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NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC
Operačný program Bratislavský kraj
Implementované projekty

Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc
Slovenskej republiky
Operačný program: Bratislavský kraj
Prioritná os:

1. Infraštruktúra

Opatrenie:

1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava

Kód výzvy:

OPBK/2012/1.2/09

Cieľ projektu:
Nákup, osadenie a inštalácia označovačov jednorazových cestovných lístkov a predajných automatov
cestovných lístkov na nástupištiach ţe lezničných staníc a zastávok ŢSR.
Ţiadateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Prínos projektu pre BSK:
Realizácia projektu Bratislavskej integrovanej dopravy. Označovače jednorazových cestovných lístkov
umoţn ia vizuálne označenie cestovného lístka. Zároveň umoţn ia získavať aj
údaje potrebné
k efektívnemu rozúčtovaniu trţi eb ako aj k optimálnemu modelovaniu dopravných výkonov v regióne.
Predajné automaty umoţn ia nákup jednorazových a predplatných cestovných lístkov.
Rozpočet projektu: 450 000 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 22 500 EUR
Zdroj podpory: ERDF, Operačný program Bratislavský kraj
Realizácia projektu: 2013 - 2015
Udrţa teľnosť projektu: 5 rokov po ukončení projektu musí ţi adateľ (BSK) zabezpečiť funkčnosť a
spravovanie obstaraných zariadení (prostredníctvom BID, a.s.), po ukončení povinného obdobia budú
označovače a predajné automaty prevedené do majetku BID.
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Zriadenie jednotného tarifného systému BID
u správcu ţe lezničnej infraštruktúry - Ţelezníc Slovenskej republiky“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK
uznesením č.5/2012 zo dňa 27.1.2012.
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)
Doprava a územné plánovanie
Strategický zámer: Integrácia verejnej osobnej dopravy
Programový cieľ: Spustenie integrovanej dopravy „jeden cestovný lístok v celom Bratislavskom kraji“
Aktivity roku 2014:


Ku kúpnej a licenčnej zmluve boli podpísané Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2, ktoré pojednávali
o zmene lehoty dodania predmetu zmluvy na nový termín a to 31.10.2015 vzhľadom na zatiaľ
nevydané stavebné povolenie zo strany ŢSR na elektrické prípojky pre jednotlivé zariadenia
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Spracovanie a predkladanie monitorovacích správ a ţi adostí o platbu prostredníctvom verejnej časti
ITMS, taktieţ aktivity informovanie a publicita pred, počas a po ukončení aktivít projektu vyplývajúca
zo zmluvy o poskytnutí NFP



Prebiehali pravidelné stretnutia „Kontrolné dni“ k projektu, kde sa riešili aktuálne problémy,
technické, organizačné a iné činnosti spojené s implementáciou projektu

Aktivity roku 2015:


Osadenie 60 ks označovačov a 10 ks predajných automatov na vybraných ţe lezničných staniciach
a zastávkach a ich uvedenie do prevádzky



Spracovanie a predkladanie monitorovacích správ a ţi adostí o platbu prostredníctvom verejnej časti
ITMS, taktieţ aktivity informovanie a publicita pred, počas a po ukončení aktivít projektu vyplývajúca
zo zmluvy o poskytnutí NFP
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Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja
Opatrenie:

1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava

Kód výzvy:

OPBK/2012/1.2/09

Cieľ projektu:
Realizácia efektívnej marketingovo - informačnej kampane pri príleţi tosti spustenia nového integrovaného
systému na území Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom kampane
je zabezpečenie dostatočnej informovanosti pre cestujúcu verejnosť v primeranom časovom predstihu pred
samotných spustením nového dopravného systému, ale aj počas samotnej prevádzky. Zámerom je
vhodnou formou informovať cestujúcich o všetkých výhodách, ktoré im nový integrovaný dopravný systém
prinesie a zároveň ich týmto motivovať aj k jeho vyuţí vaniu. Úspech nového dopravného systému teda
bude závisieť aj od:
1. Propagačnej kampane – informačné materiály (plagáty, letáky) distribuované v rámci BSK,
inštruktáţn e video (animované video) s prezentovaním integrovanej dopravy a jej výhod, branding
(označenie) najfrekventovanejších zastávok, a vozidiel MHD.
2. Webový portál – interaktívna internetová stránka, bude obsahovať všetky informácie týkajúce sa
zavádzania integrovaného dopravného systému na území BSK s modulom vyhľadávača spojení.
Ten bude ponúkať vyhľadanie všetkých spojov MHD v kombinácii so ţe lezničnou a autobusovou
dopravou v celom Bratislavskom kraji. Súčasťou webového portálu je aj aplikácia pre mobilné
zariadenia smart phones.
Prínos projektu pre BSK:
Zavedenie IDS na území Hlavného mesta SR Bratislava a BSK vytvorí úplne nový dopravný
systém, prinesie váţn e zmeny do dlhoročných zvykov cestujúcich. Cestujúca verejnosť prevaţ ne doteraz
nemala moţn osť spoznať tento systém dopravy, a tak nemá dostatok informácií, aby ho vedela vôbec
vyuţí vať a poznať jeho výhody. Očakáva sa a je potrebné zabezpečiť, aby výhody pritiahli verejnosť, k čo
najväčšiemu vyuţí vaniu nového dopravného systému a verejnej hromadnej dopravy vôbec. Je potrebné
maximálne eliminovať počiatočný pocit neistoty z „nového“, či moţn ý pocit nespokojnosti a počiatočnej
nedôvery a ich prejavy.
Kampaň má zabezpečením zvýšeného vyuţí vania verejnej hromadnej dopravy prispieť k eliminácii
očakávaného prechodného poklesu trţi eb v prvej fáze bezprostredne po spustení nového systému, čo má
priamy dopad na systém dotácií.
V rámci projektu bude vytvorený interaktívny vyhľadávač spojení, ktorý bude optimalizovať
dopravné spojenia pre cestujúcich vyuţí vajúcich všetky druhy verejnej dopravy na území Bratislavského
regiónu. Aktuálnosť dát bude zabezpečená prepojením s dispečerským riadiacim strediskom integrovanej
dopravy (BID).
Realizácia projektu: 2013 - 2015
Rozpočet projektu: 84 937,20 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 4246,86 EUR
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Propagácia zavádzania integrovaného
dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č.9/2012 zo dňa 27.1.2012.
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)
Doprava a územné plánovanie
Strategický zámer: Integrácia verejnej osobnej dopravy
Programový cieľ: Spustenie integrovanej dopravy „jeden cestovný lístok v celom kraji“
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Aktivity v roku 2014:


Boli skompletizované súťaţn é podklady pre obstaranie webovej stránky s informáciami
k informačnej kampani a vyhľadávačom dopravných spojení v rámci BSK s aplikáciou pre mobilné
zariadenia, dátum odoslania výzvy do Vestníka verejného obstarávania prebehlo dňa 28.01.2014



Zároveň prebehla príprava súťaţn ých podkladov pre informačnú kampaň, kde dôjde k obstaraniu
propagačných nosičov/materiálov v rámci informačnej kampane, následne dňa 07.05.2014 prebehlo
zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníkoch



Dňa 08.05.2014 Bratislavský samosprávny kraj vo Vestníku verejného obstarávania č. 89/2014
vyhlásil verejnú súťaţ na predmet zákazky „Informačná kampaň“



Dňa 19.08.2014 kompletná zviazaná dokumentácia k procesu verejného obstarávania doručená na
kontrolu RO OPBK



13.10.2014 BSK emailom obdŕţ al výzvu na vysvetlenie a doplnenie k procesu verejného
obstarávania, následne BSK dňa 17.10.2014 poţa dované dokumenty doručil na RO OPBK



V priebehu 11/2014 bola vypracovaná a podaná priebeţ ná monitorovacia správa č. 3 na RO OPBK



Následne BSK opätovne obdŕţa l výzvu na doplnenie dokumentácie k procesu verejného
obstarávania, dňa 04.12.2014 doručil poţ adované doklady na RO OPBK

Aktivity v roku 2015:


Začiatkom roka 2015 by mala byť ukončená kontrola procesu verejného obstarávania zo strany RO
OPBK, následne bude s úspešnými uchádzačmi uzavretá zmluva na dodanie webového portálu,
hlavná aktivita 1 (vyhľadávač dopravných spojení) a zmluva na dodanie propagačných
materiálov/nosičov, hlavná aktivita 2 v rámci informačnej kampane



Spracovanie a predkladanie monitorovacích správ a ţi adostí o platbu prostredníctvom verejnej časti
ITMS, taktieţ aktivity informovanie a publicita pred, počas a po ukončení aktivít projektu vyplývajúca
zo zmluvy o poskytnutí NFP
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Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Operačný program: Operačný program Bratislavský kraj
Prioritná os: 1. Infraštruktúra
Opatrenie: 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava
Kód výzvy: OPBK/2012/1.2/09
Ţiadateľ/prijímateľ pomoci: Bratislavský samosprávny kraj
Cieľ projektu:
Zlepšenie informačného zabezpečenia dopravného systému Bratislavskej integrovanej dopravy v rámci
kontroly a koordinácie riadenia dopravného procesu u jednotlivých dopravcov – SL a ZSSK. Nákup,
osadenie a inštalácia dispečerského riadiaceho systému (DRS) v sídle spoločnosti Bratislavská
integrovaná doprava. V rámci projektu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) je potrebné realizovať
informačné zabezpečenie systému, ktoré bude poskytovať koordinátorovi – Bratislavskej integrovanej
doprave, a.s. (BID, a.s.), dopravcom - DPB, SL, ZSSK, ale predovšetkým cestujúcim všetky potrebné
informácie v reálnom čase a priestore. Jednou z nosných úloh pri zahájení realizácie projektu je tarifná
integrácia. Tarifná integrácia predstavuje predovšetkým zjednotenie cien cestovného a cestovných
dokladov u všetkých dopravcov realizujúcich dopravné výkony na území Bratislavského samosprávneho
kraja. V rámci projektu sa uskutoční nákup, osadenie a inštalácia dispečerského riadiaceho systému
(DRS).
Realizáciou projektu sa dosiahne:


informačné zabezpečenie koordinátora dopravného systému – BID, a.s.



zriadenie jednotného informačného
dispečerského riadiaceho systému,



lepšia informovanosť cestujúcich o dopravnej situácií vo verejnej doprave,



zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej verejnej dopravy,



efektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov prostredníctvom kontroly dodávaných výkonov
jednotlivých dopravcov.

systému

formou

zakúpenia, osadenia

a inštalácie

Prínos projektu pre BSK:
Realizácia projektu Bratislavskej integrovanej dopravy. DRS bude slúţi ť pre koordináciu a kontrolu celého
dopravného procesu verejnej dopravy v regióne v záujme zharmonizovania cestovných poriadkov
jednotlivých dopravcov ako aj poskytovania informácií o dopravných výkonoch a trţb ách dopravcov.
Rozpočet projektu: 1 147 600 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 5 %, t.j. 57 380 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja ERDF, Operačný program Bratislavský kraj
Realizácia projektu: 2013 - 2015
Udrţa teľnosť projektu: 5 rokov po ukončení projektu musí ţi adateľ (BSK) zabezpečiť funkčnosť a
spravovanie obstaraných zariadení (prostredníctvom BID, a.s.), po ukončení povinného obdobia bude
dispečerský riadiaci systém prevedený do priestorov a zaradený do majetku spoločnosti BID.
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Propagácia zavádzania integrovaného
dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č.7/2012 zo dňa 27.1.2012.
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Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)
Doprava a územné plánovanie
Strategický zámer: Integrácia verejnej osobnej dopravy
Programový cieľ: Spustenie integrovanej dopravy „jeden cestovný lístok v celom Bratislavskom kraji“
Aktivity v roku 2014:


V rámci prebiehajúcej verejnej súťaţ e s predmetom zákazy „Dispečerský riadiaci systém
Bratislavskej integrovanej dopravy“ bolo v roku 2014 ukončené konanie o námietkach z roku 2013
a boli podané ďalšie 2 námietky zo strany uchádzačov, v ktorých v jednom prípade rozhodol ÚVO
a proces verejného obstarávania pokračoval opätovným vyhodnotením súťaţe a v druhom prípade
zatiaľ nebolo začaté konanie o námietkach, námietka doručená 24.11.2014



Dňa 16.05.2014 bola podaná priebeţn á monitorovacia správa č. 2 na RO OPBK



Na základe zloţi tého procesu verejného obstarávania a vyššie spomenutých skutočností, BSK
obdŕţa l 01.12.2014 z RO OPBK informáciu o pozastavení realizácie projektu do termínu 31.01.2015

Aktivity v roku 2015:


02/2015 bude zo strany RO OPBK lehota pozastavenia projektu prehodnotená a to na základe
postupu procesu verejného obstarávania



V prvom polroku 2015 by mal byť ukončený proces VO a vysúťaţ ený úspešný uchádzač, s ktorým
bude uzavretá zmluva na nákup, osadenie a inštaláciu dispečerského riadiaceho systému pre
Bratislavskú integrovanú dopravu



Spracovanie a predkladanie monitorovacích správ a ţi adostí o platbu prostredníctvom verejnej časti
ITMS, taktieţ aktivity informovanie a publicita pred, počas a po ukončení aktivít projektu vyplývajúca
zo zmluvy o poskytnutí NFP
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Elektronizácia BSK
Ţiadateľ/prijímateľ pomoci: Bratislavský samosprávny kraj
Aktivity BSK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Legislatívna analýza
Analýza riešenia
Návrh riešenia
Implementácia (vývoj, programovanie a integrácia)
Vybudovanie HW a SW infraštruktúry
Testovanie riešenia
Migrácia
Stabilizácia riešenia

Relevantné cieľové skupiny:
 Obyvatelia miest a obcí BSK
 Podnikateľské subjekty registrované na území BSK
 Návštevníci a turisti BSK
Výstup projektu:
1. Zavedenie 74 elektronických sluţi eb
2. Rozšírenie exitujúcej IKT infraštruktúry BSK o hardvér, softvér a licencie)
Rozpočet projektu: 1 945 260 EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 97 263 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Operačný program Bratislavský kraj
Trvanie projektu: január 2013 – október 2015
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Propagácia zavádzania integrovaného
dopravného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č.20/2012 zo dňa 30.03.2012.
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č. 56/2011)
Informatizácia
Strategický zámer: Transparentný úrad
Programový cieľ: Elektronizácia verejnej správy
Aktivity v roku 2014:


7.1.2014 obdŕţ al Úrad BSK oznámenie o výsledku administratívnej kontroly dokumentácie
z verejného obstarávania pred podpisom zmluvy na dodanie a podporu informačného systému, kde
RO OPBK nezistil nedostatky v procesu VO



Na základe výsledkov verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom 30.1.2014 podpísaná
kúpna zmluva „Zmluva o komplexnom zabezpečení elektronizácie sluţi eb BSK“ na dodanie
predmetu zákazky, zmluva nadobudla účinnosť dňa 5.2.2014
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Počas celého roku 2014 prebiehala implementácia projektu podľa stanoveného harmonogramu,
zasadal Riadiaci výbor projektu, kde boli schválené dokumenty, ktoré sú výstupom projektu,
prebiehali pravidelné stretnutia projektového tímu



Priebeţn e boli na RO OPBK podávané monitorovacie správy projektu, konkrétne ide o priebeţn é
monitorovacie správy projektu č.2, č. 3



Prebiehala príprava integračných zámerov, ktorých cieľom je poskytnúť integrujúcim sa stranám
sumárne informácie o východiskách a potrebách integrácie, rozsahu integrácie



Úspešné ukončenie I. hlavnej aktivity analýza a dizajn a začiatok II. hlavnej aktivity s názvom Vývoj



Prebehlo dodanie HW a SW licencií ako V. hlavná aktivita

Aktivity v roku 2015:


Prebehne príprava dodatku č. 3 k Zmluve o NFP ako aj k Dodávateľskej zmluve



Začiatkom roka 2015 prebehne finalizácia integračných zámerov a ich podpis s participujúcimi
stranami



Riešenie

administratívnych

činností

a prác

na

projekte

podľa

stanoveného

a platného

harmonogramu podľa platnej Zmluvy o NFP


Prebehne realizácia ďalších hlavných aktivít projektu ako dokončenie II. hlavnej aktivity Vývoj,
ďalšie hlavné aktivity ako Testovanie, Nasadenie všetkých sluţi eb do 31.10.2015



Prebehnú pravidelné stretnutia projektového tímu, taktieţ stretnutia Riadiaceho výboru projektu



Spracovanie a predkladanie monitorovacích správ a ţi adostí o platbu prostredníctvom verejnej časti
ITMS, taktieţ aktivity informovanie a publicita pred, počas a po ukončení aktivít projektu vyplývajúca
zo zmluvy o poskytnutí NFP
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Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ISRMO)
Základné informácie:
ISRMO sa územne zameriavajú na mestské oblasti ohrozené alebo postihnuté fyzickými alebo sociálnymi
problémami. ISRMO je súborom čiastkových projektov spojených jednotným geografickým územím
a cieľom, ktorým je v prvom rade komplexný rozvoj oblasti ohrozenej sociálnym vylúčením alebo fyzickým
úpadkom.
BSK v súlade s princípom partnerstva predloţi l Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt
Rekonštrukcie budovy Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici číslo 6 v Bratislave ako súčasť
Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré Mesto.
Predloţe nie projektu bolo schválené Zastupiteľstvom BSK dňa 21.6.2013 uznesením č. 39/2013.
Celkové výdavky projektu vo výške 800 500 Eur s DPH budú vyuţi té na komplexnú obnovu budovy školy
zahŕňajúcu obnovu a zateplenie fasády a strechy budovy, výmenu vstupných dverí, výmenu rozvodov
a stupačiek, kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení na prvom a druhom poschodí, výmenu
interiérových dverí a sanity v triedach a kabinetoch. Cieľom projektu je zvýšiť energetickú hospodárnosť
budovy školy, vytvoriť lepšie materiálno-technické podmienky pre vyučovací proces a zároveň zvýšiť
atraktivitu vzdelávacieho zariadenia v pôsobnosti BSK.
Aktivity BSK:
1. Komplexná obnova budovy Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave
Relevantné cieľové skupiny: študenti Gymnázia, učitelia a obyvatelia mestskej oblasti
Výstup projektu:
1. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy a zníţe nie náročnosti prevádzky
2. Zlepšenie kvality vyučovacieho procesu Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici
3. Zvýšenie atraktivity školského zariadenia v pôsobnosti BSK
Rozpočet projektu:


800 500 Eur s DPH

Spolufinancovanie BSK:
 spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% (40 000 Eur)
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Operačný program Bratislavský kraj (OPBK)
Trvanie projektu: 2012 – 2015
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Predloţe nie ţi adosti o NFP za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova" schválilo
Zastupiteľstvo BSK dňa 21.6.2013 Uznesením číslo 39/2013
Aktuálny stav: V rámci výzvy na predkladanie ţi adostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Bratislavský kraj (Kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO) bola predloţe ná Ţiadosť
o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt „Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova“. Ţiadosť o NFP
bola riadiacim orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) schválená ako súčasť
Integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava – Staré Mesto. Na základe rozhodnutia
Riadiaceho orgánu OPBK bol Bratislavský samosprávny kraj vyzvaný k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP
(zmluva č. Z2231012011201). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 13.11.2014. Na základe zmluvy bola na RO
OPBK predloţe ná kompletná dokumentácia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných úprav. Po
odsúhlasení zo strany riadiaceho orgánu bude podpísaná zmluva medzi BSK a dodávateľom.
Predpokladané ukončenie rekonštrukcie budovy je 31.7.2015.
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Prehľad čerpania finančných zdrojov implementovaných a ukončených projektov BSK v roku 2014
v rámci Operačného programu Bratislavský kraj

Názov poloţk y

Čerpanie v roku
2014

Technické vybavenie

776 100 €

737 295 €

20 580 €

19 551 €

776 100 €

737 295 €

Externé sluţb y
SPOLU

Refundácia /
Predfinancovanie

776 100 €

800 000 €

737 295 €

700 000 €
600 000 €
500 000 €

400 000 €
300 000 €
200 000 €
100 000 €

0€
Čerpanie v roku
2014

Refund.
/Predfin.
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EURÓPSKA TERITORIÁLNA SPOLUPRÁCA
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
Implementované projekty

Viacročný rámec technickej pomoci pre Bratislavský samosprávny kraj
Aktivity BSK:
1. Poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-AT pre nové programové obdobie
2014-2020.
2. Konzultácie s projektovými ţi adateľmi v rámci programu.
3. Poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových ţi adateľov.
4. Propagácia a publicita programu.
5. Účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK.
6. Účasť na stretnutiach Evaluačnej skupiny programu.
7. Účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny programu.
8. Účasť na zasadnutiach Programovej skupiny programu.
9. Účasť na stretnutiach prvostupňovej kontroly v rámci programu.
10. Komunikácia so Spoločným technickým sekretariátom, s prvostupňovou kontrolou (Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a s regionálnymi zástupcami programu (Dolné Rakúsko,
Burgenland, Viedeň, Trnavský samosprávny kraj).
11. Kontrola na mieste implementujúcich sa projektov v rámci programu.
12. Koordinovanie projektov, v ktorých BSK vystupuje ako strategický partner.
Relevantné cieľové skupiny: ţi adatelia o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 ako aj budúci
potenciálni ţi adatelia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko pre nové
programové obdobie 2014-2020
Výstup projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mnoţst vo odkonzultovaných projektov (prezenčné listiny a zápisnice).
PPT Prezentácie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2014-2020
PPT prezentácia k finančnému zúčtovaniu projektov
Prezenčné listiny, fotodokumentácie a zápisnice z regionálnych kontrol na mieste
Databáza kontaktov.
Databáza zrealizovaných projektov.
Databáza zásobníku projektov pre budúce programové obdobie 2014-2020
Podklady pre nasledujúce programové obdobie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 20142020.

Rozpočet projektu: 88 182,80 EUR; z toho: 44 091,40 EUR (EFRR), 39 682,26 EUR (štátny rozpočet),
4 409,14 EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 4 409,14 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013
Trvanie projektu: 1. január 2012 – 30. jún 2015
Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Mgr. Lea Karakolevová
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Zmluva na obdobie 2012 - 2015 bola odsúhlasená Zastupiteľstvom BSK uznesením
č. 71/2012 zo dňa 21.09.2012.
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov
V roku 2014:
42x konzultácií na Úrade BSK
28x konzultácií priamo u ţi adateľov
1x organizácia FLC seminár spolu s RECOM (22.5.)
8x prezentácia Programu CBC SK-AT
39x kontrola na mieste, účasť na stretnutiach implementujúcich sa projektov
12x stretnutí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT (PG a MC)
5x stretnutí s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
BSK je strategickým partnerom v projektoch:
1.
PALTOUR
2.

TWIN REGION

3.

PUMAKO

4.

ERRAM SK-AT

5.

MreNa

6.

BRAWISIMO

7.

CARESS

8.

VIBRATE

9.

Regio Info Point
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Ukončené projekty

Regional Cooperation Management SK-AT (RECOM SK-AT)
Aktivity BSK:
1. Identifikovanie regionálnych cezhranične relevantných oblastí a ich rozvíjanie na seminároch,
workshopoch, exkurziách.
2. Vytvorenie a sprevádzanie sietí – zintenzívnenie existujúcich cezhraničných kontaktov, rozvíjanie
existujúcich sietí v zmysle goodgovernance, vytvorenie a sprevádzanie nových cezhraničných sietí.
3. Rozvíjanie a prepojenie pracovne výkonných projektových partnerských štruktúr v zmysle
crossborder governance.
4. Práca s verejnosťou – informačné podujatia, príspevky v médiách, publikácie.
5. Osobné poradenstvo v oboch jazykoch na území programu SKAT.
6. Obsahová podpora pri rozvíjaní cezhraničných projektových nápadov a konceptov prispôsobená
lokálnym a regionálnym potrebám.
7. Sprostredkovanie kontaktov medzi vhodnými projektovými partnermi.
8. Organizácia a viacjazyčné moderovanie cezhraničných workshopov, konferencií, seminárov,
exkurzii a partnerských búrz.
9. Sieťovanie projektov s podobným ťaţi skom k vytvoreniu synergii.
10. Stála výmena informácií o celoeurópskych trendoch so susednými pohraničnými regiónmi a
regiónmi v Európe.
11. Analýza potenciálu a sietí RECOM SK-AT
Relevantné cieľové skupiny: kľúčoví aktéri ako komunálni zabezpečovatelia projektov, regionálne
projektové iniciatívy, podniky, zariadenia výskumu a rozvoja, politici a političky, záujmové zdruţe nia,
sociálni partneri, občania
Výstup projektu:

1. Umiestnenie spoločného cezhraničného regiónu partnerskými organizáciami RECOMu.
2. Profesionálne poradenstvo a informačné centrá pre otázky cezhraničnej spolupráce v regiónoch.
3. Stabilizácia a pokračovanie práce tematických sietí, ukončenie programového obdobia ako
medziregionálne hlavné témy.
4. Účasť na rozvoji spoločných kooperačných štruktúr s krajinami a s Európskou Úniou pre oblasť
regionálnej politiky EU od roku 2014.
5. Cezhraničné iniciatívy a projektové nápady.
6. Cezhraničná kooperácia a partnerstvá.
7. Spolupráca miest a obcí, aktivity ľudia ľuďom, ako cezhraničné malé projekty, lokálne partnerstvá a
kultúrna spolupráca.
8. Regionálne nosné projekty, ktoré sprevádzame v rámci našej sieťovej práce.
9. Databanka kontaktov RECOM SK-AT a aktívna informačná webstránka projektu (www.recom-skat.eu).
10. Analýza potenciálu a sietí RECOM SK-AT
Rozpočet projektu BSK: 242 300 EUR; z toho: 205 955 EUR (ERDF), 24 230 EUR (štátny rozpočet)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 12 115 EUR
Zdroj podpory: ERDF, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013
Trvanie projektu:1.1.2008 – 31.12.2014
Zodpovedný za implementáciu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „RECOM SK-AT“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č. 106/2008 zo dňa 10.12.2008.
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Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov.
Aktuálny stav: Projekt bol riadne ukončený dňom 31.12.2014.
Aktivity za rok 2014:
 Poskytnutie poradenstva k pripravovaným projektovým zámerom 2014-2020 / cca 35 (osobne,
telefonicky, email).
 Príprava cezhraničného konceptu Fondu malých projektov SK-AT. V rámci tejto iniciatívy prebehlo
viacej cezhraničných pracovných stretnutí, ktoré iniciovalo a organizovalo aj BSK (10.2.2014/BSK).
Táto iniciatíva nakoniec nebola zrealizovaná kvôli administratívnej a finančnej náročnosti.
Vypracovaný koncept poslúţi l na prípravu FMP na SK-HU.
 Organizovanie Informačného semináru k téme „Zúčtovanie a príprava Ţiadosti o platbu
cezhraničných projektov (organizovaný v spolupráci s MPRV SR a TA) – 22.5.2014. Tohto semináru
sa zúčastnilo cca 60 účastníkov.
 Organizovanie RECOM SK-AT WORKSHOPu na tému "Budúca spolupráca v kultúrnom
a prírodnom dedičstve“ - 12.11.2014 v Modre. Na workshope sa zúčastnilo cca 80 účastníkov.
 Realizácia záverečného jazykového kurzu nemeckého jazyka v rámci projektu RECOM SK-AT pre
nositeľov cezhraničných projektov v BSK (August 2014 - December 2014).
 Spoluorganizovanie a účasť na pracovných stretnutiach v rámci projektu RECOM SK-AT
(projektové pracovné stretnutia, semináre, workshopy, konferencie,...) cca 22 podujatí.
 Nominovanie a hodnotenie projektov v rámci „Ceny za inováciu RECOM SK-AT“ - 22.10.2014 /
Smolenice .
 Záverečná konferencia projektu RECOM SK-AT v spolupráci so všetkými partnermi projektu, ktorá
sa konala 4.12.2014 v Trnave.
 Záverečná broţú ra projektu RECOM SK-AT (spolupráca všetkých partnerov projektu).
 Pravidelné príspevky o aktivitách projektu v regionálnej a odbornej tlači.
 Pravidelné príspevky o aktivitách projektu na internetových stránkach projektu RECOM SK-AT
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Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom know - how DMO
(Destination Management Organisation) z Dolného Rakúska „DESTINATOUR 2013 "
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007 - 2013.
Hlavný cieľ: Posilnenie spolupráce medzi turistickými destináciami Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko
Aktivity BSK:
1. Súčinnosť a odborná podpora pri zaloţe ní KOCR (Krajská organizácia cestovného ruchu) a
oblastných organizácií cestovného ruchu na území BSK
2. Publicita a informovanosť
publicita a informovanosť o turistickom potenciáli regiónu na domácom a zahraničnom trhu
a o moţn ostiach spolupráce verejného a súkromného sektora v rámci sieti organizácií
destinačného manaţm entu, osveta verejnosti vo vzťahu k turizmu prostredníctvom webu, sociálnych sietí,
regionálnych médií, mobilnej prezentácie v teréne a účasťou na výstavách a podujatiach na oboch
stranách hranice
3. Zvyšovanie profesionality subjektov vznikajúcich oblastných a krajských štruktúr destinačného
manaţ mentu prenosom know-how v oblasti cestovného ruchu a destinačného manaţ mentu z Dolného Rakúska
1. Workshopy
2. Štúdijné cesty
3. Analýzy trhu, strategické materiály, odborná literatúra
4. Metodická príručka destinačného manaţm entu
5. Vytvorenie spoločného cezhraničného imidţu BSK a Dolného Rakúska pod mottom „Pôţi tok“ v tematike
víno, kulinárstvo, podujatia a turistické ciele spoločnými marketingovými aktivitami:




Imidţ ová broţ úra Genuss - Pôţi tok
Mapa záţi tkov a pôţi tkov
Podujatie „Slávnosť pôţi tku – GenussFest BSK a Dolného Rakúska“

6. Podpora marketingu turizmu Bratislavského kraja - tvorba nového turistického portálu, databázy
cestovného ruchu, marketingovej značky turistickej destinácie, multimediálna prezentácia a E-marketing
Výstup projektu:
1. Vzájomná znalosť miestneho trhu
2. Zvýšená informovanosť a kvalifikácia predstaviteľov novovznikajúcich štruktúr destinačného
manaţ mentu
3. Spolupráca v rámci sieťovania cieľových skupín v rámci BSK, ale aj navzájom medzi novovznikajúcimi
organizáciami v BSK a úspešne fungujúcimi destinačnými štruktúrami Dolného Rakúska
4. Kreatíva pre marketingové výstupy
5. Podpora informovanosti miestneho obyvateľstva o turistickom potenciáli regiónu
6. Zlepšenie atraktívnosti regiónu zdôraznením cezhraničného imidţu spoločnými marketingovými
opatreniami s Dolným Rakúskom
Rozpočet projektu: 380 000,00 EUR; z toho: 323 000,00 EUR (ERDF), 38 000,00 EUR (ŠR), 19 000,00
EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 19 000,00 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
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Trvanie projektu: November 2010 - Jún 2014
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov, Odbor
cestovného ruchu a kultúry
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Za mostom“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č. 42/2010 zo dňa 11.06.2010.
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov
Aktivity v roku 2014:





Technické zabezpečenie interaktivity a udrţ ateľnej aktualizácie on-line odborného fóra
destinačného manaţm entu a databáz cestovného ruchu a regionálnych podujatí.
Informačná kampaň k interaktivite a udrţa teľnej aktualizácii on-line odborného fóra a databáz
cestovného ruchu a regionálnych podujatí.
Dotazníkový prieskum a návrh tvorby produktov cestovného ruchu v cezhraničnom priestore
Bratislavského kraja a Dolného Rakúska.
Inzercia v slovenských regionálnych médiách.

Projekt DESTINATOUR získal uznanie sekcie cestovného ruchu MDVRR SR v rámci novinárskej
súťaţe „Slovensko - pohostinné srdce Európy“. V rámci 20. medzinárodného veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour a Danubius Gastro ocenili novinárov, ktorí sa vo svojich príspevkoch venujú
domácemu cestovnému ruchu. Uznanie sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR získala aj profesorka Ľudmila Novacká a kolektív za Metodickú príručku
destinačného manaţm entu cestovného ruchu, ktorá bola publikovaná vďaka cezhraničnému projektu
DESTINATOUR.
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Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska
Nová Ves - SchlossHof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu
lokality „Za mostom".
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007 - 2013.
Aktivity BSK:
1. Propagácia produktov cestovného ruchu
1.1 Propagácia produktov a atraktivity regiónu propagačnou kampaňou a spoločnými podujatiami.
1.2 Vytvorenie Web portálu pre cyklistov a peších turistov
2. Obnova obranných bunkrov nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti Moravskej cyklotrasy
(CZT 004) pozdĺţ toku rieky Moravy a iných objektov ţ eleznej opony – nezrealizovaná z dôvodu
neuskutočneného prevodu vlastníckych práv z Ministerstva obrany SR na VÚC BA.
3. Osadenie infostojanov a cyclostojanov pri vytipovaných zariadeniach.
4. Osadenie pamätníka obetiam ţe leznej opony v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja, domáci a zahraniční
návštevníci.
Výstup projektu:
1. Turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne záţi tky.
2. Región s existujúcou základnou infraštruktúrou slúţi acou ako základ ďalšieho rozvoja regiónu.
3. Promo kampaň propagujúca región ako „cyclefriendly region".

Rozpočet projektu: 165 780 EUR; z toho: 140 913,00 EUR (ERDF), 16 578,00 EUR (ŠR),
8 289,00 EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 8 289,00 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Trvanie projektu: Január 2012 – Jún 2014
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Za mostom“ bol odsúhlasený
Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 4/2011 zo dňa 18.02.2011
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov
• Obnova bunkrov na Moravskej cyklotrase

Aktuálny stav:


Projekt je aktuálne ukončený a čaká na zúčtovanie vynaloţ ených finančných prostriedkov na jeho
implementáciu. BSK sa nepodarilo získať vlastnícke práva od Ministerstva obrany SR na
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vytipované obranné bunkre na území BSK, čo znemoţ nilo ich revitalizáciu.
Na slovenskej strane boli v spolupráci s rakúskymi ako aj slovenskými partnermi projektu
vyhotovené cykloturistické mapy „Pomoravia“, ktoré boli distribuované počas slávnostného
otvorenia lávky pre peších a cyklistov „Cyklomost Slobody“ v Devínskej Novej Vsi. V roku 2014
bola realizovaná dotlač máp za účelom ich distribúcie medzi širokú verejnosť.
Bratislavský samosprávny kraj realizoval podujatia na podporu propagácie cykloturistiky a nového
cyklomostu pod názvom „Piknik&Bike“.
V rámci podpory cykloturistiky v Bratislavskom kraji boli vyrobené a osadené cyklostojany
a stojany na informačný materiál.
V MČ Bratislava – DNV bol osadený pamätník obetiam ţ eleznej opony, ktorý dotvára obraz
cykloodpočívadla v predmetnej lokalite.
Bola zrealizovaná publikácia „Za mostom“ o spoločnej histórii prihraničného územia.
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Perimost
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007 - 2013.
Aktivity BSK:
1. Značenie cyklotrás
1.1 Výmena starého značenia za nové v dĺţke cca. 250 km cyklochodníkov v lokalite Malých
Karpát.
1.2 Osadenie nového značenia na cyklochodníkoch v lokalite Malých Karpát v celkovej dĺţk e cca.
25 km.
1.3 Doznačenie Medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 13
1.4 Realizácia značenia cyklotrás v oblasti Devínska Kobyla
2. Vybudovanie cyklistických odpočinkových centier v regióne
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a
zahraniční turisti, vyznávači cykloturizmu, miestne samosprávy.
Výstup projektu:
1. Turisticky zaujímavý región s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne záţi tky pre rodiny s malými
deťmi a zároveň pre nadšencov horskej turistiky/cykloturistiky.
2. Zrekonštruované značenie cyklotrás v Malých Karpatoch (cca. 250km).
3. Novo vyznačené cyklotrasy v Malých Karpatoch (cca. 25km).
4. Vyznačená medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13.
5. Štyri oddychové cyklocentrá.
Rozpočet projektu: 156 840 EUR; z toho: 133 314,00 EUR (ERDF), 15 684,00 EUR (ŠR),
7 842,00 EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 7 842,00 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Trvanie projektu: Január 2012 - Október 2014
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Perimost“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK
uznesením č.78/2011 zo dňa 04.11.2011.
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov
Aktuálny stav:





Projekt je aktuálne ukončený a čaká na zúčtovanie vynaloţ ených finančných prostriedkov na jeho
implementáciu.
V roku 2013 bolo v rámci projektu preznačených cca. 300 km cykloturistických trás v okolí Malých
Karpát, značenie pozostáva z inštalácie stĺpikov, na ktoré sú osadené smerovky, smerovníky,
dodatkové informačné tabule ako aj obrazové smerovníky.
V MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, obci Malé Leváre, Vysoká pri Morave a v lokalite Biely kríţ
bolo vybudované cykloturistické odpočívadlo ako infraštruktúra pre cykloturistov.
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Rozvoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho
kraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja „family net“
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007 - 2013.
Aktivity projektu:
1. Publicita a informovanosť.
2. Riadenie projektu.
3. Príprava prepojenia systémov.
4. Prepojenie a poznávanie regiónov.
5. Výber poskytovateľov zliav a prepojenie systémov.
6. Katalógy poskytovateľov zliav a rodinný časopis.
7. Prepojenie a výmena skúseností v témach rodinnej politiky.
Relevantné cieľové skupiny: Rodiny, poskytovatelia zliav, zamestnanci štátnej správy.
Ciele projektu
-

Vytvorenie prepojenia a spolupráca medzi Dolným Rakúskom, TTSK, Burgenlandom a BSK.
Zlepšenie kvality ţi vota rodín, zvýšenie výnosu hospodárstva regiónov.
Posilnenie integrácie v daných pohraničných oblastiach Podpora rodín v príslušných oblastiach.
Vytvorenie prepojenia systému rodinných pasov, rozšírenie existujúcich sluţi eb a vyuţí vanie siete
poskytovateľov zliav.

Výstup projektu:
-

Výmena skúseností v oblasti rodinnej politiky.
Zoznámenie sa s príkladmi osvedčených postupov.
Vydanie katalógov poskytovateľov zliav a rodinných časopisov.
Stretnutia s účasťou medzinárodného zastúpenia, vzájomné zoznámenie sa poskytovateľov zliav
Zavedenie rodinných pasov v regiónoch TTSK a BSK.
Vytvorenie databázy v TTSK, BSK a prepojenie systémov.

Rozpočet projektu: 120 000 EUR; z toho: 102 000 EUR (ERDF), 12 000 EUR (ŠR), 6 000 EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 6 000 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Trvanie projektu: 2012 – 2014 (22 mesiacov)
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Family net“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK
uznesením č.39/2012 zo dňa 25.5.2012
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov
Aktuálny stav: V rámci aktivít projektu počas jeho realizácie do konca októbra 2014 bol v Bratislavskom
kraji i ostatných zapojených regiónoch vytvorený systém rodinných pasov, v rámci ktorého sú rodinám na
základe bezplatne získaného rodinného pasu poskytované zľavy a akciové ponuky u zapojených
subjektov z oblasti turizmu a cestovného ruchu, kultúry, športu a rekreácie, vzdelávania. V rámci aktivít
porjektu sa uskutočnilo viacero podujatí pre rodiny s deťmi v kraji, bola vytvorená webstránka s databázou
poskytovateľov zliav nielen v Bratislavskom kraji, ale tieţ u partnerov projektu v Trnavskom kraji
a rakúskych regiónoch Burgenland a Dolné Rakúsko. Počas trvania projektu sa zaregistrovalo viac ako
2 000 rodín, ktoré môţ u získať zľavy u viac ako 130 poskytovateľov z Bratislavského kraja a zároveň
u tisícov poskytovaetľov z partnerských regiónov. Cieľom projektu je podpora spoločného trávenia
voľného času v rodinách a podpora regionálnych subjektov v oblasti cestovného ruchu.
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AnzaMost I. „Regionálny cestný most Angern – Záhorská Ves – realizačný projekt“
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007 - 2013.
Aktivity BSK:
1. Projektovanie realizačnej dokumentácie cestného mosta nad tokom rieky Morava a inundačným územím.
2. Inţ iniering (príprava a získanie podkladov pre povoľovacie konania).
Relevantné cieľové skupiny: Obyvatelia cezhraničného regiónu, návštevníci územia regiónu, domáci a
zahraniční turisti, miestne samosprávy.
Výstup projektu:
1. Projektová dokumentácia v stupni Realizačná dokumentácia s Výkazom výmer.
Rozpočet projektu: 108 200,00 EUR; z toho: 91 970,00 EUR (ERDF), 10 820,00 EUR (ŠR),
5 410,00 EUR (BSK)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 5 410,00 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Trvanie projektu: Január 2013 - December 2014
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „AnzaMost I.“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č. 70/2012 zo dňa 21.09.2012
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov
Aktuálny stav:


Projekt bol zastavený na základe rozhodnutia referenda v obci Angern an der March z 21.09.2014 ,
v ktorom sa obyvatelia dotknutého rakúskeho okresu vyjadrili, ţe nemajú záujem o cestný most ponad
rieku Morava v pomere 73,9% zúčastnených proti výstavbe.
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Transition from school to work „EdTRANS"
Základné informácie: Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Rakúsko 2007 - 2013.
Aktivity BSK:
1. Publicita realizovaná pomocou zakúpenia mobilnej prezentačnej steny, rollupu a broţ úry
prítomných počas celoročných aktivít stredných škôl aj mimo projektu.
2. Analýza formálneho, neformálneho a pedagogického vzdelávania oboch systémov s
odporúčaniami v oblastiach vzdelávania a tvorby atraktívnych po vyučovacích programov.
Zapracovanie porovnania obsahu vzdelávania do interaktívnej literatúry slúţi acej komunikačnému
online konceptu odborného vyučovania v cudzom jazyku medzi partnerskými školami.
3. Mobilita ţi akov a pedagógov medzi školami s cieľom zvyšovania kvality vzdelávania pomocou
tvorby aktívnych sietí spoločného učenia sa, výmeny know-how, zavádzania inovácií a
prekonávania bariér.
4. Cieľom je posilňovanie aktivít vplývajúcich na výber školy zlepšovaním a implementáciou
kvalitného marketingového mixu. Na tento plán nadviaţe video a virtuálny sprievodca, ktoré v
krátkom čase vytvoria obraz o aktivitách školy, učebných priestoroch a ţi vote ţi akov.
5. Porovnanie profilov povolaní, profilov absolventov a nových trendov v odvetviach s cieľom
prepojenia odborného vyučovania s praxou a bariérach pri uznávaní kvalifikácie absolventov medzi
trhmi práce. Súčasťou je identifikácia dynamických trendov (technologických, prístrojových a
manaţ érskych) v hospodárstve, ktoré vytvárajú prázdne miesto medzi vzdelávaním a pracovnými
poţi adavkami.
6. Východiskom pre spoluprácu v oblasti zlepšovania práce so sociálne znevýhodnenou mládeţ ou a
špeciálnymi pedagogickými poţi adavkami prostredníctvom analýzy negatívnych vplyvov na proces
vzdelávania.
7. Vytvorenie projektového tímu pre koordináciu projektu, organizovanie, dokumentáciu a efektívnu
realizáciu projektu.
Relevantné cieľové skupiny:
- Veková skupina ţi akov (14r.-19r.), ktorá si vyberá povolanie resp. sa nachádza vo fáze odborného
vzdelávania a prípravy na odborné vzdelávanie.
- Učitelia a odborníci na vzdelávanie pre povolanie.
Výstup projektu:














Odborné konferencie, semináre a workshopy pre expertov a pedagógov.
Vypracovanie odborných Analýz v oblasti vzdelávania v odboroch
elektrotechnika a
poľnohospodárstvo.
Slovníky (Glosáre) v nemčine, slovenčine a angličtine pre prípravu na povolanie v odboroch
elektrotechnika a pôdohospodárstvo (vinárstvo a záhradníctvo)
Interaktívne vypracovávanie slovníkov (CD, DVD)
E-Learning-moduly na webstránke projektu.
Zariadenie priestorov pre videokonferenciu na vybraných školách v SK (5 miestností v 5 školách)
Výučba na vybraných školách videokonferenciou v nemeckom jazyku.
Výmena skúseností a spoznávanie vzdelávacieho systému v susednej krajine (pre pedagógov a
ţi akov)
Zvýšenie jazykovej a interkultúrnej zdatnosti ţi akov a pedagógov.
Budovanie sietí a partnerstiev medzi zapojenými školami.
Transfer učebných metód a výukových konceptov medzi školami.
Prezentačné videá a virtuálny sprievodca pre zapojené školy do projektu EdTRANS.
Vypracovanie Analýzy potrieb pracovného trhu v regiónoch SK-AT.
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Informačný materiál pre ţi akov slovenských škôl o moţ nostiach vzdelávania a vzdelávacom
systéme susedného regiónu.
Štúdia sociálnych a pedagogických fenoménov a odporúčania pre pedagógov a výchovných
poradcov.
Webstránka projektu, videoklipy o zapojených školách do projektu (5 škôl z SK a 5 škôl z AT),
reklamné materiály, broţ úry a videoklip o projekte.

Rozpočet projektu: 140 000,00 EUR; z toho: 119 000,00 EUR (ERDF)
Spolufinancovanie BSK: 5%, t. j. 7 000,00 EUR
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
Trvanie projektu: 2013 – 2014 (22 mesiacov)
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov.
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „EdTRANS“ bol odsúhlasený Zastupiteľstvom
BSK uznesením č.69/2012 zo dňa 21.9.2012
Súlad so schválenými Prioritami BSK 2009-2013 (Uznesenie č.56/2011)
Efektívne získavanie prostriedkov z externých zdrojov
Aktuálny stav:
Prostredníctvom implementácie projektu EdTRANS od mája 2013 dostalo päť stredných odborných škôl
v Bratislavskom kraji moţ nosť vytvoriť partnerstvá s rakúskymi školami podobného zamerania. Študenti
a pedagógovia sa v priebehu projektu zúčastnili výmenných pobytov na partnerských školách. Pre školy
boli vytvorené propagačné materiály a virtuálny sprievodca priestormi, pre kaţ dú zo zapojených škôl
z BSK bolo vytvorené vlastné propagačné video. Vďaka projektu získala kaţ dá zo škôl interaktívne
vybavenie učební, prostredníctvom ktorých je moţn é vyuţí vať moderné vyučovacie metódy. Školy
z oboch prihraničných regiónov spolupracovali na vytvorení trojjazyčných odborných glosárov pre oblasť
elektrotechniky a IT a pre oblasť pôdohospodárstva. K naplneniu cieľov projektu prispelo aj spracovanie
analytickej štúdie, ktorá je zameraná na prepojenie odborného vzdelávania s praxou a predstavuje
základné predpoklady pre lepšie uplatnenie študentov v cezhraničnom regióne.
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Prehľad čerpania finančných zdrojov implementovaných a ukončených projektov BSK v roku 2014
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 - 2013

Názov poloţk y

Čerpanie v roku 2014

Očakávaná refundácia

Personálne výdavky

108 264 €

102 851 €

Externé sluţb y

226 751 €

215 414 €

1 172 €

1 113 €

0€

0€

42 569 €

40 440 €

1 524 €

1 448 €

380 281 €

361 267 €

Cestovné náklady
Technické vybavenie
Investície
Administratívne
náklady
SPOLU

380 281 €

361 267 €

400 000 €

300 000 €

200 000 €
100 000 €
0€

Čerpanie v roku 2014

Očakávaná refundácia
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Program Juhovýchodná Európa
Ukončené projekty

TransDanube
Základné informácie:
Bratislavský samosprávny kraj sa stal partnerom v projekte TransDanube predloţe nom v rámci 4. Výzvy
Programu Juhovýchodná Európa Priorita 3 „Zlepšenie dostupnosti“. Podstata projektu vychádza
z prioritných oblastí Dunajskej stratégie, ako je
trvaloudrţa teľný rozvoj európskych regiónov
pozdĺţ toku rieky Dunaj, ktorý je v súlade
so stratégiou Európa 2020. Hlavným cieľom je
podporiť
rozvoj
Podunajskej
oblasti
prostredníctvom podpory udrţa teľnej dopravy
a cestovného ruchu.
V rámci projektu sa podporujú soft aktivity
súvisiace s rozvojom významných území v oblasti
cestovného
ruchu,
ich
propagáciou
a zabezpečením trvaloudrţa teľnej ekologickej
cezhraničnej mobility pozdĺţ rieky Dunaj.
Relevantné cieľové skupiny: obyvatelia BSK a domáci a zahraniční turisti
Výstupy a výsledky projektu:
Na medzinárodnej a národných úrovniach:
 Nadnárodné správy o trvalo udrţa teľnej mobilite v Dunajskom regióne ako základ pre ďalší rozvoj
multimodálnej dopravy a udrţa teľnej mobilnej ponuky.
 Spoločná vízia mobility ako vodítko
nielen pre partnerov projektu, ale aj pre iné
zúčastnené regióny pozdĺţ rieky Dunaj a
Juhovýchodnej
Európy,
ktorá
bude
východiskom pre národné akčné plány,
vytvárané v súlade s európskou stratégiou pre
Dunajský región – podpísaná partnermi
9/2013.
 Regionálne
akčné
plány,
ktoré
poskytnú plán pre realizáciu trvalo udrţ ateľnej
mobilnej ponuky v zúčastnených regiónoch
(následne
implementovaných
v
miestnych/regionálnych/národných
plánovacích dokumentoch v oblasti mobility a
cestovného ruchu) – za BSK bol regionálny akčný plán odovzdaný 8/2013.
 Udrţa teľná dopravná ponuka bude demonštrovať výhody udrţa teľnej mobility pre odborníkov,
turistov a obyvateľov (má byť rozvinutá a preukázaná v spolupráci s odborníkmi z dopravy a
cestovného ruchu) – spracovanie témy je plánované na r.2014.
Spoločné výsledky projektu:
 Digitálna mapa, prezentujúca informácie o existujúcej mobilite a cestovnom ruchu – spracováva
projektový partner Danube Office Ulm, Nemecko.
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Balíčky Soft mobility a regionálne marketingové plány na podporu udrţ ateľnej mobility a
cestovného ruchu v Dunajskom regióne + katalóg kritérií pre balíčky udrţ ateľnej mobility, ktoré
poskytnú turistom objektívne ukazovatele pre udrţa teľnú mobilnú ponuku – aktivita plánovaná na
r.2014.
Zvýšené povedomie (obyvatelia, turisti, dopravcovia, sprievodcovia, miestne / regionálne / národné
orgány) o výhodách trvalo udrţa teľnej mobility v oblasti cestovného ruchu v Dunajskom regióne.

Aktivity BSK:
Na úrovni strategickej:
 Spracovanie analýzy súčasného stavu, ukončené 2/2013
 Spracovanie regionálneho akčného plánu, ukončené 8/2013
 Podpísanie spoločnej vízie mobility, 9/2013
 Regionálna marketingová stratégia na podporu / rozvoj udrţ ateľnej dopravy a turizmu pre
podunajský región, 2014
 Manuál pre poskytovanie sluţi eb osobnej lodnej dopravy a iných lodných sluţi eb, 2014
Spracovanie štúdií v r.2014:
 Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo –
Bratislava s moţn osťou prepojenia na Hainburg a Viedeň.
 Štúdia moţn ostí multimodálnej dopravy na zabezpečenie dostupnosti turisticko-rekreačných lokalít
v oblasti zdrţe Hrušov – Gabčíkovo.
 Štúdia uskutočniteľnosti vyuţi tia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych
dopravných prepojení v území medzi Bratislavou a Komárnom.
Na úrovni aplikačných aktivít:


Návrh soft balíčkov na rozvoj cestovného ruchu v Podunajskom regióne zamerané na udrţ ateľnú
dopravu – aktivita plánovaná na r.2014.

Rozpočet projektu:
 Celková
výška
rozpočtu
všetkých
spolufinancujúcich partnerov na 2 ročnú
dĺţ ku trvania projektu činní 2,5 mil. Eur,
z čoho
rozpočet
Bratislavského
samosprávneho kraja je vo výške 233
260 Eur, z toho ERDF je 198 271 Eur
(85%)
Spolufinancovanie BSK:
 spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo
výške 15 % t.j 34 989 eur
Zdroj podpory:
 Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Program Juhovýchodná Európa (SouthEastEurope –
SEE)
Trvanie projektu:
 Október 2012 – September 2014. Projekt sa predĺţi l o 1 mesiac a bol riadne ukončený dňom
31.10.2014.
Zodpovedný za prípravu projektu:
 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Vstup Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „TransDanube“ bol odsúhlasený
Zastupiteľstvom BSK uznesením č. 79/2011 zo dňa 04.11.2011
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Aktuálny stav: Projekt bol riadne ukončený dňom 31.10.2014, po predĺţ ení oproti pôvodnému
harmonogramu o 1 mesiac.
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Prehľad čerpania finančných zdrojov ukončeného projektu BSK v roku 2014 v rámci Programu
Juhovýchodná Európa

Názov poloţk y
Personálne výdavky

Čerpanie v roku
2014
39 869 €

Očakávaná refundácia

44 629 €

38 464 €

Externé sluţb y

31 169 €

Cestovné náklady

6 696 €

5 202 €

Administratívne náklady

1 283 €

1 090,77

92 478 €

75 926 €

SPOLU

SPOLU
80 000 €
70 000 €

60 000 €
50 000 €
40 000 €

Čerpanie v roku 2014

30 000 €

Očakávaná refundácia

20 000 €
10 000 €
0€

Čerpanie v roku
2014

Očakávaná
refundácia
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GRANTOVÉ SCHÉMY
Dotačný systém Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“
Ukončené projekty

Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania v priestore obytno-rituálneho
komplexu synagógy v Senci
Základné informácie: Národná kultúrna pamiatka - areál NKP Synagógy neológov – č. v ÚZPF č. 2275/0,
parc. č. 3482/1, Mierové námestie 12, 16, Senec
Podporený projekt prebiehal v mesiacoch júl - august 2014 formou dvoch tematicky na seba
nadväzujúcich pracovno-edukačných workshopov. Kaţd ého 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. K výstupom archeologického výskumu patrí tieţ spracovaná a KPÚ
schválená výskumná dokumentácia.
Prvý workshop - Letná škola archeológie - bol zameraný na archeologické doskúmanie murovaných
štruktúr s významnou architektonickou a historickou hodnotou. Študenti odkryli pec na pečenie macesu a
pozostatky rituálneho kúpeľa mikve. Archeologický výskum sa realizoval v súlade s rozhodnutím KPÚ
Bratislava.
Cieľom druhého workshopu - Letná škola tradičných spôsobov murovania – bolo odborné rozobratie pece,
jej transfer na podloţke a anastylóza prvkov (záväzné stanovisko KPÚ č. KPUBA-2013/186942/75726/FER) tak, aby bolo moţ né v budúcnosti prezentovať odkrytú pec „in situ“ ako súčasť exteriéru
synagógy.
Pred samotnou realizáciou rozobratia pece bol realizovaný teoretický prieskum zameraný na zistenie
informácií o objekte pece a o analógiách z okolia. Po archeologickom doskúmaní a odkrytí pece bolo
realizované zameranie v mierke 1:20 pre zdokumentovanie existujúceho stavu a doplnkovo aj metódou
fotografického skenovania s následným vytvorením 3D modelu. Časť pece bola dokumentovaná aj
prostredníctvom 3D skenerom. Vyústením workshopu bola konzervácia pôvodnej pece, jej značenie a
presunutie na vybrané miesto. Po zostavení a fixácii, boli chýbajúce prvky doplnené za pomoci tradičných
materiálov a technológií.
Realizované aktivity v rámci projektu:
1. Prednáškový cyklus zameraný na metódy archeologického výskumu
2. Archeologický výskum murovaných štruktúr s významnou architektonickou
a historickou
hodnotou pod vedením oprávnenej osoby; dokumentácia z archeologického výskumu schválená
KPÚ
3. Zameranie odkrytých archeologických situácií a príprava podkladov pre transfer pece
4. Odkrytie pece na pečenie macesu a pozostatky rituálneho kúpeľa mikve
5. Odborné rozobratie pece, jej transfer na podloţ ke a anastylóza prvkov
6. Prezentácia výsledkov „Letnej školy...“ širšej verejnosti formou prednášky 25.9.2014
Relevantné cieľové skupiny: študenti archeológie a konzervátorstva, pre ktorých budú vhodným
praktickým doplnením študijného programu
Výstupy projektu:
1. odkrytá pec na pečenie macesu a pozostatkov rituálneho kúpeľa mikve
2. premiestnená a prezentovaná pec
3. schválená výskumná dokumentácia
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Rozpočet projektu: 19 956 EUR
Dotácia MK SR: 9 000 EUR
Zdroj podpory: dotačný systém MK SR
Trvanie projektu: júl - august 2014
Nositeľ projektu: Odbor cestovného ruchu a kultúry
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Pred realizáciou projektu: obytno-rituálny komplex

Po realizácii projektu: obytno-rituálny komplex

Pred realizáciou projektu: pec pred transferom

Po realizácii projektu: pec po transfere

Pred realizáciou projektu: mikve pred odkrytím

Po realizácii projektu: mikve po odkrytí
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NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
Implementované projekty

Bezpečný ženský dom
Základné informácie: Kľukatá ul. 36, Bratislava
Vlastník: Bratislavský samosprávny kraj
Plánované aktivity BSK:
Rekonštrukcia nevyuţi tého rodinného domu vo vlastníctve BSK a jeho adaptácia na priestory
bezpečného ţe nského domu – krízového centra pre ţe ny a ich deti zaţí vajúce domáce násilie
Projekt bude realizovaný v partnerstve s Občianskym zdruţe ním DOMOV-DÚHA a Občianskym
zdruţe ním Brána do ţi vota
Relevantné cieľové skupiny: ţe ny a ich deti zaţí vajúce domáce násilie
Výstupy projektu:
1. Zrekonštruovaná budova a jej adaptácia za účelom zriadenia bezpečného ţe nského domu
v Prievoze (Kľukatá ul.)
2. Prevádzka bezpečného ţ enského domu Občianskym zdruţe ním DOMOV-DÚHA v súlade
s nájomnou zmluvou
Rozpočet projektu:
Rekonštrukcia budovy, poistenie budovy, energetický certifikát, VO, manaţm ent projektu: 234 075
EUR
Spolufinancovanie BSK:
Rekonštrukcia budovy, poistenie budovy, energetický certifikát, VO, manaţm ent projektu: 5,48%, t. j.
35 112 EUR
Zdroj podpory: Nórsky finančný mechanizmus - programová oblasť SK 09: Domáce a rodovo
podmienené násilie
Trvanie projektu: do 30.4.2016
Nositeľ projektu: Odbor sociálnych vecí, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Aktuálny stav:
 spracovaný realizačný projekt rekonštrukcie objektu
 schválená ţi adosť o NFP
 podpísaná partnerská dohoda a projektová zmluva
 vyhlásená súťaţ na dodávateľa rekonštrukcie
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Integrovaný regionálny operačný program/EŠIF
Pripravované projekty

Modernizácia centier odborného vzdelávania a prípravy v BSK
Základné informácie: Centrá odborného vzdelávania a prípravy v Bratislavskom kraji – aktuálne
vytvorené štyri:
-

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a IT – Stredná odborná škola
informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava
Centrum odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve, cukrárstve, mäsiarstve a lahôdkarstve –
SOŠ Farského 9, Bratislava
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva – SOŠ Ivanská cesta 21,
Bratislava
Centrum odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní – farmárstve, chove koní a jazdectve,
kynológii a rybárstve – Spojená škola SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Plánované aktivity BSK:
1. Vypracovanie Projektových dokumentácií pre rekonštrukciu a modernizáciu COVP
2. Príprava projektov – ţi adostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu: Investičná priorita 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej
prípravy, zručností a celoţi votného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry
3. Rekonštrukcia stavebných častí budovy, modernizácia učební, nákup materiálneho a
technologického vybavenia
4. Realizácia nadväzujúcich „soft“ projektov – vzdelávanie pedagógov, kurzy celoţi votného
vzdelávania, podpora inkubátorov...
Relevantné cieľové skupiny: študenti stredných odborných škôl, pedagógovia
Výstup projektu:
Modernizácia centier odborného vzdelávania a prípravy v Bratislavskom kraji prostredníctvom obnovy
budov, moderného technologického vybavenia a podpory ľudských zdrojov.
Rozpočet projektov: cca 15 mil. EUR v rámci investičnej priority 2.2. Integrovaného regionálneho
operačného programu
Spolufinancovanie BSK: 5%
Zdroj podpory: ERDF
Trvanie projektu: cca 36 mesiacov
Nositeľ projektu: Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania, Odbor školstva,
mládeţ e a športu, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Aktuálny stav:


Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania pre spracovanie projektovej
dokumentácie
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Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy

Modernizácia cesty III/50310 a vybudovanie obchvatu obce Rohožník
Prioritná os č.1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych
a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy.
Zámerom tohto špecifického cieľa je napojiť znevýhodnené mestské a vidiecke územia
prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a výstavby nových regionálnych ciest a odstraňovaním
bodových závad v súlade s vypracovaným Strategickým plánom rozvoja a údrţb y ciest na úrovni
regiónov (Regionálny Master plán).
Rekonštrukcia komunikácie III/50310 (Malacky - Rohoţ ník) je vynútený nevyhovujúcim stavom a
parametrami konštrukcie vozovky pri súčasnej a výhľadovej intenzite dopravy ťaţkým i nákladnými
vozidlami cementárne spoločnosti HOLCIM, najväčšiemu zamestnávateľovi v subregióne. V projekte
sa uvaţu je s priamym napojením na diaľničnú sieť (D2) z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťaţkýc h
nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohoţ ník - Pernek Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava šírkového usporiadania (nová
kategorizácia komunikácie - komunikácia II. triedy) a smerového a výškového vedenia cestnej
komunikácie.
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Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra
Výstavba obchvatu miest Pezinok a Modra je veľmi dôleţi tá z pohľadu Malokarpatského regiónu. V
okrese Pezinok ako v jedinom v Bratislavskom kraji absentuje nadriadená cestá komunikácia, t.j.
diaľnica, rýchlostná cesta alebo cesta prvej triedy. Nosnú sieť v okrese tvorí cesta II/502 (Bratislava
- Pezinok - Modra - Trstín) s intenzitou cca. 24 000 voz/24h (SSC 2010). Výstavbou obchvatu miest
dosiahneme odklonenie tranzitnej dopravy na novovybudovaný obchvat, s ponechaním rezidentnej
dopravy na pôvodnej trase. Odbremenili by sme prejazdom husto zastavané územia a pamiatkovú
zónu mesta Modra.
Výsledkom výstavby obchvatu bude zvýšenie ekonomického rastu zaloţ eného na vnútorných
zdrojoch subregiónu, zvýšenie dostupnosti na sieť TEN-T skrátením času dojazdu, zvýšenie
bezpečnosti na komunikáciách v intravilánoch miest a priľahlých obcí, a v neposlednom rade sa
potenciálnou výstavbou dosiahne aj zvýšenie kvality ovzdušia v dotknutých intravilánoch.
Výstavba obchvatu obce Viničné (III/5025 Pezinok - Panholec - II/503 s napojením na D1) je riešený
ako synergický projekt s napojením na obchvat Pezinok - Modra a diaľnicu D1. Odôvodnenie
projektu je dané prítomnosťou logistických parkov, ktorých rozloha a kapacita neustále rastie.

Rozpočet projektov: cca 36 mil. EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%
Zdroj podpory: ERDF + ŠR
Trvanie projektov: 2015 - 2020
Nositeľ projektu: Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania, Odbor dopravy,
oddelenie, Odbor územného plánu, GIS a ţi votného prostredia
Zodpovedný za prípravu projektov: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
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Deinštitucionalizácia a transformácia zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja

Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v Stupave, DSS a ZPB MEREMA, Pri
starom mlyne, Modra
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným sluţb ám
Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, zniţu jú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym,
kultúrnym a rekreačným sluţb ám a prechod z inštitucionálnych sluţi eb na komunitné.
Špecifický cieľ 2.1.1: Podporiť prechod poskytovania sociálnych sluţi eb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú a podporiť rozvoj sluţi eb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Proces prechodu poskytovania sociálnych sluţi eb (ďalej „sluţi eb“) z inštitucionálnej formy na
komunitnú a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOaSK) v
zariadení na komunitnej úrovni je spojený s opatreniami na zlepšovanie kvality sluţi eb a opatrení
vrátane vzdelávania zamestnancov, prípravy prijímateľov alebo prípravy komunity, riešenie
priestorových podmienok, v ktorých sa poskytuje /zabezpečuje príslušná starostlivosť. Proces
deinštitucionalizácie

(DI)

predpokladá

uprednostnenie

transformačného

procesu

zariadení

poskytujúcich sluţb y pre deti, mládeţ a dospelých so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou
a zariadení pre deti v SPOaSK pred zariadeniami pre seniorov. Bratislavský samosprávny kraj
prostredníctvom výziev z IROP bude investične podporovať vytváranie vhodných priestorových
podmienok (vhodného fyzického prostredia) pre poskytovanie sociálnych sluţi eb a zabezpečovanie
výkonu SPOaSK v zariadení, ktoré sú v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v
prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo
najviac podobných beţ nej rodine. Pri existujúcich zariadeniach sociálnych sluţi eb s celoročným
pobytom je nevyhnutné postupne zniţo vať počet tradičných veľkokapacitných zariadení,
prevádzkovať zariadenia s nízkou kapacitou (zariadenia komunitnej starostlivosti) a podporovať
terénne a ambulantné sluţb y a sociálne sluţ by v zariadeniach s týţ denným pobytom.
Rozpočet projektov: cca 5 mil. EUR
Spolufinancovanie BSK: 5%
Zdroj podpory: ERDF + ŠR
Trvanie projektov: 2015 - 2020
Nositeľ projektu: Odbor sociálnych vecí, Odbor investičných činností, správy majetku a verejného
obstarávania
Zodpovedný za prípravu projektov: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
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INTERREG VA HU-SK
Centrum kultúrnych a kultúrno-spoločenských aktivít (NKP synagóga Senec)
Základné informácie:
Národná kultúrna pamiatka – č. v ÚZPF 2275/0, parc. č. 3480, 3481, 3482/1, Mierové námestie 12,16,
Senec
Plánované aktivity BSK:
1. stavebnotechnická adaptácia priestorov NKP Synagógy v Senci a prístavba novostavby
Infopavilónu;
2. revitalizácia priľahlého pozemku a jeho pretvorenie na vonkajší výstavný a komunitný priestor;
3. zriadenie expozície dejín ţi dovskej kultúry;
4. zriadenie priestorov a technického zázemia pre expozície, koncerty, výstavy, multiţá nrové
podujatia, výchovno-vzdelávacie a osvetové podujatia;
5. promo kampaň a promo aktivity;
6. publicita a informovanosť,
Relevantné cieľové skupiny:
1. Amatérski a profesionálni tvorcovia
2. Komunitné zoskupenia
3. Stredné odborné školy umeleckého a remeselného zamerania
4. Osvetoví pracovníci
5. Obyvatelia BSK
6. Návštevníci a turisti BSK
Výstup projektu:
Vytvorené univerzálne centrum kultúrnych a kultúrno-spoločenských aktivít
najrozličnejších
formátov a ţá nrov nadregionálneho, regionálneho, miestneho a komunitného významu
Rozpočet projektu:
1. stavebno-technická časť (synagóga, infopavilón, park a vybavenie) – 1,4 mil. €
2. marketing/promo – 30 000 €
3. prevádzka komplexu: cca 100 000,- aţ 150 000,- € ročne
Zdroj podpory: Program cezhraničnej spolupráce maďarská republika – Slovenská republika 20142020 (INTERREG VA)
Trvanie projektu: cca 3 roky
Nositeľ projektu: Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia
projektov
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
Aktuálny stav:
 spracovaný realizačný projekt rekonštrukcie synagógy
 očakáva sa vyhlásenie výzvy v 3. štvrťroku 2015
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INTERREG VA SK-AT
Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (MOS Modra)
Základné informácie: Národná kultúrna pamiatka – č. v ÚZPF 487/1-2, parc. č. 373 (kaštieľ), 5564/1,
5564/2, 5565/2, 5566/1, 5566/3, 5567, 5568, 5569/1, Horná ul. 20, Modra
Vlastník: BSK
Plánované aktivity BSK:
5. Sanácia oporného múra
6. Revízia spracovanej realizačnej DSP
7. Investično-technické
•
stavebnotechnická adaptácia priestorov NKP kaštieľa v Modre (sídlo MOSky) a priľahlého
parku pre účely kultúrno-kreatívneho priemyslu s jednoznačným akcentom na tradičné ľudové
remeslá a úţi tkové umenie /keramika – Majolika, šperkárstvo, drotárstvo .../;
•
zázemie pre vinohradníkov a vinárov na rozšírenie produkcie aj o nevínne produkty;
Rozvoj ľudských zdrojov
• podpora salóna výtvarníkov/tvorcov vizuálneho umenia – kooperácia amatérskych
a profesionálnych výtvarníkov (umelecké sympózia);
• odborné semináre a workshopy (predovšetkým téma vinárstvo, vinohradníctvo);
• kreatívne dielne a kurzy s akcentom na keramiku;
• obnovenie odborného učebného odboru keramikár;
• sieťovanie partnerov;
• získanie cezhraničných podnetov – výmena know-how;
• vytváranie zamestnaneckých miest v oblasti kultúry;
Publicita a marketing
• informovanosť, publicita, marketing – podpora podujatí na predmetné témy a
vznik kultúrnych aktivít a cieľov v zmysle potenciálnych nových vínnych a
nevínnych produktov CR (otvorené galérie, ateliéry a vznik tzv. „keramickej cesty“)
Relevantné cieľové skupiny: návštevníci mesta Modry, BSK, záujemcovia (vrátane cezhraničných)
o vyuţí vanie sluţi eb zázemia
Výstup projektu:
Vytvorenie prevádzkovo-technického a inštitucionálneho zázemia pre realizáciu multikulturálnych
kreatívnych a inovatívnych projektov SK-AT
Rozpočet projektu: cca 2,5 mil. EUR
Spolufinancovanie BSK: revízia, resp. doplnenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
sanácia oporného múra
Zdroj podpory: ERDF, Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020
(INTERREG VA)
Trvanie projektu: cca 3,5 roka
Nositeľ projektu: Odbor cestovného ruchu a kultúry
Zodpovedný za prípravu projektu: Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
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Aktuálny stav:




spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, platné stavebné povolenie
komunikácia s MOS Modra a potenciálnymi členmi/záujemcami o vyuţí vanie zázemia
spracovaná realizačná projektová dokumentácia oporného múra
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