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Zákaz hazardu v Bratislave neprešiel, mnohí volajú po opakovaní hlasovania
Potom, ako 26. janu-

ára tohto roka prijalo 
mestské zastupiteľstvo 
uznesenie, v ktorom 
poverilo primátora prí-
pravou VZN o zákaze 
hazardu v Bratislave, 
prišlo na program ro-
kovania zastupiteľstva 
16. februára hlasovanie 
o samotnom zákaze. 
Uznesenie nezískalo 
dostatočný počet hla-
sov. 

 Kým v uznesení z 
26. januára hlasovalo za 
všetkých 39 prítomných 
poslancov a šiesti neboli 
prítomní, v prípadne hla-
sovania o zákaze hazardu 
bolo zo 41prítomných 
poslancov 24 za, zdržalo sa 
5 a nehlasovalo 12. Okam-
žite pod neúspešnom hla-
sovaní sa ozvali hlasy, že 
k zákazu sa treba vrátiť a 
opäť o ňom hlasovať.

 Stručná chronológia fi -
nálnych krokov petície za 
zákaz hazardu v Bratislave:
26. január 2017 - uzne-
senie o poverení primátora 
predložiť VZN o zákaze 
hazardu v Bratislave pod-
porilo všetkých 39 prítom-
ných poslancov v rokova-
cej sále.
16. február - Uznesenie o 
zákaze hazardu v Bratisla-
ve nebolo prijaté. Potrebná 

bola trojpätinová väčšina 
prítomných poslancov. Zo 
41 poslancov hlasovalo za 
24, piati sa zdržali hlasova-
nia a 12 poslancov nehla-
sovalo.
17. február - Bratislav-
ský mestský poslanec a 
zároveň starosta Petržal-
ky Vladimír Bajan vyzýva 
primátora hlavného mesta 
Iva Nesrovnala, aby našiel 
spôsob, akým by sa mohla 

diskusia o zákaze hazardu 
v Bratislave vrátiť opätov-
ne na rokovanie mestského 
parlamentu. 
17. február - Téma záka-
zu hazardu v Bratislave pre 
primátora hlavného mesta 
Iva Nesrovnala nekončí. 
Zvolá preto výbor petície 
za absolútny zákaz herní 
v meste, ktorému predse-
dá a dohodne s ním ďalší 
postup. Časť mestských 

poslancov podľa Nesrov-
nala vo štvrtok hanebne 
poprela svoje hlasovanie z 
januára, keď jednomyseľne 
odhlasovali požiadavku, 
aby im primátor predložil 
návrh VZN s absolútnym 
zákazom umiestnenia her-
ní v Bratislave. 

(pokračovanie na str. 3)

Pentagon je stále hnisajúcim 
vredom Bratislavy
Zvýšenie bezpečnosti 

vo Vrakuni  sa ob-
zvlášť týka okolia Penta-
gonu, ktorý je neslávne 
známy dílermi drog a 
zvýšenou kriminalitou. 
Tento problém ale ne-
vyrieši mestská časť 
sama, upozorňuje sta-
rosta Martin Kuruc.
 „Rozhodne nie som spo-
kojný s bezpečnostnou situ-
áciou vo Vrakuni a obzvlášť 
pri Pentagone,“ uviedol 
nedávno starosta Vrakune 
Martin Kuruc. „Samospráva 
sa snaží urobiť maximum, 
avšak bez spolupráce s ma-
gistrátom a so štátom to ne-
pôjde. Napriek enormnému 
úsiliu našej mestskej časti 
ide o problém, ktorý presa-
huje naše sily.“ Podľa staros-
tu je situácia vo Vrakuni v 
porovnaní s inými mestský-

mi časťami Bratislavy oveľa 
zložitejšia. Chýba dostatok 
mestských aj štátnych po-
licajtov. „Vrakuňa má, žiaľ, 
iba jedného okrskára mest-
skej polície. Toto číslo je 
úplne alarmujúce,“ upozor-
ňuje Martin Kuruc. 
 Mestská časť iniciova-
la zvýšenie počtu kamier, 
v súčasnosti sú vo Vrakuni 
tri bezpečnostné kamery, 
potrebné sú minimálne tri 
ďalšie. Nesplnený ostal aj 
sľub ministerstva vnútra, že 
k Pentagonu presťahuje po-
licajnú stanicu. „Niekoľko 
krát som vyzýval primátora 
hlavného mesta aj mest-
skú políciu, aby zásadným 
spôsobom navýšili počet 
mestských policajtov. Bez 
odozvy,“ vysvetľuje starosta 
Vrakune. 

(pokračovanie na str. 3)

Poslanci stopli výstavbu 
náhradných bytov v Dúbravke
Zveriť  pozemky 

mestskej časti Dú-
bravka, nestavať objekt 
s náhradnými bytmi 
v lokalite Pri kríži na 
pozemku, ktorý je dnes 
parkoviskom, a riešiť 
náhradné bývanie iným 
spôsobom. 
 S takým cieľom mestskí 
poslanci prelomili veto pri-
mátora Iva Nesrovnala.
 Stalo sa tak na rokovaní 
zastupiteľstva 16. februára. 
Uznesenie o zverení pozem-
kov z januárového mestské-
ho zastupiteľstva primátor 
nepodpísal. Svoje rozhod-
nutie vysvetľoval fi nanč-
ným poškodením hlavného 
mesta. Za prelomenie veta 
hlasovalo 34 z 35 prítom-
ných mestských poslancov. 
Uznesenie navrhli mest-

skí poslanci za Dúbravku 
– Zdenka Zaťovičová, Ju-
raj Káčer a Peter Hanulík. 
Chceli poukázať, že existuje 
už aj iná možnosť ako po-
staviť byty pre ľudí z rešti-
tuovaných domov. Hlavné 
mesto totiž už nemusí byty 
stavať, môže ich aj kúpiť.  
 Zverené pozemky ne-
smie mestská časť Bratislava 
Dúbravka podľa uznesenia 
previesť na tretie subjekty 
a ani nemôže dať súhlas sta-
vebníkovi, aby na nich po-
stavil náhradné byty. 
 V lokalite Pri kríži chce-
lo mesto postaviť objekt 
so 68 bytmi, so stavbou za 
približne 4,7 milióna eur. 
Zhotoviteľom stavby mala 
byť spoločnosť Metrostav 
Slovakia.

(red,rl)

Neexistujúce 
bohatstvo na 
papieri 
Predseda Bratislavské-

ho samosprávneho 
kraja Pavol Frešo reago-
val pre Bratislavský kuriér 
na nedávno zverejnenú 
štúdiu všetkých 263 regió-
nov EÚ, Európskou komi-
siou (EK). EK v nej označi-
la bratislavský región ako 
tretí najbohatší z hľadiska 
ukazovateľov HDP.
 Podľa Freša za posledné 
dva roky absolvoval priamo 
v Bruseli viacero stretnutí, 
ktorých hlavná téma bolo prá-
ve meranie vyspelosti regió-
nov. Európska komisia však 
na tieto požiadavky viacerých 
zástupcov metropolitných re-
giónov EÚ podľa neho nerea-
govala. Metropolitné regióny, 
teda kraje, ktorých súčasťou 
je hlavné mesto, celej dvadsa-
ťosmičky sa stretávajú s týmto 
problémom.
 „Európske štatistické 
merania, ktoré  zaraďujú 
BSK najnovšie na tretiu 
priečku, totiž rozrátava-
jú HDP kraja na nákupný 
kôš v národných cenách. 
HDP Bratislavského sa-
mosprávneho kraja sa tak 
nespravodlivo rozrátava 
na obyvateľa na základe 
priemerných cien celého 
Slovenska, teda prieme-
ru cien ôsmich krajov,“ 
uviedol. Podľa neho sa toto 
skreslenie týka každého met-
ropolitného regiónu. „Zjedno-
dušene povedané, bratislavský 
plat je rozrátaný na priemer-
né ceny na Slovensku. Ceny 
v Bratislave sú však nepo-
rovnateľne vyššie. Najväč-
šie rozdiely badať  v oblasti 
nehnuteľností,“ konštatoval 
predseda BSK. 
 Ako ďalej informoval, toto 
neexistujúce bohatstvo na 
papieri však metropolit-
ným regiónom obmedzuje 
možnosti čerpania exter-
ných zdrojov, teda euro-
fondov. Bohaté a vyspelé 
regióny sú tak za svoj úspech 
podľa neho trestané. Ako do-
dal, napríklad žiadatelia na 
území BSK majú fi nancovaný 
svoj projekt zo zdrojov EÚ 
vo výške 50 %, štát prispieva 
45 %, aby mal žiadateľ rovna-
ké podmienky ako žiadatelia 
napríklad z Trnavského samo-
správneho kraja, kde EÚ pri-
spieva na projekt celými 85 %. 
Práve pre tieto rozdiely začína 
táto problematika rezonovať 
aj na národných úrovniach 
krajín V4, pretože neúmerne 
zaťažuje štátne rozpočty.

(pokračovanie na str. 3)

Ambasáde 
pozemky 
neprenajali
Bratislava neprenajme 

Veľvyslanectvu Spo-
jených štátov amerických 
v SR zhruba 1300 metrov 
štvorcových (m2) mest-
ských pozemkov pred bu-
dovou ambasády.
 Tá ich využíva od roku 
2005 ako svoju bezpečnostnú 
zónu, ktorú tvorí oplotenie, 
pevné oceľové stĺpiky, barié-
rové kvetináče či vysúvateľná 
bariéra pre autá. Za prená-
jom hlasovalo 22 poslancov, 
desiati sa zdržali a dvanásti 
boli neprítomní. Mesto chcelo 
prenajať tieto pozemky veľvy-
slanectvu do 15. augusta 2019 
za 481 070 eur ročne. Amba-
sáda mala možnosť uplatniť si 
dvojročnú opciu na obnovenie 
nájomnej zmluvy. Za jeden 
m2 na deň mala platiť jedno 
euro, ak by sa však preukáza-
la právoplatným stavebným 
povolením na výstavbu novej 
budovy veľvyslanectva, táto 
suma by sa znížila na 0,03 eura 
za jeden m2 na deň. Primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal na 
konci hlasovania skonštato-
val, že mesto o tieto peniaze 
prišlo. „My sme sa obrátili na 
ministerstvo zahraničných 
vecí s otázkou, ako je to z hľa-
diska medzinárodnoprávnych 
vzťahov. Podľa Viedenského 
dohovoru je bezpečnostná 
zóna súčasťou ambasády aj 
na priľahlých pozemkoch, bez 
ohľadu na vlastníctvo. Minis-
terstvo nám hovorí, že mesto 
ako vlastník s tým nič nespra-
ví. Jediné riešenie je, aby sa 
ambasáda odtiaľ odsťahova-
la," uviedol na zastupiteľstve 
primátor. Do času, kým by sa 
veľvyslanectvo presťahovalo, 
mohlo mať mesto podľa neho 
aspoň peniaze z prenájmu. 
 Mestský poslanec Martin 
Borguľa ale pre Bratislavský 
kuriér uviedol, že primátor za-
vádza a pre neho z neznámych 
dôvodov obhajuje plot a nie 
Bratislavčanov, čo mu je podľa 
neho úprimne ľúto. 

(pokračovanie na str. 4)

Bratislavu čakajú v naj-

bližšom období vý-

razné premeny. Jednou z 

najočakávanejších stavieb 

bude rozhodne nová auto-

busová stanica, ktorá kom-

pletne pretvorí  lokalitu 

Mlynské Nivy.  Najnovšie 

investor koketuje aj s ide-

ou, že by prepojil lanovkou 

obe strany Dunaja. 

pokračovanie na str. 5
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Dve
otázky
pre ...

Záhadné odchody 
z bratislavského magistrátu?
Hovorí sa, že čím menej 

informácií, tým viac 
špekulácií. Možno to pla-
tí aj o súčasnom vedení 
hlavného mesta, najmä 
čo sa týka odchodu via-
cerých zamestnancov 
z magistrátu, alebo vzdaní 
sa funkcií, ktoré zastávali. 
Hovorí sa o zlej pracovnej 
atmosfére medzi zamest-
nancami a šikane, čo ale 
primátor Ivo Nesrovnal 
odmieta.
 Najnovšie opúšťa magis-
trát hovorkyňa mesta Ivana 
Skokanová, ktorá asistovala 
primátorovi už pri jeho vo-
lebnej kampani. Jej odchod 
k 28. februáru nám magistrát 
potvrdil, ale na ďalšie logic-
ké otázky, typu prečo a kto 
bude jej nástupcom, sme sa 
odpovedí nedočkali. Do osob-
ných dôvodov sa dá vtesnať 
všetko... Podľa už medializo-
vaných informácií odišlo od 
nástupu primátora Nesrovna-
la do funkcie z magistrátu asi 
95 ľudí. 
 Odchod, či vzdanie sa 
funkcie sa týkalo aj Ignáca 
Koleka, ktorý sa v roku 2015 
vzdal funkcie viceprimátora. 
Vo funkcii bol sedem me-
siacov. A ofi ciálny dôvod? 
„Osobné dôvody“. Bolo to po 
známej kauze výberového ko-
nania na riaditeľov mestských 
podnikov. 
 Už vo februári 2015 sa 
v médiách objavila informá-
cia, že po dvoch mesiacoch 
od nástupu nového primáto-
ra, magistrát už druhý krát 
zmenil vedúceho oddelenia 
komunikácie a marketingu. 
Radovana Cholevu (napr. 
bývalý poradca starostky 
T. Rosovej v Starom Meste 
a hovorca SDKÚ), vystriedala 
v tejto funkcii Petra Grek-
sová. Tá kedysi pracovala aj 

na tlačovom oddelení úradu 
vlády v čase, keď bol premié-
rom Mikuláš Dzurinda a jeho 
hovorcom súčasný riaditeľ 
magistrátu Martin Maruška. 
Petra Greksová ale tiež pred 
pár mesiacmi „potichu“ odišla 
už vtedy z funkcie riaditeľky 
kancelárie primátora, kde ju 
nahradila Lucia Klapáčová, 
bývalá zahraničná tajomníčka 
SDKÚ, ktorá za ministra Dzu-
rindu pracovala ma minister-
stve zahraničných vecí. 
 Medzi prekvapujúce od-
chody môžeme zaradiť zná-
my odchod hlavnej doprav-
nej inžinierky mesta Tatiany 
Kratochvílovej, ktorá o jeho 
dôvodoch prelomila mlča-
nie po niekoľkých týždňoch 
a priznala nezhody a dusnú at-
mosféru na magistráte. Odišla 
v roku 2015 po desať mesač-
nom pôsobení vo funkcii, do 
ktorej ju „slávnostne“ uviedol 
sám primátor Nesrovnal.
 Bratislavský magistrát 
opustil k 31.12. 2016 aj me-
diálny poradca primátora Ri-
chard Dírer, ktorý predtým 
pôsobil napríklad aj v televí-
zii TA3. Odišiel na Finančné 
riaditeľstvo SR. Nahradila ho 
Marta Dömöková, ktorá 
podľa našich zistení pracova-
la, al. pracuje na Odbore vše-
obecných záležitostí a vzťahov 
s inštitúciami EÚ ministerstva 
zahraničných vecí. 
 Aj v denníku Sme sa ne-
dávno objavili informácie 
súvisiace s údajnou šikanou 
na magistráte. Hovorila o nej 
dnes už bývalá pracovníč-
ka tohto úradu K. Petrusová 
potom, ako zamestnankyňa 
magistrátu Z. Aufrichtová 
upozornila na utajovanie au-
ditu o parkovaní. Dnes už na 
magistráte nepracuje.

(rl)

Riešenie skeletu bývalej reštaurácie 
Snežienka sa hýbe pomaly

Bratislavský kuriér sa 
venuje Hornej Mlyn-

skej doline už dlhodobo. 
Sleduje aj vývoj bývalej 
výletnej reštaurácie Sne-
žienka, ktorej osud sa 
zrejme dal opäť, po ro-
koch nečinnosti, do po-
hybu. 
 Po 26 rokoch by sa ko-
nečne mali zodpovední vo-
lení zástupcovia mesta, či 
mestskej časti Nové Mesto 
jasne rozhodnúť v takom du-
chu, aby dali tomuto miestu 
v Bratislavskom lesoparku 
opäť dôstojnú tvár. Na febru-
árovom rokovaní miestnych 
novomestských poslancov sa 
hovorilo zatiaľ iba o zámere 
vypísať verejnú obchodnú sú-
ťaž na prenájom skeletu býva-
lej reštaurácie Snežienka. 
 Podľa hovorcu Nového 
Mesta Mareka Tettingera, 
miestni poslanci poveri-
li EKO podnik, aby preveril 
možnosť fyzického oddelenia 
prostredníctvom stavebných 
úprav dolnej stanice lanovky 

na Kamzík od zanedbaného 
a zdevastovaného stavebné-
ho skeletu Snežienky, pretože 
chátrajúci skelet poškodzuje 
budovu lanovky. Ako nás ďa-
lej informoval, miestne zastu-
piteľstvo zároveň zriadilo pra-
covnú skupinu pre prípravu 
koncepčných podmienok ob-
novy lokality Snežienky, pri-
čom do diskusie o budúcom 
využití lokality bude prizvaná 
odborná i laická verejnosť. 
Na základe tejto diskusie 
pracovná skupina zadefi nuje 
koncepčné podmienky a po-
žiadavky pre súťaž návrhov 
budúceho využitia lokality 
Snežienka.
 Podľa našich informácií 
existujú snahy o postavenie 
novej výletnej reštaurácie pod 
lanovkou na mieste súčasné-
ho skeletu, ale aj názory, že 
skelet by sa mal zbúrať a na 
jeho mieste by mohol vznik-
núť malý bufet, či požičovňa 
športových potrieb. 

(rl, red)

Pentagon je stále hnisajúcim 
vredom Bratislavy
(dokončenie zo str. 1)

 Podľa Kuruca kritická si-
tuácia sa týka najmä dvoch 
vchodov na Stavbárskej uli-
ci, kde sa vyskytuje enormná 
koncentrácia sociálne nepri-
spôsobivých občanov, vrátane 
dílerov drog a kriminálnych 
delikventov. „Výsledkom je 
strach obyvateľov a neporia-
dok v celom okolí.“

Stanovisko MV SR: „Dô-
vod, pre ktorý MV zatiaľ ne-
splnilo verejný prísľub týkajú-
ci sa policajného pracoviska, 
spočíva - okrem iného - aj 
v našich rozpočtových mož-
nostiach. MV zároveň inten-
zívne rokuje so samosprávou 
o optimálnom odpredaji bu-
dovy a čaká na výsledok roko-
vaní samosprávy s vlastníkom 
pozemkov. Následne sme pri-
pravení rozbehnúť proces pri-
spôsobenia objektu potrebám 
policajnej stanice. Zriadenie 
policajnej stanice totiž nie 
je jednoduchý proces, treba 
riešiť aj určité logistické zále-
žitosti, ktoré  sú významným 
faktorom v činnosti polície. 
Sme si vedomí tlaku verej-
nosti i médií, napriek tomu 
nemôžeme v tomto smere nič 
zanedbať“.

Stanovisko magistrátu 
Bratislavy: „Požiadavku 
pána starostu Kuruca hlavné 
mesto zodpovedne posudzuje 
a hľadá v rámci svojich mož-
ností a kompetencií také rie-
šenie, ktoré bude čo najviac v 
prospech Bratislavčanov žijú-
cich v tejto lokalite. Vo Vra-
kuni je verejný poriadok zo 
strany mestskej polície zabez-
pečovaný pravidelnými mo-
tohliadkami, ako aj okrskár-
mi. Riešenie drogovej trestnej 
činnosti, ktorá najviac sužuje 
túto lokalitu, je v kompetencii 
štátnej polície. Ide o problé-
movú lokalitu a riešenie tohto 
problému si vyžaduje súčin-
nosť a aktívny prístup všet-
kých zainteresovaných strán. 
Problém eskaloval dlhé roky 
a uvedomujeme si, že vedenie 
mestskej časti ho nedokáže 
vyriešiť zo dňa na deň. Hlav-
né mesto je pripravené Vra-
kuni pomôcť v rámci svojich 
možností. Primátor však musí 
dbať o hospodárne a efektívne 
nakladanie s majetkom mesta 
a návrh, ktorý pán starosta 
Kuruc predložil, s tým nie je 
v súlade. Vedenie mesta verí, 
že pán starosta predloží kon-
štruktívny a efektívny návrh, 
ktorý bude prínosný pri rieše-
ní tohto problému“.

(rl)

Magistrát 
hl. mesta SR 
Bratislavy
Od 1. marca platí nové 
spoplatnené parkova-
nie. Bez prijatia štatú-
tu je VZN účinné alebo 
nie?
Magistrát: Podmien-
ky platnosti a účinnos-
ti VZN upravuje zákon 
o obecnom zriadení, pod-
ľa ktorého VZN schválené 
mestským zastupiteľstvom 
sa musí vyhlásiť. Vyhláse-
nie sa vykoná vyvesením 
nariadenia na úradnej ta-
buli v obci najmenej na 
15 dní; účinnosť nadobú-
da pätnástym dňom od 
vyvesenia, ak v ňom nie 
je ustanovený neskorší 
začiatok účinnosti. Vyve-
senie nariadenia na úrad-
nej tabuli v obci je pod-
mienkou jeho platnosti. 
Ak bolo teda schválené 
VZN vyhlásené uvede-
ným spôsobom, je platné a 
účinné. VZN bolo pripra-
vené, predložené a schvá-
lené v mestskom zastupi-
teľstve v súlade s interným 
právnymi predpismi 
a príslušnými ustanove-
niami zákona o obecnom 
zriadení aj napriek skutoč-
nosti, že VZN nadobudne 
účinnosť 1.3.2017 a hoci 
k tomuto dátumu nebol 

schválený dodatok k štatútu 
upravujúci deľbu kompeten-
cií mestských častí a hlavné-
ho mesta ohľadne mestskej 
parkovacej politiky, to ne-
znamená, že VZN je neplat-
né alebo neúčinné.   

Aký je vzťah prijatia 
úpravy Štatútu hl. mesta 
Bratislavy a nového VZN 
o parkovaní?
Magistrát: Bratislava vyko-
náva územnú samosprávu 
patriacu obci a plní úlohy 
štátnej správy prenesené na 
obec zákonom o hlavnom 
meste Slovenskej republiky 
Bratislave. Podľa § 1a ods. 2 
tohto zákona, mestská časť 
vykonáva samosprávu Brati-
slavy a prenesenú pôsobnosť 
v rozsahu vymedzenom zá-
konom a štatútom Bratislavy. 
Dodatok k štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy upravuje a určuje 
deľbu kompetencií hlavného 
mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a mestských častí 
ohľadne užívania komuniká-
cií I. až IV. triedy, dodatok 
k štatútu splnomocňuje 
mestským častiam schváliť 
VZN v miestnom zastupiteľ-
stve, obsahom ktorého bude 
najmä úprava výšky úhrady 
za dočasné parkovanie, spô-
sob platenia úhrady a preu-
kázania jej zaplatenia. Bez 
prijatia dodatku k štatútu, 
ktorým hlavné mesto SR 
Bratislava dáva mest-
ským častiam do užíva-
nia miestne komuniká-
cie I. a II. triedy, nemôžu 
mestské časti zaviesť na 
komunikáciách I. a II. trie-
dy nachádzajúcich sa na 
ich území mestskú parko-
vacia politiku.  

(rl)

Nové spoplatnené parkovanie 
potrebuje ešte zmeny v štatúte 
hlavného mesta
Nové nariadenie o par-

kovacej politike vstú-
pilo začiatkom marca do 
platnosti, no jeho výkon 
ešte nebude tak rýchlo 
badateľný. Poslanci by 
mali schváliť aj dodatok 
štatúte hlavného mesta, 
v ktorom sa majú stano-
viť deľbu kompetencií 
hlavného mesta a mest-
ských častí. 
 Ide o kompetencie tý-
kajúce sa užívania komuni-
kácií I. až IV. triedy. Štatút 
splnomocňuje mestské časti 
schváliť v miestnom zastu-
piteľstve všeobecne záväzné 
nariadenie, obsahom ktoré-
ho bude najmä úprava výšky 
úhrady za dočasné parkova-
nie, ako aj spôsob platenia 
úhrady a preukázania jej za-
platenia. Bez prijatia dodat-
ku k štatútu nemôžu mestské 
časti zaviesť na komuniká-
ciách I. a II. triedy mestskú 
parkovacia politiku. Schvá-
lenie dodatku štatútu majú 
posúdiť poslanci mestského 
zastupiteľstva.

PETRŽALKA
Starosta Vladimír Bajan 
zatiaľ nevie, kedy predložia 
pravidlá zastupiteľstvu na 
schválenie. Starosta požiadal 
primátora Iva Nesrovnala aj 
o audit, ktorý súvisí s par-
kovacou politikou. Primátor 
mu ho zamietol sprístupniť 
s tým, že mám dve možnos-
ti, buď sa odvolá voči tomu 
rozhodnutiu, čo aj urobil, 
alebo jednoducho si vypý-
ta od pána primátora deň, 
kedy môže 30 poslancov 
prísť k nemu do kancelárie 
nahliadnuť do materiálu. 
„Schválené VZN má veľa 
vážnych nedostatkov, ktoré 
môžu spustenie parkovacej 
politiky ohroziť, o tom ale 
budú rokovať naši poslanci,“ 
povedal petržalský starosta 
Vladimír Bajan. Keďže celý 
systém má byť zadarmo, nie 
je jasné, z akých zdrojov sa 
bude budovať značenie, vý-
roba kartičiek, vymáhanie 
pokút.... „Ak by tieto peniaze 
mali ísť z rozpočtu mestskej 
časti, čo by v prípade Petržal-
ky zrejme bolo niekoľko sto-

tisíc eur, tieto peniaze by sme 
museli vziať z iných oblastí,“ 
dodal Bajan. 

STARÉ MESTO
Pre mestskú časť je dôležité 
prijatie dodatku k štatútu aby 
mohli realizovať jednotnú 
parkovaciu politiku nie len 
na miestnych komunikáciách 
v správe MČ - III. a IV. triedy, 
ale aj na komunikáciách I. a 
II. triedy, ktoré sú v správe 
hlavného mesta. Dodatok 
štatútu by mal byť predlože-
ný na prerokovanie mestské-
mu zastupiteľstvu Bratislavy 
30. marca na základe infor-
mácie z porady konanej dňa 
27. februára na magistráte. 

KARLOVA VES
„Pokiaľ nebude schválený do-
datok štatútu, mestské časti 
sa k jednotnej parkovacej 
politike jednoducho pripojiť 
nemôžu,“ uviedla starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojo-
vá. Podľa nej napriek tomu, 

že v rozpočte mesta sa vyčle-
nilo v tomto roku 500-tisíc 
eur na parkovaciu politiku 
a komunikačnú stratégiu, ne-
vie sa o žiadnom postupe vo 
veci budovania záchytných 
parkovísk. „Obávam sa, že 
v tejto oblasti sa schválením 
VZN iniciatíva mesta takmer 
umŕtvila. Sme svedkami, že 
občania sa veľmi živo o túto 
problematiku zaujímajú, veď 
nariadenie je platné od 1. 
marca a stále sa nič nedeje,“ 
uviedla. Podľa nej, aby bola 
jednotná parkovacia politika 
zavedená a úspešná, mali by 
byť vyriešené všetky práv-
ne kroky. „Z doterajšieho 
sa však zdá, že sa na hlavné 
mesto spoliehať nemôžeme. 
Dúfam, že poslanci budú 
veľmi starostlivo zvažovať za 
akých podmienok prenesú 
zodpovednosť na mestské 
časti,“ dodal starostka Karlo-
vej Vsi.

(rl)
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Hazard v Bratislave 
musí byť prísne regulovaný
Pre Bratislavský kuriér 

sa vyjadril MARTIN 
BORGUĽA, poslanec 
mesta za mestskú časť 
Staré Mesto a predseda 
poslaneckého KLUBU pre 
BRATISLAVU.

V posledných týždňoch 
výrazne zarezonovala na 
verejnosti téma hazardu. 
Bratislavčania sa rozdelili 
na dva tábory – stúpenci 
úplného zákazu a zástan-
covia regulácie. Vy takisto 
zastávate názor, že hazard 
má byť regulovaný.
 „Áno, v mestskom zastupi-
teľstve som patril k tej skupine 
poslancov, ktorí nezahlasovali 
za úplný zákaz hazardu. Viedli 
ma k tomu pragmatické dôvo-
dy, ktoré jednoznačne ukazujú, 
že úplný zákaz môže mať až 
kontraproduktívne dôsledky 
a že tou správnou cestou je 
dôsledná regulácia hazardu. 
Hlasoval som podľa svojho 
najlepšieho svedomia a vedo-
mia, a nie populisticky, aby 
som sa niekomu zapáčil. Ale 
to, že som nehlasoval za úplný 
zákaz, vôbec neznamená, že 
som zástancom hazardu, aj keď 
to oponenti a rôzne lobistické 
skupiny tvrdia a snažia sa tento 
dojem, časo až nevyberavými 
spôsobmi, vyvolať aj vo verej-
nosti.“

V čom spočívajú riziká úpl-
ného zákazu hazardu? Pre-
čo ste Vy osobne zástan-
com regulácie?
 „Zákaz legálnych a kontro-
lovaných herní nebude zname-
nať koniec hazardu v meste. 
Bude to znamenať, že začnú 
vznikať nelegálne herne, ktoré 
situáciu ešte zhoršia, preto-
že so sebou prinesú napríklad 
zvýšenie kriminality. Ukazu-
jú to skúsenosti z iných miest 
v Európe, k nám asi najbližšie 
skúsenosti z Brna. Tam pred 
zákazom existovalo 180 legál-
nych herní, po zákaze vznikol 
približne rovnaký počet nele-
gálnych herní. Dnes už mesto 
uvažuje o tom, ako sa vrátiť k 
regulovanému hazardu. Tvrdiť, 
že hazard automaticky vymiz-
ne, keď sa zakážu herne, je buď 
naivita tých, ktorí to hovoria, 
alebo zámerne vedená de-
magógia, ktorou sa chcú stú-
penci zákazu zapáčiť verejnos-
ti, ale neuvedomujú si dôsledky 
takéhoto rozhodnutia.
 Dnes už novela zákona, 
ktorá bola prijatá v novembri 
2016, umožňuje hazard regu-
lovať, dnes sa už mesto nemusí 
rozhodovať len medzi úplným 
zákazom alebo povolením 
hazardu. Tak to bolo v čase, 
keď vznikala petícia občanov 
proti hazardu, ale odvtedy sa 
situácia zmenila. Novela zá-
kona rozlišuje štyri kategórie 
priestorov, v ktorých sa herne 
nachádzajú a umožňuje sa-
mosprávam hlasovať za alebo 
proti herniam v jednotlivých 
kategóriách samostatne. Ide 
o priestory: a) hotely a pen-
zióny, b) budovy pre obchod a 
služby, c) budovy pre kultúru, 
d) bytové domy. Toto je veľmi 
dôležitý moment, ktorý je po-
trebné vziať do úvahy a posta-
viť sa k celej veci pragmaticky, 
a nie zbytočne emocionálne.“

Čo teda navrhujete Vy a 
skupina poslancov okolo 
Vás?
 „Ak nám zákon umožňu-
je rozlišovať medzi herňami 
v bytových domoch na sídlis-
kách a luxusnými kasínami 
v hoteloch, prečo to nevyužiť? 
O tom, že treba zakázať her-
ne na sídliskách, ktoré sú naj-
väčšou hrozbou ako pre vznik 
závislosti, tak aj pre nekontro-
lované míňanie peňazí, nikto 
nepochybuje. Toto musí byť 
prvý krok a som presvedčený, 
že nenájdete jediného poslanca 
v meste, ktorý by s týmto tvr-
dením nesúhlasil a za takýto 
zákaz okamžite nezahlasoval. 
Prečo však súčasne s pokútny-
mi herňami na sídliskách za-
kazovať aj kasína v luxusných 
hoteloch? Komu tieto herne 
prekážajú? Až z 80 percent ich 
navštevujú zahraniční turisti 
Bratislavy, pre ktorých je to len 
zábava a pre mesto nezane-
dbateľný príjem do mestské-
ho rozpočtu. Prečo by sme sa 
mali o tieto peniaze pripraviť? 
Peniaze, ktoré sa dajú následne 
využiť na opravy ciest či re-
konštrukcie schátralých budov 
v meste? Myslím, že každý súd-
ny človek rozpozná, že exis-
tencia luxusných kasín v nie-
koľkých hoteloch v Bratislave 
nemá nič spoločné s gambler-
stvom a pokútnymi herňami 
na sídliskách.“ 

Existuje teda východisko 
a riešenie tejto kauzy?
 „Samozrejme, že áno. 
Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) o zákaze hazardu pred-
ložené na februárovom zastu-
piteľstve neprešlo práve kvôli 
tomu, že poslancom nebolo 
umožnené hlasovať o herniach 
v jednotlivých kategóriách 
priestorov samostatne. VZN 
ako celok prinášajúce totálnu 
prohibíciu jednoducho nemal 
podporu dostatočného počtu 
poslancov a výsledkom bolo 
neprijatie VZN o zákaze. Teda 
stav, ktorý si nikto neželal. Aby 
sme sa takejto situácii vyhli, ja 
a spolu so mnou niekoľko ďal-
ších poslancov navrhujeme, 
aby na najbližšom marcovom 
zasadnutí, kde sa bude o VZN 
znova rokovať, bola poslancom 
daná možnosť hlasovať jednot-
livo o spomínaných štyroch ka-
tegóriách herní. Som presved-
čený, že zákaz herní v bytových 
domoch na sídliskách podpo-
ria všetci poslanci. O ostat-
ných priestoroch a existencii 
herní nech rovnako rozhodne 
demokratickým hlasovaním 
zastupiteľstvo mesta. Takéto 
hlasovanie nám prinesie žiadu-
ci výsledok a pokladám ho za 
správne, férové a spravodlivé.“

(bak)

Zákaz hazardu v Bratislave 
neprešiel, mnohí volajú po 
opakovaní hlasovania
(dokončenie zo str. 1)

18. február - Mestský posla-
necký Klub pre Bratislavu 
vydal stanovisko k rokovaniu 
o zákaze hazardu 16. februára 
na mestskom zastupiteľstve. 
„Za výsledok včerajšieho ce-
lodenného rokovania k záka-
zu hazardu v hlavnom mes-
te nesie plnú zodpovednosť 
chaotické vedenie schôdze zo 
strany pána primátora, ktoré 
spôsobilo, že poslanci nema-
li možnosť napriek prísľubu 
a celodennej diskusii hlasovať 
o regulácii hazardu“ .Podľa 
poslancov klubu, veľká časť 
poslancov zvažovala možnosť 
ponechať napríklad kasína 
v hoteloch a práve túto vý-
nimku chceli uplatniť. Pri-
mátor najprv prisľúbil, že sa o 
tom na záver hlasovať bude aj 
bez hlasovania o pozmeňova-
com návrhu kolegu Slavomíra 
Drozda. Z nepochopiteľných 
dôvodov však svoj postoj zá-
sadne zmenil a napriek tomu, 
že veľká časť diskutujúcich 
poslancov sa v rozprave pri-
kláňala k regulácii, nie k úpl-
nému zákazu, spôsobil chaos 
a tomuto postupu zabránil.
20. február – Primátor vy-
hlásil, že „Toto hlasovanie 
smeruje k zabetónovaniu sú-
časného stavu a takýto výsle-
dok nemienim akceptovať.“  
Chce, aby sa o VZN opätovne 
rokovalo a hlasovalo na zasad-
nutí mestského zastupiteľstva. 
Zdôraznil však, že hlasovať by 
sa malo o pôvodnom návrhu, 
teda o absolútnom zákaze ha-
zardu na území mesta, teda 
tak, ako žiada petícia a k čomu 
ho poslanci zaviazali svojím 
rozhodnutím ešte v januári 
tohto roka.
20. február - Skupina brati-
slavských mestských poslan-
cov, ktorí nepodporujú plošnú 
prohibíciu hazardu v meste, 
pretože by preukázateľne 
mala veľké množstvo nežela-

ných dôsledkov, nevzdávajú 
svoj boj a chcú presadiť prísnu 
reguláciu hazardu. 
22. február - Kresťanskode-
mokratická mládež Slovenska 
(KDMS) podala na Generálnu 
prokuratúru trestné oznáme-
nie pre údajné podplácanie 
bratislavských mestských 
poslancov pri minulotýždňo-
vom hlasovaní o absolútnom 
zákaze umiestnenia herní 
v Bratislave.
22. február - Bratislavský 
mestský poslanec Martin 
Borguľa je ďalším, ktorý sa pre 
údajné podplácanie bratislav-
ských mestských poslancov 
pri minulotýždňovom hla-
sovaní o absolútnom zákaze 
umiestnenia herní v Bratislave 
obrátil na prokuratúru.
22. február - Námestníčka 
primátora Bratislavy Ľudmila 
Farkašovská už vysvetlila pri-
mátorovi Ivovi Nesrovnalovi, 
prečo sa minulý týždeň roz-
hodla nehlasovať za absolút-
ny zákaz umiestnenia herní 
v Bratislave. 
23. február - Zástupcovia 
bratislavských mestských 
poslancov, ktorí nepodpori-
li plošnú prohibíciu hazardu 
v Bratislave, sa stretli s pri-
mátorom I. Nesrovnalom. 
“Jediné, čo žiadame, je, aby 
pán primátor zabezpečil 
spravodlivý a férový priebeh 
hlasovania. A vyhlasujeme, 
že v takom prípade budeme 
rešpektovať jeho výsledok 
a schválime VZN ako celok. 
Minulý štvrtok nám väčšina 
znemožnila hlasovať o regu-
lácii hazardu. Vedeli totiž, že 
na schválenie zákazu aj na-
príklad pre kasína v hoteloch, 
ktoré neprekážajú ani samot-
ným autorom petície, nemajú 
dosť hlasov - a preto spojili do 
jedného hlasovania túto tému 
s ostatnými. Znemožnili nám 
tým hlasovať podľa nášho sve-
domia a vedomia“.

(bak)

Neexistujúce bohatstvo na papieri
(dokončenie zo str. 1)

Slovensko štúdia rozdeľuje 
na 4 oblasti: bratislavský, 
západoslovenský, stredo-
slovenský a východoslo-
venský región. Najvyššie sa 
umiestnil bratislavský kraj, 
ktorý je podľa indexu kon-
kurencieschopnosti na 96. 
priečke (z 263). V ukazo-
vateli HDP na obyvateľa 
je však už na 3. mieste 
(v roku 2013 bol 6.). 
Vyššie je len nemecký 
Hamburg a Luxemburg. 
Zvyšné regióny Slovenska 
výrazne zaostávajú. Zá-
padné Slovensko je na 196. 

mieste (ako na základe in-
dexu konkurencieschop-
nosti tak aj HDP na obyva-
teľa), stredné Slovensko je 
211. (index) a 226. (HDP) a 
východné Slovensko až na 
225. (index) a 241. (HDP) 
mieste. Región východ-
ného Slovenska však po 
prvý raz nedostal najniž-
šiu známku štádia rozvo-
ja. Rovnako ako západné 
a stredné Slovensko je na 
úrovni 2/5. Bratislavský 
kraj získal v tomto ukazo-
vateli najvyššiu známku 
5/5 
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Spoločnosť zaoberajúca sa 
distribúciou a doručovaním

Adresných zásielok (listy, časopisy) a 
Neadresných zásielok (letáky) určených 

do schránok obyvateľstva

HĽADÁ SPOĽAHLIVÝCH DORUČOVATEĽOV

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 0908 708 707
bratislava@cromwell.sk

Pri kauze absolútneho zákazu by 
sme mali hľadať zdravý rozum
V týchto dňoch v Brati-

slave rezonuje téma 
hazardu. Hlasovanie 
o jeho zákaze rozdeli-
lo poslancov v mest-
skom zastupiteľstve aj 
verejnosť na dva tábo-
ry. Padajú ostré slová, 
aj obvinenia z mož-
ných úplatkov na jednej 
i druhej strane. 
 S otázkou, v čom je prob-
lém, keď obe strany tvrdia, 
že hazard v meste chcú riešiť 
a sú za jeho reguláciu, sme 
sa obrátili na námestníčku 
primátora Ľudmilu Far-
kašovskú, ktorá pri bode 
VZN o hazarde nehlasovala.

„Áno, to sa pýtam aj ja, 
v čom je problém, keď sme 
všetci za to, aby sa v Bratisla-
ve hazard riešil a prísne re-
guloval. Toto je od začiatku 
môj postoj a tak som chce-
la aj hlasovať. No bohužiaľ 
situácia sa vyvinula tak, že 
napriek ubezpečeniu, ktoré 
odznelo z úst pána primáto-
ra i viacerých poslancov, že 
budeme hlasovať o jednot-
livých kategóriách zvlášť, sa 
napokon dalo hlasovať iba 
o absolútnom zákaze ha-
zardu - a to podľa mňa nie je 
správna cesta. Potrebujeme 
normálnu diskusiu o tom, 
ako hazard obmedzíme na 
únosnú úroveň, tak, aby sme 
nepodporili vznik ilegálne-
ho hazardu so všetkým, čo s 
tým súvisí a aby sme zbytoč-
ne nepripravili mestský roz-
počet o peniaze, ktoré nutne 
potrebujeme.“  

V čom je teda problém,  
poslanci by predsa mali 
vedieť diskutovať a zod-
povedne rozhodovať, na 
to boli zvolení...
 Podľa mňa sa celý prob-
lém hazardu dostal výrazne 
do ideologickej roviny. Zo 
strany organizátorov pe-
tície vznikol veľký tlak na 
absolútny zákaz hazardu, 
ktorý požadoval text pe-
tície, a niektorí poslanci 
v zastupiteľstve si ich postoj 
ortodoxne osvojili. Mnohí z 
nich síce otvorene priznáva-
jú, že im kasína v hoteloch 
neprekážajú, no namiesto 
normálnej diskusie vedieme 
proti sebe kampaň, kto je na 
ktorej strane. Ja tvrdím, že 
je to úplne zbytočné, všetci 
chceme zatočiť s hazardom 
, no povedzme si ako, aby 
to prinieslo výsledok - a aby 
sme, ako sa hovorí, s vanič-
kou nevyliali aj dieťa.

Čo je teda podľa vás op-
timálne riešenie?
 Jednoznačne odstrániť 
herne a automaty zo sídlisk, 
z reštaurácií a podnikov, 
z blízkosti škôl, ihrísk... vša-
de, kde dostupnosť spôso-
buje všetky nežiadúce dô-
sledky. Tu je hazard ľahko 
prístupný pre mladých ľudí, 
spôsobuje sociálne  problé-
my v rodinách, je príčinou 
nárastu gamblerov. Sama 

dostávam mnoho mailov 
a listov od rodín , najmä od 
matiek, ktorým závislosť ničí 
rodinu, deti...
 Chápem to a urobím 
všetko preto, aby sme takýto 
hazard z mesta vytlačili. 
 Existujú však herne 
a kasína, ktoré sú napríklad 
v hoteloch a majú svoje 
pravidlá. Tam sa nedosta-
ne hocikto a najväčšiu časť 
klientely tvoria turisti. Zisky 
z týchto kasín sú aj súčasťou 
rozpočtu mesta a nevidím 
žiaden dôvod na to, aby sme 
o tieto peniaze prišli. 

Je fakt, že okolo hazardu 
sa točí veľa peňazí a zá-
ujmov. Padajú obvinenia 
z každej strany aj trest-
né oznámenia za možné 
podplácanie. Stretli ste 
sa aj vy s nejakými tlak-
mi a pokusmi o ovplyv-
ňovanie pri hlasovaní?
 Za tie roky, čo pôsobím 
v komunálnej politike sme 
viackrát hlasovali o vážnych 
a kontroverzných témach. 
Vždy sme si však dokáza-
li zachovať profesionálny 
prístup a rešpekt. Ja patrím 
k poslancom, ktorí nikdy 
nenapádajú kolegov za ich 
názor. Aj keď nesúhlasím, 
rešpektujem postoj iných 
poslancov. Vždy sa rozho-
dujem podľa svojho najlep-
šieho presvedčenia. Tak je 
to aj v otázke hazardu. No 
musím povedať, že s taký-
mi vyhrážkami v mailoch či 
na sociálnych sieťach som 
sa ešte nestretla. Prvýkrát 
som dokonca na vlastnej 
koži zažila čosi, čo som do-
siaľ videla len v amerických 
trileroch – falšovanie a krá-
dež identity. Na Facebooku 
niekto vytvoril môj falošný 
profi l s profi lovkou rulety, 
kde ma prezentoval názormi 
skupiny Zastavme hazard a 
môj skutočný sedemročný 
profi l so siedmimi rokmi 
môjho života zmazal.  A to 
všetko len preto, že som si 
dovolila slobodne prejaviť 
názor. Ja naozaj cítim silný 
tlak, a to práve zo strany zá-
stancov absolútneho zákazu 
hazardu. Či ide o tlak, ktorý 
má iba ideologické pozadie, 
alebo sú v tom aj iné záujmy, 
to neviem. Dúfam však, že 
napokon predsa len zvíťazí 
zdravý rozum. 

(bak)
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Rozhovor mesiaca Kuriér zaostril

Rozhľadňa na Devínskej Kobyle 
by mohla stáť už tento rok

V dvoch minuloročných 
číslach Bratislavského 

kuriéra sme sa venovali 
zámeru výstavby rozhľad-
ne  na Devínskej Kobyle. 
Novšie informácie hovo-
ria o tom, že rozhľadňa by 
mohla byť postavená už 
tento rok.
 Iniciátorom zámeru je 
devínskonovoveský starosta 
Milan Jambor, ktorý na jeseň 
minulého roka oznámil, že 
spolu s dotknutými mestský-
mi časťami chce na vrchole 
Devínskej Kobyly postaviť tu-
ristickú rozhľadňu. Tá by mala 
mať kruhovitý výhľad. Dnes 
je z vyhliadky pod Kobylou 
možné vidieť do Rakúska a 
v prípade priaznivých klima-
tických podmienok sa dajú 
pozorovať Alpy. Vidno je aj 
časť Záhoria a Petržalku. Vý-
hľady na Kamzík a ďalšie lo-
kality Bratislavy nie sú možné. 
 Podľa starostu M. Jambora 
by rozhľadňa mohla vyzerať 
tak, ako je nakreslená na vi-
zualizácii. „Detaily ako farba, 
presné tvary atď. sa dolaďujú,“ 
uviedol. Ako dodal, odhado-

vaná cena je 180 000 eur. Ide 
o spoločný projekt mestských 
častí Devínska Nová Ves, Dú-
bravka a Bratislavského samo-
správneho kraja. 
 Ako okrem iného napísal 
v decembrovom čísle Brati-
slavského kuriéra z minulého 
roka Ladislav Khandl, tradíciu 
rozhľadní má aj Bratislava. 
Od roku 1875 do 1916 stála 
drevená rozhľadňa na Kam-
zíku a od roku 1878 oceľová 
rozhľadňa na Murmanskej 
výšine pri Horskom parku. 
Možno poznamenať, že ako 
rozhľadňu výletníci neraz ne-
povolene využívali aj drevenú 
triangulačnú vežu, ktorá stá-
la koncom 40-tych rokov 20. 
storočia na vrchole Devínskej 
Kobyly. Poslanie rozhľadní 
v Bratislave plnia aj televízna 
veža na Kamzíku a oceľový 
pylón Mosta SNP, v oboch 
prípadoch s vyhliadkovými 
kaviarňami. Najnovšia dreve-
ná rozhľadňa pribudla minu-
lý rok pod Kamzíkom na tzv. 
Americkom námestí.

(red, rl)

Kamil Procházka: 
Horský park je iný – lebo je horský
Nie, nejde iba o slovnú 

hračku. To, že Horský 
park, na rozdiel od ostat-
ných bežných parkov, sa 
rozkladá v horskom teré-
ne, mu dodáva osobitné 
čaro. Súčasne je to ale aj 
príčina osobitných prob-
lémov vyplývajúcich 
predovšetkým z erózie. 
Ak k tomu prirátame 
narastajúci podiel príva-
lových dažďov, v parku 
narastajú vážne škody. 

Odpoveď na otázku, ako 
Horskému parku reálne 
pomôcť do budúcnosti, má 
priniesť štúdia o Horskom 
parku, ktorú spolu so šir-
ším kolektívom odborníkov 
pripravuje Nadácia Horský 
park. Požiadali sme Kamila 
Procházku, člena správnej 
rady nadácie, aby nám naj-
novšie úsilie nadácie priblí-
žil.

Prečo dochádza k tvorbe 
štúdie a čo je jej cieľom?
K. Procházka: Horský 
park má bezmála 150 ro-
kov. Má prírodný charakter. 
Vďaka tomu v ňom prebieha 
rad prirodzených  samoob-
novujúcich procesov. Vďaka 
tomu je park vitálny. 
 To, že väčšina parku 
sa rozkladá na svahoch, je 
jeho fyzikálnou nevýhodou, 
ktorú v ostatných rokoch 
znásobuje negatívny vývoj 
počasia: letné zrážky ne-
prichádzajú pozvoľne ako 
v minulosti, ale vo forme 
prívalových dažďov. Par-
ku to prináša paralelne dva 
problémy: erózne splavo-
vanie pôdy a rýchly odtok 
vody z terénu parku. Takže 
park je napriek občasným 
výdatným dažďom suchý.
 My jestvujeme vo forme 
nadácie už 23 rokov. Sídli-
me v známej horárni, ktorá 
je pri hlavnom vstupe do 
parku. Naši ľudia sú denne 
v parku. V parku je veľa ces-
tičiek, ktoré tvoria jeho cha-
rakter. Väčšinou sú priro-
dzene zarezané do svahov. 
Na návodnej strane svahu 
cestičiek ubúda, obnažujú 
sa korene stromov, stromy 
strácajú stabilitu a postupne 
sa vyvrátia. Tento vývoj tre-
ba zastaviť, ak chceme, aby 
Horský park vytrval. To je 
cieľom spomínanej štúdie.

Obnova Horského parku 
sa bude týkať konkrét-
ne čoho a aké novinky 
chystáte?
K. Procházka: Horský 
park  potrebuje generálnu 
obnovu, ktorú treba urobiť 
v rozsahu, ktorý rádovo pre-
vyšuje kapacity jednej, hoci 
aj produktívnej neziskovej 
organizácie. Za uplynulých 
150 rokov Horský park ob-
novu nezažil. Obnova musí 
byť rozsiahla, mnohostran-
ná, profesionálna, ale sú-
časne citlivá, pretože pôjde 
najmä o vhodné oporné 

múry, vodozádržné opatre-
nia, obnovu cestičiek, a pod. 
Nezabudnime, že Horský 
park je chránený areál, kde 
platí predposledný, 4. stupeň 
ochrany prírody. 
 Cieľom štúdie je formu-
lovať odborné odporúčania, 
podľa ktorých sa následne 
vypracuje projekt obnovy 
parku do trvalo udržateľnej 
a kultivovanej podoby. Súčas-
ne vyčísli približné náklady na 
obnovu a bude sa zaoberať aj 
zdrojmi fi nancovania obnovy.

S akými problémami sa 
v Horskom parku stretáva-
te a na aké účely ho náv-
števníci využívajú najmä?
K. Procházka: Denná prí-
tomnosť v parku prináša svoje 
ovocie v tom, že park je trvale 
v dobrom stave. Dozor, komu-
nikáciu s návštevníkmi parku 
a drobné veci rieši nadácia, 
veľké práce, napr. veľké vy-
vrátené stromy, robí zmluvná 
fi rma. Horský park je vďaka 
tomu jeden z najčistejších 
verejných priestorov, vznikla 
tu postupne komunita, ktorá 
si hľadí „svojho“ parku. Bez-
pečnosť v parku sa zväčšila a 
vandalizmus v parku poklesol 
natoľko, že územie parku vy-
mizlo z policajných štatistík. 
Chodci a športovci si užíva-
jú park s potešením. Ľudský 
problém sa vyskytne u psič-
károv. Niektorí z nich pustia 
do parku psíkov bez vôdzky, 
„nech si zabehajú“. Občas 
vznikne aj tragický konfl ikt 
pes - pes, alebo konfl ikty psa 
s dospelým človekom, či die-
ťaťom. Je to komunitný prob-
lém, vec kultivovanosti. Po-
máhame ho riešiť. Horký park 
vznikol v druhej polovici 19. 
storočia vďaka mešťanosto-
vi Henrichovi Justimu. Bolo 
to dielo kultúrneho prístupu 
ku krajine na západnej pe-
riférii Prešporka. Dnes park  
obklopuje zo všetkých strán 
mesto Bratislava. Park je Cen-
tral parkom hlavného mesta. 
Je jeho zeleným srdcom 
a ozdobou. Zasluhuje si po-
zornosť i ohľady od návštev-
níkov. Zasluhuje si ale aj úsilie 
smerujúce k zachovaniu toh-
to vzácneho územia. K tomu 
smeruje pripravovaná štúdia 
adresovaná verejnosti, priaz-
nivcom i samospráve.

(rl)
Robert Lattacher 

Pod Mostom Apollo nefungujú výťahy

Pod Mostom Apollo nefun-
gujú výťahy a tak starší, ale 
aj imobilní obyvatelia môžu 
mať problémy s vyjdením 
na most. Pod tou časťou 
Mosta Apollo kde sú výťahy, 
parkovali kedysi nadivoko 
autá. Dnes je tento priestor 
od parkovania oslobodený 
a relatívne upravený. Poria-
dok sa tam strieda s nepo-
riadkom v podobe odpad-
kov nachádzajúcich sa na 
zemi tak, ako sme ich tam 
našli 28. februára. Žiaľ, vý-
ťahy sme našli nefunkčné a 
posprejované. Je škoda, že 
tento jediný moderný most 
cez Dunaj nie je samospráva 
schopná prevádzkovať tak, 

ako bol pôvodne naprojekto-
vaný a spustený do prevádzky. 
Možno by pomohli bezpeč-
nostné kamery a dobré osvet-
lenie, aby toto miesto vandali 
viac nenavštevovali a nezane-
chali za sebou spúšť v podo-
be týchto zničených výťahov. 
Okrem toho bol Most Apollo, 
počas prvých mesiacov jeho 
prevádzky osvetlený charak-
teristickými modrým odtie-
ňom, ktorý z neho robil jednu 
z dominánt hlavného mesta. 
Časom ale odtieň „vybledol“ 
a dnes je jeho osvietenie ble-
dé a fádne. Ale to asi nikoho 
z kompetentných nezaujíma.

(rl)

Ambasáde pozemky neprenajali

(dokončenie zo str. 1)

Ako Borguľa tvrdí, minister-
stvo zahraničných vecí jed-
noznačne konštatovalo, že s 
touto problematikou nemá 
nič spoločné a je plne v kom-
petencii mestského zastupi-
teľstva. „To sa jasne vyjadrilo, 
že nájom nepredĺži. Ja sa mo-
mentálne snažím dohodnúť 
si termín so zástupcami US 
ambasády s cieľom dohodnúť 
postup odstraňovania plotu,“ 
dodal. 
 Starosta bratislavskej 
mestskej časti Staré Mesto 
Radoslav Števčík pozna-
menal, že ambasáda do 3. feb-
ruára nepreukázala, že jeho 
bezpečnostný plot je legálnou 
stavbou. Stavebný úrad pri 
bratislavskej mestskej časti 

Staré Mesto preto začal ko-
nanie o dodatočnej legalizácii, 
respektíve odstránení stavby. 
Veľvyslanectvo uviedlo, že 
je sklamané z rozhodnutia 
poslancov. Ako tvrdí, v dob-
rej viere viedlo rokovania s 
mestom o nájme a súhlasilo 
aj s podmienkami. S magis-
trátom chce však naďalej spo-
lupracovať na riešení prob-
lému. Ambasáda deklaruje, 
že jej plány na presťahovanie 
z Hviezdoslavovho námestia 
napredujú a určila si aj vhod-
né miesto pre svoje nové sídlo. 
To má spĺňať bezpečnostné 
požiadavky a zároveň aj za-
padnúť do okolia. V súčas-
nosti čaká na jeho schválenie 
hlavným mestom a minister-
stvom zahraničných vecí.

(tasr, red)

Zelená Bratislava

Mgr. Natália Hanulíková

Arogancia 
v našich lesoch
 

Kým Švédi či Fíni si dr-
žia zalesnenosť kra-

jiny pri 68 percentách, 
Slovensko v súčasnosti 
kleslo pod 42 percent. 
Ministerstvo pôdohos-
podárstva vo svojej Ze-
lenej správe uvádza, že 
za posledných 20 rokov 
došlo k navýšeniu roč-
nej ťažby o 87 percent. 
Nie je to trošku priveľa? 
 K reálne vykazovaným 
hodnotám je tiež potrebné 
prirátať aj nelegálnu ťažbu 
dreva. Tá podľa analýzy, 
ktorú vypracoval World 
Wildlife Fund, predstavu-
je na Slovensku 10 percent 
ročnej ťažby. 
 Necitlivá ťažba dreva 
devastuje naše lesy. Kedy 
sa prestane drevo bezhlavo 
vyvážať a zachováme prí-
rodné krásy a zelené mies-
ta aj pre ďalšie generácie? 
Alebo by zostali kapsy pár 
vyvolených prázdne? Naše 
lesy  vyzerajú po nájazdoch 
lesníkov ako vojnová zóna 
poznačená tankistami- bla-
to, zdevastované turistické 
i cyklistické trasy v lesoch, 
zničené miesta, ktoré by 
mali slúžiť na oddych a re-
kreáciu všetkým Slovákom, 
ktorí si ešte stále cenia našu 
prírodu. Namiesto krás slo-
venskej prírody môžeme 
obdivovať iba holé rúba-
niská. Výnimkou nie je ani 
Bratislava. Minulý mesiac 
sa objavilo na Poliankach 
(medzi mestskými časťami 
Karlova Ves a Dúbravka) 

miesto, ktoré utrpelo pod pí-
lami nelegálnych drevoruba-
čov. Tí si dokonca nedali ani 
toľko námahu aby sa zohli 
a stromy sekali vo výške 1,5 
metra od zeme. Kto ich za to 
potrestá? Neurobia to znova? 
 Vyzerá to, ako by sa z na-
šich lesov vytratil rešpekt k 
prírode a stromy sa klčujú hla-
va nehlava a zvyšky po ťažbe 
sa spaľujú za pomoci pneuma-
tík. 
 Otvorme oči a neutekajme 
od riešenia problému, kto-
rý trápi celé Slovensko. Naše 
lesy nie sú nekonečné a ne-
vyčarujeme nové švihnutím 
čarovného prútika. Chcem, 
aby aj moje deti poznali zele-
né Slovensko, a aby som sa aj 
s vnúčatami mohla prejsť po 
lese plnom krásnych a zdra-
vých stromov. Začnime tento 
problém riešiť hneď, pretože 
už včera bolo neskoro. Až keď 
vyrúbeme posledný strom, 
otrávime poslednú rieku a 
zabijeme poslednú rybu, zistí-
me, že peniaze sa jesť nedajú. 

Vizualizácia: Ateliér Architekti Šebo Lichý
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

Svoje podnety môžete posielať na adresu redakcia@bakurier.sk.

Som osamelá matka, ktorá 
sa stará o 6 ročného syna, 
ktorý práve začal chodiť 
do školy. Potrebovala by 
som, aby mi zamestnáva-
teľ upravil pracovný čas 
tak, aby som mohla syna 
ráno odprevádzať do ško-
ly. Neviem však, či s tým 
bude zamestnávateľ sú-
hlasiť, lebo máme pevne 
stanovený skorší začia-
tok práce. Tiež by som 
potrebovala vedieť ako je 
to s prácou nadčas, kto-
rú zamestnávateľ občas 
vyžaduje. Ako mám skĺ-
biť pracovné  nároky so 
starostlivosťou o syna a 
pritom aj neriskovať, že 
prídem o práce?  
 Obdobné problémy iste 
rieši veľa zamestnaných rodi-
čov. V dnešnej dobe určite nie 
je jednoduché nájsť optimálny 
pomer a zosúladenie medzi 
adekvátnou starostlivosťou o 
deti a pracovnými nárokmi, 
ktoré vyžadujú zamestnáva-
telia od svojich zamestnancov. 
V prípade osamelého rodiča 
starajúceho sa o dieťa však po-
skytuje Zákonník práce oso-
bitnú zvýšenú formu ochrany, 
čo sa týka úpravy pracovného 
času. Podľa §164 ods. 1 Zá-
konníka práce je zamestná-
vateľ povinný prihliadať pri 
zaraďovaní zamestnancov do 
pracovných zmien aj na potre-
by tehotných žien a žien a mu-
žov starajúcich sa o deti. Podľa 
odseku 2 ak požiada tehotná 
žena a žena alebo muž trvale 
sa starajúci o dieťa mladšie 
ako 15 rokov o kratší pracovný 
čas alebo o inú vhodnú úpra-
vu určeného týždenného pra-
covného času, zamestnávateľ 
je povinný ich žiadosti vyho-
vieť, ak tomu nebránia vážne 
prevádzkové dôvody. Čo sa 
týka práce nadčas – tehotná 
žena, žena alebo muž trvale sa 
starajúci o dieťa mladšie ako 
3 roky, osamelá žena alebo 
osamelý muž, ktorí sa trvale 
starajú o dieťa mladšie ako 15 
rokov, sa môžu zamestnávať 
prácou nadčas len s ich súhla-
som. Pracovná pohotovosť sa 
môže s nimi len dohodnúť.
Z uvedeného vyplýva, že máte 
nárok na poskytnutie krat-
šieho pracovného času, ak by 
Vám vyhovoval, resp. o inú 
vhodnú úpravu pracovného 
času – napríklad posun času 

nástupu do práce na ne-
skoršiu hodinu. Zamest-
návateľ je povinný Vašej 
žiadosti vyhovieť, ak mu 
v tom nebránia tzv. vážne 
prevádzkové dôvody. Tu 
môže nastať určitý problém 
ohľadom subjektívneho po-
súdenia existencie vážnych 
prevádzkových dôvodov, 
ale keďže neuvádzate pod-
robnosti Vášho pracovného 
zaradenia ani charakteru 
činnosti zamestnávateľa 
neviem sa k tomu podrob-
nejšie vyjadriť. Predpokla-
dajme v dobrej viere, že za-
mestnávateľ sa bude snažiť 
vyhovieť Vašej požiadavke, 
pokiaľ nebude zásadným 
spôsobom ohrozovať jeho 
prevádzkové fungovanie. 
Pri zamestnávaní prácou 
nadčas sa vyžaduje Váš 
súhlas, nemôže Vám za-
mestnávateľ nariadiť prácu 
nadčas. 
 S dikcie Vášho listu usu-
dzujem, že máte záujem na 
korektnej dohode so za-
mestnávateľom a nechcete 
ani ohroziť svoje pracovné 
miesto. Preto odporúčam 
pri znalosti svojich záko-
nom garantovaných práv o 
dohodu so zamestnávate-
ľom, ktorá bude obojstran-
ne prijateľná a umožní Vám 
starostlivosť o dieťa, ako aj 
zachovanie si zamestna-
neckého pomeru.

Na pomoc bezdomovcom 
dá mesto tento rok 150-tisíc eur
Hlavné mesto aj tento 

rok poskytuje fi nančný 
príspevok na podporu in-
tegračných projektov pre 
subjekty pracujúce s ľuď-
mi bez domova. V tomto 
roku vyčlenilo na ich pod-
poru historicky najvyššiu 
sumu 150-tisíc eur. 
 Finančný príspevok bude 
možné poskytnúť žiadateľom 
(lehota na žiadosti uplynula 
6. marca), ktorí plánujú rea-
lizovať integračné pracovné 
aktivity na území hlavného 
mesta. Žiadateľ musí pôsobiť 
v sociálnej oblasti a venovať 
sa sociálnej práci s ľuďmi bez 
domova. Môže ním byť, na-
príklad nezisková organizácia, 

občianske združenie, nadácia, 
registrovaná cirkev alebo ná-
boženská spoločnosť. Každý 
žiadateľ môže v rámci výzvy 
predložiť len jednu žiadosť o 
poskytnutie fi nančného prí-
spevku v danom kalendár-
nom roku. Oblasť podpory 
je v tomto roku zameraná na 
zapojenie ľudí bez domova do 
pracovných aktivít vedúcich 
k získaniu pracovných návy-
kov a zručností, ich postupnú 
socializáciu a integráciu do 
spoločnosti. Hlavné mesto v 
minulom roku takto podpo-
rilo 6  subjektov pracujúcich s 
ľuďmi bez domova v celkovej 
hodnote 70-tisíc eur.

(bak, red)

Podchod na Trnavskom mýte už pripravujú na rekonštrukciu, 
investor musí ale najprv získať potrebné povolenia
Ak všetko dobre pôj-

de, samotná rekon-
štrukcia zdevastovaného 
podchodu na Trnavskom 
mýte, by sa mohla začať 
na jeseň tohto roka. In-
vestor, spoločnosť Im-
mocap by mohol dovtedy 
získať všetky povolenia a 
súhlas dotknutých orgá-
nov. 
 Revitalizácia podchodu 

má priniesť bezbariérovosť a 

bezpečnosť, pribudnú nové 

eskalátory a výťahy, nonstop 

bezpečnostnú službu, nové 

verejné toalety, služby a ob-

chodné prevádzky, i predajňu 

cestovných lístkov DPB a.s.. 

Samozrejmosťou je obnova 

povrchov a dlažieb.

 A čo sa deje s podcho-

dom v súčasnom období? Prí-

pravná fáza sa týka napríklad 

aj predloženie projektovej 

dokumentácie revitalizácie 

podchodu Trnavského mýta 

pre stavebné povolenie. Podľa 

zmluvy o nájme bola 17. feb-

ruára predložená bratislavské-

mu magistrátu na schválenie. 

Po schválení bude predložená 

dotknutým orgánom štátnej 

správy na vyjadrenia.  Všetky 

zmeny a práce v podchode 

sú v súčasnosti iba príprav-

né, investor preberá od mesta 

priestory. Podľa magistrátu  

bude podchod prístupný pre 

ľudí aj počas rekonštrukcie. 

Hlavné mesto zároveň zabez-

pečí, aby práce nekompliko-

vali priechodnosť podchodu a 

zabezpečí, aby nebola ohroze-

ná bezpečnosť ľudí počas re-

konštrukčných prác. Primátor 

Ivo Nesrovnal súčasne požia-

da náčelníka mestskej polície, 

aby v podchode zintenzívnil 

hliadky, ktoré budú dohliadať 

na poriadok a bezpečnosť.  

 Nájomnú zmluvu s 

mestom podpísala Develo-

perská spoločnosť Immocap 

Group, a. s., koncom októbra 

minulého roka. S jej podmien-

kami súhlasilo mestské zastu-

piteľstvo koncom septembra 

2016, kedy odsúhlasilo prená-

jom podchodu na 15 rokov, s 

možnosťou opcie na ďalších 

päť rokov, za ročné nájomné 

jedno euro. Investor vloží do 

premeny približne jeden mi-

lión eur, podobne ako hlavné 

mesto, ktoré vymení pohybli-

vé schody a upraví povrch pri 

výstupe k tržnici a Centrálu.

(rl)

Naozaj potrebujeme developerské 
projekty aj na školskom dvore?
V Bratislave sa začalo 

znova veľa stavať. Ako 
zombie ožívajú projekty 
osem či desať rokov za-
padnuté prachom. Jedným 
z nich je aj výstavba na 
školskom dvore pri parku 
na Račianskom mýte.
 Hoci vlastník pozemku má 
svoje práva, musia byť aj hrani-
ce, ktoré sa neprekračujú. Jed-
nou z nich výstavba v parkoch, 
či na školských dvoroch. Nie 
je to ojedinelá situácia, stalo 
sa to aj na Košickej, či Cádro-
vej (tam je už výšková budova 
dávno postavená) a iste nájde-
me ďalšie príklady.
Ako sa vôbec môže stať, že nie-
kto vlastní školský dvor dobre 
fungujúcej školy? V roku 2005 
ho predal Bratislavský samo-
správny kraj ako zriaďovateľ 

školy školské ihrisko. Zrejme 
mal niekto pocit, že študenti 
môžu športovať aj vo vedľaj-
šom parku na Račianskom 
mýte, takže nejaký školský 
dvor je vlastne prebytočný 
majetok, ktorý môže speňa-
žiť. Vlastník, prišiel v roku 
2009 s nápadom, ktorý bol 
veľmi typický pre danú dobu. 
S výškovou, asi 23-poschodo-
vou budovou. S ňou sme ako 
miestni obyvatelia rozhodne 
nesúhlasili, projekt sa zastavil, 
prišla kríza a nič sa nedialo. Až 
do teraz.
 Vlastník má novú predsta-
vu. Tentoraz 8-poschodovú 
budovu, ktorá má slúžiť se-
niorom. Ak odhliadneme od 
nedôvery miestnych obyvate-
ľov, či to bude naozaj pre senio-
rov a nie hotel, či apartmánový 
dom, tak je to síce posun, ale 

stavba aj tak nebude do okolia 
zapadať. Na okolí je totiž škola, 
telocvičňa a dvoj až štvorpo-
schodové budovy.
 Už som zvyknutý, že pri 
takmer každom projekte je tre-
ba s developerom diskutovať, 
aby projekt upravil. A v zása-
de s ním riešime vždy to isté 

– urobte to nižšie, s menším 
objemom, rešpektujte okolie, 
buďte dobrým susedom, vy-
tvorte na svojom pozemku aj 
parčík, detské ihrisko.... 
 Ale v tomto prípade si ho-
vorím, prečo diskutovať o akej-
koľvek výstavbe? Áno, vlastník 
pozemku má svoje práva. Ale 
prečo súhlasiť s tým, že sa má 
stavať na školskom dvore? Na 
mieste, ktoré slúžilo a má slúžiť 
deťom a ľuďom z okolia? Už nie 
sú deväťdesiate roky. Bratislav-
ský samosprávny kraj pozemok 
predal a spôsobil tak zbytočný 
problém. Problém študentom 
a učiteľom svojej strednej školy 
a problém pre park na Račian-
skom mýte. Tak nech ten prob-
lém Bratislavský samosprávny 
kraj aj vyrieši.

Radoslav Kusý
Starosta Bratislava – Nové Mesto

(dokončenie zo str. 1)

Už v lete začne HB Reavis s 
prácami na projekte Stanica 
Nivy na základe právoplat-
ného stavebného povolenia. 
V diskusiách je postup pri 
obnove ulice Mlynské Nivy 
kde sa v spolupráci s mestom 
hľadá najvhodnejší spôsob 
realizácie z hľadiska doprav-
ných obmedzení. Vzhľadom 
na význam a rozsah projektu 
Stanica Nivy navrhol investor  
tento projekt zaradiť medzi 
významné investície. Zname-
ná to rýchlejšie zaradenie pro-
jektov vo verejnom záujme do 
života Bratislavčanov. Okrem 
rozsiahlej investície do infraš-
truktúry v bezprostrednom 
okolí projektu sa spoločnosť 
rozhodla navrhnúť aj dopln-
kové riešenie dopravy ino-
vatívnym spojením oboch 
brehov Dunaja v podobe nad-
zemnej dráhy, bez fi nančného 
stimulu.
 Spoločnosť HB Reavis 
odštartuje výstavbu projektu 
Stanice Nivy už v lete tohto 
roku. Samotnej výstavbe budú 
predchádzať prípravné práce, 
v rámci ktorých je naplánova-
ný aj presun autobusovej sta-
nice do náhradných priesto-
rov bývalého centra Bottova. 

„Súčasťou projektov v zóne 
je aj kompletná obnova ulice 
Mlynské Nivy. Momentálne 
preverujeme v spolupráci s 
mestom najvhodnejší prístup 
k obnove z hľadiska obme-
dzenia dopravy. Podľa plánu 
by mohli Bratislavčania získať 
už v roku 2018 nový bulvár 
Mlynské Nivy a v roku 2020 
novú autobusovú stanicu,“ 
uviedol Adrián Rác, výkonný 
riaditeľ HB Reavis Slovakia. 
Na zváženie v rámci žiadosti 
o udelenie štatútu významnej 
investície ponúkol developer  
inovatívne riešenie ako loka-
litu dopravne odľahčiť, keď 
predložil návrh prepojenia 
dvoch brehov Dunaja, formou 
nadzemnej elektrickej dráhy. 
Záchytné parkovisko na dru-
hom brehu Dunaja Okrem 
inovatívneho a ekologického 
doplnkového dopravného 
prostriedku ponúka spoloč-
nosť aj vybudovanie záchyt-
ného parkoviska na druhom 
brehu Dunaja, v Petržalke. 
Táto ambícia je v línii s novou 
parkovacou politikou Hlav-
ného mesta a snahou znížiť 
množstvo áut v centre. Na 
konkrétnej realizácii, či pres-
nom trasovaní momentálne 
spoločnosť pracuje. 

(bak)

Bratislavčania by mohli mať v roku
2020 novú autobusovú stanicu
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V známej štvrti Klingerka má 
vzniknúť nové bývanie

Bratislavská štvrť Klin-
gerka, kedysi známa 

vďaka textilnej továrni 
s rovnakým menom, opäť 
ožije. Developer tam plá-
nuje postaviť obytný 
komplex s občianskou vy-
bavenosťou, ale aj s verej-
ným parkom. 
 Miesto, na ktorom vyrást-
la štvrť nazývaná „Klingerova 
kolónia“, poskytovalo zamest-
nancom fabriky príjemné bý-
vanie na uzavretom priestore 
so zeleňou. V továrni, ktorú 
založil v roku 1888 rakúsky 
podnikateľ Henrich Klinger, 
sa vyrábal ľanový, konopný 
a jutový tovar, napríklad vre-
cia, voskové plátno, ale aj 
tapety a koženka. Areál mal 
rozlohu 39-tisíc štvorcových 
metrov a boli na ňom výrobné 
haly, dielne, administratívna 
časť a dva komíny. Klingerka 
mala dokonca svoju vlastnú 
elektráreň. Továreň sa po-
stupne rozširovala a úspešne 
konkurovala aj americkým 
fi rmám. Jej výrobky sa vyvá-
žali do celého Rakúsko-Uhor-
ska, ale aj do Nemecka, Indie, 
Japonska a Južnej Ameriky. 
„O vynikajúcej kvalite výrob-
kov Klingerky svedčia mnohé 
ocenenia, ktoré si priniesli 
jej zástupcovia z rôznych vý-
stav. V roku 1900 na svetovej 
výstave v Paríži získali veľkú 
cenu,“ vysvetľuje historička 
Viera Obuchová. V továr-
ni pracovalo 450 až 700 ľudí 
a pred 1. svetovou vojnou do-

konca až 1000 ľudí. Preto ešte 
v roku 1894 vznikla v blízkosti 
areálu robotnícka kolónia pre 
približne 100 zamestnancov.
 „Klingerovu kolóniu tvo-
rili tri dvojposchodové bytové 
domy na Plátenníckej ulici, 
tri jednoposchodové domy 
na Súkenníckej ulici a dva 
jednoposchodové domy na 
Valchárskej ulici, čím vznikol 
uzavretý priestor so zeleňou,“ 
opisuje lokalitu historička. 
Domy sa skladali z predsiene, 
kuchyne, izby a WC. Väčšinou 
boli bez kúpeľne, keďže sa ro-
botníci sprchovali v továrni. 
Okrem týchto domov patrili 
do kolónie aj rodinné domče-
ky na Alešovej, Čipkárskej 
a Gusevovej ulici, ktoré stoja 
dodnes. V roku 1939 bola vý-
roba vo fabrike zastavená a už 
nikdy nebola obnovená. Život 
na toto miesto blízko nového 
centra mesta, má priniesť de-
veloper J&T Real Estate a jeho 
projekt Klingerka. Okrem 
administratívnej budovy, po-
núkne aj bývanie v obytnej 
budove s bezkonkurenčným 
výhľadom na Bratislavu, ob-
čiansku vybavenosť a rozľahlý 
verejný park. 

(red, zdroj: Priemyselná 
Bratislava)

(Zdroj: Priemyselná Bratisla-
va. (rl Bratislava: Marenčin 
PT, 2011. s. 206. ISBN 978-

80-8114-077-8)

Na Nám. SNP vymenia štyri choré 
stromy, nahradí ich sedem nových
Vzhľadom na kritický 

stav štyroch stromov 
na Nám. SNP – tri sofory 
japonské a jedna breza 
previsnutá, arborista od-
poručil ich nahradenie 
novými a revitalizáciu ze-
lene.
 Hlavné mesto plánuje ob-
novovať zeleň v Starom Mes-
te. Z tohto dôvodu nechalo 
vyšetriť zdravotný stav 19 
stromov nachádzajúcich sa 
na Námestí SNP. Vzhľadom 
na kritický stav 4 stromov 
v správe mestskej organizácie 
Marianum (3 sofory japonské 
a 1 breza previsnutá) arboris-
ta odporučil ich nahradenie 
novými a revitalizáciu zelene 
v danej lokalite. Štyri choré 
stromy budú následne na-
hradené siedmimi zdravými 
stromami. O výbere lokality, 
kde budú vysadené, rozhodu-
je orgán ochrany prírody prí-
slušnej mestskej časti, ktorý 
to má vo svojej kompetencii. 
Na základe získania povolenia 
na výrub malo mesto začať 
s prácami kvôli zabezpečenia 
ochrany zdravia a majetku 
Bratislavčanov a návštevní-
kov Bratislavy v druhej polo-
vici februára. Z hodnotenia 
jednotlivých stromov v den-
drologickom posudku doru-
čenom Oddeleniu životného 
prostredia a mestskej zelene 
Magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy vyplynula nut-
nosť skorého nahradenia šty-
roch drevín, ktoré ohrozujú 
život a zdravie okoloidúcich. 
Okrem ekologických funk-
cií už nespĺňali ani estetickú 
funkciu, a tým pádom nepri-
spievali k zlepšeniu kvality ur-
banizovaného prostredia.
 Naposledy, koncom no-
vembra minulého roka ) sa 
odstraňoval chorý strom so-
fory japonskej na Nám. SNP 
(označený v priloženom den-
drologickom posudku číslicou 
6), pri ktorom hrozilo bez-
prostredné nebezpečenstvo 
zlomu alebo vývratu. Ten bol 
súčasne nahradený 3 okrasný-
mi čerešňami pred budovou 
pošty priamo na Nám. SNP 
a 1 platanom vo vnútrobloku 
stavby vymedzeného ulica-
mi Šancová, Mýtna. Minulý 
rok pribudlo v Bratislave viac 
ako 130 zdravých stromov. 
Hlavné mesto chce aj v roku 
2017 pokračovať vo zvýšenej 
starostlivosti o zeleň v podo-
be napríklad výmeny chorých 
stromov za nové, budú sa bu-
dovať nové parky (Molecova/
Karloveská, Pri kríži, Svora-
dova). Na starostlivosť o zeleň 
má hlavné mesto v rozpočte 
vyčlenených viac ako 4 mil. 
eur, čo predstavuje zvýšenie 
oproti roku 2016 o sumu 1,6 
mil. eur.

(red, rl)

Mohol by vzniknúť 
„Bulvár Mickiewiczova“

Mickiewiczova ulica 
dnes spája Kolláro-

vo námestie a Americké 
námestie. Ide o pomerne 
krátku ulicu, cez ktorú 
chodci len prechádzajú. 
Nie je na nej nič, čo by stá-
lo za zastávku.
 „Našou ideou je vytvoriť 
z Mickiewiczovej živú ulicu, 
cez ktorú nebudete chcieť len 
tak prejsť. Veríme, že zopár 
mestotvorných zásahov do-
káže divy aj bez miliónových 
investícií,“ tvrdí architekt Igor 
Lichý z ateliéru Architekti 
Šebo Lichý, jeden z autorov 
idey projektu Bulvár Mic-
kiewiczova. Architekti vy-
tvorili určité kritériá, ktoré 
zadali na vypracovanie záme-
ru študentom architektúry na 
bratislavskej STU. „Sme sami 
zvedaví, ako si so zadaním 
študenti poradia, majú dosta-
tok vstupných dát, poznajú 
našu predstavu. Očakávame, 
že prinesú konkrétne a pou-
žiteľné riešenia, ktoré bude-
me môcť naozaj v spolupráci 
s mestom a dopravnými in-
žiniermi zrealizovať,“ konšta-
tuje architekt Tomáš Šebo. 
Nevyhnutnou podmienkou 
na zmenu z tranzitnej ulice na 
bulvár je vyriešenie dopravy 
a parkovania. Súčasnými ne-
výhodami ulice sú úzky chod-
ník, chýbajúca cyklotrasa, 
ale aj prekážajúce stĺpy tro-
lejového vedenia. „Ak sa nad 
týmito základnými bodmi na 
sekundu zamyslíte, zistíte, že 

to nie sú len problémy „Mic-
kievičky“, ale v podstate kto-
rejkoľvek bratislavskej ulice. 
Riešenie, ktoré chceme pri-
niesť v spolupráci so študent-
mi, mestom a dopravnými 
inžiniermi na tejto ulici, môže 
byť prvou lastovičkou a dob-
rým príkladom. Myslíme si, že 
by mohol spustiť vlnu zmien 
v celom meste. Bratislava by 
si to zaslúžila,“ konštatuje 
I. Lichý.  
 Okrem obmedzenia do-
pravy iba na premávku MHD 
a rozšírenia chodníkov by 
ulici pomohlo aj oživenie par-
terov domov. „To je ďalším 
zadaním pre študentov, majú 
pouvažovať nad tým, aké te-
oretické využitie by mohlo 
ulici pomôcť. Rovnako sa 
majú zamyslieť aj nad rieše-
ním Hurbanových kasární, 
areálu univerzitnej nemocni-
ce či Amerického námestia. 
Ak sa plán podarí a z Mic-
kiewiczovej sa stane bul-
vár so širokými chodníkmi 
plný obchodíkov, kaviarní 
a ľudí, stane sa vlastne pri-
rodzeným pokračovaním 
Obchodnej ulice a bratislav-
ského Korza. Mickiewiczova 
sa nachádza na predĺženej osi 
centra a predstavuje vstupnú 
bránu k peším zónam a k hra-
du.

(red, rl)
Vizualizácia: 

Ateliér Architekti Šebo Lichý

Kontroly MsP odhalili 
pochybenia taxikárov
Medzi taxikármi je stá-

le dosť "čiernych 
oviec", ktoré svojmu sta-
vu nerobia dobré meno. 
Také sú zistenia brati-
slavskej mestskej polície 
(MsP) po bilancii doteraj-
ších kontrol v tomto roku.
 Od začiatku roka prís-

lušníci MsP v hlavnom mes-

te skontrolovali 59 vodičov 

taxislužieb. "Preukázalo sa 

pri nich, že šiesti taxikári po-

užívali vozidlá bez označe-

nia, v šiestich vozidlách boli 

používané taxametre bez 

overenia, v troch prípadoch 

vo vozidlách chýbal údaj o 

sadzbe cestovného a v desia-

tich prípadoch nevedeli vodi-

či taxíkov predložiť potrebné 

doklady," bilancoval zástupca 

náčelníka mestskej polície Ru-

dolf Pisch. Ako dodal, zistené 

priestupky boli odstúpené 

príslušnému správnemu orgá-

nu.

 Pisch prízvukoval, že v 

kontrolách MsP nepoľaví. 

"Naším cieľom je, aby služby 

v oblasti poskytovania taxi v 

hlavnom meste boli skutočne 

na profesionálnej úrovni. Ta-

xikári, ktorí to nechcú vziať 

na vedomie, v uliciach mesta 

nemajú čo hľadať," zdôraznil 

zástupca náčelníka mestskej 

polície.

(tasr)
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 Rezervujte si aj Vy svoje miesto a objednajte si svoju vstupenku na www.umeniebytzenou.sk.
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8. apríl 2017
DoubleTree by Hilton

Hotel Bratislava

Loacker, pure goodness!

Happy Easter!

Konferencia Umenie byť ženou 
prináša na pódium 15 osobností
V sobotu 8. apríla sa 

v Bratislave uskutoční 
už štvrtý ročník najväčšej 
konferencie pre ženy na 
Slovensku, Umenie byť 
ženou. Dovedna 15 spe-
akrov, 3 sály, mentoring 
so Slovenkami na vrcho-
lových manažérskych po-
zíciách, koučingová zóna, 
fotoštúdio, talkshow Ade-
ly Banášovej, ktorá bude 
hosťovať vyhľadávanú 
pesničkárku a experimen-
tátorku Katarziu. 
 Podujatie je každoroč-

ne nabité úžasnou ženskou 

energiou s vysokou mierou 

edukácie a motivácie. Jej or-

ganizátorky Alexandra Peva-

lová a Marcela Reisz považujú 

za gro úspechu svojho even-

tu odhodlanie ženám odo-

vzdať to najlepšie, čo pre nich 

v rámci programu pripravili. 

Okrem slovenských spíkrov, 

medzi ktorými budú naprí-

klad Martin Bruncko, Mirka 

Lubertová, Miroslav Haranta, 

Katka Kovalčík a iní, na Slo-

vensko prinášajú aj zahranič-

ných hostí. 

 „Veľmi sa tešíme, že bu-

deme môcť účastníčkam po-

mocou živého online preno-

su sprostredkovať stretnutie 

s Naomi Aldort, autorkou 

známej publikácie „Vychová-

vame deti a rastieme s nimi“, 

hovorí Alexandra Pevalová. 

„Veľmi pozitívne ohlasy máme 

v oblasti psychosomatiky, pre-

to je skvelé, že medzi nás prí-

de aj jedna z najúspešnejších 

českých lekárok v tomto obo-

re Jarmila Klímová“, dopĺňa 

Marcela Reisz. 

 Konferencia Umenie byť 

ženou každoročne napreduje. 

Dôkazom je aj fakt, že minulý 

rok sa uskutočnil prvý ročník 

v Košiciach, ktorý bol veľmi 

úspešný. Do Bratislavy orga-

nizátorky prinášajú novinku 

– mentoring. Účastníčky sa 

budú môcť stretnúť s úspeš-

nými Slovenkami na vrcholo-

vých manažérskych pozíciách 

pri okrúhlom stole a byť tak 

súčasťou rýchleho mentorin-

gu, ktorého cieľom je posú-

vanie  vlastných hraníc a na-

dobúdanie svojej ženskej sily, 

na ktorú často popri každo-

denných povinnostiach zabú-

dajú. Tak neváhajte a vezmite 

kamošku, mamu, sestru, či su-

sedu, tešíme sa na vás! Odka-

zujú organizátorky konferen-

cie. Viac informácií nájdete na 

www.umeniebytzenou.sk.
Ambasádorkou konferencie je Adela Banášová.
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Privítanie jari – mladá opereta 
19. marca v MDPOH

Ide už o tradičný ná-
zov marcového kon-

certu Metropolitného 
orchestra Bratislava. 
Ako sólisti sa na ňom 
predstavia víťazi me-
dzinárodnej speváckej 
súťaže E. Házy, ktorá sa 
konala na jeseň 2016 v 
Nových Zámkoch.
 Sú to Viktória Balláno-
vá, ktorá zastupovala Slo-
vensko a stala sa absolút-
nou víťazkou a Ott József 
z Maďarska. Títo mladí 
umelci očarili porotu a ve-
ríme, že očaria aj bratislav-
ských poslucháčov. Mož-
nosť účinkovať na koncerte 
bola súčasťou ceny pre ví-
ťazov, čím sa opäť potvrdil 
záujem MOB podporovať 
nastupujúcu umeleckú ge-
neráciu. Spoluúčinkovať 
budú už tradične poslu-
cháči Tanečného konzer-
vatória Evy Jaczovej. Diri-
gentskej taktovky sa ujme 
Michal Šintál.
 Napriek všetkým ne-
priaznivým okolnostiam, 
ktoré spôsobujú najmä 
chýbajúce fi nancie - or-

chester nie je napojený na 
žiaden rozpočet a už druhý 
rok nedostal žiadnu pod-
poru z grantov, sa koná už 
tretí koncert v tomto ka-
lendárnom roku. Po dvoch 
mimoriadne úspešných 
programoch – oba napl-
nili sálu – prichádza tretí 
„jarný“, tradične venovaný 
nastupujúcej umeleckej 
generácii.
 Koncert z cyklu ope-
retných koncertov, ktoré 
pod záštitou primátora 
Bratislavy pána Iva Nesrov-
nala organizuje Metropo-
litný orchester Bratislava v 
spolupráci s Bratislavským 
kultúrnym a informač-
ným strediskom, sa koná 
19.3. 2017 o 17:00 hod. 
V Mestskom divadle 
P.O.Hviezdoslava v 
Bratislave. Lístky si mô-
žete zabezpečiť na adrese 
www.mestskedivadlo.ska-
lebo v pokladnici divadla. 
Organizované v spolupráci 
s Bratislavským kultúrnym 
spolkom.

(red,rl)

Miroslav Dvorský: Bratislava si 
zaslúži mať operetný súbor
So svetoznámym sloven-

ským operným spevákom, 
tenoristom Miroslavom 
Dvorským, sme sa pozhová-
rali nielen o jeho vzťahu k Bra-
tislave, ale aj o operete a jeho 
účinkovaní vo Veselej vdove 
na bratislavskej Novej scéne.

Aký je Váš vzťah k Brati-
slave, k hlavnému mestu 
Slovenska?
M. Dvorský: Bratislavu mám 
rád, prirástla mi veľmi k srd-
cu. Je to mesto, kde sa naozaj 
cítim doma. V časoch, kedy 
som chodil často po svete, 
som sa túžil vrátiť práve sem, 
aj keď som dvadsať rokov 
prežil v Hornej Vsi. Od roku 
1979, kedy som začal študovať 
v Bratislave na konzervatóriu, 
som tu aj zostal a väčšiu časť 
svojho života som prežil v 
našom hlavnom meste. Mám 
tu veľa priateľov a cítim sa tu 
doma.

Ako vnímate, aj vzhľadom 
na blízkosť Viedne, hu-
dobnú scénu v Bratisla-
ve?
M. Dvorský: Bratislava má 
úžasnú pozíciu – je veľmi blíz-
ko Viedne, blízko Budapešti a 
relatívne blízko Prahy, ktorá 
je len 300 kilometrov po diaľ-
nici, čo je autom okolo troch 
hodín, a to je úžasné. Blízkosť 
Bratislavy k Viedni znamená, 
že je ňou ovplyvnená a môže 
naše mesto aj ťahať. Ale sú aj  
tituly, ktoré boli naštudované 
v Bratislave, a ktoré Viedeň 
veľmi zaujali. Tým pádom sme 
si dotiahli rakúskych fanúši-
kov aj do Opery Slovenského 
národného divadla. Viedeň je 
kolískou opery a hrajú tam aj 
operetných velikánov, okrem 
Straussa často aj Kálmána, či 
Lehára a robia to veľmi dob-
re. A pre nás by to mohlo 
byť čiastočne aj inšpiráciou 
a motiváciou. Bratislava bola 
svojho času na tom veľmi 
dobre - mala peknú operetnú 
scénu. Jej súbor mal naozaj 

svoju úroveň a mal aj poten-
ciál rásť. Bohužiaľ, zhruba 
pred devätnástimi celý súbor 
zrušili. Dá sa to urobiť jedno-
ducho a rýchlo, no  vybudovať 
ho, je ťažký a zdĺhavý proces. 
Oplatí sa ale do toho pustiť, 
pretože Slovensko nemá ope-
retnú scénu a podmienky na 
to v Bratislave sú. Myslím si, 
že ministerstvo kultúry a aj 
mesto, by mali zvážiť jej exis-
tenciu. Spomínam si, že som 
tu na Novej scéne, ako mladý 
spevák, odspieval niekoľko 
koncertov, či titulov. Práve 
novou inscenáciou Veselá 
vdova by sa mohol odštarto-
vať proces vytvorenia nového 
operetného súboru, ktorý si 
Bratislava zaslúži mať.

Ako sa Vy cítite v novej 
Veselej vdove?
M. Dvorský: Cítim sa tam 
fantasticky. Tento titul som 
spieval už veľakrát, väčšinou 
ako Camille – gróf de Rossil-
lon, ale neskôr som spieval aj 
úlohu Danila v rôznych jazy-
koch – nemecky a taliansky. 
No a teraz to bude prvýkrát aj 
po slovensky. Teším sa na túto 
rolu, pretože je to krásne spie-
vanie, pekná hudba, je to ve-
selé a príjemné, je tam dobrá 
zápletka a je to dobré divadlo.

R. Lattacher, foto rl 

Do Bratislavy sa vrátila opereta v 
podaní Veselej vody od Franza Lehára

Po takmer dvadsiatich 
rokoch sa do Divadla 

Nová scéna vrátila vo feb-
ruári opereta, a to v po-
dobe jednej z najkrajších 
a najhranejších operiet 
Franza Lehára - Veselá 
vdova. Úspešnú premiéru 
mala 3. a 4. februára, ďal-
šie predstavenia má Nová 
scéna naplánované na 17. 
a 19. marca. 
 Pod taktovkou skúsené-
ho dirigenta Rudolfa Geriho, 
v sprievode Symfonického 
orchestra Slovenského roz-
hlasu sa v hlavných úlohách 
predstavujú také hviezdy ako 
Adriana Kohútková a Miro-
slav Dvorský, ktorých alter-
nujú Blanka Jílková a Róbert 
Halák. Vo svojej jubilejnej 70. 
sezóne sa tak Divadlo Nová 
scéna (DNS) po rokoch vracia 
k obľúbenému žánru operety, 
ktorý mal v divadle domovskú 
scénu od jeho založenia v roku 
1946 až do roku 1999, kedy 
bola uvedená opereta „Ples v 
hoteli Savoy“. O obľúbenosti 
operety Veselá vdova svedčí aj 
fakt, že bola od roku 1933 do 
súčasnosti v slovenských di-
vadlách premiérovaná až 18-
krát. Na javisku Divadla Nová 
scéna bola inscenovaná dva-
krát – v rokoch 1964 a 1985. 
Generálna riaditeľka DNS 
Ingrid Fašiangová: “Opere-
ta mala v Bratislave domovskú 
scénu od vzniku DNS v roku 

1946. Po zrušení spevohry 
Novej scény v roku 1999 tento 
žáner akoby zanikol, napriek 
tomu, že divácka obec je širo-
ká. V sezóne 70.výročia DNS 
sme sa rozhodli nestarnúce 
operetné melódie opäť oživiť, 
nakoľko jednoznačne pat-
ria do zlatého fondu hudob-
no-dramatického divadla. 
 Pre dirigenta Ruda Ge-
riho je to návrat k obľúbenej 
operete ale aj návrat na Novú 
scénu: „Po dlhých rokoch 
čakania sa Nová scéna rozo-
zvučí tónmi operety, ktorá 
predtým desaťročia patrila 
k tomu najlepšiemu nielen 
na Slovensku, ale aj v celej 
Európe. Opäť je obnovený 
operetný trojuholník Viedeň 
– Bratislava – Budapešť. Prá-
ve v týchto troch mestách má 
tento žáner najväčšiu tradíciu. 
S potešením som sledoval, s 
akým entuziazmom pracova-
li celý realizačný štáb, sólisti, 
zbor, tanečníci. Aj spolupráca 
so Symfonickým orchestrom 
Slovenského rozhlasu bola 
veľmi plodná a inšpirujúca.“ 
V réžii Petra Oravca si diváci 
vychutnajú klasickú operetu 
v modernom naštudovaní. 
O výpravné kostýmy sa po-
starala Ľudmila Várossová , 
efektnú scénu navrhol Pavol 
Andraško, choreografi u má 
na starosti Ladislav Cmorej.

(red, rl)

Viktória Ballánová Ott József z Maďarska
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súťaž
Vyhrajte vstupen-

ky na predstavenie 

– muzikál MAČKY. 

Odpovedzte správne 

na súťažnú otázku a 

dostaňte sa do žrebo-

vania o 2 vstupenky. 

Vyžrebujeme dvoch 

súťažiacich, ktorí 

nám do 12.3. 2017 

pošlú správnu od-

poveď na túto otáz-

ku: Kto hrá hlavnú 
úlohu v muzikáli 
MAČKY na Novej 
Scéne?

Litlle Guy 200gChicken and Eggs 210g Perles d’Océan 250g I Love You 50gI Love You 125g Heart Box

Nájdete v predajniach

Karol Čálik o účinkovaní v muzikáli Mačky: 
„V živote som ešte nehral žiadne zvieratko.“
Slávny a svetoznámy 

muzikál Mačky môžu 
vidieť diváci v tomto 
období aj na bratislav-
skej Novej scéne. Cats 
- svetový muzikálový hit 
s hudbou fenomenálneho 
Andrew Lloyd Webbera 
(autor muzikálov Fan-
tóm Opery, Evita či Jesus 
Christ Superstar). Od čias 
svetovej premiéry sa mu-
zikál Cats - Mačky uviedol 
vo viac ako 30 krajinách, 
bol preložený do 15 jazy-
kov a na celom svete ho 
videlo viac ako 73 milió-
nov divákov

V týchto dňoch dosiahne toto 
predstavenie v Bratislave šty-
ridsiatu reprízu. No a práve 
v deň predstavenia, 15. marca 
sa dožíva životného jubilea je-
den z účinkujúcich a súčasne 
aj umelecký šéf Divadla Nová 
scéna Karol Čálik. 

Hrať v muzikáli Mačky 
musí byť pre vás asi čosi 
zvláštne, je to iné ako os-
tatné operety,alebo muzi-
kály. Ako sa v ňom cítite? 
Karol Čálik: Priznám sa, že v 
živote som ešte nehral žiadne 
zvieratko, okrem dabingu. Ta-
kže stretnutie sa so svetom – 
ríšou Mačiek, pochopiť a vžiť 
sa do života kocúra bolo pre 

mňa veľmi lákavé, ale i tajom-
no-neznáme. 

Vnímavý divák určite po-
chopí posolstvom tohto 
muzikálu, v čom je pre vás 
vaša postava prínosom 
a ponaučením? 
Karol Čálik: Postava Múz, 

ktorú stvárňujem, je starý 
divadelný kocúr, ktorý je už 
v podstate vo výslužbe. Ale 
dostáva priestor na akúsi re-
miniscenciu svojho divadel-
ného života. A ten jeho príbeh 
je v mnohom totožný s mojim 
hereckým životom.

Na Novej scéne účinkuje-
te už mnoho rokov. V kto-
rej z operiet, či muzikáli na 
NS ste sa cítili najlepšie a 
o akom predstavení na 
Novej scéne ešte snívate? 
Karol Čálik: Ťažko mi vybe-
rať. Pretože za tých vyše päť-
desiat rokov môjho pôsobenia 
na Novej scéne je na čo v dob-
rom spomínať. Ale určite by 

Karol Čálik (nar. 15.marec 1945 v Trnave). Je 
slovenský herec a spevák (tenor). V roku 1966 
absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bra-
tislave. Od roku 1966 člen činohry SND a od 
roku 1968 člen sólista spevohry. V súčasnosti 
pôsobí na Novej scéne. Jeho komediálne he-
rectvo využil aj fi lm a televízia.

do toho patril Jupiter z ope-
rety Orfeus v podsvetí, Šán-
dor Benický či Tomaškovič 
z Dusíkovho Hrnčiarskeho 
bálu a z muzikálov Doolitt-
le z My Fair Lady, hostinský 
z Krysaře ako aj Múz z Ma-
čiek. A o akom predstavení 
ešte snívam – mám 72 rokov, 

takže aké ešte snívanie? Ale 
mal by to byť titul, ktorý by di-
vadlo – súbor opäť umelecky 
pozdvihol, divákov nadchol 
a postavil na nohy. A také na 
nás v najbližšej dobe čakajú.

(rl)
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personalizovaná tlač transakčných a marketingových dokumentov
TransPromo (kombinácia transakčného a marketingového dokumentu)
obálkovanie, wrapping a fóliovanie 

D O S T A N E M E  V Á S  D O  S C H R Á N O K

adresné, neadresné a selektívne doručovanie zásielok
kontakty na cieľovú skupinu a návrh stratégie a kreatívy jej oslovenia
hybridná pošta

o b c h o d @ c r o m w e l l . s k

Čašník/-čka barman/-ka
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce: Historické centrum BA, Bratislava
Termín nástupu: dohoda
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Obsluha zákazníka v historickej cukrárni, obsluhovať sa bude 
v dobových kostýmoch, výnimočné prostredie, zahraničná klientela, 
vysoká úroveň stolovania.
Iné výhody
Stabilné a dlhodobé zamestnanie,celá mzda uhradená cez pásku, 
príjemne prostredie
Požiadavky na zamestnanca
Osobnostné predpoklady a zručnosti
výučný list alebo hotelová škola-podmienka, 
prax v zahraničí výhodou.
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne
Požadované vzdelanie: výučný list, stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Informácie o výberovom konaní
zasielať životopis na adresu bameko@bameko.sk 
s aktuálnou fotkou.

PRACOVNÉ MIESTO

Nedávno vznikla mapa 
technických pamiatok Bratislavy
Klub ochrany tech-

nických pamiatok 
spolu s iniciatívou 
Čierne diery a za fi -
nančnej podpory 
Bratislavského sa-
mosprávneho kraja 
vydali nedávno prvú 
mapu technických 
pamiatok Bratislavy.
 Mapa ja určená širo-
kej verejnosti, nájsť sa v 
nej dá 115 miest nielen 
z priemyselnej histórie 
mesta aj s krátkymi tex-
tami a súradnicami, aby 
bolo možné pamiatky 
navštíviť.
 Autorom dizajnu 
mapy je Ondrej Gavalda 

z grafi ckého štúdia KAT, 
vytlačená je na risogra-
fi ckej tlačiarni RISO-
MAT jasnými sójovými 
farbami. Použité písmo 
je od slovenského dizaj-
néra Samuela Čarno-
kého, inšpirované bolo 
reklamami z čias socia-
lizmu. Mapa je vytlačená 
na recyklovanom papie-
ri. K dispozícii je poskla-
daná, ale aj neposklada-
ná – ako plagát. Všetky 
texty sú v slovenskom 
aj anglickom jazyku, aby 
mohla poslúžiť aj zahra-
ničným návštevníkom.

(red)

OLO už distribuuje hnedé kontajnery na bioodpad zo záhrad
Spoločnosť Odvoz a 

likvidácia odpadu 
(OLO) a.s. začala na území 
Bratislavy s distribúciou 
hnedých kontajnerov, 
určených na biologicky 
rozložiteľný komunálny 
odpad zo záhrad. Distri-
búcia kompostérov sa začala 
v marci. Všetky náklady na 
kompostér alebo hnedý kon-
tajner a s tým súvisiaci zber 
a odvoz biodpadu zo záhrad, 
sú hradené z miestneho po-
platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
Každá domácnosť v individu-
álnej bytovej výstavbe, teda 
v rodinných domoch, ktorá 
je platiteľom miestneho po-
platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, 
má povinnosť podať „Žiadosť 
o zapojenie sa do systému 
zberu odpadu zo záhrad“ a 
zvoliť si buď hnedý kontajner 
alebo kompostér. 
 Hnedé kontajnery majú 
objem 120l alebo 240l a sú 
označené nálepkami s infor-
máciami o tom, aký odpad 
do nich patrí, resp. nepatrí. 
Kontajnery sú vyrobené 
z recyklovateľného materiálu, 

sú odolné voči UV žiareniu, 
nízkym aj vysokým teplotám, 
majú mriežku na prevzduš-
ňovanie odpadu a ich hladká 
povrchová úprava zabraňuje 
zachytávaniu nečistôt. Kom-
postéry majú zelenú farbu a 
objem 400 – 500 l, 600 – 700 
l a 1000 l. Ich súčasťou sú 
prevzdušňovacie otvory a sú 
zmontovateľné bez použitia 
náradia. Distribúcia hnedých 
kontajnerov a kompostérov 
bude prebiehať 6 dní v týžd-
ni, od pondelka do soboty. 
Do hnedých kontajnerov 
a zelených kompostérov 
patria: kvety, štiepky, piliny, 
pokosená tráva, malé kusy 
konárov, lístie, odpad z ovocia 
a zeleniny, burina. Nepatria 
sem odpady z domácnos-
tí živočíšneho pôvodu, 
mliečne a mäsové výrob-
ky. Odvoz bioodpadu z hne-
dých kontajnerov bude za-
bezpečovať spoločnosť OLO 
sezónne od marca do novem-
bra v intervale jedenkrát za 14 
dní. Prvé odvozy sú napláno-
vané po 15. marci 2017. Kom-
post vyrobený v kompostéri je 
možné použiť na vlastné úče-
ly.                                    (red, rl)

ODVOZ BIOODPADU 
ZO ZÁHRAD

kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, 

malé kusy konárov, lístie, odpad 
z ovocia a zeleniny a burina

ZO ZÁÁÁÁHRADDDDD

OD MARCA 2017

má  Ma-
gistráte -

-

www.olo.sk

odpady z domácností 

pôvodu,  a mäsové výrobky

-
-

 

 
 

 

Po – Pia: 7:00 – 16:00

Biologicky
rozložiteľný odpad

kvety • štiepky • piliny • pokosená tráva • malé kusy
konárov • lístie • odpad z ovocia a zeleniny • burina
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mliečne a mäsové výrobky

KOMPOSTÉR

OLO nemá proti plastovým kontajnerom výhrady
Spoločnosť Odvoz a lik-

vidácia odpadu, a.s., 
tvrdí, že názor na plecho-
vé, resp. plastové zberné 
nádoby/kontajnery je ve-
cou pohľadu. Reaguje tak 
na nedávnu kritiku v Brati-
slavskom kuriéri, ktorá si 
všímala zlú manipuláciu s 
platovými nádobami a ich 
ľahké prevrátenie sa. 
 Ako uvádza OLO v stano-
visku pre Bratislavský kuriér, 
väčšinou sa stretávajú s požia-
davkou obyvateľov na výme-
nu plechových kontajnerov 
za plastové. „Občas, v oveľa 
menšej miere, sa obyvatelia 
pýtajú, prečo došlo k výme-

ne plechového kontajneru za 
plastový, pretože boli zvyk-
nutí na ten plechový,“ uvádza 
OLO. OLO tvrdí, že výhodou 
je ľahšia váha a ľahšia manipu-
lácia. (To ale podľa nás platí 
pre pracovníkov, ktorí odpad 
odvážajú, nie pre obyvateľov). 
OLO ďalej tvrdí, že plastové 
nádoby majú dlhšiu životnosť 
a menšia hlučnosť pri otvá-
raní a zatváraní veka. Navy-
še, hladká povrchová úprava 
plastových kontajnerov podľa 
spoločnosti zabraňuje zachy-
távaniu nečistôt. „Všetky plas-
tové kontajnery, ktoré dodá-
vame, spĺňajú všetky európske 
aj národné normy a smernice. 

Každý kontajner je vybavený 
kolieskami s brzdou, ktorá 
slúži práve na to, aby sa ne-
posúval. Pokiaľ je kontajner 
správne zabrzdený, nemalo by 
dochádzať k jeho posúvaniu 
sa,“ dodáva OLO.
 Ako sme okrem iného 
písali v prvom tohtoročnom 
čísle Bratislavského kuriéra, 
jedným z problémov je, že 
prázdne nové plastové kontaj-
nery pri prudkom vetre, najmä 
vo vyšších oblastiach Bratisla-
vy „putujú“ po sídlisku, resp. 
sa dokážu aj prevrátiť. Jedna 
z obyvateliek bratislavského 
sídliska dokonca videla, ako 
sa prázdny plastový kontajner 

posúva na sídlisku pod vply-
vom prudkého vetra smerom 
k zaparkovaným autám. Taký-
to kontajner v nepriaznivom 
počasí môže ohroziť život 
a zdravie občanov mesta, či 
poškodiť ich majetok. Ďalšou 
nevýhodou týchto plastových 
nádob na odpad je ich problé-
mové otváranie. Záchytky na 
otváranie sú pomerne vysoko 
a slabo vykrojené, s čím môžu 
mať problém najmä detí, ale-
bo aj slabší jedinci. Človek ich 
často nemôže otvoriť jednou 
rukou, pričom v druhej má 
odpad.

(red, rl)
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Vône a chute ulíc

Rubriku pripravuje 
portál Kavickari.sk
Portál, ktorý ako prvý na 
Slovensku združuje skupi-
nu gurmánov a pôžitkárov 
v jednom. Vznikol z malej 
skupinky na facebooku, 
v rámci ktorej mohli fanú-
šikovia postovať fotografi e 
a zážitky z kaviarní.

Druhá šanca pre spomienky

Kaviareň KABLO v no-
vučičkom projekte Twin 
City je krásnym, útulným 
a pohodlným miestom na 
rýchlu kávu s kolegami, ale 
i na príjemné dlhé posede-
nie s kamoškami. Okrem 
toho je však aj miestom, kde 
ožili spomienky na niekdaj-
šiu slávnu fabriku, ktorá na 
tomto mieste stála.
 Pohodlné kreslá, di-
zajnové doplnky a pekné 
menu sú veľmi fajn a usmie-
vavý personál spraví aj z 
najjednoduchšieho miesta 
vašu obľúbenú destináciu. 
Najradšej však predsa len 
máme také kaviarne, kde 
okrem skvelého dizajnu, 
dobrej ponuky a príveti-
vých ľudí nájdeme aj niečo 
navyše. Niečo, čo aj nové-
mu nablýskanému podniku 
dodá dušu. Práve to sme 
našli v našej novej obľúbe-
nej bratislavskej kaviarnič-
ke KABLO. Prvé budovy 
v červenej tehle z veľkého 
projektu Twin City vyrástli 
na Karadžičovej ulici akoby 
z večera do rána. Ešte ne-
dávno boli na ich mieste len 
nekonečné plechové ploty a 
ruiny vyše 100-ročnej továr-
ne na káble. Fabrika Kablo 
tu stála od roku 1895, keď ju 
založil viedenský podnikateľ 
Otto Bondy a ešte v 90. ro-
koch bola najväčším výrob-
com káblov na Slovensku. 
Dnes na jej mieste stojí mo-
derný komplex, ktorý čaká 
na dostavanie novej auto-
busovej stanice. Dovtedy 
láka okoloidúcich na dobrú 
kávu.
 Už od cesty vás zaujme 
neónový nápis, ktorý sa ako-
by odrážal za sklom kaviar-
ne. Na chodníku a trávniku 
pred kaviarňou a okolitými 
prevádzkami je zatiaľ ticho, 

na jar sa však stojan na bicykle 
plní štýlovými kúskami a zele-
ný trávnik obsadí letná terasa. 
V zime však srdce kaviarne 
nájdete vo vnútri. Pod čier-
no-bielou tapetou pripomí-
najúcou posledné roky továr-
ne, na farebných kreslách pod 
spomienkovými predmetmi, 
ktoré kaviarni darovali býva-
lí zamestnanci Kabla aj pod 
zarámovanými starými foto-
grafi ami, ktoré dopĺňajú inak 
veselý moderný priestor. Ka-
viareň KABLO otvoril majiteľ 
Andrej Körmöndi ako svoj 
druhý podnik v Bratislave. Po-
chádza z východného Sloven-
ska a tak sa pýtam, ako je mož-
né, že otvoril takéto lokálne 
miesto, keď sám si káblovňu 
poriadne nepamätá. „Pravdou 
je, že nikoho iného to nena-
padlo,“ hovorí podnikateľ, kto-
rý o priestor súťažil s veľkými 
kaviarenskými reťazcami, no 
jeho nápad oživiť spomienku 
na bývalú továreň nakoniec 
získal prednosť. Hovorí nám o 
tom, aký bol dojatý, keď zistil, 
že si v kaviarni zorganizovali 
stretnutie po rokoch bývalí 
zamestnanci Kabla a koľko 
lásky a energie dali do stavby 
malej kaviarne. Spoza čier-
no-bieleho vzorovaného baru 
nám čašníčka prináša čerstvý 
ovocný raw koláčik a mätový 
čaj a ja pri pohľade na rušnú 
ulicu rozmýšľam, ako sa toto 
mesto rýchlo a nezadržateľne 
mení. Pribúdajú budovy, mra-
kodrapy a parkoviská, menia 
sa obchody i fi rmy, no ľudia a 
ich životy idú pokorne ďalej. 
Spomienky na miesta, ktoré 
sme kedysi poznali, sú však 
dôležité a my sme radi, že aj 
v obrovskom developerskom 
projekte sa našlo miesto, ktoré 
im dalo druhú šancu. V tomto 
KABLE majú dvere otvorené 
všetci a namiesto tvrdej práce 
ich tu čaká chvíľka pohody a 
radosti v podobe šálky kávy. 
Kablo nájdete aj na facebooku.

Text: Miroslava Germanová
Foto: Ondrej Bobek

Populárny mestský maratón bude 
aj v priamom televíznom prenose

Do začiatku 12. ročníka 
ČSOB Bratislava Ma-

rathon  (1. – 2. 4.) už ostá-
va necelý mesiac, preto 
organizátori podujatia do-
ťahujú posledné detaily 
príprav. Už koncom feb-
ruára však bratislavský 
mestský maratón prelomil 
historický míľnik. 
 „Prvýkrát v histórii sa nám 
podarilo prekonať hranicu 
1000 zaregistrovaných bežcov 
s riadne uhradeným štartov-
ným na kráľovskú disciplínu 
– maratón. Tento fakt nás 
nesmierne teší a tiež to, že 
počet bežcov každým dňom 
pribúda. Teraz máme z tisíc-
ky prihlásených maratóncov 
naozaj veľkú radosť,“ skonšta-
toval riaditeľ ČSOB Bratislava 
Marathon Jozef Pukalovič.
ČSOB Bratislava Marathon 
2017 bude odvysielaný v pria-
mom prenose, tak ako tomu 
bolo aj v roku 2016. Beh od-
vysiela JOJ plus.
 Slávnostný večer Running 
Gala – odovzdávanie bežec-
kých cien za rok 2016, bude 
v piatok 31. marca v hoteli 
Sheraton a bude súčasťou  
slávnostného otvorenia 12. 
ročníka ČSOB Bratislava Ma-

rathon. Hlavným partnerom a 
garantom podujatia je Sloven-
ský atletický zväz.
 Na 12. ročník ČSOB Brati-
slava Marathon bolo koncom 
februára riadne prihlásených 
už viac ako 5600 bežcov. Po-
čet maratóncov je aktuálne 
na méte 1020. V Bratislave sa 
v tomto roku beží aj o titu-
ly majstrov Slovenska. Počet 
polmaratóncov prekročil ďal-
šie symbolické číslo – 2000. 
Organizátorov rovnako teší 
aj 500 prihlásených detí na 
detské behy. „V tomto roku je 
skutočne na čo sa tešiť, každý 
pondelok o 18.45 h predsta-
vujeme na našich sociálnych 
sieťach jednu z 24 noviniek. 
Ľudia, ktorí nás sledujú, urči-
te vidia a veríme, že aj ocenia, 
našu vyše polročnú prípravu 
na tento jarný bežecký svia-
tok. Tešíme sa na všetkých,“ 
pozýva do Bratislavy milov-
níkov behu riaditeľ ČSOB 
Bratislava Marathon 2017 Jo-
zef Pukalovič. Registrácia na 
podujatie je stále dostupná na 
stránkach www.predpredaj.
sk alebo www.bratislavama-
rathon.com.

 (red, rl)

SAShE v Starej tržnici bude 
koncom marca

Na trojdňovom sviatku 
ručnej práce rozkvit-

ne tá najlepšia tvorba zo 
SAShE. Návštevníci si 
budú môcť obzrieť, vy-
skúšať a nakúpiť výrobky 
od remeselníkov, dizajné-
rov a handmade značiek 
z celého Slovenska. Pod-
ujatie bude 29. - 31. 3. v 
Starej tržnici na Námestí 
SNP 25.
 Pred Starou tržnicou bude 
po celý čas k dispozícii Street 
Food Park, takže okrem ná-

kupov sa bude dať aj najesť. 
Na podujatí budú všetci, ktorí 
majú šikovné ruky, ktorými 
vytvárajú handmade či dizaj-
nové veci a sú členom rodiny 
SAShE.sk a chcú na akcii pre-
dávať svoju tvorbu. 
Podujatie štartuje v stredu 29. 
marca od 15:00  do 22:00 hod.. 
Vo štvrtok 30. 3. od 12:00 do 
22:00 hod. A v piatok 31. 3. od 
12:00 do 22:00 hod. Vstup: 2€ 
na mieste, platí na tri dni. 

(red, rl)

Rekonštrukcia na Železnej 
studienke stále čaká na povolenia

Súčasná realita v ži-
vote samosprávy je 

príznačná pomalosťou, 
často zdĺhavým vybavo-
vaním povolení na úra-
doch. Projekt obnovy his-
torického miesta bývalých 
kúpeľov na Železnej stu-
dienke, ktoré je známe aj 
ako Rotunda, sa vlečie.
 Bratislavčania už netr-
pezlivo čakajú, kedy v tejto 
lokalite dôjde k obnove, aby 
ju mohla opäť plnohodnotne 
využívať na rekreačné účely. 
Zatiaľ je tam iba plot a do-
časný bufet. Rekonštrukciu si 
koncom minulého volebné-
ho obdobia objednalo hlavné 
mesto a uzatvorilo zmluvu 
so spoločnosťou Orava-Stav 
s.r.o.. Architektúru stavby po-
sudzoval Krajský pamiatkový 
úrad niekoľko mesiacov v sa-
mostatnom konaní a investor 
dostal súhlasné záväzné sta-
novisko. Celý projekt podal 
na stavebný úrad, uskutočnilo 
sa aj územné a stavebné kona-
nie. Tesne pred jeho koncom 
úrady rozhodli, že stavba sa 
bude posudzovať podľa EIA, 
teda z hľadiska vplyvov na 
životné prostredie. Podľa in-
vestora je to zvládnuteľné a 
splniteľné a rozhodnutie reš-
pektuje, no zároveň dodáva, 
že posunie začiatok prác a 
projekt predraží. Podľa správy 
o hodnotení EIA, bude mať 
nový areál 1 077,33 m podla-

hovej plochy, z toho záhradná 
reštaurácia 747,00 m2 a Labutí 
pavilón 330,33 m. Hodnotiteľ  
považuje realizáciu projektu 
za prijateľnú vo variante č.2., 
ak investor splnení opatrenia 
na prevenciu, elimináciu, mi-
nimalizáciu a kompenzáciu 
vplyvov na životné prostredie. 
Druhý variant, oproti variantu 
č. 1, ráta s väčšou plochou ze-
lene. Projekt zrejme pozdržia 
aj požiadavky účastníka ko-
nania, Združenia domových 
samospráv na Rovniankovej 
ulici14, ktoré okrem iného po-
žadovalo posúdenie doprav-
ného napojenia, dopravných 
kapacít, či výpočet potrebné-
ho počtu parkovacích miest 
v danej lokalite Železnej stu-
dienky. Celkovo zhrnulo svoje 
pripomienky do 28 bodov.
 Ako nás investor informo-
val, je si vedomý o aký cenný 
priestor v lesoparku ide. „Je v 
našom spoločenskom záujme, 
aby sme zodpovedne zrea-
lizovali projekt tak, aby bol 
skutočne v súlade s prírodou 
a v žiadnom prípade ju nepo-
škodzoval. K prírode máme 
vzťah, čo dosvedčuje naprí-
klad aj fakt, že cennú náletovú 
drevinu, ktorú je nevyhnutné 
kvôli výstavbe odstrániť, ne-
plánujeme spíliť, ale pokúsi-
me sa presadiť, čo je náklad-
nejšie a obtiažnejšie,“ uvádza v 
stanovisku investor.

(rl)

 V Mestskom divadle opäť začne 
týždeň komédie
Po úspešnom prvom roční-

ku Týždňa komédie Mest-
ské divadlo P. O. Hviezdoslava 
(MDPOH) opäť uvedie od 1. 
do 7. apríla (vždy o 19.00 h) 
komediálne divadelné pred-
stavenia. Na programe je se-
dem skvelých komédií – tri 
inscenácie hosťujúcich di-
vadiel z Českej republiky, tri 
slovenské a jedna z vlastného 
repertoáru. Do Bratislavy sa 
vráti po úspešnom uvede-
ní hry aj pražské Divadlo na 
Jezerce. Cieľom „prvoaprí-
lového“ Týždňa komédie v 
Mestskom divadle je divákov 
zabaviť kvalitnými komédiami 
domácej a českej scény.
Mestské divadlo od svojho 
vzniku divadelnú dramatur-
giu, okrem svojich predstave-
ní, prinášať najlepšie sloven-
ské a české tituly do MDPOH 
pre bratislavského diváka. 
Doteraz to však boli skôr in-
scenácie pre náročnejšieho 
diváka. Čo sa týka komédií, 
MDPOH vždy 1. apríla pri-
pravilo humorné predsta-
venie pre svojich divákov s 
bláznivými nápadmi, či už 
vo vizuáloch, tombole, alebo 
uletených darčekoch v cene 
vstupenky. Dopyt divákov po 
takýchto prestaveniach bol 

veľký, a tak vznikol nápad jed-
nodňové ,prvoaprílové‘ hranie 
predĺžiť na Týždeň komédie.
Týždeň smiechu otvorí 1. 
apríla Městské divadlo Brno s 
hrou Mrtvé duše v réžii Hany 
Burešovej. Na Druhý deň po-
kračujeme trnavským Divad-
lom J. Palárika Trnava a hrou 
Sluha dvoch pánov. O réžiu a 
hudbu sa postará Juraj Bielik. 
Tretí deň sa hosťom predsta-
via Panikári v podaní Divadla 
Andreja Bagara. Vynikajúcu 
komédiu s réžiou Jána Hře-
bejka Práskni do bot v poda-
ní Divadla na Jezerce môžete 
vidieť 4. apríla. Slovenské ko-
morné divadlo Martin vám v 
stredu 5. apríla prezradí, čo 
je to Kumšt. Ak chcete vedieť 
ako skončí Dobře rozehraná 
partie, nenechajte si ujsť pred-
stavenie Městského divadla 
Pražská z Prahy. Posledný deň 
uzavrie posledná premiérová 
hra MDPOH z pera Petra Ze-
lenky Job Inteviews. 
 Lístky pre divákov sú k 
dispozícii na webovej stránke 
www.mdpoh.sk alebo priamo 
v pokladni MDPOH. Pre divá-
kov sú pripravené aj špeciálne 
zvýhodnené permanentky, 
ktoré si môžu kúpiť v pokladni 
MDPOH.
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