
 

 
 Mgr. Iveta Tyšlerová tel.:  +421 2 48264 997 
 Hovorkyňa m.t.: +421 903 480 471 
   
 Odbor komunikácie a propagácie  iveta.tyslerova@region-bsk.sk  
  
 BSK nájdete aj na 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA   V Bratislave 15. novembra 2013 
 

 

BSK: Kraj chce zrevitalizovať bunkre popri rieke Morava 
Bratislavský kraj chce opraviť bunkre popri moravskej cyklotrase a tým aj 
zatraktívniť túto lokalitu. Bunkre boli súčasťou bratislavského opevnenia. 
V súvislosti s projektom na obnovu bunkrov má kraj zastupiteľstvom schválené 
peniaze na obnovu 7 bunkrov v rámci projektu Za mostom. S ich obnovou môže 
začať hneď, ako ich získa do svojho vlastníctva.  
 
V rámci projektu „Behind the Bridge / Za mostom“ sa dnes v Bratislave konala konferencia k téme 
„Železnej opony a revitalizácie obranných bunkrov pozdĺž rieky Morava“. Diskutovalo sa 
o projektoch BSK financovaných cez eurofondy na podporu cykloturistiky či turizmu ako takého, 
ale aj o priereze historických udalostí, o železnej opone a obrannom opevnení. Súčasťou 
konferencie bol aj krst publikácie o spoločnej histórii územia „Za mostom“, ktorú slávnostne 
pokrstili župan Pavol Frešo a poslankyňa BSK a zároveň poslankyňa NR SR Magda Vášáryová. 
Obete železnej opony bude pripomínať aj pamätník pri cyklomoste v Devínskej Novej Vsi, ktorý 
dnes slávnostne odhalili župan Pavol Frešo a autor pamätníka – sochár Juraj Čutek.   
 
Ako povedal župan Pavol Frešo, existujú sily v tomto svete, ktoré môžu byť mimo tohto regiónu, 
ktoré nás môžu rozdeliť. „A práve preto všetky projekty, to znamená cyklomost, Perimost, 
publikácie, pripomínania či pamätníky sú dôležité, aby si ľudia uvedomili, že sloboda nie je 
zadarmo. Za slobodu treba bojovať a môžeme o ňu aj prísť,“ uviedol. Ako ďalej povedal, je 
dôležité poučiť sa z histórie, byť opatrný a dávať si pozor na každé rozdeľovanie medzi národmi, 
na každé rozdeľovanie medzi ľudmi a naopak, treba rozvíjať spoluprácu medzi našimi regiónmi. 
„Robíme presný opak toho, čo sa na tejto hranici dialo. Teda nielenže striháme drôty, ale 
budujeme spoluprácu medzi regiónmi, čo považujem za kľúčové pre rozvoj na oboch stranách 
Dunaja a Moravy,“ doplnil Pavol Frešo. Zároveň verí, že tí, čo prídu po nás, nadviažu na túto časť 
histórie, kedy regióny znova spájame. Nadviažu na to pekné, čo máme za stáročia spoločné, 
a s veľkou zodpovednosťou budú prispievať nielen k rozvoju bratislavského regiónu a Dolného 
Rakúska, ale celého regiónu.  
 
V rámci projektov Za mostom a Perimost, ktoré sú spolufinancované z prostriedkov programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013, vzniklo v Devínskej Novej Vsi 
priamo pri Cyklomoste slobody prvé zo štyroch plánovaných cykloturistických odpočívadiel, ktoré 
pozostáva z dvoch krytých prístreškov a samostatne stojacich stolov s lavicami. K dispozícii fitness 
zostava, pre tých najmenších na vybláznenie zase detské ihrisko. v kraji je umiestnených aj 40 
nových cyklostojanov. Za uplynulé obdobie pribudol v BSK cyklomost, vyše 100 km nových 
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cyklotrás a župa obnovila značenie na viac ako 300 km cyklistických trás. Na cyklistických 
podujatiach pre širokú verejnosť, medzi ktoré patria preteky v rámci Župného pohára Na bicykli 
deťom, zimný a letný MTB maratón či Župná dvadsiatka, sa zúčastnili tisíce ľudí. 
 
Konferenciu organizovali BSK, Ústav pamäti národa a Vojenský historický ústav za pomoci 
projektu RECOM SK-AT, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika–Rakúsko 2007 – 2013.  
 
 


