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ODBOR SOCIÁLNYCH VECÍ

1. "Nezávislé" bývanie ľudí so
Termín
Zodpovedný:
zdravotným postihnutím
plnenia:
Kľúčový krok Spracovanie projektového zámeru
OSV
05/14
A:
pre opravu bytov
Rekonštrukcia malometrážnych bytov bola zapracovaná do
investičného plánu Odboru investičných činností, správy
Zdôvodnenie:
majetku a verejného obstarávania Úradu BSK na prvý polrok
r.2015.
Kľúčový krok Oprava bytov podľa spracovaného OIČSMaVO/
12/14
B:
projektového zámeru
OIČ
Po preverení dispozičných možností bytov bolo zistené, že ich
nie je možné prestavať na bývanie pre vozíčkarov a občanov
Zdôvodnenie: s vážnym postihnutí pohybového ústrojenstva. Z týchto
dôvodov bola po dohode s OSV realizácia presunutá.
Návrh nového termínu: 08/15
Kľúčový krok
Stanovenie prevádzkovateľa bytov OSV
12/14
C:
Odovzdanie bytov do užívania prevádzkovateľovi (Domov
Zdôvodnenie: sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO, Haanova 3638, Bratislava).
Malometrážne byty v bytovom dome na Mokrohájskej ceste 6
v Bratislave (v majetku BSK) sú toho času v správe GAUDEAMUSZKR, zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK. Zámerom OSV je, aby boli byty prevedené do správy iného
zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
za účelom prevádzkovania nezávislého bývania pre ľudí so
zdravotným postihnutím. Uskutočnilo sa rokovanie so
Iné:
štatutárnymi zástupcami GAUDEAMUS-ZKR a potenciálnym
prevádzkovateľom, na ktorom OSV tento zámer prezentovalo.
Zástupcovia potenciálneho prevádzkovateľa pripravili koncept
poskytovania služby v týchto bytoch. Projektový zámer pre
opravu bytov vychádza práve z konceptu poskytovania tejto
služby, aby úprava a zariadenie bytov zodpovedali potrebám
ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí budú v bytoch bývať.
Projekt:

Stav:
splnené

priebežne
plnené

splnené

Projekt:

2. Bezpečný ženský dom

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:

Kľúčový krok
A:

Verejné obstarávanie realizátora
stavebných/rekonštrukčných prác

OIČSMaVO/
OVO/OIČ/
OSÚRaRP

04/14

priebežne
plnené

Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo
Zdôvodnenie: k posunu všetkých následných krokov.
Návrh nového termínu: 03/15
Kľúčový krok
B:

Rekonštrukcia budovy v Prievoze

OIČSMaVO
/OIČ

02/15

priebežne
plnené
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Plnenie kľúčového kroka B je podmienené splnením kľúčového
kroka A, pričom zatiaľ nie je vybraný dodávateľ stavby, termín
Zdôvodnenie: realizácie rekonštrukcie bude prispôsobený výberu dodávateľa.
Návrh nového termínu: 07/15
Kľúčový krok
C:

Mzdové náklady (koordinátor
projektu, fin. manažér)

OSÚRaRP

12/14

nesplnené

Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo
Zdôvodnenie: k posunu všetkých následných krokov.
Návrh nového termínu: 04/16
Kľúčový krok
D:

Informovanie a publicita

OKP

06/14

nesplnené

Vzhľadom k zdĺhavému hodnoteniu žiadosti o NFP došlo
Zdôvodnenie: k posunu všetkých následných krokov.
Návrh nového termínu: 04/16
Iné:

Projekt:
Kľúčový krok
A:

3. Investičná podpora zariadení
sociálnych služieb na Hontianskej
12 a 16
Projektový zámer pre
debarierizáciu zariadenia na
Hontianskej 12

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:

OSV

05/14

nesplnené

V prípade zabezpečenia zdrojov financovania navrhuje OSV
úlohu vypracovať projektový zámer pre debarierizáciu
zariadenia podporovaného bývania na Hontianskej ul. 12
presunúť na rok 2015 a zaradiť do zoznamu budov na zníženie
Zdôvodnenie: energetickej náročnosti.
Na základe návrhu OSV bolo vypracovanie projektového
zámeru presunuté.
Návrh nového termínu: 05/15
Kľúčový krok
B:

Spracovanie projektovej
dokumentácie pre zateplenie
Hontianskej 12

Zdôvodnenie:

Investičný zámer si nevyžaduje spracovanie projektovej
dokumentácie

Kľúčový krok
C:

Spracovanie projektovej
dokumentácie pre zateplenie
Hontianskej 14

Zdôvodnenie:

Investičný zámer si nevyžaduje spracovanie projektovej
dokumentácie

Kľúčový krok
D:

Verejné obstarávanie pre výber
zhotoviteľa PD a inštalácie výťahu

Zdôvodnenie:

Kľúčový krok D zrušený z dôvodu zrušenia predošlých
kľúčových krokov B a C.

OIČSMaVO/O
12/14
IČ

OIČSMaVO/O
12/14
IČ

OIČSMaVO/O
06/15
VO

zrušené

zrušené

zrušené
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Kľúčový krok
B:

Výber zhotoviteľa stavby
Návrh nového termínu: 12/15

OIČSMaVO/O
VO/OIČ

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:

Realizácia stavby
Návrh nového termínu: 12/15

OIČSMaVO/O
IČ

Zdôvodnenie:

Iné:

OSV aj Domov sociálnych služieb
prof. K.Matulaya pre deti
a dospelých (správca objektov)
vnímajú projekt ako užitočný
a prínosný, či už pre zlepšenie
dostupnosti pre prijímateľov
s obmedzenou schopnosťou
pohybu (výťah), alebo pre úsporu
nákladov na energie (zateplenie
objektov).

Projekt:

4. Deinštitucionalizácia a
transformácia DSS Stupava

Kľúčový krok
A:

Spracovanie ideového zámeru DIaT
OSV
DSS Stupava

1
2
/
1
4

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:

05/14

splnené

12/14

nesplnené

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

Spracovanie projektového zámeru
DIaT DSS Stupava

OSV/OIČSMa
VO/OIČ/SM/
OSÚRaRP

DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave je zariadenie sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorého transformácia a
znižovanie kapacity je jednou z priorít Koncepcie rozvoja
sociálnych služieb v kompetencii BSK. K otázke
deinštitucionalizácie a transformácie tohto zariadenia sa
uskutočnilo viacero stretnutí, jedno z nich aj za účasti zástupcov
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva
pôdohospodárstva SR, primátora mesta Stupava a zástupcu
Európskej komisie. Ideový zámer deinštitucionalizácie
Zdôvodnenie: a transformácie tohto zariadenia je spracovaný, jeho
rozpracovanie do podoby projektového zámeru sa bude odvíjať
od podmienok zdroja financovania projektu. Projekt
pravdepodobne nebude realizovaný (alebo v pôvodne
plánovanom rozsahu) v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu na obdobie 2014-2020, nakoľko toho
času známe podmienky programu neumožňujú BSK garantovať
dostatočne uskutočniteľnosť projektu a dlhodobú udržateľnosť
transformovaných služieb. Deinštitucionalizácia a transformácia
DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave zostáva prioritou OSV, ktorý
v spolupráci s príslušnými odbormi Úradu BSK bude hľadať
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ďalšie zdroje financovania zámeru.
Návrh nového termínu: 06/15
Kľúčový krok
C:

Vypracovať podklad pre
spracovanie projektového zámeru
(transformačný plán)

OSÚRaRP/OS
V

06/15

Analýza vhodných obecných
objektov a pozemkov pre
transformáciu DSS a ZPS v okolí
mesta Stupava

OIČSMaVO/S
M/PO

09/15

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
D:
Zdôvodnenie:

Iné:

Projekt:

Kľúčový krok
A:

Vypracovanie podkladu pre spracovanie projektového zámeru
(transformačný plán) bude obsahovať presnejšiu špecifikáciu
potrieb transformácie zariadenia soc.služieb (typ pozemkov,
dispozičné riešenie objektov ako aj ich samotná lokalizácia).
5. Podpora deinštitucionalizácie
sociálnych služieb v okresoch
Pezinok a Bratislava
Analýza možností riešenia
deinštitucionalizácie zariadení
sociálnych služieb v okresoch
Pezinok a Bratislava

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:

OSV

05/14

splnené

Zdôvodnenie:

Po analýze možností deinštitucionalizácie zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v okrese Pezinok sa
identifikovalo ako vhodné zariadenie DSS a ZPB MEREMA, Pri
starom mlyne, Modra.

Kľúčový krok
B:

Analýza obecných objektov
a pozemkov pre podporované
bývanie v okolí mesta Modra a
Bratislava

Zdôvodnenie:

Správa majetku urobila analýzu vhodných pozemkov vo
vlastníctve BSK, ktorá ukázala, že vhodné pozemky BSK nemá.
Na základe rokovania sa spraví posúdenie vhodných pozemkov
vo vlastníctve obcí v okresoch Pezinok a Bratislava. Ak ani
obecné pozemky nebudú vhodné, bude potrebné kúpiť
komerčné pozemky.
Návrh nového termínu: 06/2015

Kľúčový krok
C:

Ideový zámer pre
deinštitucioanlizáciu zariadení
sociálnych služieb v okresoch
Pezinok a Bratislava

Zdôvodnenie:

Ideový zámer pre deinštitucionalizáciu a transformáciu tohto
zariadenia a hľadanie vhodných lokalít a objektov bude OSV
realizovať po tom, ako budú známe podmienky poskytovania
finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho

OSV/PO/OIČS
12/14
MaVO/SM

OSV

12/14

priebežne
plnené

priebežne
plnené
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operačného programu na obdobie 2014-2020.
Kľúčový krok
D:

Vypracovať podklad pre
OSÚRaRP/OS
spracovanie projektového zámeru
V
(transformačný plán)

06/15

Spracovanie projektového
zámeru DIaT zariadenia DSS a ZPB
MEREMA a zariadenia v okrese
Bratislava

09/15

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
E:

OSV/OIČSMa
VO/OIČ/SM/
OSÚRaRP

Zdôvodnenie:
V období 2-10/2015 bude realizované vzdelávanie
zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb DSS a ZPB
MEREMA zamerané na získanie zručností, vedomostí
a skúseností potrebných pre úspešné zvládnutie procesu
deinštitucionalizácie.

Iné:

Projekt:

Kľúčový
A:

6. Program celoživotného
vzdelávania zamestnancov
zariadení sociálnych služieb v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
krok Spracovanie projektového
zámeru na úroveň kvalitatívnych
a kvantitatívnych potrieb CŽV

Zdôvodnenie:

Kľúčový
B:

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSV

12/14

priebežne
plnené

V mesiaci 11/2014 bolo realizované mapovanie individuálnych
vzdelávacích potrieb zamestnancov zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti. OSV v mesiaci 12/2014
spracováva a kategorizuje získané údaje a výstupy mapovania
individuálnych vzdelávacích potrieb zamestnancov.
Návrh nového termínu: 01/2015

krok Analýza možností financovania z
externých zdrojov

Zdôvodnenie:

Stav:

OSÚRaRP

06/15

Krok B bude realizovaný po realizácii kroku A.

Iné:

Projekt:

Kľúčový
A:

7. Hodnotenie kvality sociálnych
služieb v kompetencii BSK a
monitorovanie ich plnenia
krok Vyhodnotenie zariadení
sociálnych služieb podľa nových
štandardov kvality

Zdôvodnenie:

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSV

priebežne

Stav:

zrušené

Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby
nebola doposiaľ zo strany MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu
hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby má podľa
zákona o sociálnych službách výlučne Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).
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Kľúčový
B:

krok Zverejnenie kvalitatívneho
zoznamu

OSV

priebežne

Zdôvodnenie:

Metodika hodnotenia kvality poskytovanej sociálnej služby
nebola doposiaľ zo strany MPSVR SR zverejnená. Kompetenciu
hodnotiť kvalitu poskytovanej sociálnej služby má podľa
zákona o sociálnych službách výlučne Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR).

Iné:

Dôvod zrušenia projektu: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov v § 104, odseku 4
ustanovil Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny, aby
hodnotil podmienky kvality sociálnej služby prostredníctvom
poverených štátnych zamestnancov.

Projekt:

8. Podpora spolupráce a
sieťovania poskytovaných
sociálnych služieb poskytovaných
v kompetencii obcí a BSK

zrušené

Stav:
Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSV

12/14

Kľúčový krok
A:

Spracovanie koncepcie spolupráce
samosprávy

Zdôvodnenie:

OSV pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb
v kompetencii BSK na roky 2015-2019 a na jej príprave plánuje
spolupracovať s obcami v regióne BSK. Spolupráca na príprave
tohto materiálu je vhodným odrazovým mostíkom pre
nadviazanie a rozvíjanie partnerskej spolupráce s cieľom
vytvoriť funkčnú a doplňujúcu sa sieť sociálnych služieb
poskytovaných v kompetencii obcí a VÚC. Vzhľadom na túto
skutočnosť OSV navrhuje spracovanie koncepcie takejto
spolupráce presunúť na rok 2015.
Návrh nového termínu: 12/2015

nesplnené

Iné:

Projekt:

10. Podpora zriadenia Centra
včasnej intervencie

Kľúčový krok
A:

Spracovanie ideového zámeru

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:

OSV

12/14

splnené

Zdôvodnenie:

V roku 2014 sa uskutočnilo 5 stretnutí odbornej pracovnej
skupiny. Stretnutia pracovnej skupiny vytvorili priestor na
iniciatívu niektorých jej členov a zriadenie Centra včasnej
intervencie v mesiaci 1/2015.

Kľúčový krok
B:

Spracovanie projektového zámeru

Zdôvodnenie:

V roku 2014 sa uskutočnilo 5 stretnutí odbornej pracovnej
skupiny. Stretnutia pracovnej skupiny vytvorili priestor na
iniciatívu niektorých jej členov a zriadenie Centra včasnej
intervencie v mesiaci 1/2015.

OSV

07/15

splnené
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Iné:

OSV plánuje naďalej spolupracovať s členmi pracovnej skupiny
v r.2015 za účelom prípravy koncepcie poskytovania služieb
včasnej intervencie v regióne BSK.
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ODBOR KOMUNIKÁCIE A PROPAGÁCIE
Projekt:

11. Implementácia korporátnej
identity BSK

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Spustenie multimediálnych
aplikácii: proe.biz

OKaP

03/14

Zdôvodnenie:

Projekt pozastavený z dôvodu neukončeného schvaľovacieho
procesu, príprava internej smernice upravujúca celý proces
Návrh nového termínu: 12/2015

Kľúčový krok
B:

Merkantilné tlačoviny: proe.biz

Zdôvodnenie:

Krok B bude realizovaný po realizácii kroku A.

OKaP

Stav:
nesplnené

06/14

nesplnené

06/14

nesplnené

06/14

nesplnené

09/14

nesplnené

09/14

nesplnené

Návrh nového termínu: 03/16
Kľúčový krok
C:

Prezentačné materiály (roll-up,
brožúry): proe.biz

OKaP

Zdôvodnenie:

Krok C bude realizovaný po realizácii kroku B.
Návrh nového termínu: 03/16

Kľúčový krok
D:

Reklamné predmety: proe.biz

OKaP

Zdôvodnenie:

Krok D bude realizovaný po realizácii kroku C.
Návrh nového termínu: 03/16

Kľúčový krok
E:

Spustenie info systému
(interiér/exteriér): proe.biz

OKaP

Zdôvodnenie:

Krok E bude realizovaný po realizácii kroku D.
Návrh nového termínu: 06/16

Kľúčový krok
F:

Spracovanie stratégie
propagačnej kampane a II. fázy
implementácie v roku 2015

OKaP

Zdôvodnenie:

Krok F bude realizovaný po realizácii kroku E.
Návrh nového termínu: 09/16

Iné:

Projekt:

12. Internetová televízia BSK

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:
10

Kľúčový krok
A:

Spracovanie analýzy dopadu
zavedenia internetovej TV BSK

OKaP

09/14

Zdôvodnenie:

Vzhľadom na prebiehajúci proces tvorby internetovej televízie
prepojenej s vyučovacím procesom na niektorých vybraných
školách nebolo možné dostatočne kvalifikovane vypracovať
analýzu dopadu zavedenia internetovej TV BSK. Nakoľko
prebiehajú rokovania z jednotlivými riaditeľmi škôl, je
potrebné vypracovanie analýzy presunúť na uvedený dátum.
V tomto termíne bude už pravdepodobne spustená pilotná
forma internetovej televízie v minimalistickom formáte.
Návrh nového termínu: 12/2015

nesplnené

Iné:

Projekt:

13. Knižná publikácia o
Bratislavskom kraji

Kľúčový krok
A:

Výber autora - objednávka

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OKaP

03/14

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc
eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku
2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 03/2015

Kľúčový krok
B:

Grafické spracovanie a zalomenie

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo
výške 50 tisíc eur na projekt „Naša škôlka, náš
kraj“ v rozpočtovom roku 2014, sme
implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 06/2015

Kľúčový krok
C:

Tlač publikácie

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc
eur na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku
2014, sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 06/2015

OKaP

OKaP

Stav:
nesplnené

06/14

nesplnené

06/14

nesplnené

Iné:

Projekt:

14. Analýza možností
komunikácie a propagácie kraja

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Príprava stratégie a vizuálnej
koncepcie

OKaP

03/14

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur

Stav:
nesplnené
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na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014,
sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 03/2015
Kľúčový krok
B:

Výber agentúry verejným
obstarávaním

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur
na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014,
sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 06/2015

Kľúčový krok
C:

Spracovanie analýzy a nastavenie
stratégie

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur
na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014,
sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 09/2015

OKaP

OKaP

06/14

09/14

nesplnené

nesplnené

Iné:

Projekt:

15. Projekt Piknik&Bike (II. Fáza)

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Príprava stratégie a vizuálnej
koncepcie

OKaP

03/14

splnené

Produkčné a technické
zabezpečenie

OKaP

03/14

splnené

Kľúčový krok
C:

Realizácia a promo P&B Medická
záhrada

OKaP

06/14

zrušené

Zdôvodnenie:

Pripravené 26.4.2014, ale kvôli počasiu muselo byť zrušené.

Kľúčový krok
D:

Realizácia a promo P&B Deň detí
Čunovo

Zdôvodnenie:

Podujatie sa konalo v areáli Divoká Voda Čunovo.

Kľúčový krok
E:

Realizácia a promo P&B
Cyklomost slobody

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur
na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014,
sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 06/2015

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:
Zdôvodnenie:

OKaP

OKaP

06/14

splnené

06/14

nesplnené
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Kľúčový krok
F:

Multimediálne app P&B

Zdôvodnenie:

Z dôvodu presunu finančných prostriedkov vo výške 50 tisíc eur
na projekt „Naša škôlka, náš kraj“ v rozpočtovom roku 2014,
sme implementáciu týchto aktivít presunuli na ďalšie
rozpočtové obdobie, t.j. v roku 2015.
Návrh nového termínu: 03/2015

Iné:

Projekt Piknik&Bike je vlastným podujatím BSK, ktoré svojím
zámerom podporuje aktívny oddych v prírode a zdravý životný
štýl. Predmetné podujatie sa teší veľkej obľube širokej
verejnosti a je veľmi efektívny marketingový nástroj na
budovanie pozitívneho imidžu BSK. Predmetné programové
aktivity sú splnené, projekt pokračuje.

Projekt:

16. Propagácia po ukončení
projektu: Rekonštrukcia
Bratislavského bábkového
divadla
Spracovanie konceptu možností
propagácie BBD s cieľom zvýšiť
návštevnosť divadla, ako aj zvýšiť
povedomie o značke s pozitívnym
dopadom na zriaďovateľa

Kľúčový krok
A:

Zdôvodnenie:

OKaP

03/14

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OKaP

06/14

nesplnené

Stav:
nesplnené

Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej
rekonštrukcie, ktorá ešte nezačala.
Návrh nového termínu: 06/2015

Iné:

Projekt:

Kľúčový krok
A:

Zdôvodnenie:

17. Propagácia po ukončení
projektu: Rekonštrukcia
polikliniky Karlova Ves,
Bratislava
Spracovanie konceptu možností
propagácie Polikliniky s cieľom
zvýšiť povedomie o značke s
pozitívnym dopadom na
zriaďovateľa

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OKaP

06/14

Stav:
nesplnené

Spracovanie konceptu je podmienené začiatkom samotnej
rekonštrukcie, ktorá ešte nezačala.
Návrh nového termínu: 06/2015

Iné:
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ODBOR ÚP, GIS a ŽP
Projekt:

Kľúčový krok
A:

18. Urbanistická štúdia na
ochranu proti prívalovým
dažďom v Malokarpatskej oblasti

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OÚPGISaŽP

02/14

splnené

Uskutočnenie VO

OIČSMaVO
/OVO

06/14

splnené

Spracovanie štúdie

OÚPGISaŽP

12/14

splnené

Naformulovanie zadania

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:
Zdôvodnenie:
Iné:

Štúdia rieši špecifické krajinno-ekologické problémy na území v
Malokarpatskej oblasti. Bude využitá ako územnoplánovací
podklad v procese aktualizácie územnoplánovacej
dokumentácie regiónu a dotknutých obcí. Vypracovaním štúdie
obce získavajú podklad pre podrobnejšie rozpracovanie
problematiky ochrany proti prívalovým dažďom na ich území.

Projekt:

19. GIS - Geografický informačný
Zodpovedný:
systém
Pasportizácia a elektronizácia
OÚPGISaŽP
súčasného stavu, uskutočnenie VO
a zazmluvnenie dodávateľa,
analýza nastavenia, zakúpenie SW
a HW

Kľúčový krok
A:

Zdôvodnenie:

Termín
plnenia:
12/14

Stav:
nesplnené

V 2. polroku 2014 boli vyšpecifikované ďalšie požiadavky na
riešenie GIS v súvislosti s jeho rozširovaním a Elektronizáciou
Úradu BSK. Formou VO priamym rokovaním bol vysúťažený
dodávateľ softvérov. Vzhľadom k tomu, že z rozpočtu na rok
2014 nepostačovali finančné prostriedky pre tento účel a
vzhľadom na skutočnosti, že sa zmenil odhad hodnôt na
uvedený predmet zákazky, zmenili sa týmto aj okolnosti za
ktorých bolo vyhlásené VO, v decembri 2014 bolo VO na
uvedený predmet zákazky zrušené.
VO na dodanie uvedených komponentov – softvérov je
plánované na rok 2015 s termínom ukončenia zákazky v roku
2015.
Návrh nového termínu: 12/15

Iné:
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Projekt:

20. Koncepcia územného rozvoja
cyklotrás BSK vo vzťahu k IDS a
významným bodom CR

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OÚPGISaŽP

04/14

splnené

Uskutočnenie VO

OIČSMaVO/
OVO

06/14

splnené

Kľúčový krok
C:

Spracovanie koncepcie

OÚPGISaŽP

03/15

priebežne
plnené

Zdôvodnenie:

Zmluva na zákazku je podpísaná (15.12.2014). Termín
odovzdania zákazky 03/2015 bude dodržaný.

Iné:

Štúdia je v stave spracovania.

Kľúčový krok
A:

Naformulovanie zadania

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:
Zdôvodnenie:
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ODBOR ZDRAVOTNÍCTVA
Projekt:
Kľúčový krok
A:

21. Pokračovanie projektu
"Rešpekt pre zdravie"
Osveta o pohybovej aktivitách
žiakov a iniciovať s vedením škôl
lepšiu dochádzku na telesnú
výchovu

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OZ

Priebežne

Zdôvodnenie:

A.1 Komunikácia s učiteľmi a žiakmi stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o potrebe zvyšovania počtu
hodín telesnej výchovy.
Návrh nového termínu: 06/2015

Kľúčový krok
B:

Vyvinúť iniciatívu na zmenu
školského stravovania tak, aby
sledovalo celosvetové trendy
stravovania vo výžive detí a
obmedziť predaj zdraviu
neprospešných potravín v
školských bufetoch

Zdôvodnenie:

B.1 Opätovné premeriavanie fyziologických hodnôt nielen
žiakov, ale i pedagógov, oslovenie rodičov študentov stredných
škôl ohľadne zdravej výživy – metodická výuka/pokyny
ohľadom správnej výživy detí.
Návrh nového termínu: 06/2015
B.2 Vytvorenie pracovnej skupiny za účelom spracovania
odporúčania nových výživových dávok pre študentov škôl,
hodnoty dávok určené pre školské obedy, najmä hlavného jedla
s cieľom zvyšovania počtu stravníkov v školských jedálňach.
Návrh nového termínu: 06/2015

OZ

Priebežne

Stav:
priebežne
plnené

priebežne
plnené

Iné:

Projekt:

22. Kompletná rekonštrukcia
Polikliniky Karlova Ves

Zodpovedný:

Kľúčový krok
A:

Dokončenie PD

OIČSMaVO/OIČ 12/14
/OZ

Zdôvodnenie:

Projektová dokumentácia dokončená 11/2014

Kľúčový krok
B:

Obstaranie zhotoviteľa stavby

Zdôvodnenie:

V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa stavby
Návrh nového termínu: 07/2015

Kľúčový krok
C:

Rekonštrukcia polikliniky Karlova
Ves

Zdôvodnenie:

Návrh nového termínu: 12/2015

OIČSMaVO/OV
O/OIČ/OZ

Termín
plnenia:

Stav:
splnené

12/14

priebežne
plnené

OIČSMaVO/OIČ 12/14
/OZ

nesplnené

Iné:
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Projekt:

Kľúčový krok
A:

23. Kooperácia na rozširovaní a
zachovaní ústavnej
pohotovostnej služby v regióne
Záhorie vo verejnom záujme
Príprava VZN

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OZ

12/14

Zdôvodnenie:

VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo
vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci
súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií.

Kľúčový krok
B:

Schválenie VZN ZBSK a jeho
implementácia

Zdôvodnenie:

VZN nebolo pripravované z dôvodu, že po právnej analýze bolo
vyhodnotené, že podpora môže byť uskutočnená v rámci
súčasného VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií.

Kľúčový krok
C:

Kľúčový krok
D:
Kľúčový krok
E:
Iné:

Založenie odborného kolokvia
a zabezpečenie spracovania
nezávislého ekonomického
a zdravotníckeho auditu
poskytovania ÚPS v regióne
Záhorie
Poskytnutie dotácie na
poskytnutie ústavnej
pohotovostnej služby za rok 2014
Spracovanie návrhu systémového
riešenia pre poskytovanie UPS pre
región Záhorie

OZ

12/14

Stav:
zrušené

zrušené

OZ/PO

10/14

splnené

OZ

10/14

splnené

OZ

4/15

Dňom 24.10.2014 začal prevádzkovať Lekársku
službu pre deti a dorast a pre dospelých - v
Malackom okrese nový poskytovateľ - Komplexná
záchranná služba Bratislava - Nové Mesto o.z.
Okrem ambulantnej LSPP sa vykonáva taktiež
výjazdová LSPP – rozšírená služba občanom.
Poslanci BSK schválili dofinancovanie ústavnej
pohotovostnej služby v Nemocnici s poliklinikou v
Malackách. O dotáciu vo výške 580 879 eur žiadalo
mesto Malacky, ktoré je pripravené spolupodieľať
sa vlastnými finančnými prostriedkami na výške
dotácie za zachovanie pohotovosti. Za zachovanie
ÚPS vznikla aj petícia, pod ktorú sa podpísalo vyše
8200 ľudí.
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ODBOR DOPRAVY
Projekt:

Kľúčový krok
A:

24. Modernizácia cesty III/50310
a vybudovanie obchvatu obce
Rohožník
Analýza vlastníckych vzťahov pre
celú dĺžku komunikácie od
plánovaného obchvatu obce
Rohožník po diaľnicu D2

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

PO

12/14

splnené

PO

12/14

priebežne
plnené

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

Majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov pod komunikáciou

Zdôvodnenie:

Právne oddelenie zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov dotknutých uvedenou stavbou. Bola uzatvorená
zmluva o zriadení vecného bremena s MO SR v správe
Agentúra správy majetku, bol predložený návrh zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Vojenským lesom
a majetkom š.p. OZ Malacky , kde bola vznesená požiadavka
účastníkom územného konania MO SR na doplnenie – bližšiu
špecifikáciu dotknutých nehnuteľností. V súčasnosti je táto
špecifikácia na odbornom geodetickom spracovaní. Bola
podaná žiadosť na SPF kde sa taktiež podľa požiadavky
spracováva spätná identifikácia dotknutých pozemkov za
účelom určenia vlastníctva. Zároveň bol predložený návrh
kúpnej zmluvy obci Rohožník. Po doložení špecializovaných
geodetických prác bude postup uzatvorenia zmlúv na všetky
dotknuté pozemky a následne na geodetickým zámerom
určené pozemky bude vykonané vyňatie lesnej pôdy, vrátane
ocenenia.
Návrh nového termínu: 03/15

Kľúčový krok
C:

Dokončenie dokumentácie pre
územné rozhodnutie

OD

12/14

splnené

Kľúčový krok
D:

Príprava dokumentácie pre
stavebné povolenie

OD

07/14

priebežne
plnené

Zdôvodnenie:

Návrh nového termínu: 12/15

Kľúčový krok
E:

Príprava súťažných podkladov na
VO na zhotoviteľa Tendrovej
dokumentácie

OIČSMaVO/
OVO/
OSÚRaRP/OD

02/15

priebežne
plnené

Vydané platné stavebné
povolenie

OD/OÚPGISaŽ
P

07/15

Predloženie projektového zámeru
na Radu Partnerstva IROP

OSÚRaRP

04/15

Zdôvodnenie:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
F:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
G:
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Zdôvodnenie:
Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa
Tendrovej dokumentácie

OIČSMaVO/
OVO

07/15

Obstaranie tendrovej
dokumentácie je možné až po
majetkovoprávnom vysporiadaní
pozemkov pod komunikáciou
a udelení stavebného povolenia.
Kľúčový krok I: Vysúťažený zhotoviteľ Tendrovej
dokumentácie

OIČSMaVO/
OVO

10/2015

Vypracovanie Tendrovej
dokumentácie

Dodávateľ –
dozoruje OD/
OSÚRaRP

01/16

Predloženie projektu, Žiadosť o
poskytnutie nenávratného
finančného príspevku

OSÚRaRP

02/16

Príprava súťažných podkladov na
VO na zhotoviteľa stavby

OIČSMaVO/
OVO/OD/
OSÚRaRP

03/16

Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa
stavby

OIČSMaVO/
OVO

05/16

Kľúčový krok
H:
Zdôvodnenie:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
J:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
K:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
L:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
M:
Zdôvodnenie:
Iné:

Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na
ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší
časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:
September 2016 - Vysúťažený zhotoviteľ stavby OIČSMaVO/OVO
September – November 2016 - Kontrola postupu verejného
obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom
zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OSÚRaRP
Január 2017 – December 2018 - Samotná realizácia stavby –
OD
Január 2019 - Ukončenie stavebných prác - OD
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Kľúčový krok
A:

25. Vybudovanie obchvatu
Pezinok - Modra
Analýza súladu územných plánov
obcí s územným plánom kraja v
prípade rezervácie územia pre
vybudovanie obchvatu

Zdôvodnenie:

Zosúladenie ÚPN obcí s UPN BSK bude najneskôr 06/2015

Kľúčový krok
B:

Overenie a aktualizácia správnosti
dokumentácie pre územné
rozhodnutie a aktualizácia

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých
krokov.

Kľúčový krok
C:

Technická štúdia pre naplánovanie
trasovania obchvatu

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých
krokov.

Kľúčový krok
D:

Zostavenie multisektorového
projektového tímu

Zdôvodnenie:

Zostavený pracovný tím absolvoval 7 stretnutí.

Kľúčový krok
E:

Spracovanie podkladov pre
územné rozhodnutie

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých
krokov.

Kľúčový krok
F:

Výber spracovateľa EIA

Zdôvodnenie:

Technická štúdia pre naplánovanie trasovania obchvatu

Kľúčový krok
G:

Príprava dokumentácie pre
stavebné povolenie

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých
krokov.

Kľúčový krok
H:

Obstaranie tendrovej
dokumentácie

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých
krokov.

Kľúčový krok
I:

Začatie VO pre dodávateľa stavby

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých
krokov.

Kľúčový krok
J:

Realizácia stavby

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti jednotlivých
krokov.

Kľúčový krok

Konsolidácia územných plánov

Projekt:

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OÚPGISaŽP

06/14

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OÚPGISaŽP

12/14

2015

Stav:
splnené

zrušené

zrušené

2015

splnené

2015

zrušené

2015

09/15

09/15

12/15

01/16

zrušené

zrušené

zrušené

zrušené

zrušené

06/15
20

K:

dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
L:

Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa
DUR

OIČSMaVO/
OVO/OD

07/15

Vysúťažený zhotoviteľ DUR
(vrátane zamerania stavby)

OIČSMaVO/
OVO

12/15

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
M:
Zdôvodnenie:
Iné:

Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na
ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší
časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:
Január - Marec 2016 - Zameranie stavby + analýza majetkových
vzťahov – OD/PO
Jún 2016 - Odovzdanie DUR (požiadať o štátnu expertízu) - OD
Júl 2016 - Vyhlásenie súťaže na EIA/Štúdiu uskutočniteľnosti a
Analýzu nákladov a výnosov - OIČSMaVO/OVO/OD
Október 2016 - Vysúťažení zhotovitelia na EIA/FS a CBA OIČSMaVO/OVO/OD
Január 2017 - Spracovaná FS a CBA - OD/OSÚRaRP
Február 2017 - Predloženie projektového zámeru na Radu
Partnerstva IROP - OSÚRaRP
Jún 2017 - Schválená EIA - OD
Jún 2017 – Apríl 2018 - Začiatok majetkového vysporiadania PO
Jún 2017 - Vyhlásenie súťaže na spracovateľa Dokumentácie pre
stavebné povolenie - OIČSMaVO/OVO/OD/ OSÚRaRP
Október 2017 - Vysúťažený zhotoviteľ DSP OIČSMaVO/OVO/OD
Apríl 2018 - Hotová Dokumentácia pre stavebné povolenie - OD
Jún 2018 – August 2018 - Príprava súťažných podkladov na VO
na zhotoviteľa Tendrovej dokumentácie - OIČSMaVO/OVO/OD/
OSÚRaRP
Júl 2018 - Vydané DSP, vydané platné stavebné povolenie – OD
August 2018 - Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa Tendrovej
dokumentácie - OIČSMaVO/OVO/OD/ OSÚRaRP
August 2018 - Predloženie projektu, Žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku – OSÚRaRP
November 2018 - Vysúťažený zhotoviteľ Tendrovej
dokumentácie - OIČSMaVO/OVO
December 2018 – Január 2019 - Vypracovanie Tendrovej
dokumentácie - Dodávateľ – dozoruje OD/OSÚRaRP
Január 2019 – Február 2019 Príprava súťažných podkladov na
VO na zhotoviteľa stavby - OIČSMaVO/OVO/OD/ OSÚRaRP
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Marec 2019 - Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa stavby IČSMaVO/OVO
Január 2020 - Vysúťažený zhotoviteľ stavby - OIČSMaVO/OVO
Január 2020 – Február 2020 - Kontrola postupu verejného
obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy
s úspešným uchádzačom na RO IROP – OSÚRaRP
Január 2020 - Začiatok samotnej realizácie stavby - OD
December 2022 - Ukončenie stavebných prác - OD
Marec 2023 – Kolaudácia - OD
Jún 2023 - Ukončenie projektu - OSÚRaRP

Projekt:
Kľúčový krok
A:

26. Obmedzovanie tranzitu ťažkej
nákladnej dopravy
Vyhodnotenie vstupných údajov
získaných z NDS o pohybe
nákladnej dopravy po cestách II. a
III. triedy

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OD

12/14

Stav:
zrušené

Zdôvodnenie:

Nevhodnosť podkladov, ktoré poskytla NDS, ktoré nebolo
možné použiť pre vymedzenie úsekov so zákazom pohybu
vozidiel ťažších ako 12 ton.

Kľúčový krok
B:

Navrhnutie možných úsekov pre
OD
12/14
splnené/
obmedzenie nákladnej dopravy na
zrušené
cestách pre rok 2015 v závislosti
od zmien v legislatíve a
spracovaných vyhlášok
Úseky pre obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy
priamo vyplývajú zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona
144/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ...
Vzhľadom na obmedzenie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy
ktoré priamo vyplýva zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých v znení zákona
144/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (plošný zákaz pohybu
vozidiel ťažších ako 12 ton po cestách III. triedy) je požadované
zrušenie tohto bodu z dôvodu irelevantnosti

Zdôvodnenie:

Iné:

Projekt:

Kľúčový krok
A:

27. Zriadenie cyklotrás vo
vojenskom obvode Záhorie a v
Malých Karpatoch
Verejné obstarávanie zhotoviteľa
projektovej dokumentácie aj s
analýzou majetkovoprávnych
vzťahov k pozemkom

Zodpovedný:
OIČSMaVO/
OVO

Termín
plnenia:
06/14

Stav:
zrušené
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Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

Realizácia vysporiadania pozemkov a
značenia

OD

12/14

zrušené

Zdôvodnenie:

Plánované cyklotrasy cez Vojenský obvod Záhorie sa nerealizovali
z dôvodu, že Ministerstvo obrany SR si vyčlenilo hodiny na
cvičenia a streľby v danom území, a pre občanov by jazda na
bicykli bola v danom vojenskom priestore životu nebezpečná.
Pôvodný návrh, aby sa dalo jazdiť na bicykli vo Vojenskom obvode
Záhorie len cez víkendy, už nie je z daného dôvodu reálny, preto je
navrhované zrušenie tohto projektu

Iné:

Projekt:

Kľúčový krok
A:

28. Opatrenia na zvyšovanie
bezpečnosti, priechody pre peších,
signalizácie
Obstaranie a inštalácia výstražnej
signalizácie na piatich priechodoch
pre chodcov

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OD

12/14

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
Iné:

Prvá etapa projektu bola realizovaná v roku 2013. Náklady na
realizáciu dosiahli výšku 203 399,3 EUR, pričom v rámci tejto
sumy bola realizovaná inštalácia osvetlenia a výstražnej
signalizácie na prechodoch v obciach Šenkvice, Budmerice,
Častá, Vinosady (okres Pezinok), Nová Dedinka, Tomášov, Most
pri Bratislave, Čataj (okres Senec), Lozorno, Gajary a Malacky
(okres Malacky), kde v prípade mesta Malacky došlo k inštalácií
spomínaných opatrení na dvoch prechodoch.
Druhá etapa projektu bola realizovaná v roku 2014, pričom
bolo preinvestovaných 210 988 EUR. Taktiež sa jednalo
o inštaláciu osvetlenia a výstražnej signalizácie na prechodoch
v obciach Vysoká pri Morave, Kuchyňa, Jabloňové, Láb (okres
Malacky), Dubová, Modra – Kráľová, Pezinok – Cajla, Pezinok
(okres Pezinok), Senec, Hrubý Šúr, Kostolná pri Dunaji
a Hamuliakovo (okres Senec).

Projekt:

29. Triblavina - privádzač

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Aktívna účasť na príprave spoločnej
investície s NDS

OD

12/14

Zdôvodnenie:

Na výstavbu je vydané stavebné povolenie, ale došlo k zrušeniu
VO na zhotoviteľa stavby. Zo strany BSK sa čaká na kroky NDS.

Iné:

Na výstavbu je vydané stavebné povolenie, ale došlo k zrušeniu
VO na zhotoviteľa stavby. Nasledujúcou úlohou BSK je
dokončenie stavebnej cesty, ktorú vybuduje NDS pri stavbe
diaľničnej križovatky Triblavina. Z dôvodu zrušenia VO na
zhotoviteľa stavby sa v súčasnosti nedá stanoviť termín na

Stav:
priebežne
plnené
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splnenie úloh BSK z dôvodu, že nie je určený termín dokončenia
samotnej križovatky. Odhadovaná výška investície zo strany
BSK je približne 250 000 EUR.
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ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU
Projekt:

Kľúčový krok
A:

30. Rekonštrukcia a
investičná podpora Centra
odborného vzdelávania a
prípravy pre oblasť
elektrotechniky a
informačných technológií,
Hlinícka 1, Bratislava
Spracovanie ideového
zámeru Centra odborného
vzdelávania a prípravy

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OŠMaŠ

04/14

Zdôvodnenie:

OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument
pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument
obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od
jednotlivých COVP v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené
priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme
rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové
financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak,
aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry, za ktorou
bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov.

Kľúčový krok
B:

Analýza majetkovoprávnych
vzťahov COVP

Zdôvodnenie:

Analýza majetkovoprávnych vzťahov je súčasťou projektových
zámerov jednotlivých COVP.

Kľúčový krok
C:

Spracovanie projektového
zámeru COVP, ktoré sú
podkladom pre vytvorenie
súťažných podkladov na
výber zhotoviteľa vytvorenia
projektovej dokumentácie
v stupni tendrovej
dokumentácie + inžiniering

Zdôvodnenie:

Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením
skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v
súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a
verejného obstarávania a odborom stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov.

OIČSMaVO /SM/PO

OŠMaŠ/OSÚRaRP/
OIČSMaVO

05/14

06/14

Stav:

splnené

splnené

splnené

Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo až
do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi
COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre
obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej
dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015).
Kľúčový krok
D:

Vyhlásenie rámcovej súťaže
VO na zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej

OIČSMaVO/OVO/
OIČ/OŠMaŠ/
OSÚRaRP

01/15
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dokumentácie + inžiniering
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
E:

Projektová dokumentácia

OIČSMaVO /OIČ

Zdôvodnenie:

Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti
jednotlivých krokov.

Kľúčový krok
E:

Vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov
COVP

Zdôvodnenie:

Na základe uskutočnenej analýzy oddelením správy majetku
a po konzultácií s riaditeľom školy máme za to, že vysoký počet
vlastníkov nedovoľuje vysporiadanie majetkovoprávnych
vzťahov pod budovou COVP. Z tohto dôvodu bude musieť dôjsť
k úprave projektu.

Kľúčový krok
F:

Podpis zmluvy s úspešným
uchádzačom/uchádzačmi na
zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej
dokumentácie + inžiniering

OIČSMaVO
/OVO/OIČ/
PO/OSÚRaRP

06/15

Vytvorenie projektovej
dokumentácie

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

10/15

Predloženie projektového
zámeru na Radu Partnerstva
IROP

OSÚRaRP

01/16

Inžiniering a získanie
stavebného povolenia

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

12/15

Doriešenie náhradnej výučby
pre COVP od školského roku
2016/2017

OŠMaŠ/OIČSMaVO/ 12/15
OIČ/SM/Školy

PO/OIČSMaVO /SM

06/15

02/15

zrušené

nesplnené

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
G:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
H:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
I:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
J:
Zdôvodnenie:
Iné:

Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na
ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší
časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:
Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre zhotoviteľa
a ich následná kontrola postupu verejného obstarávania
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vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO /OVO/ OSÚRaRP
Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa
stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP
Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP
September – november 2016 – Kontrola postupu verejného
obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom
s úspešným uchádzačom na RO IROP OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP
November 2016 – Podpis s úspešných uchádzačom zhotoviteľa
stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP
December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia –
OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných
priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP
Iné:
- Príspevok 3000,- € na zakúpenie učebnej pomôcky – robota,
ktorý slúži pri vyučovaní programovania
- V januári 2014 bolo na SOŠ IT na Hliníckej ulici otvorené AMOS
Democentrum, ktoré pozostáva z IT laboratória a digitálneho
jazykového laboratória. Tieto boli vybudované z prostriedkov
zriaďovateľa (38 100,-) a vybavené technikou od firiem Intel,
Lenovo, Novell, Verita, EDUXE, eTechnology a občianskeho
združenia ASIT v hodnote 40000,- €. Hlavným cieľom AMOS
Democentra Bratislava je vytvorenie vzorovej školy 21. storočia
v prostredí slovenského školstva, integrácia informačnokomunikačných prostriedkov do vzdelávacieho procesu,
podporenie zavádzania inovácií v prístupe učiteľov k
vzdelávaniu a zvýšenie motivácie žiakov k samotnej výučbe s
napojením na zamestnávateľov.
Projekt:

Kľúčový krok
A:
Zdôvodnenie:

31. Rekonštrukcia a investičná
podpora Centra odborného
vzdelávania a prípravy v pekárstve
Zodpovedný:
a cukrárstve a v mäsiarstve a
lahôdkarstve, Farského 9,
Bratislava
Spracovanie ideového zámeru
OŠMaŠ
Centra odborného vzdelávania a
prípravy

Termín
plnenia:

04/14

Stav:

splnené

OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument
pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy. Dokument
obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK očakáva od
jednotlivých COVP v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené
priority a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme
rozvoja týchto centier sú prepojené na viaczdrojové
financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak
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aby v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry za ktorou
bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov.
Kľúčový krok
B:

Analýza majetkových vzťahov
COVP

OIČSMaVO/
SM

05/14

Zdôvodnenie:

Analýza majetkovoprávnych vzťahov je súčasťou projektových
zámerov jednotlivých COVP.

Kľúčový krok
C:

Spracovanie projektového zámeru OŠMaŠ/OSÚ
COVP, ktoré sú podkladom pre
RaRP/OIČ
vytvorenie súťažných podkladov na
výber zhotoviteľa vytvorenia
projektovej dokumentácie v stupni
tendrovej dokumentácie +
inžiniering

Zdôvodnenie:

Dňa 11. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením
skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v
súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a
verejného obstarávania a odborom stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov)

06/14

splnené

splnené

Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo až
do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi
COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad pre
obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej
dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015).
Kľúčový krok
D:

Vyhlásenie rámcovej súťaže
VO na zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej
dokumentácie + inžiniering

OIČSMaVO/OVO/ 01/15
OIČ/OŠMaŠ/
OSÚRaRP

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
E:

Projektová dokumentácia

OIČSMaVO /OIČ

Zdôvodnenie:

Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti
jednotlivých krokov.

Kľúčový krok
E:

Vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov
COVP

Zdôvodnenie:

Na základe analýzy (krok B) nie je potrebné realizovať
vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov.

Kľúčový krok
F:

Podpis zmluvy s úspešným
uchádzačom/uchádzačmi na
zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej
dokumentácie + inžiniering

PO/OIČSMaVO
/SM

OIČSMaVO
/OVO/OIČ/
PO/OSÚRaRP

06/15

02/15

zrušené

nepotreb
né

06/15
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Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
G:

Vytvorenie projektovej
dokumentácie

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

10/15

Predloženie projektového
zámeru na Radu Partnerstva
IROP

OSÚRaRP

01/16

Inžiniering a získanie
stavebného povolenia

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

12/15

Doriešenie náhradnej výučby
pre COVP od školského roku
2016/2017

OŠMaŠ/OIČSMaV 12/15
O/OIČ/SM/Školy

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
H:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
I:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
J:
Zdôvodnenie:
Iné:

Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK, na
ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame ďalší
časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:
Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre zhotoviteľa
a ich následná kontrola postupu verejného obstarávania
vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO /OVO/ OSÚRaRP
Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa
stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP
Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP
September – november 2016 – Kontrola postupu verejného
obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom
s úspešným ucádzačom na Ro IROP - OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP
November 2016 – Podpis s úspešných uchádzačom zhotoviteľa
stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP
December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia –
OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných
priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP

Projekt:

32. Rekonštrukcia a investičná
podpora Centra odborného
vzdelávania a prípravy
agropodnikaní - farmárstve, v
chove koní a jazdectve, v
kynológii a v rybárstve, SNP 30,

Zodpovedný:

Termín
plnenia
:

Stav:
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Kľúčový krok A:

Ivanka pri Dunaji
Spracovanie ideového zámeru
Centra odborného vzdelávania a
prípravy

OŠMaŠ

04/14

Zdôvodnenie:

OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný
dokument pre rozvoj centier odborného vzdelávania
a prípravy. Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré
úrad
BSK
očakáva
od
jednotlivých
COVP
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené priority
a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať v záujme rozvoja
týchto centier sú prepojené na viaczdrojové financovanie,
pričom ich realizácia je rozdelená na dve fázy tak, aby
v prvom rade prebehla podpora infraštruktúry, za ktorou
bude nasledovať investičná podpora ľudských zdrojov.

Kľúčový krok B:

Analýza majetkových vzťahov
COVP

Zdôvodnenie:

Analýza majetkovoprávnych vzťahov
projektových zámerov jednotlivých COVP.

Kľúčový krok C:

Spracovanie projektového
zámeru COVP, ktoré sú
podkladom pre vytvorenie
súťažných podkladov na výber
zhotoviteľa vytvorenia
projektovej dokumentácie
v stupni tendrovej dokumentácie
+ inžiniering

Zdôvodnenie:

Dňa 02. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením
skutočností spracovaného projektového zámeru COVP
v súčinnosti s odborom investičných činností, správy
majetku a verejného obstarávania a odborom stratégie,
územného rozvoja a riadenia projektov.

PO/
OIČSMaVO
/SM
je

OŠMaŠ/OSÚ
RaRP/OIČ

05/14

splnené

splnené

súčasťou
06/14

splnené

Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo
až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi
COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť
podklad pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie
projektovej dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015).
Kľúčový krok D:

Verejné obstarávanie pre
realizátora zateplenia internátu
pri COVP v Ivanke pri Dunaji

OIČSMaVO/
VO

06/14

splnené

06/15

zrušené

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok E:

Projektová dokumentácia

OIČSMaVO /OIČ

Zdôvodnenie:

Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti
jednotlivých krokov.

Kľúčový krok E:

Realizácia zateplenia internátu pri OIČSMaVO/
COVP v Ivanke pri Dunaji
OIČ

12/14

splnené
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Zdôvodnenie:
Kľúčový krok F:

Vyhlásenie rámcovej súťaže
VO na zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej
dokumentácie + inžiniering

OIČSMaVO/OVO/ 01/15
OIČ/OŠMaŠ/
OSÚRaRP

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok G:

Vysporiadanie
majetkovoprávnych vzťahov
COVP

PO/
OIČSMaVO
/SM

Zdôvodnenie:

Na základe analýzy (krok B) nie je potrebné realizovať
vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov.

Kľúčový krok H:

Podpis zmluvy s úspešným
uchádzačom/uchádzačmi na
zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej dokumentácie
+ inžiniering

OIČSMaVO
/OVO/OIČ/
PO/OSÚRaRP

02/15

nepotrebné

06/15

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok I:

Vytvorenie projektovej
dokumentácie

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

10/15

Predloženie projektového
zámeru na Radu Partnerstva
IROP

OSÚRaRP

01/16

Inžiniering a získanie
stavebného povolenia

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

12/15

Doriešenie náhradnej výučby
pre COVP od školského roku
2016/2017

OŠMaŠ/OIČSMaV 12/15
O/OIČ/SM/Školy

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok J:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok K:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok L:

Zdôvodnenie:
Iné:

Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie
BSK,
na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie
uvádzame ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú
nasledovať:
Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre
zhotoviteľa a ich následná kontrola postupu verejného
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obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom
zmluvy s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO
/OVO/ OSÚRaRP
Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa
stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP
Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP
September – november 2016 – Kontrola postupu
verejného obstarávania vrátane revíznych postupov pred
podpisom s úspešným ucádzačom na RO IROP OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP
November 2016 – Podpis s úspešných uchádzačom
zhotoviteľa stavebných prác COVP OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP
December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia –
OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných
priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP
V roku 2014 bol z rozpočtu BSK spolufinancovaný rozvojový
projekt na podporu budovania Centra odborného
vzdelávania a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a
rozvoja vidieka pri Spojenej škole, SNP 30,900 28 Ivanka pri
Dunaji, ktorý vyhlásilo MŠVVaŠ SR a na jeho
spolufinancovaní sa podieľal zriaďovateľ sumou 10 000 €.

Projekt:

Kľúčový krok
A:

33. Vytvorenie a rekonštrukcia
strednej odbornej školy Ivanská
cesta 21 na Centrum odborného
Zodpovedný:
vzdelávania a prípravy v
stavebníctve
Podpis zakladateľskej zmluvy so
OŠMaŠ
stavovskou organizáciou pre
Centrum odborného vzdelávania a
prípravy v podnikaní

Termín
plnenia:
09/14

splnené

Zdôvodnenie:

vznik COVP v stavebníctve k 1. 1. 2015 schváleného Z BSK
v októbri 2014

Kľúčový krok
B:

Spracovanie ideového zámeru
Centra odborného vzdelávania a
prípravy

Zdôvodnenie:

OSÚRaRP spracoval v spolupráci s OŠMaŠ Pozičný dokument
pre rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy.
Dokument obsahuje priority a opatrenia, ktoré úrad BSK
očakáva od jednotlivých COVP v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti. Uvedené priority a opatrenia, ktoré je potrebné
realizovať v záujme rozvoja týchto centier sú prepojené na
viaczdrojové financovanie, pričom ich realizácia je rozdelená
na dve fázy tak, aby v prvom rade prebehla podpora

OŠMaŠ

Stav:

12/14

splnené
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infraštruktúry, za ktorou bude nasledovať investičná podpora
ľudských zdrojov.
Kľúčový krok
C:

Analýza majetkovoprávnych
vzťahov COVP

OIČSMaVO/
SM

Zdôvodnenie:

Analýza majetkovoprávnych vzťahov je súčasťou projektových
zámerov jednotlivých COVP.

Kľúčový krok
D:

Spracovanie projektového zámeru
COVP, ktoré sú podkladom pre
vytvorenie súťažných podkladov
na výber zhotoviteľa vytvorenia
projektovej dokumentácie
v stupni tendrovej dokumentácie
+ inžiniering

Zdôvodnenie:

Dňa 05. 12. 2014 sa uskutočnila obhliadka školy s overením
skutočností spracovaného projektového zámeru COVP v
súčinnosti s odborom investičných činností, správy majetku a
verejného obstarávania a odborom stratégie, územného
rozvoja a riadenia projektov

OŠMaŠ/OSÚ
RaRP/OIČ

12/14

06/15

splnené po
realizácii
bodov A,B

splnené

Finalizovanie a zreálnenie projektových zámerov prebiehalo
až do konca roka 2014 v spolupráci s jednotlivými riaditeľmi
COVP, OIČ a OŠMaŠ. Projektové zámery budú tvoriť podklad
pre obstaranie (01/2015) a následne spracovanie projektovej
dokumentácie (kľúčový krok E: 06/2015)
Kľúčový krok
E:

Vyhlásenie rámcovej súťaže
VO na zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej
dokumentácie + inžiniering

OIČSMaVO/OVO/ 01/15
OIČ/OŠMaŠ/
OSÚRaRP

Kľúčový krok
F:

Projektová dokumentácia

OIČSMaVO /OIČ

Zdôvodnenie:

Zrušené z dôvodu zmeny časovej a technickej nadväznosti
jednotlivých krokov.

Kľúčový krok
F:

Vysporiadanie
PO/
majetkovoprávnych vzťahov COVP OIČSMaVO
/SM

Zdôvodnenie:

Na základe analýzy (krok C) nie je potrebné realizovať
vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov.

Kľúčový krok
G:

Podpis zmluvy s úspešným
uchádzačom/uchádzačmi na
zhotoviteľa vytvorenia
projektových dokumentácií
v stupni tendrovej dokumentácie
+ inžiniering

Zdôvodnenie:

OIČSMaVO
/OVO/OIČ/
PO/OSÚRaRP

06/16

12/15

zrušené

nepotrebné

06/15
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Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
H:

Vytvorenie projektovej
dokumentácie

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

10/15

Predloženie projektového
zámeru na Radu Partnerstva
IROP

OSÚRaRP

01/16

Inžiniering a získanie
stavebného povolenia

Dodávateľ/
OIČSMaVO/
OIČ/OSÚRaRP

12/15

Doriešenie náhradnej výučby
pre COVP od školského roku
2016/2017

OŠMaŠ/
OIČSMaVO/
OIČ/SM/Školy

12/15

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
I:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
J:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
K:
Zdôvodnenie:
Iné:

Z dôvodu veľkého a významného projektu pre územie BSK,
na ktorý sa budú čerpať aj prostriedky EÚ, nižšie uvádzame
ďalší časový harmonogram krokov, ktoré budú nasledovať:
Február 2016 - Príprava súťažných podkladov pre zhotoviteľa
a ich následná kontrola postupu verejného obstarávania
vrátane revíznych postupov pred podpisom zmluvy
s úspešným uchádzačom na RO IROP - OIČSMaVO /OVO/
OSÚRaRP
Marec – september 2016 – Vyhlásená súťaž na zhotoviteľa
stavebných prác COVP - OIČSMaVO/OVO/OIČ/OSÚRaRP
Jún 2016 – Predloženie žiadosti o NFP – OSÚRaRP
September – november 2016 – Kontrola postupu verejného
obstarávania vrátane revíznych postupov pred podpisom
s úspešným uchádzačom na RO IROP OIČSMaVO/OVO/OSÚRaRP
November 2016 – Podpis s úspešných uchádzačom
zhotoviteľa stavebných prác COVP OIČSMaVO/OVO/PO/OSÚRaRP
December 2016 –december 2018 – Samotná realizácia –
OIČSMaVO/OIČ/OSÚRaRP
September 2019 – Nástup žiakov do zmodernizovaných
priestorov COVP - OIČSMaVO/OIČ/OŠMaŠ/Školy/OSÚRaRP
Pre zlepšenie materiálno-technických podmienok centier boli
v roku 2014 okrem finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektov poskytnuté finančné
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prostriedky vo výške cca 12 000,- €.
V súvislosti s analýzou majetkovoprávnych vzťahov vyžiadal
OŠMaŠ na základe odporúčania OSÚR a RP od oddelenia
správy majetku informáciu o vlastníckych pomeroch k
nehnuteľnému majetku vyššie dotknutých škôl.

Projekt:

34. Rekonštrukcia a modernizácia
športového areálu, telocvične

Kľúčový krok
A:

OIČSMaVO/
Verejné obstarávanie pre
zhotoviteľa stavby na Tomášikovej OVO/OŠMaŠ

06/14

splnené

Kľúčový krok
B:

Realizácia stavby

11/14

nesplnené

Zdôvodnenie:

Realizácia stavby je v štádiu vybratého zhotoviteľa s termínom
dokončenia stavby 31. 5. 2015.
Na základe dodatku k zmluve o dielo sa termín realizácie
posúva.
Návrh nového termínu: 05/15

Kľúčový krok
C:

Verejné obstarávanie pre
zhotoviteľa stavby na Einsteinovej
ulici

Zdôvodnenie:

OVO nedostalo podklady pre spracovanie súťažných podkladov.
Projekt je pripravený na výber zhotoviteľa stavby.
Návrh nového termínu: 06/15

Kľúčový krok
D:

Realizácia stavby

Zdôvodnenie:

Krok D bude realizovaný po realizácii kroku C
Návrh nového termínu: 11/15

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:

Zdôvodnenie:
OIČSMaVO/
OIČ/OŠMaŠ

OIČSMaVO/
OVO/OŠMaŠ

OŠMaŠ/OIČ

06/14

nesplnené

11/14

nesplnené

Stav:

Iné:

Projekt:

35. Certifikát BSK - kvalitná škola

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Analýza možností a spôsobov
hodnotenia, porovnanie
existujúcich systémov merania
kvality škôl

OŠMaŠ

12/14

Zdôvodnenie:

Odbor školstva, mládeže a športu analyzoval existujúce
systémy hodnotenia stredných škôl na Slovensku – hodnotenie
škôl mimovládnou neziskovou organizáciou INEKO, hodnotenie
škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky NÚCEMu, ako aj hodnotenie škôl v systéme spoločnosti International
Education Society (medzinárodne uznávaná certifikovaná
spoločnosť).

splnené
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Kľúčový krok
B:

Nakoľko od roku 2013 došlo k zmene legislatívy, na základe
ktorej samosprávny kraj určuje všeobecne záväzným
nariadením počet tried prvého ročníka stredných škôl
financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BSK,
teda nielen pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, bolo
by vhodné rozšíriť projekt „Certifikát BSK“ aj na školy, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti iných zriaďovateľov v územnej
pôsobnosti BSK. Toto hodnotenie by bolo následne využité pri
tvorbe VZN.
Analýza možností financovania
OSÚRaRP
09/15
aktivity „Certifikát BSK“
z externých zdrojov

Zdôvodnenie:
Iné:

Projekt:

Kľúčový krok
A:

36. Vytvorenie učiteľských bytov
na internáte na Saratovskej ulici
v Dúbravke
Realizácia opravy a údržby
učiteľských bytov na internáte v
Dúbravke na Saratovskej ulici

Zodpovedný:
OIČSMaVO/
OIČ

Termín
plnenia:
12/14

Zdôvodnenie:

V roku 2014 boli odovzdané dva byty. Ostatné budú
dokončené z dôvodu nutnosti realizácie rekonštrukcie budovy.
Návrh nového termínu: 12/15

Iné:

V roku 2014 boli dokončené a odovzdané do užívania dve
ubytovacie zariadenia, ktoré dňa 28. 3. 2014 odovzdal
predseda BSK Ing. Pavol Frešo. BSK evidovalo 8 žiadostí
o pridelenie ubytovacích zariadení a na základe vopred
určených kritérií boli tieto žiadosti posúdené a boli vybraté dve
žiadateľky, ktorým boli pridelené prvé dve dokončené
ubytovacie jednotky.
V roku 2014 sa zabezpečovali potrebné podklady
k pokračovaniu budovania učiteľských bytov (statické posudky
a podklady pre projektovú dokumentáciu).
Na rok 2015 je v pláne vybudovanie 10 učiteľských bytov
a zároveň rekonštrukcia a zateplenie fasády internátu.

Projekt:

37. Vytvorenie a rekonštrukcia
príslušných stredných škôl na
Centrá odborného vzdelávania a
prípravy vo vyhovujúcich
lokalitách ako sú napr. SOŠ
Zodpovedný:
hotelových služieb a obchodu Na
pántoch, SOŠ Elektrotechnická na
Rybničnej 59, SOŠ chemická, Vlčie
Hrdlo 50 a iné..

Kľúčový krok
A:

Negociácie o podpise
zakladateľskej zmluvy so

OŠMaŠ

Termín
plnenia:

Priebežne

Stav:
priebežne
plnené

Stav:

priebežne
plnené
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stavovskou organizáciou pre
Centrum odborného vzdelávania a
prípravy
Zdôvodnenie:
Iné:

37

ODBOR CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY
Projekt:

Kľúčový krok
A:

38. Značenie kultúrnoturistických cieľov na území
BSK -2.etapa a 3. etapa
Výber dodávateľa - 2.etapa

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OIČSMaVO/OVO 03/14

Zdôvodnenie:

Proces VO bol zastavený z dôvodu procesnej chyby - nesúladu
v súťažných podkladoch s následným zrušením VO vo Vestníku
VO (informácia doručená OCRaK interným listom OVO zo dňa
28.4.2014). Súhlas na začatie nového procesu VO 2. etapy
obstarania CZ KTC vydaný riaditeľom BSK dňa 24.6.2014.
Plánované termíny plnenia v AP budú zodpovedajúco
posunuté.
Výzva na predkladanie ponúk „Značenie kultúrnoturistických
cieľov na území BSK -2.etapa“bola opakovane zverejnená vo
vestníku UVO č. 199/2014 13.10.2014 (s opravou 26600 –IOX),
otváranie obálok sa uskutočnilo na ÚBSK dňa 12.11.2014,
2.kolo – kontrola doplnenia dožiadaných dokladov 2.12.2014.
Predpoklad ukončenia výberu dodávateľa je v termíne
01/2015, následný podpis zmluvy do 2 mesiacov, dodanie
predmetu zákazky do 18 mesiacov od podpisu zmluvy.
Návrh nového termínu: 01/15

Kľúčový krok
B:

Uzatvorenie zmluvy - 2. etapa

Zdôvodnenie:

Podpis zmluvy očakávaný do dvoch mesiacov od ukončenia
výberu dodávateľa.
Návrh nového termínu: 03/15

Kľúčový krok
C:

Realizácia značenia – 2. etapa

Zdôvodnenie:

Dodanie predmetu zákazky do 18 mesiacov od podpisov
zmluvy.
Návrh nového termínu: 09/16

Iné:

Do budúcnosti sa počíta s 3. etapou

OCRaK

OCRaK

06/14

09/14

Stav:
nesplnené

nesplnené

nesplnené

Značenie kultúrnych cieľov a atraktivít CR (KC a ACR) na
území BSK -3. etapa
Zdôvodnenie:
Technické podmienky TP/08/2014 „ Označovanie kultúrnych
cieľov a atraktivít cestovného ruchu na pozemných
komunikáciách“ vydané Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 20.12.2014 zaradili
do zoznamu 5 nových cieľov vybraných v území BSK pre
cesty I.triedy. Označenie týchto cieľov predpokladá
umiestnenie odhadom do 60 nových dopravných značiek
„hnedých tabúľ“.
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Názov nového projektu: Značenie kultúrnych cieľov
a atraktivít CR v území BSK – 3. etapa
Identifikácia problému: Nedostatočné orientačné značenie
pre orientáciu návštevníkov a navedenie ku kultúrnym cieľom
a atraktivitám CR BSK znižuje ich návštevnosť a záujem o ne,
rovnako ako priamu orientáciu v území.
Cieľ projektu: 3.etapa zahŕňa označenie 5tich KCACR v teréne
cca 60-timi tabuľami, ktoré zabezpečia lepšiu orientáciu
v teréne a prispejú k propagácii KCACR (počet tabúľ spresní
projektová dokumentácia).
Termín ukončenia projektu: 2017
Výsledkový indikátor: Počet spropagovaných KCaACR
Súčasná hodnota: 9
Plánovaná hodnota 3. etapy: 5 (po ukončení 2.a 3. etapy 40)
Názov aktivity: Vypracovanie dokumentácie v 2016, realizácia
a osadenie DZ v r.2017
Výstupový indikátor: Počet osadených tabúľ
Plánovaná hodnota výstupov: cca 60
Výdavky spolu: 25 000 ,-EUR (náklady odhadom, spresní
projektová dokumentácia )
Kapitálové: 25 000,-EUR
A. nadefinovanie opisu predmetu VO
T: 06/16
B. vyhlásenie VO na dodávateľa
T: 07/16
C. objednanie služby
T: 10/16

Projekt:

39. Dlhodobý pravidelný
opakovaný prieskum
jednodňového návštevníka BSK

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OCRaK

06/14

nesplnené

OIČSMaVO/
OVO

06/14

nesplnené

OCRaK

09/14

nesplnené

Kľúčový krok
A:

Nadefinovanie opisu predmetu VO

Zdôvodnenie:

Návrh nového termínu: 01/15

Kľúčový krok
B:

Vyhlásenie VO na dodávateľa

Zdôvodnenie:

Návrh nového termínu: 02/15

Kľúčový krok
C:

Objednanie služby

Zdôvodnenie:

Návrh nového termínu: 05/15

Iné:

Zdôvodnenie kľúčových krokov A,B,C

Stav:

Na základe informácie Štatistického úradu SR zo dňa 27.2.2014
a 12.6.2014 prichádza k zmene metodiky šetrenia
jednodňových návštevníkov SR.
Aktuálne prebiehajú analytické práce z dôvodu implementácie
39

zmien do zisťovania o domácom a výjazdovom CR v r. 2013.
ŠÚSR poskytol nové informácie o termíne dostupnosti údajov v
3Q 2014, pričom práce smerujú k zisťovaniu postačujúcich
údajov pre šetrenie k pobytu, výdavkom a motivácii
jednodňových návštevníkov BSK. Z uvedeného dôvodu bolo
posunuté rozhodnutie o vlastnom výberovom šetrení na koniec
roku 2014 a predpokladáme, že dáta poskytnuté ŠÚSR budú
postačujúce a nebude potrebné úlohu AP PHSR realizovať z
finančných zdrojov BSK. Štruktúra údajov v prílohe tabuľky.
K bodu - Pravidelný celoročne opakovaný sezónny prieskum
jednodňového návštevníka Bratislavského kraja:
Štatistické
zisťovania
v oblasti
počtu
jednodňových
návštevníkov v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) nie sú
bežne k dispozícii a nie sú voľne dostupné, z tohto dôvodu
vstúpilo oddelenie cestovného ruchu a Turizmus regiónu
Bratislava (KOCR) do rokovania so Štatistickým úradom SR a
požiadalo o spracovanie a poskytnutie týchto štatistických
údajov o cestovnom ruchu za Bratislavský kraj na základe
objednávky a finančného plnenia. Údaje za jednodňových
návštevníkov ŠÚ SR spracoval formou tabuliek, textu a grafov
s popisom za 2010- 2012 - nasledovné ukazovatele v danom
období, ktorým venujeme pozornosť. V roku 2013 boli do
zisťovania o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
implementované zmeny, a preto sa výsledky musia podrobiť
detailnej analýze. Vzhľadom na prebiehajúce analytické práce
začal v priebehu leta 2014 Štatistický úrad spracúvať
požadované údaje a informoval nás o dostupnosti údajov
ukazovateľov jednodňových návštevníkov v Bratislavskom kraji
za rok 2013. Predpokladáme, že zmeny v štatistickom zisťovaní
budú postačujúce pre získanie relevantných dát za
jednodňových návštevníkov.
Stav k 16.12.2014:
V priebehu 3Q 2014 prebehli analytické práce ŠÚSR v súvislosti
s implementáciou zmien do zisťovania o domácom a
výjazdovom CR v r. 2013.
Štatistický úrad SR
je schopný na základe objednávky
špeciálne spracovať a poskytnúť údaje BSK v nasledovnej
štruktúre:


Jednodňoví návštevníci (rezidenti SR) v Bratislavskom
kraji za rok 2013 (T: do 15.12.2014) - počet
jednodňových ciest návštevníkov (rezidentov SR) v BSK,
návštevníci
s prenocovaním,
charakteristika
jednodňových ciest návštevníkov (hlavný účel cesty,
hlavný druh dopravy, kraj trvalého pobytu návštevníka
BSK), priemerné výdavky jednodňových ciest
návštevníkov, tržby a výkony CK a CA so sídlom v BSK
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(len incomingové) – tržby spolu
Jednodňoví návštevníci (rezidenti SR) + (návštevníci zo
zahraničia) v Bratislavskom kraji za r. 2014 (T: leto
2015) - počet jednodňových ciest návštevníkov
(rezidenti SR + návštevníci zo zahraničia) v BSK,
návštevníci
s prenocovaním,
charakteristika
jednodňových ciest návštevníkov (hlavný účel cesty,
hlavný druh dopravy, kraj trvalého pobytu návštevníka
BSK), priemerné výdavky jednodňových ciest
návštevníkov, tržby a výkony CK a CA so sídlom v BSK
(len incomingové)

Objednané dáta, ktoré je ŠÚSR schopný poskytnúť v uvedenej
štruktúre budú financované z rozpočtu KOCR Bratislava
Region Tourism.
Úrad BSK však potrebuje disponovať aj s rozsiahlejšou
štruktúrou dát za z analýzy domácich a zahraničných
návštevníkov a turistov. Aktuálne odd. CR pracuje na vecnom
zadaní obstarania špecifickej metódy šetrenia a analýzy, ktorá
pracuje s údajmi monitorovania návštevníkov a turistov cez
dáta mobilných operátorov. Záujem je o nasledovné údaje:
- miesta záujmu (POI) návštevníkov a turistov BSK (podľa nami
zadanej štruktúry)
- miesta prístupu a príjazdu (letisko, stanica, diaľnica ,...)
- krajina pôvodu
- vplyv kultúrnych a spoločenských podujatí na návštevnosť

Projekt:

40. Stratégia rozvoja CR BSK
2014-2020

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Nadefinovanie opisu predmetu
VO

OCRaK

06/14

Kľúčový krok
B:

Zabezpečenie vypracovania
„Stratégie rozvoja cestovného
ruchu v Bratislavskom kraji pre
roky 2015 - 2020“

OCRaK

06/14

Zdôvodnenie:

Návrh nového termínu: 04/15

Kľúčový krok
C:

Predloženie „Stratégie rozvoja
cestovného ruchu v Bratislavskom
kraji pre roky 2015 - 2020“ na
rokovanie Zastupiteľstva BSK

OCRaK

09/14

Zdôvodnenie:

Návrh nového termínu: 06/15

Iné:

Kľúčové kroky vychádzajú zo schváleného uznesenia Z BSK č.
94/2014 z 12.12.2014

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
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Projekt:

Kľúčový krok
A:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

41. Rekonštrukcia
Termín
Bratislavského bábkového
Zodpovedný:
plnenia:
divadla
Verejné obstarávanie
OIČSMaVO/
07/14
dodávateľa stavby podľa
OVO
zhotovenej tendrovej
dokumentácie aj s
právoplatným stavebným
povolením
OIČSMaVO finalizuje vyhlásenie súťaže na realizátora.
Návrh nového termínu: 06/15
Začatie realizácie prvej etapy
OIČSMaVO/
09/14

nesplnené

nesplnené

OIČ

Zdôvodnenie:

Kľúčový krok B bude realizovaný po splnení prechádzajúceho
kroku.
Návrh nového termínu: 06/15

Iné:

Oddelenie kultúry v súčinnosti s divadlom zabezpečilo
kontinuálnu prevádzku divadla (náhradné priestory, zájazdy,
škôlkohry v škôlkách a školách)

Projekt:

42. Rekonštrukcia kaštieľa a
parku v Modre
Spracovanie koncepcie rozvoja
kultúrneho a kreatívneho
priemyslu

Kľúčový krok
A:

Stav:

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

07/14

Zdôvodnenie:

V rámci spolupráce BSK a hl. m. SR BA bol spracovaný
„Regionálny implementačný plán Kreatívna Bratislava“,
ktorého súčasťou sa stalo aj Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre.

Kľúčový krok
B:

Analýza - stratégia využitia
priestorov pre podporu KKP

Zdôvodnenie:

17.12. 2014 sa uskutočnilo stretnutie v sídle MOS s cieľom
špecifikácie budúceho využitia objektu pre podporu
kultúrno-kreatívneho priemyslu v regióne BSK. Finalizuje sa
projektový zámer, ktorý by mal byť financovaný z ETS SK-AT
2014-2020.

Kľúčový krok
C:

Vypracovanie realizačnej PD
oporného múra a zosúladenie
PD (r. 2006) s aktuálnymi
technickými normami a
legislatívou

Zdôvodnenie:

PD sanácie múru bola spracovaná, potreba adaptácie
kompletnej PD celého areálu pre nové využitie.

OCRaK/OSÚRa 06/14
RP

OIČSMaVO/OI
Č

9/15

Stav:
splnené

splnené

priebežne
plnené
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Návrh nového termínu: 09/15
Kľúčový krok
D:

Verejné obstarávanie realizátora
sanácie

Zdôvodnenie:

Z dôvodu predĺženia vypracovania realizačnej PD oporného
múra došlo k oneskoreniu získania PD.
Návrh nového termínu: 09/15

Kľúčový krok
E:

Sanácia oporného múra

Zdôvodnenie:

Nebol vybraný zhotoviteľ stavby
Návrh nového termínu: 12/15

Iné:

Finalizuje sa projektový zámer na podporu kultúrnokreatívneho priemyslu v regióne BSK, ktorá bude zhŕňať
komplexnú rekonštrukciu objektu MOS, ktorý by mal byť
financovaný z ETS SK-AT 2014-2020.

Projekt:

43. Pamiatková obnova
kaštieľa a parku v Stupave
Inventarizácia súčasnej
dokumentácie pre potreby
spracovania štúdie využiteľnosti
NKP po DI DSS Stupava

Kľúčový krok
A:

OIČSMaVO/
OVO

OIČSMaVO/
OIČ

Zodpovedný:
OSÚRaRP/
OIČSMaVO/OIČ

9/14

12/14

Termín
plnenia:
12/14

Zdôvodnenie:

Po konzultáciách s príslušným stavebným úradom bolo
zistené, že PD komplexnej obnovy kaštieľa neexistuje.
OIČSMaVO Úradu BSK disponuje nasledovnou
dokumentáciou:
- Zameranie skutkového stavu objektu kaštieľa I. a II.
Etapa 5/1989
- Inventarizácia kamenných a štukových prvkov fasády
8/2005
- Inventarizácia okien a dverí 8/2005
- Statický posudok 8/2005
- Návrh sanácie fasád a zavlhnutých murív 8/2005
- Vyjadrenie KPU k projektu sanácie fasády
a zavlhnutých murív 8/2005

Kľúčový krok
B:

Verejné obstarávanie
zhotoviteľa sanácie
prístupového mosta

Zdôvodnenie:

OVO nemá podklady pre spracovanie súťažných podkladov.

OIČSMaVO/
OVO

05/14

nesplnené

nesplnené

Stav:
splnené

nesplnené

Návrh nového termínu: 07/15
Kľúčový krok
C:

Sanácia prístupového mosta

OIČSMaVO/OIČ

Zdôvodnenie:

Bola vypracovaná projektová dokumentácia.
Návrh nového termínu: 09/15

08/14

nesplnené

Iné:
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Projekt:

Kľúčový krok
A:

44. Modernizácia
Malokarpatskej knižnice v
Pezinku
Analýza / ideový zámer využitia
priestorov (vrátane IKT
vybavenia)

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OCRaK

12/14

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
Iné:

Knižnica spracovala koncept a požiadavky:
1. Knižnica spracovala analýzu potrieb a koncept projektu
2. Pripravuje sa nová web stránka
3. Požiadavka (na VO) na technológiu bezbariérového
prístupu (rampa)
4. Modernizácia IT siete (zakúpené nové počítače)
5. Príprava projektu digitalizácie informačného fondu
6. Príprava projektu elektronického systému ochrany
knižničného fondu
Nad rámec odpočtu boli predložené požiadavky do plánu VO
na r. 2015 – kapitálové prostriedky na bezbariérový prístup

Projekt:

45. Koncepcia rozvoja kultúry
na roky 2014-2020

Kľúčový krok
A:

Spracovanie Koncepcie
rozvoja kultúry 2014-2020

Zdôvodnenie:

Pri komisii kultúry Z BSK bola ustanovená odborná pracovná
skupina (september), ktorá pripraví pracovný návrh koncepcie.
Návrh nového termínu: 03/15

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OCRaK

12/14

Stav:
nesplnené

Iné:

Projekt:
Kľúčový krok
A:

Zdôvodnenie:

46. Rekonštrukcia kaštieľa a
parku v Malinove
2 pracovné stretnutia
odbornej verejnosti,
spolupráca so študentmi FA
UK na tému využitia kaštieľa
(prvé stretnutie priamo v
kaštieli, druhé na BSK)

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OCRaK

10/14

nesplnené

Ideový zámer
OCRaK
využitia/koncepcia rozvoja
priestorov (s kalkuláciou
nákladov, feasibility study s
variantami riešenia) v súlade s
výstupmi z odborných
stretnutí

10/14

nesplnené

Stav:

Absencia finančných zdrojov.
Návrh nového termínu: 06/15

Kľúčový krok
B:
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Zdôvodnenie:

Prakticky neriešiteľné vzhľadom na nevyhnutný objem financií
na rekonštrukciu cca 1,5 až 2 mil., presahuje možnosti
a kompetencie oddelenia kultúry, ide o rýdzo strategickú
záležitosť.
Návrh nového termínu: 06/15

Kľúčový krok
C:

Verejné obstarávanie
realizácie sanácie strechy

Zdôvodnenie:

Neexistuje spracovaná projektová dokumentácia
rekonštrukcie.

Kľúčový krok
D:

Sanácia strechy

Zdôvodnenie:

Oproti pôvodnému projektu čiastkovej opravy strechy je
nevyhnutné kompletná oprava strechy ktorá je zahrnutá do
plánu investičných činností na rok 2015 vo výške 200 000,eur.
Návrh nového termínu: 10/15

OIČSMaVO/OVO 04/14

OIČSMaVO/OIČ

09/14

nepotrebné

nesplnené

Iné:

Projekt:

Kľúčový krok
A:

47. Letná škola archeológie a
tradičných spôsobov
murovania - areál za
synagógou v Senci

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Stav:

OCRaK

05/14

splnené

Realizácia workshopov

OCRaK

08/14

splnené

Projektový manažment vyúčtovanie dotácie

OSÚRaRP

11/14

splnené

Výber realizátora workshopov

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:
Zdôvodnenie:
Iné:

„Letná škola“ sa uskutočnila v mesiacoch júl - august 2014
formou dvoch tematicky na seba nadväzujúcich pracovnoedukačných workshopov. Každého workshopu sa zúčastnilo 8
študentov, ktorí si mohli vyskúšať svoje znalosti a zručnosti
priamo v praxi. Odbornú garanciu nad prácami zabezpečovali
lektori – pre transfer pece, pre archeologický výskum bola
garantom právnická osoba s oprávnením vykonávať
archeologický výskum. Prebehlo archeologické doskúmanie
murovaných štruktúr s významnou architektonickou
a historickou hodnotou - odkrytie pece na pečenie macesu a
pozostatkov rituálneho kúpeľa mikve, odborná konzervácia
pôvodnej pece, jej značenie, presunutie na vybrané miesto
a znovupostavenie pece na vybranom mieste. Výsledky
„Letnej školy“ boli prezentované širšej verejnosti formou
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prednášky.
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ODBOR STRATÉGIE, ÚZEMNÉHO ROZVOJA A RIADENIA PROJEKTOV
Projekt:

48. BID - dispečing

Kľúčový krok
A:

Ukončenie VO

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

03/14

Zdôvodnenie:

V rámci procesu VO boli podané námietky zo strany
uchádzačov, následne prebiehalo konanie ÚVO, ktoré boli
uplatnené zákonom stanovené postupy a lehoty. Dňa
24.11.2014 bola podaná posledná námietka, v súčasnosti
prebieha konanie o námietkach.
Návrh nového termínu: 03/2015

Kľúčový krok
B:

Vyhodnotenie a zazmluvnenie
dodávateľa

Zdôvodnenie:

Vzhľadom na vyššie uvedené nebolo možné zazmluvniť
úspešného uchádzača.
Návrh nového termínu: 05/2015

Kľúčový krok
C:

Dodávka systému a uvedenie
do prevádzky

Zdôvodnenie:

Z dôvodu neúspešného ukončenia kľúčového kroku A je termín
dodávky systému a uvedenie do prevádzky posunutý.
Návrh nového termínu: 10/15

OSÚRaRP

OSÚRaRP

06/14

12/14

Stav:
nesplnené

nesplnené

nesplnené

Iné:

Projekt:

49. BID - promo

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Ukončenie verejného
obstarávania

OSÚRaRP

03/14

Zdôvodnenie:

VO ukončené a postúpené na kontrolu dokumentácie procesu
VO na RO OPBK v termíne 08/2014 vzhľadom na náročnosť
samotného procesu VO.

Kľúčový krok
B:

Vyhodnotenie a zazmluvnenie
dodávateľa

Zdôvodnenie:

Prebieha administratívna kontrola dokumentácie procesu VO
na RO OPBK, podpis zmluvy je možný až po kladnom
stanovisku RO OPBK.
Návrh nového termínu: 03/2015

Kľúčový krok
C:

Dodávka systému a uvedenie
do prevádzky

Zdôvodnenie:

Vzhľadom na vyššie uvedené a v súčasnosti neexistujúceho
zmluvného vzťahu s úspešnými uchádzačmi nebolo možné
dodať predmet obstarávania.
Návrh nového termínu: 10/2015

OSÚRaRP

OSÚRaRP

06/14

12/14

Stav:
priebežne
plnené

nesplnené

nesplnené

47

Iné:

Projekt:

50. Zriadenie jednotného
tarifného systému BID u
správcu železničnej
infraštruktúry – Železníc
Slovenskej republiky

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

06/14

Kľúčový krok
A:

Dodávka a uvedenie do
prevádzky

Zdôvodnenie:

Počas výrobného procesu nastali skutočnosti, vzhľadom na
ktoré došlo k predĺženiu dodania predmetu zmluvy
(označovače a predajné automaty lístkov BID). Taktiež musia
byť zohľadnené technické požiadavky zo strany ŽSR na
osadenie zariadení na železničných staniciach a nástupištiach.
Návrh nového termínu: 10/2015

Stav:

nesplnené

Iné:

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

02/14

Projekt:

51. Elektronizácia

Kľúčový krok
A:

Podpis zmluvy s dodávateľom

Zdôvodnenie:

Zmluvný vzťah s dodávateľom uzavretý dňa 30.1.2014.

Kľúčový krok
B:

Dodávka služieb v zmysle ZoD

Zdôvodnenie:

V rámci realizácie projektu bola vykonaná analýza súčasného
stavu, stavu „to be“, prebehli pracovné stretnutia s vecne
príslušnými zamestnancami Úradu BSK, došlo k dodaniu
hardvéru a softvérových licencií. Projekt je realizovaný v zmysle
stanoveného harmonogramu.

OSÚRaRP

10/15

Stav:
splnené

priebežne
plnené

Iné:

Projekt:

52. ISRMO - Rekonštrukcia
budovy SŠ Vazovova

Kľúčový krok
A:

Schválenie projektu RO OPBK

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

04/14

splnené

08/14

splnené

Zdôvodnenie:

Projekt bol schválený rozhodnutím RO OPBK zo dňa
16.10.2014.

Kľúčový krok
B:

Uzavretie zmluvy o NFP

Zdôvodnenie:

Zmluva o NFP podpísaná štatutárom BSK dňa 10.11.2014.

Kľúčový krok
C:

Verejné obstarávanie na
dodávateľa

Zdôvodnenie:

VO vykonané v stanovenom termíne, v súčasnosti prebieha

OSÚRaRP

OIČSMaVO/OVO

06/14

Stav:

splnené
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kontrola dokumentácie procesu VO na RO OPBK.
Iné:

Rekonštrukcia SŠ Vazovova musí prebehnúť v zmysle Zmluvy
o NFP do 30.7.2015.

Projekt:

53. Za mostom

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Ponuka MO SR na prevod
vlastníctva objektov SĽO na
BSK

OSÚRaRP

04/14

Zdôvodnenie:

K 31.12.2014 nebol vládou SR schválený prevod SĽO vo
vlastníctve MO SR do vlastníctva BSK. Zo strany BSK bolo
o prevod požiadané na jednotlivé objekty v termínoch 06/2013
a 03/2014.
Návrh nového termínu: 12/15

Kľúčový krok
B:

Vytlačená prvá časť
cykloturistických máp, na
základe ktorých bude
vyhotovená aktualizácia a
dotlač dodatočných kusov

OSÚRaRP

02/14

splnené

Vytvorené súťažné podklady
ako podklad pre vyhlásenie VO
na dodávateľa diela

OSÚRaRP

04/14

splnené

Podujatie Piknik&Bike

OSÚRaRP

06/14

splnené

Stav:
nesplnené

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
D:
Zdôvodnenie:
Iné:

Projekt ukončený k 30.6.2014.

Projekt:

54. Perimost

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Zrealizovaná projektová
dokumentácia jednotlivých
cykloturistických odpočívadiel,
prebiehajúca verejná súťaž na
realizátora diela

OSÚRaRP

06/14

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
Iné:

Projekt ukončený k 30.6.2014.

Projekt:

55. AnzaMost I.

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok

Vysúťažená projekčná

OSÚRaRP

12/14

Stav:
splnené
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A:

kancelária na realizáciu PD

Zdôvodnenie:

Vzhľadom na prípravu referenda v obci Angern k výstavbe
cestného mosta Angern – Zahorská Ves boli pozastavené
projekčné práce. Referendum sa uskutočnilo dňa 21.9.2014,
kde takmer 74% obyvateľov obce Angern vyjadrilo nesúhlas
s výstavbou mosta. Na základe tejto skutočnosti bol projekt
ukončený.

Iné:

Projekt:

56. EdTRANS

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Vytvorenie odborných
glosárov, vytvorenie systému
pre odbornú výučbu na diaľku
rakúskym pedagógom

OSÚRaRP

10/14

splnené

Organizácia výmenných
pobytov v spolupráci s
partnerskými školami

OSÚRaRP

11/14

splnené

Príprava a organizácia
workshopu s témou podpory
integrácie ohrozených skupín
žiakov

OSÚRaRP

10/14

splnené

Spracovanie analytickej štúdie
so zámerom prispôsobenia
odborného vzdelávania na
podmienky praxe v
cezhraničnom regióne

OSÚRaRP

08/14

splnené

Vytvorenie propagačných
materiálov pre školy pre
zvýšenie atraktivity pre
potenciálnych študentov

OSÚRaRP

09/14

splnené

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
D:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
E:

Zdôvodnenie:
Iné:

Projekt ukončený k 31.12.2014

Projekt:

57. Family Net

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Príprava informačných kanálov
a podujatí pre potenciálnych
držiteľov rodinnej karty

OSÚRaRP

06/14

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
50

Kľúčový krok
B:

Vytvorenie funkčného systému
rodinných kariet (webstránka,
databáza poskytovateľov,
prihlasovací systém)

OSÚRaRP

05/14

splnené

Príprava podujatí s účasťou
rodín z partnerských regiónov

OSÚRaRP

06/14

splnené

Oslovenie, komunikácia a
zazmluvnenie poskytovateľov
zliav pre držiteľov rodinných
kariet

OSÚRaRP

05/14

splnené

Vytvorenie, tlač a distribúcia
katalógov poskytovateľov zliav
pre zvýšenie informovanosti o
výhodách rodinných kariet

OSÚRaRP

06/14

splnené

Príprava a organizácia
workshopov s medzinárodnou
účasťou

OSÚRaRP

06/14

splnené

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

12/14

splnené

OSÚRaRP

12/14

splnené

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
D:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
E:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
F:
Zdôvodnenie:
Iné:

Projekt ukončený k 31.10.2014

Projekt:

58. Technická asistencia (TA)
Programu cezhraničnej
spolupráce Slovensko Rakúsko
Príprava Programu
cezhraničnej spolupráce SK AT 2014-2020

Kľúčový krok
A:

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

Príprava fondu malých
projektov

Zdôvodnenie:

Príprava bola vykonaná, avšak vzhľadom na nezáujem rakúskej
strany programového územia sa FMP nebude realizovať.

Iné:

Projekt:

59. RECOM

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Realizácia jazykových kurzov
pre projektových žiadateľov

OSÚRaRP

12/14

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
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Kľúčový krok
B:

FLC seminár

OSÚRaRP

06/14

splnené

Vytvorenie analýzy potenciálov OSÚRaRP
a sietí

03/14

splnené

OSÚRaRP

12/14

splnené

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

04/14

splnené

OSÚRaRP

04/14

splnené

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:
Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
D:

Prezentácia výstupov RECOM

Zdôvodnenie:
Iné:

Projekt ukončený k 31.12.2014

Projekt:

60. Rekonštrukcia NKP
synagógy, novostavba
infopavilónu a úprava areálu
synagógy v Senci za účelom
zriadenia regionálnej galérie
BSK a stálej expozície
židovskej kultúry

Kľúčový krok
A:

Predloženie žiadosti o NFP

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

Komunikácia s nórskym
partnerom

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
C:

Verejné obstarávanie
realizátora stavebných prác

Zdôvodnenie:

Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP, verejné obstarávanie
neprebehlo.

Kľúčový krok
D:

Koncept udržateľnosti objektu
a finančná analýza prevádzky
synagógy

Zdôvodnenie:

Koncept bol zároveň súčasťou žiadosti o NFP k 14.5.2014

Kľúčový krok
E:

Spracovanie konceptu
možností propagácie synagógy
s cieľom zvýšiť návštevnosť
galérie, ako aj zvýšiť
povedomie o značke s
pozitívnym dopadom na
zriaďovateľa

Zdôvodnenie:

Vzhľadom k neschváleniu žiadosti o NFP kľúčový krok bol
pozastavený.

Iné:

Projekt bude presunutý pod OCRaK

OIČSMaVO/OVO 10/14

OCRaK

OKP

09/14

12/14

nesplnené

splnené

nesplnené
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Projekt:

61. Koncepty nových
strategických projektov
územného rozvoja BSK
Nastavenie akčného plánu na
realizovanie zámeru - určenie
spracovateľského tímu a
harmonogramu prác pre
Podunajsko

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

10/14

splnené

Nastavenie akčného plánu na
realizovanie zámeru - určenie
spracovateľského tímu a
harmonogramu prác pre
Malokarpatsko

OSÚRaRP

10/14

splnené

Kľúčový krok
C:

Nastavenie akčného plánu na
realizovanie zámeru - určenie
spracovateľského tímu a
harmonogramu prác pre
Záhorie

OSÚRaRP

10/14

splnené

Kľúčový krok
D:

Nastavenie akčného plánu na
realizovanie zámeru - určenie
spracovateľského tímu a
harmonogramu prác pre
Bratislavu

OSÚRaRP

10/14

splnené

Kľúčový krok
A:

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

Zdôvodnenie:

Zdôvodnenie:
Iné:

V rámci kľúčových krokov A-D je pripravený zásobník
potenciálnych zámerov, ktoré sa v r.2015 budú prerokovávať
s jednotlivými zainteresovanými aktérmi tak, aby bolo možné
tieto zámery sformulovať do projektov s využitím finančnej
podpory EU alebo adresovať kompetentným aktérom v území
na individuálnu realizáciu.

Projekt:

62. Podpora MSP

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

Spoluorganizovanie
konferencie pre získanie
partnerov na podporu MSP

OSÚRaRP

11/14

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
Iné:

Bratislavský samosprávny kraj sa ako strategický partner
zúčastnil Exportného fóra 2014, ktoré organizovala agentúra
SARIO, za účelom sieťovania malých a stredných podnikov
z krajín V4 a Rakúska. Zástupcovia BSK okrem iného rokovali
s partnermi z Maďarska, Španielska a Slovenska o možnej
spolupráci v oblasti podpory malého a stredného podnikania.
Za účelom propagácie kraja ako vhodného miesta pre
investorov a návštevníkov bola vytvorená brožúra Bratislavský
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kraj, Metropolitný región na Dunaji, ktorá bola okrem iného
distribuovaná aj na spomínanom podujatí.

Projekt:

63. Podpora rozvoja vidieka

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

Kľúčový krok
A:

2. fáza spracovania dokumentu
v rámci zmluvy

OSÚRaRP

04/14

Stav:
splnené

Zdôvodnenie:
Iné:

V rámci projektu bola dokončená Stratégia rozvoja vidieka
Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020.
Následne bola zabezpečená distribúcia skrátenej verzie
primátorom a starostom všetkých obcí Bratislavského kraja.
Taktiež bola nadviazaná komunikácia so Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou za účelom
distribúcie nie len Stratégie rozvoja vidieka BSK k jednotlivým
poľnohospodárom na území Bratislavského kraja.

Projekt:

64. Implementácia projektu
TRANSDANUBE

Kľúčový
A:

krok Zabezpečenie verejného
obstarávania štúdií

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

01/14

splnené

OSÚRaRP

02/14

splnené

OSÚRaRP

04/14

splnené

OSÚRaRP

05/14

splnené

OSÚRaRP

05/14

splnené

Stav:

Zdôvodnenie:
Kľúčový
B:

krok Objednanie a spracovanie
výstupov - štúdie udržateľnej
mobility

Zdôvodnenie:
Kľúčový
C:

krok Manuál vodnej dopravy

Zdôvodnenie:
Kľúčový
D:

krok Regionálna marketingová
stratégia

Zdôvodnenie:
Kľúčový
E:

krok Ponuka (balíčky) udržateľnej
mobility

Zdôvodnenie:
Iné:

Projekt ukončený k 31.10.2014.
V rámci projektu sa zrealizovali:
- Analýza súčasného stavu;
- Regionálny akčný plán udržateľnej mobility z
ktorého sa postupne vyberajú aktivity, ktoré
zaraďujeme do akčného plánu úradu BSK;
- 2 štúdie uskutočniteľnosti na cieľové územia (Malý
Dunaj, Dunaj), ktoré boli zaslané aktérom v území;
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-

Návrh 6 turistických balíkov s prepojením na
trvaloudržateľnú dopravu;
- Návrh marketingovej podpory cieľových území CR a
udržateľnej dopravy;
- Manuál pre poskytovanie služieb osobnej obslužnej
lodnej prepravy a ich prepojenie s inými osobnými
prepravnými službami.
Výsledky projektu boli priebežne prezentované národnej aj
medzinárodnej odbornej verejnosti prostredníctvom stretnutí
so zainteresovanými v BSK (v r.2014):
- Séria pracovných stretnutí s aktérmi územia na
pôde BSK v priebehu trvania projektu (2013, 2014)
- Diskusia k štúdiám Aurex, Bratislava, 24.9.2014
- 2. Národný workshop, Bratislava, Zálesie –
Malinovo, 15.10.2014

65. Napĺňanie Regionálneho
akčného plánu BSK na rozvoj
udržateľnej dopravy a turizmu
pre podunajský región na
r.2014-2020
Začatie rokovaní s miestnou a
regionálnou samosprávou,
štátnou správou a aktérmi v
území

Zodpovedný:

OSÚRaRP

06/14

splnené

Kľúčový krok
B:

Podpis memoranda na rozvoj
cestovného ruchu v Podunajsku

OSÚRaRP

12/14

nesplnené

Zdôvodnenie:

Rokovania s aktérmi Podunajskej oblasti boli začaté
v plánovanom termíne a v priebehu r.2014 boli tieto vzťahy
udržiavané a upevňované na spoločných stretnutiach v rámci
priebehu projektu Transdanube. Navrhujeme posun termínu
písomného vyjadrenia súhlasu vo forme memoranda, nakoľko
nebolo možne v pôvodnom termíne tieto vzťahy dostať do
všeobecne akceptovanej zmluvnej podoby jednotlivých
aktérov.
Návrh nového termínu: 12/2015

Projekt:

Kľúčový krok
A:

Termín
plnenia:
Stav:

Zdôvodnenie:

Iné:

Projekt:

Kľúčový krok
A:

66. Stratégia znižovania
energetickej náročnosti budov
vo vlastníctve BSK
Predloženie do Z BSK
informatívneho mat.
o možnostiach znižovania
energetickej náročnosti

Zodpovedný:

Termín
plnenia:

OSÚRaRP

12/14

Stav:
splnené
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Zdôvodnenie:
Kľúčový krok
B:

Vypracovanie stratégie
znižovania energetickej
náročnosti budov vo
vlastníctve BSK

Zdôvodnenie:

Dokument je v procese verejného obstarávania.

Iné:

Výsledný dokument bude predložený na schválenie
Zastupiteľstva BSK najneskôr do júna 2015.

OSÚRaRP

04/15

priebežne
plnené

Zoznam skratiek:
OSV – Odbor sociálnych vecí, OKaP – Odbor komunikácia a propagácie, OÚPGISaŽP – Odbor
územného plánu, GIS a životného prostredia, OZ - Odbor zdravotníctva, OD – Odbor
dopravy, OŠMaŠ – Odbor školstva, mládeže a športu, OCRaK – Odbor cestovného ruchu
a kultúry, OSÚRaRP – Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, OIČSMaVO –
Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania, OIČ – Oddelenie
investičných činností, SM – Oddelenie správy majetku, OVO – Oddelenie verejného
obstarávania, PO – Právne oddelenie
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