejnosť otvorená až 
do 22.30 hod.

Znížili sme ceny 
pohotovosti  
v Malackách
Prevádzkovanie ústavnej pohoto-
vostnej služby pre región Malacky 
a okolie financuje BSK. Jednotko-
vé ceny za hodinu poskytovania 
ústavnej pohotovosti sa nám po-
darilo znížiť pri zachovaní rozsahu 
poskytovaných služieb.

Pokračujeme 
v rekonštrukcii 
Polikliniky Karlova 
Ves
Poliklinika Karlova Ves má od aprí-
la novú riaditeľku. Pre detský pavi-
lón, ktorý nebol bezbariérový, ob-
starávame výťah. Rekonštrukciou 
prechádzajú aj sociálne zariadenia. 

V Bratislave sme 
zachránili zubnú 
pohotovosť
Bratislavský kraj má jediného 
zmluvného poskytovateľa nonstop 
zubnej pohotovosti. Z dôvodu ne-
dostatku zubných lekárov plánoval 
aj tento svoju činnosť ukončiť. 
Po viacerých rokovaniach je zubná 
pohotovosť, i keď v skrátených or-
dinačných hodinách, poskytovaná 
aj naďalej. V pracovných dňoch od 
17.30 do 24.00 hod., v soboty, ne-
dele a počas sviatkov od 11.00 do 
23.00 hod. 
V neskorých hodinách a akútnych 
prípadoch dohodol BSK zabezpe-
čenie zubnej starostlivosti v Onko-
logickom ústave sv. Alžbety a ne-
mocnici v Ružinove.

Vzdelávame 
dôchodcov
BSK aj naďalej vzdeláva dôchod-
cov v oblasti najčastejších ochorení 
a preventívnych opatrení. Kým mi-
nulý rok realizoval BSK prednášky 
na tému práva pacienta, tento rok 
sa zameriavame na osteoporózu  
a jej prevenciu. Témou pripravova-
ných prednášok bude nedostatok 
vitamínov K a A.

Lepšie informujeme 
lekárov
Zaviedli sme hromadné informo-
vanie všetkých lekárov s rovnakou 
špecializáciou o ukončení činnosti 
ich kolegu a odovzdaní zdravotnej 
dokumentácie do úschovy BSK. 
Týmto krokom sa významne zlep-
šila nielen orientácia lekárov vo 
svojej špecializácii, ale aj dostup-
nosť zdravotnej dokumentácie.



36
5



32

365 dní na župe

www.bratislavskykraj.sk
Sabinovská 16

820 05 Bratislava
02/4826 4111

Vydané v decembri 2018


