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Slovo na úvod 

Bratislavský samosprávny kraj vstupom do ďalšieho roka zároveň 
otvára nové programové obdobie Kohéznej politiky EÚ na roky 
2014 - 2020. Hlavným cieľom pre toto obdobie je zabezpečiť 
prostredníctvom Európskych investičných a štrukturálnych fondov 
inteligentný, inkluzívny a udržateľný rast zadefinovaný v Stratégii 
EÚ 2020.  
Na základe vyhodnotenia potrieb Bratislavského kraja pre 
dosiahnutie stanovených cieľov boli definované nasledovné 
regionálne výzvy samosprávy, ktoré reflektuje súčasné nastavenie 
Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)  
2014-2020: 
Inteligentný rast: rozvoj schopností a kvalifikácie budúcej pracovnej 
sily podporou odborných zručností na základných a stredných 
školách. 
Inkluzívny rast: podpora zariadení služieb starostlivosti o deti, 
najmä materských škôl a jaslí a podpora prechodu poskytovania 
sociálnych služieb  z inštitucionálnej formy na komunitnú. 
Udržateľný rast: zabezpečenie udržateľnej mobility v regióne 
investíciami do ciest II. a III. triedy s napojením na sieť TEN-T a 
rozširovaním účinnosti integrovaného dopravného systému v 
regióne.   

Vážení čitatelia, 

 
 
Milí čitatelia, hoci s novým rokom prichádzajú nové výzvy ako aj nové 
príležitosti čaká nás ešte jedna veľká udalosť v tomto roku a sú  ňou 
vianočné sviatky.  
 
Prajem Vám, aby ste Vianoce prežili v kruhu svojej najbližšej rodiny, 
alebo dobrých známych a zažili to pravé čaro sviatkov v duchu našich 
tradícií. Buďme plní nádeje, nielen počas týchto sviatkov, ale počas 
celého nadchádzajúceho roka, nech sa Vám splnia všetky 
predsavzatia ale hlavne, aby ste boli zdraví. Nech rok 2014 bude 
úspešnejší ako ten rok predtým.  
 

Želám Vám požehnané a pokojné sviatky. 
 

                 Mgr. Barbora Lukáčová 
                       riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja 

 a riadenia  projektov 
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 Udialo sa 

Bratislavský samosprávny kraj pristúpil 

k Dohovoru primátorov  a starostov 

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja 20. septembra 2013 
schválili pristúpenie kraja k Dohovoru 
primátorov a starostov. Dohovor primátorov a 
starostov je celospoločenská európska iniciatíva 
združujúca orgány miestnej a regionálnej 
samosprávy, ktoré sa spoločne zaviazali zlepšiť 
kvalitu života svojich obyvateľov prispením k 
cieľom „3x20“ v oblasti energetiky a ochrany 
klímy Európskeho spoločenstva: zvýšiť 
energetickú efektívnosť o 20 percent, 
zredukovať emisie skleníkových plynov o 20 
percent a zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov o 20 percent do roku 2020. 
Bratislavský samosprávny kraj pristúpi k 
Dohovoru ako územný koordinátor na základe 
dohody o partnerstve s Európskou 
komisiou.  Aktívna úloha BSK pomôže 
zaangažovať mestá a obce do Dohovoru s 
cieľom naštartovať dlhodobý a udržateľný 
energetický rozvoj na území regiónu.  
 
Aktivity BSK vyplývajúce z členstva: 
• Propagovať medzi miestnymi samosprávami 
na svojom území pristúpenie k Dohovoru 
primátorov a starostov a poskytovať podporu a 
koordináciu tým samosprávam, ktoré Dohovor 
podpíšu; 
 
  
 
 

• poskytnúť administratívnu a strategickú 
pomoc tým miestnym samosprávam, ktoré by 
chceli pristúpiť k Dohovoru, ale nemajú 
potrebné zdroje na prípravu akčného plánu 
udržateľného energetického rozvoja; 
•    poskytovať finančnú alebo technickú 
podporu a príležitosti miestnym samosprávam 
na vypracovanie a realizáciu akčného plánu 
udržateľného energetického rozvoja; 
•    pomáhať pri organizovaní miestnych dní 
energie (máj 2014) s cieľom zvyšovať 
povedomie v danej oblasti; 
•    pravidelne podávať EK správu o 
dosiahnutých výsledkoch a podieľaní sa na 
strategickej realizácii Dohovoru. 
 
Viac informácií TU 

 

 
projektom obnovy bude aj stará synagóga v Senci pôvodne z roku 1825. Obnovená synagóga 
bude, rešpektujúc religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako kultúrno-spoločenské centrum – 
galéria BSK - pre mesto Senec, ale aj pre celé Podunajsko. Synagóga zároveň ponúkne možnosti 
na prezentáciu kultúry a umenia v produkcii SOŠ. Verejná prezentácia plánovanej rekonštrukcie 
a využitia synagógy sa uskutočnila v sobotu 5. októbra 2013 v Senci. 
 

http://www.dohovorprimatorovastarostov.eu/


Prístupový most do kaštieľa v Stupave 

Bratislavský samosprávny kraj ukončil stavebné 
práce súvisiace s obnovou prístupového mosta 
do kaštieľa v Stupave. Výsledkom sanačných 
prác je realizácia podchytenia klenbových 
oblúkov a prekrytie mosta geotextíliou s 
cieľom statického zabezpečenia mosta a jeho 
ochrany pred poveternostnými vplyvmi. Most 
je prekrytý drevenou lávkou tak, aby 
obslužnosť klientov domova sociálnych služieb 
ostala zachovaná a bola zároveň zabezpečená 
ochrana samotného mosta. Vypracovanie 
návrhu na reštaurovanie vstupného portálu 
kaštieľa, návrhu na reštaurovanie prístupového 
mosta a projektovej dokumentácie jeho 
obnovy je podporená z dotačného programu 
Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR. 
 
 Konferencia Železná opona 

 V rámci projektu „Behind the Bridge / Za mostom“, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov 
Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, sa dňa  
14. novembra 2013 konala v Devíne záverečná konferencia k téme železnej opony a 
revitalizácie obranných opevnení pozdĺž rieky Moravy. Diskutovalo sa o projektoch BSK 
financovaných z eurofondov na podporu cykloturistiky či turizmu ako takého, ale aj o priereze 
historických udalostí a osobnostiach, ktoré kreovali rozvoj Pomoravia. Osobitný dôraz sa 
venoval novodobej histórii a to obdobia studenej vojny počas ktorej vznikla „železná opona“. 

Súčasťou konferencie bol aj krst publikácie 
o spoločnej histórii územia „Za mostom“, 
ktorú slávnostne pokrstili župan Pavol 
Frešo, bývalá poslankyňa BSK a zároveň 
poslankyňa NR SR Magda Vášáryová a 
autor knihy historik Ivan Mrva. V rámci 
panelových diskusií zazneli príspevky od 
zástupcov Ústavu pamäti národa, 
Vojenského historického ústavu, starostu 
obce Gajary, Krajskej organizácie 
cestovného ruchu, rakúskych a ďalších 
partnerov projektu. Po ukončení 
konferencie bol v Devínskej Novej Vsi 
odhalený pamätník obetiam železnej 
opony, vytvorený akademickým sochárom 
Jurajom Čutekom. Konferencia bola 
organizovaná v spolupráci s projektom 
RECOM SK-AT, ktorý je realizovaný v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika–Rakúsko 2007 – 2013.  
 



Lokálne podujatie Open Days 2013 

Na pôde BSK sa 7. novembra 2013 konal 
seminár „Strategické dokumenty 
Bratislavského samosprávneho kraja pre 
podporu vedy, výskumu, inovácií a prípravy 
nového programového obdobia 2014 – 
2020“.  
 
Stretnutie sa uskutočnilo v rámci európskeho 
týždňa regiónov a miest Open Days 2013 a 
zúčastnilo sa ho takmer sto hostí, z toho 25 
starostov a jeden primátor, prítomní boli aj 
zástupcovia štátnej, verejnej a súkromnej 
sféry. Bratislavský samosprávny kraj sa na 
nové programové obdobie systematicky 
pripravuje už od roku 2010. 
 
Hlavným cieľom je ovplyvniť fungovanie 
nástrojov kohéznej politiky EÚ tak, aby aj 
subjekty z bratislavského regiónu mohli byť 
oprávnenými na čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov EÚ.  

A to aj na investičné aktivity do základnej 
infraštruktúry v oblasti, školstva, sociálnych 
vecí a zdravotníctva, dobudovania efektívneho 
kanalizačného a vodovodného systému, 
odpadového hospodárstva a systému 
integrovanej dopravy. Takýmto podujatím je aj 
lokálny seminár zameraný predovšetkým na 
prípravu kohéznej politiky EÚ pre obdobie 
2014 – 2020.  
 
Odzneli na ňom prezentácie o aktuálnom dianí 
v prípravách Partnerskej dohody, 
Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP), konceptu regionálnych 
integrovaných územných stratégií, budúcnosti 
cezhraničnej spolupráce, programov Rozvoja 
vidieka a Rybného hospodárstva.  
 
Viac informácií nájdete TU. 

Integrovaný regionálny operačný  program 2014-2020 

Slovensko vstúpilo do druhej tretiny procesu 
príprav Kohéznej politiky 2014-2020. 
Aktuálne prebieha proces prípravy 
Partnerskej dohody 2014-2020 a operačných 
programov, hlavných programových 
dokumentov pre nové obdobie čerpania 
Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, a rokovania so zástupcami Európskej 
komisie.  Samospráva Bratislavského kraja 
bude oprávnená na čerpanie finančných 
prostriedkov okrem iného aj v Integrovanom 
regionálnom operačnom programe 2014-
2020, ktorý integruje OPBK 2007-2013 a ROP 
2007-2013. 
 
Hlavným cieľom IROP je zvyšovať kvalitu 
života prostredníctvom investícií do verejnej 
infraštruktúry. 
 
V súčasnosti prebiehajú negociácie so 
zástupcami Európskej komisie k oblastiam 
podpory odborného vzdelávania na všetkých 
 
 
 
 

Úrovniach, ako aj na zvýšenie kapacít 
predškolského vzdelávania a sociálneho 
zabezpečenia, infraštruktúry zariadení 
sociálnych služieb s cieľom realizovať 
deinštitucionalizáciu sociálnych služieb 
a dopravy za účelom podpory udržateľnej 
mobility a efektívnej prepravy tovarov.  
 
Územie BSK bude oprávnené aj v Operačnom 
programe Integrovaná infraštruktúra, 
Výskum a inovácie, Kvalita životného 
prostredia, Ľudské zdroje, Efektívna verejná 
správa, Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo 
ako aj v Operačnom programe cezhraničnej 
spolupráce SK-AT, SK-HU, SK-CZ a ďalších 
komunitárnych programoch Európskej Únie. 
 
Viac informácií nájdete TU. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bratislavskykraj.sk/strukturalne-fondy.aspx
http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/


HORIZONT 2020 (Cosme)   

regionálny seminár 

 

Tech Inno Day 2013  

  

Pri príležitosti Global Enterpreneurship Week 
sa dňa 18. novembra 2013 v aule STU v 
Bratislave konalo podujatie Tech Inno Day. 
BSK sa v rámci podpory výskumu a inovácií a 
MSP rozhodlo podporiť dané podujatie a tým 
rozvíjať tieto oblasti v našom regióne. 
 
Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedomie o 
slovenských inováciách - produktoch firiem a 
výsledkoch univerzitného výskumu, nadviazať 
spoluprácu alebo získať obchodné partnerstvá 
pre jednotlivé firmy a vývojové tímy, 
propagovať aktivity, ktoré vedú k vytváraniu 
inovatívnych firiem a komercializácii výskumu 
do praxe. Spomenuté aktivity majú priamy 
dopad na vytváranie nových pracovných miest 
čím prispievajú k rozvoju nášho regiónu. 
 

Každý vystavovateľ mal k dispozícii priestor na 
prezentáciu svojich inovatívnych 
produktov/prototypov alebo služieb. 
 
V aule prebiehali prezentácie jednotlivých firiem 
a vývojových tímov, ktoré priblížili svoje 
výsledky výskumu alebo už hotové produkty 
(niekoľkominútové prezentácie). Následne sa 
uskutočnil blok prednášok - 3-4 úspešné firmy a 
ich inšpiratívne podnikateľské príbehy.  
  
Vystavovatelia: 
Inkubované (start-up) firmy z UTI STU - súčasné 
aj bývalé, študenti technických odborov (najmä 
z vysokých, prípadne stredných škôl), iné 
technické firmy alebo vývojové tímy so 
zaujímavým inovatívnym produktom. 
 
Viac informácií nájdete TU. 

V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa 
12. novembra 2013 konal regionálny seminár 
o komunitárnych programoch HORIZONT 2020 
a COSME, ktorý organizuje BIC Bratislava. 
Cieľom seminára bolo informovať o aktuálnom 
vývoji programov verejnú, ale hlavne 
súkromnú sféru. HORIZONT 2020 a COSME 
predstavujú rámcové programy EÚ pre nové 
programové obdobie 2014-2020.  

Na podujatí odzneli dôležité informácie o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo 
spomenutých rámcových programov a zároveň boli prezentované skúsenosti s predchádzajúcimi 
rámcovými programami EÚ z programového obdobia 2007-2013.  
 
 

http://www.inqb.sk/podujatia/tech-inno-day/


Pripravujeme pre Vás 

Projekty BID 

Implementovaný projekt 
Zriadenie jednotného tarifného systému 
u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
  
Cieľom projektu bol nákup, osadenie a inštalácia 
elektronických označovačov  jednorazových  
cestovných   lístkov   s   čítačkou bezkontaktných 
čipových kariet vo vozidlách autobusového 
dopravcu Slovak Lines v počte 205 kusov, 
rozpočet projektu bol vo výške 375 396 EUR 
z toho výška poskytnutého príspevku bola 
356 626,20 EUR z OPBK a EFRR, pričom 
spolufinancovanie BSK predstavuje sumu vo 
výške 18 769,80 EUR. Ide o elektronické 
označovače jednorazových cestovných lístkov 
s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, ktoré 
po priložení bezkontaktnej čipovej karty  
k čítačke umožnia okrem vizuálneho 
a akustického označenia jednorazového 
cestovného lístka aj vyhodnotenie platnosti už 
zakúpeného elektronického cestovného lístka. 
Zároveň umožnia získavať v spolupráci s už 
funkčnými palubnými počítačmi autobusového 
dopravcu okrem iného aj  údaje potrebné 
k efektívnemu rozúčtovaniu tržieb ako aj 
k optimálnemu modelovaniu dopravných 
výkonov v regióne.  
 
 
  

 

Projekty v realizácii 
Zriadenie jednotného tarifného systému BID 
u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc 
Slovenskej republiky. 
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie 
pre nákup, osadenie a inštaláciu označovačov 
jednorazových cestovných lístkov 
a predajných automatov cestovných lístkov na 
nástupištiach železničných staníc a zastávok 
ŽSR. Označovače jednorazových cestovných 
lístkov umožnia vizuálne označenie 
cestovného lístka. Zároveň umožnia získavať 
aj údaje potrebné k efektívnemu rozúčtovaniu 
tržieb ako aj k optimálnemu modelovaniu 
dopravných výkonov v regióne. Predajné 
automaty umožnia nákup jednorazových 
a predplatných cestovných lístkov. Rozpočet 
projektu predstavuje výšku 450 000 EUR, 
z toho 5% spolufinancovanie z rozpočtu BSK 
22 500 EUR.  

Zriadenie jednotného informačného systému 
v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja 
Cieľom projektu je zlepšenie informačného 
zabezpečenia dopravného systému 
Bratislavskej integrovanej dopravy v rámci 
kontroly a koordinácie riadenia dopravného 
procesu u jednotlivých dopravcov – SL (Slovak 
Lines, a.s.), DPB (Dopravný podnik Bratislava, 
a.s., ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, 
a.s.). V súčasnej dobe prebieha verejné 
obstarávanie pre nákup, osadenie a inštaláciu 
dispečerského riadiaceho systému (DRS). 
Informačné zabezpečenie systému bude 
poskytovať koordinátorovi – Bratislavskej 
integrovanej doprave, a.s. (BID, a.s.), 
dopravcom -  DPB, SL, ZSSK, ale predovšetkým 
cestujúcim všetky potrebné informácie 
v reálnom čase a priestore. Rozpočet projektu 
je 1 147 600 EUR, spolufinancovanie 
z rozpočtu BSK 5% je 57 380 EUR. 

 
Propagácia zavádzania integrovaného dopravného   
systému v pôsobnosti BSK 
V tomto projekte ide o realizáciu efektívnej marketingovo - informačnej kampane spustenia nového 
integrovaného systému na území Hlavného mesta SR Bratislavy a Bratislavského samosprávneho 
kraja, súčasťou bude aj webový portál (vyhľadávač dopravných spojení). Rozpočet projektu: 
84 937,20 EUR s 5% spolufinancovaním, čo je 4 246,86 EUR z rozpočtu BSK. 

 



EdTRANS - prepojenie teórie s 

praxou v stredných školách 

Zoom – pohľad na naše projekty  

Kalendár podujatí 

ITF SlovakiaTour 

Kedy: 30.01. – 02. 02. 2014 
Kde:  Incheba Expo Arena Bratislava 
Viac informácií tu 

Projekt s celkovým rozpočtom BSK vo výške 
140 000 EUR sa zameriava na podporu 
odborného vzdelávania v regióne, 
prostredníctvom podpory vybraných 
stredných odborných škôl v Bratislavskom 
kraji a nadviazania spolupráce s partnerskými 
školami v Rakúsku (Viedeň) a orientuje sa na 
zvýšenie kvality a atraktivity odborného 
vzdelávania.  

Do projektu podporeného v    rámci    
Programu      cezhraničnej spolupráce  SK-AT 
2007-2013 sa zapojilo päť odborných škôl: 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Karola Adlera 5, Bratislava, Stredná odborná 
škola záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo, 
Stredná odborná škola vinársko – 
ovocinárska, Modra, Stredná odborná škola 
informačných technológií, Hlinícka 1, 
Bratislava a Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava. 
Partnerom projektu na rakúskej strane je Rada 
pre vzdelávanie mesta Viedeň.  

 

Kedy: 22.01.2014  
Kde: Bratislava 
Viac informácií  tu 

Horizont 2020 - partnerské podujatie na 

vytváranie konzorcií v Horizonte 2020 

http://www.incheba.sk/vystavy/itf-slovakiatour-6596.html?page_id=6596
http://bratislavaregion.eu/sk/aktuality/120/konferencia-v-bratislave-k-programu-horizont-2020


  

Medzi aktivity projektu, ktorého realizácia 
potrvá do konca roku 2014, patrí: 
 
• mobilita žiakov a pedagógov medzi 
školami s cieľom zvyšovania kvality 
vzdelávania pomocou tvorby aktívnych sietí 
spoločného učenia sa, výmeny know-how, 
zavádzania inovácií a prekonávania bariér;  
• tvorba trojjazyčných glosárov pre oblasť 
elektrotechniky a pôdohospodárstva pre 
zlepšenie možností uplatnenia študentov 
v cezhraničnom regióne, vytvorenie 
elektronických odborných učebných 

V rámci aktivít projektu EdTRANS boli 
v priebehu mesiaca júl 2013 na vybraných 
piatich školách, ktoré sú súčasťou projektu, 
inštalované interaktívne vybavenie 
pozostávajúce z interaktívnej multifunkčnej 
tabule, projektora a vizualizéra. Tieto 
pomôcky umožnia prispôsobenie 

vyučovacieho procesu na moderné štandardy 
a poskytnú školám konkurenčnú výhodu 
a zároveň sú prípravou pre ďalšie aktivity 
projektu EdTRANS, napríklad plánované 
odučenie niekoľkých odborných vyučovacích 
hodín rakúskym pedagógom (realizované na 
diaľku). 

      materiálov a odborné vyučovanie v cudzom   
      jazyku s využitím interaktívnych technológií; 
• spracovanie Analýzy vzdelávania a výchovy v 

odboroch elektrotechnika 
a poľnohospodárstvo a analýza potrieb 
pracovného SK-AT trhu elektrotechnického a 
poľnohospodárskeho odvetvia; 

• propagácia škôl: výroba roll-upov 
a prezentačných stien pre zvýšenie kvality 
vizuálnej prezentácie škôl, spracovanie 
prezentačného videa pre každú zo zapojených 
škôl, spracovanie virtuálneho sprievodcu 
priestormi škôl. 



Čo nové v Bruseli 

Bratislavský samosprávny kraj sa v rámci 
podpory hendikepovaných umelcov rozhodol 
spoluorganizovať Koncert za zdravý rozum. 
Koncert sa konal dňa 10. decembra 2013 
v kostole Svätého srdca v Bruseli a vystúpil na 
ňom slovenský nevidiaci spevák Maroš Bango 
a talentovaní hendikepovaní umelci 
z Vyšehradských krajín.  
 
 

Aktuálne informácie o aktivitách Kancelárie BSK v Bruseli nájdete na webovej stránke 

www.bratislavaregion.eu 

  

Vianočný koncert v Bruseli 

Bruselský koncert spojil najlepších zrakovo 
postihnutých spevákov a hudobníkov zo 
strednej Európy: speváčka Patrycja 
Malinowska z Poľska, maďarský klavírny 
virtuóz a spevák Mário Jánoki či mladý 
absolvent konzervatória a nevidiaci spevák 
Radek Žalud z Česka. Spevákov sprevádzala 
profesionálna klaviristka z Čiech Alena 
Karpjuková. 
 
Koncert sa uskutočnil s finančnou podporou 
Vyšehradského fondu, BSK, MK SR a v 
spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Bruseli a 
Slovenskou katolíckou misiou.  

Koncert za zdravý rozum je medzinárodná 
hudobná show umelcov s hendikepom. Prvé 
koncerty tohto druhu sa uskutočnili v júni tohto 
roku v Prahe a Bratislave.  


