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Kto sme  

a čo pre Vás robíme 

nachádza sa pred Vami prvé číslo newslettera Odboru stratégie, 
územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského 
samosprávneho kraja. V tomto, a aj v nasledujúcich číslach, by sme 
Vás radi informovali o našej práci, konferenciách, podujatiach a 
projektoch, ktoré sme zrealizovali, a ktoré pre Vás pripravujeme. 
 
Hlavnou úlohou nášho odboru je vypracovávať, predkladať a 
realizovať rozvojové projekty, ktoré zvyšujú kvalitu života 
obyvateľov a atraktivitu Bratislavského samosprávneho kraja. Aby 
bol potenciál regiónu čo najlepšie využitý, spolupracujeme s 
ostatnými priľahlými regiónmi a rozvíjame  cezhraničnú a 
medzinárodnú spoluprácu.  
   
Predkladaniu projektov predchádza spracovávanie analýz, 
monitorovanie a hodnotenie sociálno-ekonomického rozvoja kraja, 
čo tiež zabezpečuje náš odbor. Na základe týchto analýz sú potom 
vypracované koncepčné a strategické dokumenty regionálneho 
rozvoja, ktoré definujú oblasti rozvoja kraja. Pri spracovávaní 
analytických a programových dokumentov spolupracujeme s 
ústrednými orgánmi štátnej správy, miestnou samosprávou a 
taktiež zabezpečujeme výmenu informácií a spoluprácu s 
Kanceláriou BSK v Bruseli.  
 
Newsletter, ktorý pre Vás pravidelne spracujeme Vám prinesie 
informácie o strategických zámeroch, implementovaných 
projektoch, uskutočnených a pripravovaných podujatiach,  
týkajúcich sa rozvoja Bratislavského kraja. Aj týmto spôsobom 
môžeme vzájomne spolupracovať. 
 
Veríme, že v našom novom newsletteri nájdete veľa užitočných 
informácií. 
 
S pozdravom 
 Mgr. Barbora Lukáčová 
 riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja 
 a riadenia projektov 

Vážení čitatelia, 



Udialo sa 

Zástupcovia podunajského regiónu 

podpísali spoločnú víziu 

V rámci projektu TRANSDANUBE podpísali 
zástupcovia Podunajského regiónu 17. septembra 
2013 na medzinárodnej konferencii v Bratislave 
spoločnú víziu trvalo udržateľnej mobility v oblasti 
cestovného ruchu. Konferencia sa konala v rámci 
Európskeho týždňa mobility. 

„Zhodli sme sa, že v budúcnosti budeme robiť 
všetko preto, aby sme trvalo udržateľnú dopravu 
v našich regiónoch a našich projektoch naďalej 
realizovali a zároveň aby všetky naše kroky viedli 
k ochrane životného prostredia,“ povedala 
vicežupanka Gabriella Németh. Za veľmi dôležitú 
označila najmä spoluprácu so starostami, 
primátormi, štátnymi a neziskovými 
organizáciami. Ako tiež uviedla, ich spoločnou 
snahou je preorientovať individuálnu dopravu na 
hromadnú dopravu, pričom by sa využívala aj 
lodná doprava.  
 
Cieľom spoločnej vízie je rozvíjať Podunajský 
región, ktorý bude poskytovať sociálne 
spravodlivú, ekonomicky životaschopnú, šetrnú k 
životnému prostrediu a zdravie propagujúcu 
mobilitu a cestovný ruch pre občanov a 
návštevníkov tohto regiónu. 
 
Projekt TRANSDANUBE je spolufinancovaný z 
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a je realizovaný v rámci programu 
Juhovýchodná Európa. Bratislavský kraj je jedným 
zo štrnástich projektových partnerov. Viac 
informácii o celom projekte nájdete TU. 

V rámci nového programového obdobia na roky 2014 – 2020 bol 21. júna 2013 Zastupiteľstvom BSK  
schválený nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 – 2020 (PHSR BSK), ktorý je 
základným programovým dokumentom podpory územného rozvoja na regionálnej úrovni. Na plnení PHSR 
BSK zároveň participuje aj miestna samospráva, a to prostredníctvom svojho Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja a projektmi. Celé znenie nového programu si môžete prečítať na webovej stránke BSK. 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014 - 2020 

http://transdanube.eu/
http://www.region-bsk.sk/clanok/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-2014-2020-352939.aspx
http://www.region-bsk.sk/clanok/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-2014-2020-352939.aspx
http://www.region-bsk.sk/clanok/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-na-roky-2014-2020-352939.aspx
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xmOwaRUedDoWLM&tbnid=FVUyS4au5exFXM:&ved=0CAgQjRwwADg6&url=http://www.westpannon.hu/news/kick-off-meeting-of-the-transdanube-project-has-been-organized-in-vienna&ei=fW9eUs-UNs3Osgad7oDoDw&psig=AFQjCNEFolFl6q5TYhFSfVHCiEZb1GVdOw&ust=1382007038037972


Kraj chce pokračovať v spolupráci s 

chorvátskymi župami 

Podpredsedníčka BSK Gabriella Németh sa 
spolu s ďalšími spolupracovníkmi z kraja 
zúčastnila 22. – 25. septembra 2013 
pracovnej cesty v Chorvátsku. Stretla sa 
tam s predsedom Varaždínskej župy 
Predragom Štromarom a predsedom 
Zagrebskej župy Stjepanom Kožidom, ktorí 
vítajú spoluprácu s BSK. BSK spolupracuje s 
Chorvátskom už od roku 2003. 

Zástupcovia žúp označili za dôležitú spoluprácu v doprave, ktorá sa týka hlavne nadregionálneho 
projektu Centrálneho európskeho dopravného koridoru (CETC), ktorý má spojiť severo-južnú 
oblasť Baltského mora s Jadranským morom. BSK chce čerpať od svojich chorvátskych partnerov 
aj skúsenosti z oblasti odborného školstva, keďže jednou z priorít BSK je podpora odborného 
vzdelávania a prispôsobenie vzdelávacieho systému požiadavkám praxe a trhu práce. Spoluprácu 
si vedia predstaviť napríklad formou výmenných pobytov učiteľov a žiakov. BSK zároveň pozvalo 
partnerov z Varaždínskej župy na študijný pobyt, počas ktorého im poskytne informácie o čerpaní 
EÚ fondov v súčasnom programovom období 2007 – 2013 ako aj  praktické rady pre nastavenie 
nového programového obdobia 2014-2020. 
 
Celé znenie článku nájdete TU. 

Nový územný plán BSK 2013 

Dňa 20. septembra 2013 bol Zastupiteľstvom BSK schválený nový Územný plán regiónu. Ide o prvý 
územný plán BSK, ktorý si obstaráva regionálna samospráva sama pre svoj región v spolupráci s mestami 
a obcami. Pre BSK je veľmi dôležité časové hľadisko schválenia nového Územného plánu z toho dôvodu, 
že sú v ňom riešenia potrebné pre rozvoj regiónu. 
 
Nový územný plán si môžete pozrieť TU. 

http://www.region-bsk.sk/clanok/kraj-chce-pokracovat-v-spolupraci-s-chorvatskymi-zupami-242176.aspx
http://www.region-bsk.sk/clanok/uzemny-plan-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj-87598.aspx


Politická konferencia CENTROPE  2013 

Hlavným cieľom tohtoročnej politickej konferencie 
CENTROPE 2013, ktorá sa konala 14. októbra 2013 
vo Wine park Elesko v Modre, bolo nadviazať 
otvorenú diskusiu o problémoch, ktorým región 
centrope čelí a iniciovať kroky zamerané na podporu 
rozvoja regiónu a podnikania. 
 
Najdôležitejšou prioritou 
všetkých partnerov je 
spoločné plánovanie 
dopravnej infraštruktúry, 
pretože vytvára základné 
podmienky pre rozvoj 
celého regiónu centrope.  

Pripravujeme pre Vás 

Dôležitú úlohu bude zohrávať aj pracovná 
skupina, ktorá na ďalší politický summit 
pripraví podklady pre inštitucionalizáciu 
iniciatívy centrope (vznik medzinárodného 
právneho subjektu, ktorý bude riadiť rozvoj 
regiónu centrope).  
 
Partneri sa taktiež dohodli na potrebe znalosti 
a výučby jazykov našich susedov čo zároveň 
pomôže absolventom našich škôl uplatniť sa 
na trhu práce aj v zahraničí. 
 
Najvyšší predstavitelia regiónov sa schádzajú 
každý rok, aby sa politicky dohodli na pôsobe 
rozvoja regiónu. Budúci rok preberá 
predsedníctvo centrope Česká republika. 
 
Počas verejnej časti odbornej konferencie 
diskutovali experti o význame ochrany 
vinohradov, rozvoji vinohradov a vinárstva 
v obciach a v regióne centrope. Pozornosť 
bola zameraná aj na vinárske produkty z 
pohľadu turizmu. Viac informácií TU. 

Program Zelené oázy v  roku 2013 

podporí aj rozvoj územia Malého 

Dunaja 

Nadácia Ekopolis v spolupráci so 
spoločnosťou SLOVNAFT, a.s. vyhlasuje 8. 
ročník grantového programu Zelené oázy, 
ktorý finančne podporí projekty 
neziskových organizácií, miestnej 
samosprávy, školských zariadení a centrá 
voľného času pri vytváraní, obnove alebo 
oživení ekologicky hodnotných lokalít. V 
spolupráci s Bratislavským samosprávnym 
krajom sa stala prioritou tohto ročníka 
podpora spolupráce rôznorodých 
zainteresovaných organizácií pri rozvoji 
územia Malého Dunaja.  

Územie Podunajska je prioritou rozvoja aj v rámci 
aktivít medzinárodného projektu TRANSDANUBE, 
ktorého BSK je projektovým partnerom spolu s 
ďalšími 13 partnermi z 11 krajín. Finančný nástroj 
grantového programu Zelené oázy aktívne podporí 
realizáciu projektov miestnych komunít na území 
Malého Dunaja a pomôže tak prinavrátiť život na 
tomto malebnom vodnom toku. Viac informácií 
môžete nájsť TU.  

V rokovacej sále BSK v Bratislave sa dňa 7. 
novembra 2013 uskutoční odborný seminár, ktorý 
sa bude týkať inovatívnych prístupov k 
implementácii nového programovacieho obdobia 
2014-2020 a bude primárne určený pre primátorov 
a starostov miest a obcí BSK ako aj pre odbornú 
verejnosť. 

Open Days v Bratislave 

V rámci turizmu sa predstavitelia regiónu centrope 
dohodli na vzniku pracovnej skupiny, ktorá bude mať 
na starosti rozvoj osobnej lodnej dopravy na Dunaji s 
prepojením na cestovný ruch ako aj propagáciu značky 
centrope cez spoločný turistický produkt 
www.tourcentrope.eu a jeho propagácii na všetkých 
stránkach partnerov ako aj marketingových výstupov 
turistických organizácií. 
 

http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-centrope-summit-2013-pokracujeme-v-budovani-silneho-cezhranicneho-europskeho-regionu.aspx
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1j7DctOUcTW27M&tbnid=VJQwIzShtYfkkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.urbion.sk/slavnostny-vecer-nadacie-ekopolis-a-seminar-mesto-v-krajine-ludia-v-mest/&ei=Z3heUrCqC8yOswaJ3ICYDw&bvm=bv.54176721,d.bGE&psig=AFQjCNFSAHCqpFPX0JQHb3Vgd5Ar3Fbueg&ust=1382009313238887
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html


Pre lepší rozvoj vidieka a menších obcí prišiel BSK s návrhom 
na vypracovanie „Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020“. Cieľom 
spracovania dokumentu je zvýšiť efektívnosť využitia 
finančných prostriedkov pre podporu lokálnej 
zamestnanosti, podnikania a infraštruktúry na vidieku. 
Obsahom štúdie bude analýza, stratégia a plán pre 
dosiahnutie stanovených cieľov pre jednotlivé mikroregióny 
územia BSK. 

Stratégia rozvoja vidieka 

Obnovme si svoj dom 

Bratislavský samosprávny kraj uspel pri 
uchádzaní sa o dotáciu z programu 
Obnovme si svoj dom, podprogram 
Obnova kultúrnych pamiatok v 
rámci dotačného systému Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky. Získané 
finančné prostriedky plánuje využiť na 
prípravné práce predchádzajúce záchrane 
a obnove národnej kultúrnej pamiatky 
prístupového mosta do kaštieľa v Stupave 
a vstupného portálu samotného kaštieľa.   
 
Viac informácií nájdete . 

Ďalším 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. 
 
Viac informácií nájdete . 

Rekonštrukcia synagógy v Senci 

http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-kraj-vdaka-dotacii-obnovi-pristupovy-most-do-kastiela-v-stupave.aspx
http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-kraj-zrekonstruuje-senecku-synagogu-vznikne-v-nej-regionalna-galeria.aspx


Na bicykli cez Karpaty  

                                projekt „Perimost“ 

Zoom – pohľad na naše projekty  

Cyklisti sa majú na čo tešiť! V rámci projektu 
Perimost, spolufinancovaného z 
prostriedkov Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007 - 2013,  bolo vyrobených a osadených 
40 žltých a modrých stojanov na bicykle v 
Bratislavskom kraji. Stojany sa nachádzajú v 
blízkosti Cyklomostu Slobody a na 
križovatkách cykloturistických trás. 
 
Kraj plánuje zriadiť 4 nové cykloturistické 
odpočívadlá. Prvé z nich už bolo otvorené v 
mestskej časti Bratislavy - Devínskej Novej 
Vsi – pod Cyklomostom Slobody. 
 
V rámci projektu bolo taktiež preznačených 
259 km cyklotrás a 25,9 km 
novovyznačených. Cieľom projektu je zlepšiť 
podmienky cykloturistiky v oblasti Malých 
Karpát. 

 
Bližšie informácie nájdete na našej stránke. 

Kedy: 14.11.2013 
Kde: informácie budú upresnené 

Kalendár podujatí 

Konferencia Železná opona 

Lokálne podujatie Open Days 2013 

Kedy: 7.11.2013 od 9:00 do 13:00 
Kde: rokovacia sála BSK 
Kontakt. info: www.opendays.europa.eu 

TECH DAY InQb 2013 

Kedy: 18.11.2013 o 14:00 
Kde: UTI STU, Pionierska 15/Aula STU 

Seminár o nových európskych 

komunitných programoch 

Kedy: 12.11.2013 o 9:00 
Kde: Veľká zasadačka Min. hospodárstva SR 

Semináre pre firmy a výskumníkov 

Podujatie je určené pre firmy, začínajúcich podnikateľov a start-upy, pričom BSK je jedným z partnerov 
podujatia. Semináre budú informovať o možnosti čerpania finančných prostriedkov z nových európskych 
komunitárnych programov Horizont 2020 a COSME 2014 – 2020, ktoré sú určené na vývoj nových 
technológií, inovácií a rozvoja medzinárodných aktivít. Podujatie sa uskutoční 12. novembra 2013 o 9:00 
vo veľkej zasadačke Ministerstva hospodárstva SR. 

Informačný seminár ku grantovému 

programu Zelené oázy 

Kedy: 24.10.2013 od 10:00 do 12:00 
Kde: SOŠ Záhradnícka G. Čejku v Malinove, 
Spoločenská miestnosť 

http://www.region-bsk.sk/clanok/male-karpaty-bude-s-cyklomostom-spajat-perimost-522077.aspx


Čo nové v Bruseli 

Bratislavský samosprávny kraj sa aj tento rok aktívne zapojil do 
podujatia OPEN DAYS 2013, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7. - 10. 
októbra 2013 v Bruseli. OPEN DAYS je súčasťou „Európskeho týždňa 
regiónov a miest“ a pozostávalo z viac ako 100 konferencií a 
workshopov medzi predstaviteľmi európskych regiónov a miest v 
spolupráci s európskymi asociáciami, špecializovanými agentúrami 
a univerzitami. BSK  zorganizovalo 9. októbra 2013 seminár  pod 
názvom Cezhraničná a regionálna spolupráca – regionálne riešenia 
pre priestorové problémy v mestských a vidieckych oblastiach.  

Súčasne, počas Open Days, sa 8. októbra 
2013 uskutočnilo v spolupráci so Stálym 
zastúpením SR pri EÚ sprievodné 
kultúrno-spoločenské podujatie v 
Bruseli, ktoré v kontexte vstupu 
Chorvátska do EÚ bolo zamerané na 
život chorvátskej menšiny v mestskej 
časti Čunovo. Prostredníctvom 
dokumentárneho filmu a výstavy 
fotografií bol priblížený rozvoj tejto 
komunity v rámci územia Bratislavského 
kraja. Viac informácii nájdete TU. 

Aktuálne informácie o aktivitách Kancelárie 

BSK v Bruseli nájdete na webovej stránke 

www.bratislavaregion.eu 

Malé Karpaty nie sú jediná lokalita, kde BSK zlepšuje 
podmienky pre peších a cykloturistov. Aj projekt „Za 
mostom“ má za úlohu zatraktívniť cestovný ruch, 
tentokrát však v lokalite Cyklomostu Slobody a 
Pomoravia. Cieľom projektu je propagácia 
prihraničného regiónu popri toku rieky Morava. V 
rámci projektu bude vydaná Brožúra o spoločnej 
histórii prihraničného územia „Za mostom“.  
Vedúcim partnerom projektu je Regionálny 
manažment Dolného Rakúska. Zdrojom podpory je 
Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 
prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013.  

Jednou z doplnkových aktivít bude tiež vybudovanie pamätníka obetiam Železnej opony spolu s prierezom 
signalizačnej steny z tohto obdobia. Pamätník aj prierez signalizačnou stenou budú vybudované 
v priestoroch areálu múzea v prírode v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, pričom areál by mal byť 
dotvorený aj revitalizovaným bunkrom z medzivojnového obdobia. 
 
Viac informácii nájdete TU. 

Za mostom 

http://www.bratislavaregion.eu/sk/
http://www.bratislavaregion.eu/sk/
http://www.region-bsk.sk/clanok/cezhranicne-projekty-v-oblasti-turizmu-projekt-za-mostom.aspx
http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=l7hjyUXhufMJYM&tbnid=aNiA713SSCr8zM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://zenskyweb.sk/po-cyklomoste-slobody-preslo-tisice-ludi&ei=RmheUrGwHKbk4QS-oAE&psig=AFQjCNE64PiMJ2DgQRy8_7Q6JJy2etSu7Q&ust=1382005190522780

