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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. .........../2021
zo dňa 11. 06. 2021
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje

Správu o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 - 2020
za rok 2020

B ukladá
riaditeľke Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
predkladať Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja hodnotiacu správu o plnení
úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky
2016 – 2020 za predchádzajúci kalendárny rok pravidelne raz za rok najneskôr v termíne
k 30. júnu daného kalendárneho roka, ktorej platnosť bola Uznesením Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja č. 280/2020 zo dňa 26. 06. 2020 predĺžená do roku 2021

Dôvodová správa
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Bratislavského samosprávneho kraja
(ďalej len „OSÚRaRP“) predložil na Zastupiteľstvo BSK dňa 22. 04. 2016 materiál Schválenie
Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020 (ďalej len
„Stratégia“). V rámci Uznesenia Z BSK č. 34/2016 poslanci dokument Stratégie schválili.
Z uznesenia zároveň pre riaditeľku OSÚRaRP vyplynula povinnosť každoročne (najneskôr
k 30. júnu kalendárneho roka) predkladať hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo
Stratégie za predchádzajúci kalendárny rok.

Prioritná oblasť 1 Ľudský kapitál a miestna ekonomika
Prvá kapitola popisuje realizované aktivity zamerané na sieťovanie a informovanie jednotlivých
subjektov zapájajúcich sa do rozvoja vidieka v Bratislavskom kraji, ako aj aktivity zamerané na
priamu podporu rozvoja vidieka zo strany Bratislavského kraja.
Zriadenie Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja
Oddelenie stratégie a územného rozvoja sa k 1. máju 2020 transformoval na Inštitút
regionálnej politiky Bratislavského kraja (ďalej len „Inštitút“). Vznik a fungovanie Inštitútu je
jednou z hlavných aktivít projektu Smart región BSK vrámci výzvy „Inteligentný a lepší
samosprávny kraj“, financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len
„OP EVS“). Obdobie realizácie projektu je stanovené v časovom rozmedzí máj 2020 – október
2022 (30 mesiacov). Medzi kľúčové strategické a koncepčné dokumenty Inštitútu, v ktorých
boli na prelome rokov 2020/2021 ukončené procesy verejného obstarávania a v roku 2021
začal proces ich tvorby v spolupráci s externými dodávateľmi, patrí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratégia Bratislava SMART Region
Zabezpečenie zavedenia systému riadenia kvality na vybranej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK podľa modelu Common Assessment Framework (CAF)
Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho
kraja 2021-2025
Vykonanie dátovej analýzy na Úrade BSK a návrh IT platformy na zber, zverejňovanie
a analýzu otvorených dát
Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II.
a III. Triedy na území BSK
Koncepcia rozvoja verejnej osobnej dopravy v BSK
Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2021-2025
Social Progress Index (Index sociálneho pokroku)

Inštitút počas roku 2020 aktívne spolupracoval s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu (neskôr novovzniknutým MIRRI SR) pri príprave začleňovania Národnej
stratégie regionálneho rozvoja do Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Analytici
a analytičky Inštitútu sa pravidelne zúčastňovali na súvisiacich pracovných skupinách
a aktívne obhajovali priority Bratislavského samosprávneho kraja vychádzajúce
z Programového vyhlásenia BSK. Inštitút taktiež pripravil podrobný dotazník energetickej
náročnosti, s ktorým sme oslovili zariadenia v správe BSK. Po prvýkrát v histórii Úradu BSK
sme týmto spôsobom sme vytvorili podklad pre sledovanie skutočnej spotreby zariadení,
vďaka čomu bude možné lepšie nastavenie našich budúcich investícii v oblasti energetickej
efektívnosti budov.
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Rada pre rozvoj vidieka Bratislavského kraja
V súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2021 – 2027 a s ňou spojeným
vznikom Rady partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja, bolo
založenie Rady pre rozvoj vidieka vyhodnotené ako nepotrebné.
Rada partnerstva pre Integrovanú územnú stratégiu Bratislavského kraja (ďalej „Rada
partnerstva BSK“)
Samotný vznik a začiatok činnosti Rady partnerstva BSK spadá do druhej polovici roka 2020.
Rada partnerstva predstavuje regionálnu platformu, zloženú z 56 členov zastupujúcich jednak
samosprávny kraj, miestnu územnú samosprávu (mestá, obce a združenia obcí) a štát, ale aj
podnikateľský a akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť v našom území. Je
zodpovedná za prípravu a implementáciu ISÚ na roky 2021 – 2027, ktorá predstavuje
implementačný nástroj Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre BSK
(ďalej len „PHRSR BSK“) vo vzťahu k využitiu EŠIF, prípadne iných externých zdrojov.
Bude slúžiť na schvaľovanie vybraných projektových zámerov určených na financovanie v
novom programovom období 2021-2017. Od decembra 2020 do marca 2021 prebiehala
aktualizácia projektových zásobníkov miest, obcí, mestských častí a sociálno-ekonomických
partnerov. Následne boli zástupcovia v Rade partnerstva a tematických komisiách informovaní
o kľúčových oblastiach podpory rozvoja jednotlivých okresov BSK, ktoré vzišli z projektových
zásobníkov a analýzy územia. V súčasnosti prebieha proces tvorby multikriteriálnej analýzy.

Obr. 3. Zasadnutie Rady partnerstva 14.04.2021
Zdroj: BSK

Obr. Ustanovujúce zasadnutie Rady partnerstva
18.11.2020 Zdroj: BSK

PHRSR BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Celý proces tvorby dokumentu prebiehal od roku 2019, kedy bola vypracovaná a prerokovaná
analytická časť dokumentu a pokračoval v roku 2020, kedy bola vypracovaná návrhová
(strategicko-programová) a implementačná (realizačno-finančná) časť dokumentu. Následne
prebehol proces pripomienkovania dokumentu. Vypracovanie dokumentu sa v každej etape
realizovalo za účasti širokej skupiny sociálno-ekonomických partnerov. Dokument bol k
dispozícií aj pre širokú verejnosť. Svojimi postrehmi a pripomienkami pri tvorbe dokumentu
prispeli aj zástupcovia Európskej komisie a Európskej investičnej banky prostredníctvom
pracovnej skupiny JASPERS. Dokopy sa uskutočnilo niekoľko desiatok stretnutí a spolu bolo
týmito spôsobmi zapojených viac ako 300 subjektov, ktoré aktívne prispeli do procesu tvorby
tohto dokumentu. V rámci tvorby dokumentu aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov
na životné prostredie a zdravie obyvateľstva (ďalej len „SEA“). Z dôvodu vyhlásenia
núdzového stavu v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 došlo v roku 2020 k predĺženiu
platnosti PHRSR BSK na roky 2014-2020 do roku 2021 a posunu termínu schválenia PHRSR
BSK na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 2030).
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Regionálna anténa Národnej sieti rozvoja vidieka pre Bratislavský kraj
V oblasti posilnenia informovanosti subjektov pôsobiacich v BSK pokračovala v roku 2020 vo
svojej činnosti Regionálna anténa Národnej sieti rozvoja vidieka pre Bratislavský kraj (ďalej len
„Anténa“). Anténou pre Bratislavský kraj je spoločnosť Cemi, s.r.o., ktorá predstavuje
profesionálnu organizáciu s hlavným cieľom napomáhať efektívnejšiemu čerpaniu externých
zdrojov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Anténa v roku 2020 zorganizovala
4 školenia zamerané na možnosti čerpania finančných prostriedkov v PRV SR 2014 – 2020 a
dokopy 6 vzdelávacích aktivít.
Miestne akčné skupiny
V rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020 (PRV) bolo na podporu
uskutočňovania
operácií
v rámci
stratégií MAS pre Bratislavský kraj
vyčlenených 3 174 021 EUR z
Európskeho
poľnohospodárskeho
fondu
pre
rozvoj
vidieka.
Z
Integrovaného
regionálneho
operačného programu 2014 - 2020
(IROP) to bolo 1 000 000 EUR z
Európskeho
fondu
regionálneho
rozvoja.

Obr. Mapa Verejno-súkromných partnerstiev v Bratislavskom
kraji, ktoré na uchádzali o štatút MAS Zdroj: BSK

Celkové verejné výdavky vrátane
štátneho
spolufinancovania
na
podporu MAS v Bratislavskom kraji
z PRV a IROP dosiahli pre obdobie
2014 - 2020 hodnotu 7 551 888,86
EUR. Po hodnotení vypracovaných
stratégií miestneho rozvoja získali
štatút MAS v Bratislavskom kraji
všetky 4 občianske združenia: Dolné
Záhorie, Podhoran, Malokarpatský
región a Malodunajsko, pričom MAS
Malodunajsko
bola
dodatočne
schválená až 21.12.2018.

Rozvojové stratégie MAS sa v súčasnom programovom období implementujú kombináciou
finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 a Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Základná alokácia pre MAS na území
Bratislavského samosprávneho kraja predstavuje sumu 5 210 383,82 EUR, pričom výška
sumy z alokačnej časti PRV je vo výške 4 023 980, 80 EUR a výška sumy z alokačnej
časti IROP je vo výške 1 186 403, 02 EUR.
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Tabuľka 1 Zoznam schválených MAS s alokáciami na implementáciu rozvojových stratégií
v programovom období 2014 – 2020
Názov MAS

Základná alokácia MAS Alokácia časť PRV Alokácia časť IROP
v€
v€
(PRV +IROP) v €

IČO

Malokarpatský región 42364892

1 294 430,51

1 024 757,49

269 673,02

Podhoran

45013284

1 129 531,31

795 101,31

334 430,00

Dolné Záhorie

42365511

1 753 117,00

1 389 817,00

363 300,00

Malodunajsko

42360021

1 033 305,00

814 305,00

219 000,00

5 210 383,82

4 023 980,80

1 186 403,02

Spolu
Zdroj: BSK

V súvislosti s niekoľkoročným administratívnym meškaním naštartovania procesov
schvaľovania integrovaných stratégií MAS na SR, verejno-súkromné partnerstvá na území
BSK začali vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov konečným prijímateľom prvýkrát až
počas roka 2019.
V druhej polovici roka 2020 sa Inštitút venoval zisťovaniu aktuálnemu stavu a potrebám
miestnych akčných skupín na území kraja s cieľom pripraviť vyjednávaciu pozíciu v oblasti
LEADER pre nové programové obdobie 2023 – 2027, ktorej zvoleným zástupcom sa stal
vedúci Inštitútu Martin Hakel.
Tabuľka 2 Súhrnné výsledky činnosti MAS za rok 2020
Názov MAS
Počet vyhlásených výziev
za rok 2019
Počet predložených
projektov
Počet podporených
projektov
Počet realizovaných
projektov

MAS
Malodunajsko

MAS Dolné
Záhorie

MAS Malokarpatský
región

MAS
Podhoran

IROP

PRV

IROP

PRV

IROP

PRV

IROP

PRV

-

-

4

4

1

8

6

8

-

-

7

11

0

5

3

11

-

-

1

0

0

0

1

0

-

-

0

0

0

0

0

0

Zdroj: BSK

Bratislavská regionálna dotačná schéma (ďalej len „BRDS”) na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020
V decembri 2019 bola vyhlásená v poradí piata výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z BRDS
na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020.
Alokovaných bolo 260 000,00 EUR.
Z dôvodu rozšírenia pandémie COVID-19 a celkového zníženia rozpočtového plánu BSK však
neboli podporené žiadne projekty. Následne v decembri 2020 bola vyhlásená v poradí šiesta
výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja
vidieka na rok 2021. Táto výzva sa čiastočne zmenila, čiže niektoré opätovne podané projekty
z roku 2020 zostali rovnaké, avšak museli sa posudzovať úplne nanovo. Momentálne sú
všetky projekty vyhodnotené a schválené v Zastupiteľstve.
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BRDS na podporu turizmu na rok 2020
V decembri 2019 bola vyhlásená v poradí piata a zároveň posledná samostatná výzva na
podávanie žiadostí o dotáciu z BRDS na podporu turizmu na rok 2020.
Alokovaných bolo 140 000,00 EUR.
Z dôvodu rozšírenia pandémie COVID-19 a celkového zníženia rozpočtového plánu BSK však
neboli podporené žiadne projekty. Následne v roku 2020 nebola vyhlásená ďalšia samostatná
výzva BRDS na podporu turizmu, nakoľko došlo k zániku oddelenia turizmu na BSK, pričom
agendu prebral Inštitút. Inštitút pripravil aj nové znenie výzvy v rámci Bratislavskej regionálnej
dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021.
Hlavnou zmenou oproti minulým rokom bolo začlenenie Schémy na podporu turizmu do
Schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Zlúčením schém bude
BSK k ochrane životného prostredia a rozvoju vidieka lepšie prispievať aj prostredníctvom
podpory udržateľného turizmu na území kraja. Výzva bola otvorená pre tri oblasti: životné
prostredie, turizmus, enviro-výchova, vzdelávanie a osveta. Najväčší dôraz bol kladený na
adaptačné a mitigačné opatrenia ako reakcia na klimatické zmeny prostredníctvom budovania
prvkov zelenej a modrej infraštruktúry a budovaniu vodozádržných opatrení. V rámci turizmu
bolo podporované budovanie cyklistickej a vodnej infraštruktúry. Samotná výzva bola
vyhlásená dňa 20.12.2020 a bola otvorená do 15.2.2021. Momentálne sú projekty
vyhodnotené a schválené v Zastupiteľstve BSK.
BRDS na podporu kultúry na rok 2020
Obnova kultúrnych pamiatok je jednou z dôležitých aktivít ochrany a rozvoja kultúrneho
dedičstva v BSK. V decembri 2019 bola vyhlásená v poradí piata a zároveň posledná
samostatná výzva na podávanie žiadostí o dotáciu z BRDS na podporu kultúry na rok 2020.
Alokovaných bolo 440 000,00 EUR.
Na základe vyhlásenej výzvy bolo prijatých a administratívne schválených niekoľko projektov,
avšak z dôvodu rozšírenia pandémie COVID-19 a celkového zníženia rozpočtového plánu
BSK neboli podporené žiadne projekty. Následne v decembri 2020 bola vyhlásená výzva na
podávanie žiadostí o dotáciu z BRDS na podporu kultúry na rok 2021. Táto výzva sa čiastočne
zmenila, čiže niektoré opätovne podané projekty z roku 2020 zostali rovnaké, avšak museli
sa posudzovať úplne nanovo.

Prioritná oblasť 2 Krajinný a kultúrny potenciál
Druhá kapitola popisuje aktivity zamerané na ochranu a ďalší rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva.
Strategické dokumenty BSK v roku 2020:
1. Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030
2. Regionálny plán udržateľnej mobility BSK
3. Koncept SMART škôl
-

Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na stredných školách v
Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022
(2019, aktualizácia v roku 2020)

7

-

Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k integrovanému
dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu
(2015, aktualizácia v roku 2021)

Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020 – 2030 (ďalej len „KSI BSK“)
KSI BSK je strednodobý strategický dokument, ktorý analyzuje vybrané sociálno-ekonomické
charakteristiky BSK, ktoré majú priamy vzťah k sociálnej inklúzii a na základe analýzy
vybraných problémov a diskusií s relevantnými predstaviteľmi samosprávy, štátnych orgánov,
mimovládnych a neziskových organizácií, identifikuje najzraniteľnejší skupiny obyvateľstva. V
roku 2020 prebiehali aktivity v súlade s Akčným plánom KSI BSK na roky 2020-2030:
sprístupnenie komplexných informácií na webe, spolupráca s predstaviteľmi samospráv,
ministerstiev a neziskových organizácií na témy súvisiace s riešením problémov
najzraniteľnejších skupín. V predmetnom období zástupcovia BSK intenzívne komunikovali s
relevantnými subjektami (na národnej a európskej úrovni) v záujme zabezpečenia potrebných
externých finančných zdrojov (z prostriedkov EŠIF a.i.). V súčasnosti sa pokračuje v plnení
úloh vyplývajúcich z KSI BSK.
Regionálny plán udržateľnej mobility BSK (ďalej len „PUM BSK“)
Bratislavský kraj sa rozhodol využiť tvorbu PUM BSK ako príležitosť a prostredníctvom neho
začať budovať spoločnú dopravnú politiku založenú na vyváženom rozvoji všetkých dôležitých
spôsobov dopravy smerom k jej udržateľnosti. Z tohto dôvodu sa Bratislavský kraj rozhodol
vytvoriť Riadiaci výbor, ktorý je tvorený všetkými dôležitými aktérmi v sektore dopravy v
regióne ako napr.: Železnice slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy SR, Hlavné mesto SR
Bratislava, Bratislavská integrovaná doprava, Železničná spoločnosť Slovensko, Dopravný
podnik Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť atď., ktorý spolu so zhotoviteľom PUM BSK
pripravoval. Základným cieľom pri tvorbe PUM BSK bola zmena deľby dopravnej práce zo
súčasných 30% - 70% v prospech individuálnej automobilovej dopravy na navrhovaných 50%
- 50% v roku 2050. Pri zadaní všetkých uvažovaných opatrení v jednotlivých časových
obdobiach do dopravného modelu sa však zmena dopravnej práce v prospech VOD nezmenila
a ostala stále prakticky zhodná. Preto sa pristúpilo k použitiu prepravnej konštanty, ktorou sa
dodala váha jednotlivým opatreniam tak, aby boli opatrenia vedúce k podpore VOD
zvýhodnené a naopak aby podpora IAD bola potláčaná. Dňa 03.03.2021 bol v zmysle § 13
zákona na MŽP predložený odborný posudok k PUM BSK, ktorý bol vypracovaný odborne
spôsobilou osobou.
Koncept SMART škôl
Dokument obsahuje opis 10 funkcií, ktoré by podľa Bratislavského samosprávneho kraja,
mala plniť SMART škola. Avšak za najdôležitejšie považujeme vytvorenie SMART školy ako
zelenej, digitálnej a inkluzívnej školy, ktorá kontinuálne spolupracuje s ostatnými školami
a zamestnávateľmi, je nie len vzdelávacím, ale tiež športovým, kultúrnym a spoločenským
centrom pre záujmovú, klubovú a voľnočasovú činnosť obyvateľov obce, mesta alebo mestskej
časti, a v rámci podpory celoživotného vzdelávania poskytuje svoje priestory na formálne a
neformálne vzdelávanie pre rôzne skupiny obyvateľov. Súčasťou dokumentu je tiež koncept
SMART kampusu, ktorého jedinečnosť spočíva v prepájaní všetkých stupňov vzdelávania v
rámci jednej inštitúcie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou a prípadová štúdia SMART
kampusu v zahraničí. Dokument nie je nijak záväzný a má slúžiť predovšetkým ako
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predstavenie vízie BSK, akým spôsobom pristupovať k celkovej transformácií školstva,
školskej infraštruktúry a vzdelávania, za účelom jeho komplexného skvalitnenia a
prispôsobenia požiadavkám a potrebám súčasnosti.

OSÚRaRP v roku 2020 v spolupráci s odbormi BSK pripravoval a realizoval viaceré
významné projekty zamerané na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. Medzi
spomínané projekty patria:
Projekt „Kultúrno-spoločenské centrum“
Aktivitami projektu sú rekonštrukcia NKP synagógy v Senci, vybudovanie novostavby
infopavilónu, úprava areálu synagógy za účelom vytvorenia priestoru pre kultúrno-spoločenské
aktivity, vytvorenie regionálneho kultúrno-spoločenského centra ako priestoru pre prezentáciu
stredných a vysokých škôl umeleckého zamerania a expozícia židovskej kultúry. V rámci
projektu bola v roku 2016 dodaná interiérová štúdia, bolo vyhlásené verejné obstarávanie na
dodávateľa stavebných prác a bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok
z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014 - 2020. V priebehu roka
2017 však nebol schválený nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A
Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, z toho dôvodu bol projekt financovaný
z rozpočtu BSK, pričom rozpočet predstavoval sumu 1 584 091,92 EUR. Realizácia projektu
začala v roku 2018. V priebehu roku 2019 bola dokončená fasáda hlavného objektu, vnútorná
omietka a drevená stropná konštrukcia infopavilónu vrátane hydroizolácie, chodba pri
infopavilóne, vonkajšie rampy, hrubá stavba spojovacej chodby, a pokračovalo sa
s reštaurovaním stropu hlavnej sály synagógy
a oplotením záhrady. V roku 2020 sa
vysporiadaním vlastníckeho vzťahu k ploche
pred objektom synagógy BSK pristúpilo k
doprojektovaniu tohto priestoru. Taktiež boli
upravené
fasádne
omietky
susedných
súkromných objektov z oboch strán za pomoci
financií individuálnej dotácie predsedu BSK. Po
dôkladnom zvážení musel Ú BSK odstúpiť od
zmluvy so zhotoviteľom pre neplnenie
zmluvných povinností, a to v auguste 2020.
Preberanie stavby bude Ú BSK realizovať do
Obr. Vizualizácia rekonštrukcie synagógy Senec
konca apríla 2021, následne sa bude
Zdroj: Synagóga Senec: Interiéry – architektonická
aktualizovať projektová dokumentácia ako
štúdia, Ing. arch. J. Sekan, Ing. arch. P. Simko, júl 2016
podklad pre následné vyhlásenie VO na
nového zhotoviteľa stavby. Nový zhotoviteľ bude pokračovať v dobudovaní infopavilónu, ako
aj rekonštrukcii historického objektu synagógy. Súbežne s tým prebiehajú projektové práce na
interiérové úpravy jednotlivých priestorov objektu v synergii s tvorbou konkrétnej špecifikácie
možností využitia a prípravné práce na inštaláciu stálej expozície. Predpokladaný termín
ukončenia projektu sa očakáva na august 2021.
Projekt „Vybudovanie ekocentra v Čunove“
Projekt vychádza aj z Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier
v BSK. V rámci prvej etapy v roku 2019 bol schválený projekt Ekocentra v Čunove cez
program Interreg V-A SK-AT, kde je celkový rozpočet 5,1 mil. EUR, pričom rozpočet aktivít
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BSK je vo výške 3 183 241,05 EUR, z toho spolufinancovanie BSK predstavuje 5 % v sume
159 162 EUR. Aktuálne prebieha príprava podkladov na VO na výber dodávateľa stavebných
prác. Druhá etapa projektu, ktorá zahŕňa revitalizáciu záhrady za kaštieľom a dofinancovanie
2 expozičných miestností v kaštieli, bola odsúhlasená Zastupiteľstvom BSK dňa 8.11.2019.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v decembri 2019 cez program Interreg
SK-HU s celkovým rozpočtom 2 000 000 EUR, s rozpočtom aktivít BSK vo výške 1 100 000
EUR pri spolufinancovaní BSK vo výške 5% v sume 55 000 EUR. V priebehu roku 2020 bola
vypracovaná požiadavka na VO ohľadom spracovania odborných textov k pripravovanej
expozícii a ich redakcia = scenár, zároveň dopracovanie existujúceho ideového návrhu
expozície od Dynamic 3D s.r.o. a následne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie
skutočnej realizácie. V tretej fáze je naplánovaná rekonštrukcia sýpky, kde vznikne kultúrnovýstavný priestor. O externé zdroje EÚ na jej financovanie sa bude BSK uchádzať v novom
programovom období po roku 2021.

Obr. Vizualizácia tematickej expozície v Ekocentre
Čunovo

Obr. Vizualizácia rekonštrukcie kaštieľa Čunovo
Zdroj: Zámer kaštieľ a sýpka Čunovo, ing. arch. Patrik
Martin – EKODOMY.sk, december 2016

Zdroj: BSK

Projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“
Projektom zameraným na zachovávanie a rozvoj tradícií je aj projekt Kultúrno-kreatívne
oživenie tradícií. Aktivitami sú rekonštrukcia kaštieľa a parku v Modre, zabezpečenie
technického zázemia v priestoroch MOS pre rôzne cieľové skupiny, vytvorenie digitálnodokumentačného centra pre zachovanie kultúrneho dedičstva, sieťovanie a tvorba kultúrnej
databázy a marketingové aktivity. V roku 2016 bola dodaná interiérová štúdia a taktiež bolo
vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie objektov. Samotná žiadosť
o nenávratný finančný príspevok z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko
2014 – 2020 bola podaná v priebehu februára 2017. Zmluva o NFP bola podpísaná v júni
2018, pričom k odovzdaniu staveniska došlo v auguste 2018. V priebehu roka 2019 bola
finalizovaná rekonštrukcia strechy a pokračovalo sa s ďalšími rekonštrukčnými prácami
v rámci interiéru a exteriéru objektu, v súčasnosti prebieha osádzanie okien a dverí a
revitalizácia záhrady. Ukončenie projektu sa predpokladá v júli 2022. Celkový rozpočet
projektu predstavoval 3 659 495,99 EUR, z toho rozpočet na aktivity BSK boli 2 125 313,46
EUR. Ďalšie finančné prostriedky vo výške 65 413,91 EUR boli podľa dodatku č. 1 hradené
z Odboru investičných činnosti BSK.
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Vo februári 2020 zorganizoval BSK spolu s partnermi odbornú konferenciu na tému „Tradičné
remeslá včera a dnes“. Cieľom bola diskusia o rekonštrukcií kaštieľa v Jedenspeigene
a prínose digitalizácie pre zachovanie kultúrneho dedičstva. Na konferencií sa predstavili
speakri zo Slovenska a Rakúska. V období od 10.10.2019 do 28.03.2020 bola realizovaná
spoločná „Výstava o víne a výrobe vína“. Súčasne sa v priebehu roka 2020 pokračovalo na
zabezpečení technologického vybavenia pre Digitálno-Dokumentačné centrum. Dňa
10.9.2020 bola zorganizovaná odborná degustácia festivalu vín „Rizlingov rýnskych“, kde
odborná porota zložená z rakúskych a slovenských degustátorov, hodnotila 57 vzoriek
(výsledkom je 16 Zlatých a 26 strieborných ocenení, ďalšie vína získali bronzové ocenenia).

Obr. Vizualizácia kaštieľa a parku v Modre

Obr. Projekt KOZRO ZÁLESIE

Zdroj: Malokarpatské osvetové centrum, január 2020

Zdroj: BSK

Projekt „KORZO ZÁLESIE“
Projekt trval od roku 2018 do apríla 2020. Rozprestiera sa na ploche približne 4400 m2
ležiacej medzi cestnou komunikáciou a Malým Dunajom, ktorá je využívaná ako konečná
zastávka autobusov, resp. odstavná plocha pre automobily. Tento úzky priestor pri vode bol
dlhý čas využívaný na vylodenie alebo nalodenie účastníkov splavov, ako aj na rôzne
obecné akcie. Na polo ostrove bývalého smetiska pri vode stojí Záleský maják s vyhliadkou a
školou na vode. Táto drevená rozhľadňa na pozorovanie okolitej fauny nastavila smerovanie
vo využití okolitého priestoru pre trávenie voľného času v prírode. Rozpočet projektu
predstavoval sumu 280 701,25 EUR a bol spolufinancovaný Programom spolupráce
INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Prioritná oblasť 3 Dostupnosť a vybavenosť sídel
Tretia kapitola je zameraná na aktivity zlepšujúce dopravnú, zdravotnú a sociálnu
infraštruktúru na území kraja. OSÚRaRP počas roka 2020 aj v tejto oblasti pripravoval
a realizoval viaceré projekty:
Projekt „SACRA VELO“
Cieľom projektu „Sacra Velo“ bolo vytvoriť nový a unikátny cezhraničný produkt cestovného
ruchu pomocou prezentácie bohatého kultúrneho, sakrálneho a prírodného dedičstva na
území 4 žúp pozdĺž rieky Dunaj. Súčasťou projektu bola tiež výstavba približne 4 kilometre
dlhého úseku cyklotrasy od obce Vajnory po obec Ivanka pri Dunaji. Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok bola v priebehu roka 2017 schválená, pričom následne bolo vyhlásené
verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Celkový rozpočet projektu bol
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stanovený na 2 538 651,01 EUR, pričom na aktivity BSK boli z tohto rozpočtu vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 756 021 EUR. Projekt BSK ďalej spolufinancoval 5 %
spoluúčasťou, čo predstavuje 37 801,05 EUR, a tak isto bolo zaplatené z rozpočtu BSK
dofinancovanie projektu v sume 40 768,56 EUR. Realizácia projektu sa začala v roku 2018
pričom v prvom kvartáli roka 2019 bola dobudovaná cyklotrasa medzi obcami Vajnory a Ivanka
pri Dunaji. Stavebné práce na cyklotrase JURAVA II boli ukončené a stavba prevzatá dňa 31.
1. 2019. Projekt bol oficiálne ukončený v apríli 2021 záverečnou konferenciou.

Obr. Projekt SacraVelo

Obr. Projekt DANUBE BIKE & BOAT

Zdroj: BSK

Zdroj: BSK

Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“
Projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ sa zameriava na využitie
bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenia unikátnej
atraktívnej a konkurencieschopnej európskej turistickej destinácie „Dunajské ostrovy“ resp.
„Danube Islands“, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu
podunajskej oblasti. Projekt tiež zahŕňa vybudovanie alebo zrekonštruovanie cyklotrás o dĺžke
približne 6 kilometrov v rámci území obci Most pri Bratislave, Zálesie a mestskej časti Vrakuňa.
Rozpočet projektu je na úrovni 2 986 181,62 EUR z toho pre BSK bolo vyčlenených 220 000
EUR. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v priebehu roka 2017.
Následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa stratégie rozvoja a
marketingovej stratégie turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja. Realizácia aktivít
projektu sa začala v novembri 2017, pričom v priebehu roka 2018 sa spracovala Stratégia
rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj, vytvorila destinačná značka
s dizajnmanuálom, začala sa rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky vodný mlyn v obci
Jelka v Trnavskom kraji. V priebehu roka 2019 boli riešené zvyšné aktivity projektu: workshop
sieťovania stakeholderov, propagáciu destinácie na domácich aj zahraničných veľtrhoch,
intenzívnu marketingovú kampaň na sociálnych sieťach, vybraných webových portáloch,
periodikách, rádiách, TV a bilboardoch, zorganizovanie podujatia pre širokú verejnosť pod
názvom MDD Green Week vo Vrakuni, fotosúťaž a vytvorenie krátkeho videofilmu o destinácii.
Projekt bol oficiálne ukončený v máji 2020.
Projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“
Ďalším kľúčovým projektom, ktorý OSÚRaRP v spolupráci s Odborom dopravy pripravoval v
zmysle AP BSK, bol projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“, ktorý je
financovaný v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. Projekt
bol vynútený nevyhovujúcim stavom, vysokou intenzitou predovšetkým nákladnej dopravy a
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nedostačujúcimi parametrami konštrukcie vozovky. Samotná modernizácia predstavovala
rozšírenie cesty zo 6 metrov na šírku 9,5 metra v dĺžke 7,787 kilometra. Žiadosť o NFP bola
podaná a následne schválená v priebehu prvej polovice roka 2017. Následne bolo vyhlásené
verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Rekonštrukcia a modernizácia cesty prebiehala od
augusta roku 2018 do septembra roku 2019, v októbri 2019 bola cesta sprejazdnená vodičom.
V novembri 2019 bola cesta preklasifikovaná na cestu II. triedy (II/143). Celková suma projektu
bola 6 669 749,04 EUR, spolufinancovanie BSK predstavovalo 5 % v sume 311 879,40 EUR.
Dofinancovanie z rozpočtu BSK predstavovalo 2 144 953,58 EUR. Modernizácia cesty
prispieva okrem zvýšenia bezpečnosti aj k úspore času, ktorá bola v Analýze nákladov a
výnosov vyčíslená na 1 minútu 12 sekúnd na jeden prejazd daného úseku. Od roku 2020
prebieha delimitácia pozemkov v rámci VO Záhorie. Po ukončení tohto procesu bude BSK
rokovať s majiteľmi pozemkov o možnom majetkovo-právnom vysporiadaní vo vzťahu
k vybudovaniu cyklotrasy Malacky - Rohožník.
Projekt „Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok – Modra“
Druhým významným projektom, pripravovaným v spolupráci s Odborom dopravy, bol projekt
Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok – Modra, ktorého hlavným cieľom je vybudovanie
obchvatu miest Modra a Pezinok a obcí Vinosady, Slovenský Grob a Chorvátsky Grob za
účelom odľahčenia dopravy na vyťaženom úseku cesty II/502 Bratislava – Pezinok – Modra,
a zároveň zabezpečiť kvalitné napojenie spomínaného územia na diaľnicu D1, ktorá je
zahrnutá medzi TEN-T koridory - koridory najvyššieho európskeho významu. Prvá etapa
projektu, úsek Triblavina – Teplé pramene, Chorvátsky Grob, je financovaná z IROP 2014 –
2020, žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola schválená v marci 2021. V júni 2019 bolo
vydané územné rozhodnutie na realizáciu I. etapy projektu a na konci roka 2019 bola
spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie na predmetnú etapu. V priebehu roka 2020
bolo získané právoplatné stavebné povolenie, pričom verejné obstarávanie na zhotoviteľa
stavby bolo vyhlásené v apríli 2021.
Okrem vyššie uvedených projektov BSK do konca roka 2020 v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu bolo doposiaľ podaných 6 projektov na budovanie
prestupných terminálov pričom 3 projekty už boli zrealizované. V prípade budovania cyklotrás
bolo doteraz podaných 14 projektov pričom 5 projektov už bolo zrealizovaných.
V rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rozširovanie kapacít
materských škôl, ktorá bola vyhlásená 6.12.2016, bolo do konca roka 2020 schválených 29
projektov. Celková výška oprávnených výdavkov spomínaných projektov na rozširovanie
kapacít materských škôl dosiahla takmer 12,2 miliónov EUR.
Proces deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb BSK
V roku 2020 bolo v procese deinštitucionalizácie a transformácie 7 zariadení sociálnych
služieb v správe BSK: Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania
MEREMA (ďalej len „DSS a ZPB MEREMA“), Domov sociálnych služieb a zariadenie pre
seniorov RAČA (ďalej len „DSS a ZPS Rača“), Domov sociálnych služieb pre dospelých,
Báhoň (ďalej len “DSS Báhoň”), Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
(ďalej len “DSS Kaštieľ“), Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom (ďalej len “ZSS Pod

13

hradom”), Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi (ďalej len “CSS Pod Karpatmi”),
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie (ďalej len “GAUDEAMUS”).
V roku 2020 sa v týchto zariadeniach v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie realizovalo:
DSS a ZPB MEREMA: vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu a rekonštrukciu
objektov,, ukončené verejné obstarávanie na zhotovenie stavby v Dubovej a Častej a
rekonštrukciu objektu v Modre – Kráľovej, ukončený proces verejného obstarávania na
dodávateľa stavebných prác, začatie stavebných prác v Dubovej a Častej.
DSS a ZPS Rača: podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 1. etapy
deinštitucionalizácie zariadenia, ukončená projektová dokumentácia na výstavbu objektu
(Račianska ul.) a rekonštrukciu objektu (Strelkova ul.), - ukončený
proces
verejného
obstarávania na dodávateľa stavebných prác, zapojenie sa do 2. etapy národného
projektu DI zariadení sociálnych služieb, realizácia vzdelávacích aktivít a začatie tvorby
Transformačného plánu. Dňa 12.8.2020 sa uskutočnilo slávnostné poklepkanie základného
kameňa projektov deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK, za účasti zástupcov dotknutých ministerstiev, IA MPSVR SR, poslankyne NR
SR Jany Žitňanskej a médií. Súčasťou slávnostného poklepkania bola odborná diskusia na
tému deinštitucionalizácie a transformácie zariadení sociálnych služieb.
DSS Báhoň: zapojenie sa do 2. etapy národného projektu DI zariadení sociálnych služieb,
realizácia vzdelávacích aktivít a začatie tvorby Transformačného plánu,
DSS Kaštieľ: zapojenie sa do 2. etapy národného projektu DI zariadení sociálnych služieb,
realizácia vzdelávacích aktivít a začatie tvorby Transformačného plánu,
ZSS Pod hradom: zapojenie sa do 2. etapy národného projektu DI zariadení sociálnych
služieb, realizácia vzdelávacích aktivít a začatie tvorby Transformačného plánu
CSS Pod Karpatmi: sa do 2. etapy národného projektu DI zariadení sociálnych služieb,
realizácia vzdelávacích aktivít a začatie tvorby Transformačného plánu.
Zároveň bol začiatkom roka 2021 spustený proces spracovania Koncepcie inklúzie Rómov
na území BSK v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v uvedenej oblasti

Obr. Novostavba Dubová - vizualizácia

Obr. Rekonštrukcia Kráľová - vizualizácia

Zdroj: BSK

Zdroj: BSK

Príloha: Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020 za rok 2020
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