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PRENOS KNOW-HOW V PROJEKTE
PIMMS TRANSFER

Predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja sa spolu s predstaviteľmi
Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s.
(BID, a. s.) od prvej polovice roku 2009
až po súčasnosť aktívne zúčastňujú na
študijných pobytoch v rámci projektu
PIMMS TRANSFER (Transfering actions
in sustainable mobility for European Regions). Účelom je získať nové vedomosti
a príklady dobrej praxe z oblasti manažmentu dopravy v mestách z progresívnych regiónov - Londýn, Graz, Štokholm,
Treviso, Almada, Frankfurt, Serres. Počas študijných pobytov sa predstavitelia
Bratislavskej župy spolu s predstaviteľmi
BID, a. s., oboznamujú so systémom, s organizáciou a s riadením hromadnej dopravy v aglomerácii mesta, s jej plánovaným
rozvojom z pohľadu budovania dopravnej
infraštruktúry a tiež s projektmi podporujúcimi využívanie nemotorových druhov
dopravy na území aglomerácie, ako sú pešia a cyklistická doprava. Prezentované sú
najmä príklady dobrej praxe a skúseností,
ktoré boli získané pri riešení dopravných

SORO zmenil sídlo

Odbor SORO zmenil sídlo. Z Hontianskej ulice sa presťahoval do Úradu
Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave. Nájdete nás v kanceláriách č. 018
a 019 na prízemí a v kanceláriách
č. 319 (sekretariát) a 320 (riaditeľ odboru) na 3. poschodí.
Telefónne čísla a e-mailové kontakty
na zamestnancov odboru zostávajú
nezmenené!

systémov v jednotlivých európskych mestách a ktoré možno uplatniť aj na území
Bratislavskej župy.
Projekt PIMMS TRANSFER je pokračovaním svojho úspešného predchodcu PIMMS
a patrí medzi projekty fi nancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
prostredníctvom programu INTERREG
IVC. Cieľom PIMMS Transfer je aktívna
spolupráca členských krajín EÚ v oblasti
Mobility Managementu. Predstavuje to súbor riešení, ako znížiť rastúcu dopravnú
a ekologickú záťaž veľkých miest, od zistenia a analýzy jej príčin až po navrhovanie
a realizáciu riešení „šitých na mieru“ danému regiónu. Viac informácií o projekte
nájdete na stránke www.pimms-transfereu.org.
V rámci projektu PIMMS TRANSFER
bol vydaný v poradí už druhý informačný leták, ktorý si možno stiahnuť na:
http://www.pimms-transfer-eu.org/fi les/
PIMMS_TRANSFER_NEWSLETTER.
pdf

Do geoportálu budú
vstupovať aj obce
Geoportál BSK sa rozšíri, do mapy
bude z a h r nuté ši r šie ú z em ie aj
za hranicami regiónu. Po novom
budú môcť aktualizovať informácie
v geografickej databáze aj obce v rámci župy. Portál pomáha pri orientácii
v regióne, poskytuje rôzne typy údajov,
ako je napríklad účelová katastrálna
mapa, uličný a adresový systém obcí
v bratislavskom regióne, či digitálnu
ortofotomapu. Záujemcovia nájdu
na tomto portáli aj trojrozmernú
scénu kraja. Používateľ geoportálu
si bude môcť vybrať oblasť záujmu,
vrstvu, ktorá ho zaujíma, a pozrie
si ju na podklade, ktorý ho zaujíma.
V praxi to znamená, že záujemca si
vyhľadá napríklad najkratšiu trasu,
tiež cyklotrasy, turistické chodníky,
územný plán regiónu, lesné cesty či
vlastné používateľské vrstvy miest
a obcí kraja. V súčasnosti Bratislavská župa obstaráva nový územný plán
regiónu, súčasťou portálu by mal byť
v roku 2013. Geoportál BSK bol spustený do užívania v roku 2007, o rok
neskôr ho rozšírili o tematickú kartografickú mapu a o aplikáciu inteligentný uličný a adresný systém (iUAS).
Odvtedy sa údaje pravidelne každý
štvrťrok aktualizujú. K dnešnému dňu
zaznamenal portál viac ako 320-tisíc
návštevníkov a ich počet stále rastie.
Počas prvého polroka 2011 je priemerná denná návštevnosť portálu približne
700 používateľov.

Burza projektových partnerov
v rámci projektu
Bratislavská župa s partnermi projektu
RECOM SK-AT zorganizovala 29. júna na
Úrade BSK. „Burzu projektových partnerov“ za účasti hostí zo všetkých 5 partnerských regiónov – Dolného Rakúska,
Trnavského, Bratislavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Viedne. V úvode
bol predstavený projekt RECOM SKAT.
Následne zo strany Spoločného technického sekretariátu boli účastníci informovaní o aktuálnom stave a priebežnej výzve
Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT
2007-2013 a o príkladoch dobrej praxe
v realizovaných projektov. Počas podujatia boli predstavené mnohé projektové
zámery z oblasti Hospodárstvo a lokalita,
Inovačné technológie, Turizmus a voľnočasové aktivity, Trh práce, vzdelávanie,
kvalifi kácia a Mobilita a životné prostredie. Na záver stretnutia mali prítomní
možnosť pokračovať v spoločných rozhovoroch, na základe ktorých nadväzovali

kontakty a diskutovali o možnostiach
vzájomnej spolupráce prostredníctvom
spoločných cezhraničných projektov.
Informácie o projekte RECOM SKAT
spolu s prezentáciami, ktoré boli prezentované na Burze projektových partnerov, nájdete na domovskej stránke
projektu www.recom-skat.eu. Projekt
RECOM SK-AT je spolufinancovaný
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013
Európskym fondom regionálneho rozvoja
a zo svojich prostriedkov ho podporujú:
Spolková republika Dolné Rakúsko, Spolková republika Burgenland, mesto Viedeň, Bratislavský, Trnavský samosprávny
kraj a ministerstvo výstavby.

Autobusom do Parndorfu alebo
k Neziderskému jazeru
Okolie rakúskeho Neziderského jazera, ale aj obľúbené outletové centrum
v Parndorfe bude po celé leto pre slovenských návštevníkov dostupné ešte ľahšie
než doteraz. Využiť môžu novú autobusovú linku spoločnosti Slovak Lines, na
tieto zaujímavé miesta bude premávať až
do 4. septembra. O novej linke nás bližšie informoval generálny riaditeľ Slovak
Lines Ing. Peter Sádovský.

Začiatkom júla začali autobusy Slovak
Lines jazdiť na trase Bratislava – Parndorf – Neusiedl am See – Podersdorf.
Komu je určená táto doprava?
- Všetkým obyvateľom Bratislavy a jej
blízkeho okolia, ktorí si chcú spestriť
letné dni. Príjemné prostredie v okolí
neďalekého rakúskeho Neusiedler See je
ako stvorené na aktívny oddych, akým je
kúpanie, bicyklovanie, Nordic Walking

alebo prechádzky. Na svoje si prídu aj
gurmáni, ktorí k našim „susedom“ chodia ochutnávať vynikajúce víno z Burgenlandu, alebo aj všetci, ktorí radi nakupujú v obľúbenom outletovom centre
Designer Outlet v Parndorfe.

Čo bolo podnetom na zriadenie autobusovej linky?
- Spomínané miesta radi navštevujú
mnohí obyvatelia Bratislavského kraja.
Je však veľa takých, ktorí tieto lokality
ešte nepoznajú, a to napriek relatívne
krátkej vzdialenosti. Chceme tieto zaujímavé miesta urobiť dostupnejšie pre
všetkých a prispieť k vzájomnému spoznávaniu blízkych cezhraničných regiónov. Letná linka je zaujímavá nielen pre
Slovákov, ale má význam aj v opačnom
smere, čiže z Rakúska. Tamojší obyvatelia alebo dovolenkujúci v okolí Nezider-

ského jazera si autobusmi môžu urobiť
výlet napríklad za spoznávaním slovenskej metropoly.

Ako často jazdia autobusy na tejto
linke?
- Na letnej linke jazdí denne až päť
spojov v každom smere. Z bratislavskej autobusovej stanice Mlynské nivy
(nástupište č. 13) odchádzajú autobusy
v dvojhodinových intervaloch. Prvý autobus vychádza o 8:20 hod.

