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Kultúra 
v lete

Bratislava získala 
ocenenie Zlaté jablko

Pozvánka 
do ZOO

Nové Lido - 
atraktívnu budúcnosť Bratislavy kreslia

na pozemkoch nič netušiacich vlastníkov

d e n n é  a k t u a l i t y  n a  w w w. b a k u r i e r. s k

Meteorológovia zatiaľ očakávajú horúce a suché leto, pribúdajú búrkové smršte
Počasie aj v Bratislave 

je v poslednom obdo-
bí nevyspytateľné. Na jar 
sa výrazne oteplilo a po-
tom prišlo kruté ochlade-
nie. „Aktuálne“ začínajú 
pribúdať aj tzv. búrkové 
smršte, kedy sa intenzív-
na búrka s lejakom objaví 
a prejaví len v určitej lo-
kalite mesta. Aké leto nás 
čaká v Bratislave sme sa 
pýtali odborníka.

 „Pokiaľ ide o výskyt búr-

kových javov v tomto roku, 

situácia je veľmi zaujímavá,“ 

uvádza pre Bratislavský ku-

riér klimatológ Jozef Pecho 

zo SHMÚ. Pripomína, že prvé 

búrky sa vyskytli na Slovensku 

už na začiatku marca 2017, čo 

bolo na ročnú dobu pomerne 

skoro. „Zvlášť, ak si uvedomí-

me, že išlo väčšinou o búrky 

pomerne silné a intenzívne,“ 

zdôrazňuje. Podľa neho po-

četné búrky na celom území 

Slovenska sa vyskytli na za-

čiatku apríla (3.-5.4.2017) a 

neskôr aj na začiatku a v polo-

vici mája. Vtedy sa napríklad 

na Šariši a v banskobystric-

kom kraji vyskytli dokonca 

aj supercelárne búrky. Z kli-
matologického hľadiska 
je podľa J. Pecha výskyt 
búrok na Slovensku v 
roku 2017 zatiaľ skôr nad-
priemerný a určite vyšší 

ako v posledných piatich 
rokoch. V marci 2017 sa vy-

skytli 4 dni, kedy boli aspoň 

na jednej meteorologickej sta-

nici pozorované búrky, v apríli 

takýchto dní bolo 8 a v máji až 

15, teda celá jedna polovica 

mesiaca.

 Ako nás ďalej informoval, 

z pohľadu dlhodobej, sezón-

nej predpovede, sa zatiaľ nedá 

presne povedať, aké bude leto 

v Bratislave a či nás tento roku 

skôr čakajú dlhé vlny horúce-

ho počasia, podobne ako to 

bolo v roku 2015 alebo nao-

pak chladnejšie a vlhké leto – 

ako v roku 2016. 

 Očakávame však, že by 
leto malo byť skôr teplot-
ne nadnormálne, no zráž-
kovo skôr podnormálne. 
Môže to znamenať aj to, že 
by sa v našej oblasti mohli 
vytvoriť podmienky pre 
dlhšie obdobie so zrážko-

vým defi citom, prípadne 
aj suchom.
 Tým by mohlo byť leto 
2017 výrazne odlišné od leta 
minuloročného, kedy v prie-
behu júla sa pomerne pra-
videlne vyskytovali nielen 
zrážky, ale aj silné a zrážkovo 
výdatné búrky. Nie je ale vy-
lúčené, že silné a svojim 
charakterom veľmi špe-
cifi cké búrky sa nemôžu 
objaviť aj tento rok.

(pokračovanie na str. 9) 

V okolí Hant arény pribudli stovky
nevkusných parkovacích stĺpov

Vznikli nové parkova-
cie miesta, čo určite 

mnohí privítajú, ale nedali 
sa použiť iné, vkusnejšie 
prvky zábran? Naozaj ne-
bola iná možnosť?
 Človeku sa až nechce ve-
riť, keď sa v týchto dňoch 
prejde v okolí HANT arény, 
ako sa tento priestor zmenil. 
Niektorým to pripomína cin-
torín lodných stožiarov, iným 
barikádu pred americkým 
veľvyslanectvom na Hviezdo-
slavovom námestí.
 Pýtali sme sa preto kom-
petentných, ako toto čudo 
vzniklo. MČ Bratislava - Nové 
Mesto sa vyjadrila, že schva-
ľovanie prebiehalo na úrovni 
magistrátu, na operatívnej 
komisii pre určovanie doprav-
ných značiek a dopravných 
zariadení. Zároveň nám po-
tvrdili, že vlastníkom pozem-
kov je mestu dobre známa 
spoločnosť Tesako, a.s,, ktorej 

názov sa v minulosti spomínal 
so zámenami pozemkov pod 
Tehelným polom a Pasienka-
mi. Firmu sa nám kontakto-
vať nepodarilo. Jedna z mála 
zmienok o tomto veľkom 
hráčovi sa však objavila v roku 
2014 na stránke nasa-brati-
slava.sk, kde kauzu popísala 
terajšia starostka Karlovej Vsi 
Dana Čahojová.
 Hlavné mesto uviedlo, že 
v zmysle Vyhlášky Minis-
terstva vnútra SR č. 9/2009, 
ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých záko-
nov, kvetináče nie sú doprav-
né zariadenia a Hlavné mesto 
SR Bratislavy ako príslušný 
cestný správny orgán neurču-
je ich použitie a ani nemôže, 
mimo svojich kompetencií, 
určiť povinnosti nad rámec 
zákona.

(pokračovanie na str. 5)

(čítajte na str. 3)

Do rybníkov na Železnej 
studničke sa konečne vracia život
Asi po desiatich me-

siacoch sa v treťom a 
štvrtom rybníku na Želez-
nej studienke opäť objavi-
la voda. Posledný  májový 
deň bolo vidno, najmä vo 
štvrtom rybníku ktorý je k 
Partizánskej lúke najbliž-
šie, že hladina vody sa vi-
diteľne zdvíha.
 Pred necelým rokom, 

v júli 2016, začali Mestské 

lesy v Bratislave s vypúšťaním 

štvrtého rybníka a podobne 

bol vypustený aj susedný tretí 

rybník. Dôvodom bol havarij-

ný stav nádrží, ktorým hrozilo 

presakovanie vody do okolia. 

Nevyhnutná rekonštrukcia sa 

začala po vypustení s tým, že 

krutá januárová zima opravu 

čiastočne pozdržala. Termín 

dokončenia prác sa niekoľko-

krát presúval. Zdá sa, že by 

už malo byť všetko v poriad-

ku, pretože na brehoch oboch 

rybníkov sa opäť ozvalo cha-

rakteristické kŕkanie žiab.

 Počas apríla a mája pre-

biehalo odstraňovanie nedo-

statkov v rámci preberacie-

ho konania, informoval nás 

nedávno magistrát hlavného 

mesta. V súčasnosti to ale vy-

zerá tak, že po skúšobnom na-

púšťaní dôjde v týchto dňoch 

už k ostrému napusteniu vody 

z potoka Vydrica, kvôli čomu 

bolo zhotovené špeciálne za-

riadenie pri mlyne Klepáč. 

Vzhľadom na slabšiu výdat-

nosť vody v potoku bude zrej-

me napúšťanie pomalšie.

 Koncom júla 2016 sa 

v rámci projektu Bratislava 

sa pripravuje na zmenu klí-

my začalo s rekonštrukciou 

dvoch vodných nádrží na Že-

leznej studničke.

(pokračovanie na str. 8)

ERROR sme ešte 
nedosiahli, ale 
veľa nám nechýba

Br a t i -
slava v 

m n o h o m 
rieši prob-
lémy s par-
k o v a n í m , 
dopravou a 
výstavbou, 
p r i t o m 
svet je už omnoho ďalej. As-
poň v niektorých aspektoch. 
Kým naše hlavné mesto stále 
hľadá recepty na tie isté bo-
ľavé miesta, v mnohých mes-
tách riešia bývanie a život, 
ktorý chcú ľudia žiť omno-
ho múdrejšie a kvalitnejšie.  
O čo ide? S bratislavskou hlav-
nou architektkou INGRID 
KONRAD sme sa tentokrát 
porozprávali nielen o neustále 
opakujúcich sa problémoch 
nášho mesta, ale aj o víziách 
a ich možnom uskutočňovaní.

● Vo funkcii hlavnej ar-
chitektky ste už takmer 
šesť rokov. Dnes je tu 
opäť doba, kedy sa de-
veloperi akoby nadýchli 
a vrátili sa k starým pro-
jektom, prípadne riešia 
nové. Výkričníkom na ur-
banizme mesta môže byť 
napríklad lokalita Mlyn-
ských nív a jeho okolia 
v podobe uskutočnených, 
rozostavaných, alebo plá-
novaných projektov Euro-
vea I a II, Panorama City, 
Sky Park, Twin City, Cver-
novka, Klingerka, Nové 
Lido... Toľko projektov na 
jednom mieste bude mať 
zásadný vplyv na dopra-
vu. Nejde o organizovaný 
chaos, keď sa mestu vym-
klo plánovanie a formova-
nie mesta úplne z rúk? 
 Po revolúcii vládol v meste 
boom a privatizácia štátneho 
majetku. Zmäteným predsta-
vám o kapitalizme a demok-
racii v problematike rozvoja 
mesta stál v ceste verejný 
záujem. Výsledky sa dostavi-
li, žiaľ nie pozitívne. Ale zá-
roveň vždy boli v Bratislave 
snahy, takýto proces zvrátiť a 
nastaviť lepšie. Začalo to ob-
staraním nového územného 
plánu v roku 2007, ktorý mal 
strategicky riadiť rozvoj mesta 
aj investičnú výstavbu. Keďže 
s ním každodenne pracujeme, 
poznám jeho možnosti, rám-
ce a problémy. Na mnohých 
miestach manipulovaný však 
nepriniesol očakávanú nápra-
vu a už v roku 2011 poslanci 
zaviazali mesto obstarať nový 
územný plán. To ale naozaj 
nie je jednoduché, a keby to 
nebolo nevyhnutné, nikdy by 
som to nepodporila.

(pokračovanie na str. 8) 

Nový Starý most 
rok po: Kritika aj chvála 

Presne 19. mája vstúpi-
la verejnosť opäť na 

zrekonštruovaný Starý 
most, ktorý bol uzatvore-
ný od začiatku decembra 
2013. Jeho prestavba sa 
ofi ciálne skončila 16. de-
cembra 2015. Po kolau-
dácii pustili v druhej po-
lovici mája 2016 na most 
najskôr verejnosť.
 Na Starom moste vznikol 
z oboch strán aj cyklochod-
ník. AKO ho hodnotí po roku 
fungovania Cyklokoalícia? Tu 
sú názory jej členov:

Zora Pauliniová, kon-
zultantka pre verejné 
priestory: Nová cyklotrasa 
je dôležitým fenoménom - 
priniesla významné a funkč-
né dopravné spojenie tam, 
kde by aj logicky malo byť. Z 
dopravného hľadiska sa ľudia 
ľahko a rýchlo dostanú po 
Štúrovej ulici na Starý most 
a do Petržalky, kde môžu 
pokračovať popri Chorvát-
skom ramene, alebo aj iným 
spôsobom ďalej. Bicykel 
sa tak stáva významnou 
konkurenciou v tom, ako 
sa rýchlo a bezpečne 
prepraviť v krátkom čase 
z Petržalky do centra 
mesta a naopak. Druhý as-
pekt prináša otázku bezpeč-
nosti, príjemnosti a atraktivi-
ty. Ukázalo sa, že cyklotrasy 
môžu byť aj segregované, ako 
je to na jednej strane Štúrovej 
ulice  a že môžu viesť v prí-
jemnom prostredí tak, aby 
sa k cyklistom mohli pridať 
aj rodičia s deťmi, ktoré cho-
dia do školy - a je ich čoraz 
viac. Je nesmierne príjemné 
a zdravé pohybovať sa v ze-
lenom prostredí, kde navyše 
cesta cez Dunaj prináša krás-
ne pohľady. 

(pokračovanie na str. 10)
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Cestovanie v MHD počas 
horúčav. Aké máte skúsenosti?
Aj vy ste už zažili v horú-

cich k letných dňoch 
nedýchateľný vzduch vo 
vozidlách MHD a neve-
deli ste čo robiť? Alebo 
ste otvárali okná napriek 
tomu, že ste sa viezli v kli-
matizovanom autobuse,  
trolejbuse, či električke? 

Cestujúci bývajú často bezrad-
ní, potrebujú čerstvý vzduch, 
inak môže byť niektorým aj na 
odpadnutie. Ako to vlastne vo 
vozidlách MHD funguje z po-
hľadu vetrania? Spýtali sme sa 
priamo Dopravného podniku 
Bratislava. Tu sú informácie, 
ktoré dopravca poskytol: 

Nové trolejbusy a autobu-
sy - Klimatizáciu v nových 
trolejbusoch a autobusoch 
ovládajú vodiči. Zapnú ju 
akonáhle vonkajšia teplota 
presiahne 24 stupňov alebo 
na základe centrálnej vý-
zvy dispečingu. Vo všetkých 
autobusoch majú cestujúci 
možnosť otvoriť okno pre prí-
sun čerstvého, aj keď teplého 
vzduchu. Avšak pripomína-
me, že ak cestujúci otvárajú 
okná vo vozidlách pri zapnu-
tej klimatizácii, znižujú tým 
jej účinnosť. Práve cestujúci 
často otvárajú okná a klíma 
je potom neefektívna. Takis-
to dochádza k enormnému 
úniku vychladeného vzduchu 
počas státia vozidiel na za-
stávkach, kedy teplo sála do 
vozidiel. Zároveň, nie všetkým 
cestujúcim vyhovujú klima-
tizované spoje, či už mladým 
(aj kvôli rôznym alergiám), no 
taktiež aj tým starším, nakoľ-
ko pri teplotných rozdieloch 
môžu mať zdravotné problé-
my.

DPB zaznamenáva roz-
dielne názory na klimati-
zované vozidlá, niekomu 
vyhovujú, niekomu nao-
pak nie.

Letná norma spotreby nafty 
zohľadňuje prevádzku klima-
tizácie, preto DPB odmieta, že 
by vodiči boli motivovaní ne-
zapínať klimatizáciu pre kom-
fort vyšší cestujúcich v snahe 
ušetriť naftu.

Nové električky - Klimati-
zácia v električkách pracuje 
automaticky – podľa teploty 
buď kúri, vetrá alebo chla-
dí. Električky a trolejbusy 
sú schválené dráhové vo-
zidlá, ktorých spôsobilosť na 
prevádzku bola overená aj 
skúškou klimatizácie. Preto 
v električkách a trolejbusoch 
klimatizácia automaticky fun-
guje podľa hygienických no-
riem, ktoré zabezpečujú, že vo 
vozidle cirkuluje nielen chla-
dený resp. ohrievaný vzduch, 
ale je zabezpečený aj prívod 
čerstvého vzduchu zvonka 
a to podľa obsaditeľnosti vo-
zidla – privádza sa predpísané 
množstvo vzduchu za jednot-
ku času na každú osobu, ktorá 
sa vo vozidle nachádza – pod-
ľa maximálnej obsaditeľnosti. 
Tým je zabezpečené aj vet-
ranie interiéru a to bez otvo-
renia čo i len jediného okna. 
Akékoľvek otvorené okno pre-
to len zhoršuje energetickú 
spotrebu vozidiel a spomaľuje 
dosiahnutie príjemného pros-
tredia vo vozidlách pomocou 
klimatizácie. Preto v nových 
električkách a trolejbusoch 
pri fungujúcej klimatizácii 
môžu byť okná zaistené zám-
kom proti otvoreniu.

Aká je  Vaša skúsenosť s 
cestovaním vo vozidlách 
MHD počas horúčav? 
Dajte nám vedieť a opíšte 
svoje skúsenosti na: re-
dakcia@bakurier.sk.

(red, rl)

Zastávky MHD na Patrónke 
dostávajú nový šat aj informačné 
tabule, krčma ostala

Frekventovaný a vyťaže-
ný dopravný uzol – aj 

taká je bratislavská Pat-
rónka. A na nej chátrali, 
alebo aj chátrajú dve, pre 
hlavné mesto charakteris-
tické a ojedinelé, zastávky 
MHD s murovanými prí-
streškami. 
 Zaujímavé na nich je aj to, 

že pod týmito stavbami majú 

už roky svoj „domov“ aj rôz-

ne stravovacie, či občerstvo-

vacie zariadenia. Aj toto robí 

z týchto zastávok možno uni-

kát. Všetko by bolo asi v po-

riadku, ak by boli prístrešky 

zastávok na Patrónke na pat-

ričnej úrovni hodnej hlavné-

ho mesta. V minulosti bol ale 

opak pravdou - špina, moč, 

ľudské výkaly, opilci, voda na 

zastávkach pretekajúca cez 

strechu, v zime „šmykľavka“, 

v podchode neporiadok... Ne-

zanedbateľný podiel na tomto 

stave mala a zrejme ešte aj má 

miestna „zastávková“ krčma. 

No a v bezprostrednej blíz-

kosti v smere na Lamač, me-

dzi zastávkami regionálnych 

autobusov a MHD je ďalší 

„podnik“...

 V uplynulých dňoch si 

cestujúci všimli, že s prístreš-

kami na Patrónke sa začína 

niečo diať. Pribudli aj zatiaľ 

nefunkčné informačné pane-

ly MHD. Oslovili sme preto 

magistrát i dopravný podnik. 

Magistrát uviedol, že práce 

na revitalizácii priestoru na 

Patrónke stále prebiehajú. 

Dokončuje sa náter stropov, 

následne budú vymaľované 

steny. Medzičasom prebie-

hajú prípravné práce na vý-

mene elektrických rozvodov 

a rozvádzača, osadení nových 

svietidiel, zameraní a výro-

be nových roštov, obstaraní 

dvanástich jednosedadlových 

lavičiek aké sú napríklad pod 

mostom SNP. V priebehu 

prázdnin má dôjsť k výmene 

povrchu na zastávkach. Do-

teraz boli podľa magistrátu 

už vyčistené steny a urobený 

antigrafi ty náter v podcho-

de. Opravené boli strechy na 

oboch zastávkach kvôli zate-

kaniu. Podľa hlavného mesta 

budú ostatné plánované prá-

ce budú prebiehať prevažne 

v letných mesiacoch kvôli 

menšiemu pohybu chodcov. 

Magistrát dodal, že mesto 

prešlo od 15. mája tohto roka 

na nový harmonogram čiste-

nia podchodu v zmysle novej 

rámcovej zmluvy na podcho-

dy, a preto očakáva výrazné 

zlepšenie aj v tomto smere.

 Dopravný podnik Bratisla-

va a.s. nás informoval, že na 

oboch zastávkach budú elek-

tronické informačné tabule. 

Po osadení všetkých 36 tabúľ 

sa vykonajú revízie elektro-

nických zariadení, potom sa 

spustia do prevádzky. Predpo-

kladaný termín je júl.

(rl)

Výstražné preventívne zariadenie 
pre chodcov v Dúbravke už funguje

Vyzerá to tak, že chodci 
v Dúbravke sa koneč-

ne dočkali. Sľubované 
výstražné zvukové a vi-
zuálne zariadenie, ktoré 
upozorňuje chodcov pred 
prichádzajúcou električ-
kou, 31.mája v Dúbravke, 
na Drobného ulici, už fun-
govalo.
 Primátor Ivo Nesrovnal 
13. apríla na sociálnej sieti na 
videu ukazoval funkčnú zvu-
kovú a svetelnú signalizáciu, 
ktorá má varovať chodcov 
pred prichádzajúcou elek-

tričkou na Švantnerovej ulici 
v Dúbravke. Niekoľko dní 
potom toto zariadenie pre-
stalo fungovať a neplnilo svoj 
účel až do súčasnosti. Podľa 
niektorých Dúbravčanov za-
riadenie fungovalo možno 
týždeň po verejnom uvedení 
do prevádzky primátorom 
Bratislavy na sociálnej sieti. 
Neskôr bolo rovnaké zariade-
nie osadené aj na Drobného 
ulici, no rovnako doteraz ešte 
nefungovalo. Ďalšie má byť na 
zastávke OD Saratov.

(red)

Mesto chce preferenciu MHD na 
križovatkách v Petržalke, Ružinove 
i Podunajských Biskupiciach

V rámci projektu „Pre-
ferencia MHD na sve-

telne riadených križovat-
kách“, fi nancovaného 
z Integrovaného regionál-
neho operačného progra-
mu IROP 2014-2020, má 
ísť prioritne o križovatky 
s preferenciou autobusov 
a trolejbusov. 
 Ako nás informoval ma-
gistrát, iba v prípade Račian-
skej radiály sa to bude týkať 
električiek, konkrétne v križo-
vatke Žitná - Hečkova. Prefe-
rencia električiek na Ružinov-
skej a Vajnorskej radiále bude 
riešená v rámci modernizácie 
týchto radiál. V súčasnosti 
podľa mesta prebieha spra-
covanie podkladov na verejné 
obstarávanie v spolupráci od-
borných útvarov magistrátu a 
DPB, a.s. na projektovú doku-
mentáciu modernizácie riade-
nia križovatiek. „Defi nitívny 
výber budeme vedieť potvr-
diť po fi nalizácii podkladov. 
Pôjde o viacero križovatiek 

napr. v Petržalke, čiastočne aj 
v Ružinove a v Podunajských 
Biskupiciach,“ uvádza mesto. 
Po dodaní a prerokovaní pro-
jektovej dokumentácie podá 
žiadosť o nenávratný fi nančný 
príspevok. Realizácia bude zá-
visieť od schválených príspev-
kov.
 V súčasnosti funguje pre-
ferencia električiek na báze 
bezdrôtovej komunikácie vo-
zidla MHD s radičom cestnej 
signalizácie v križovatkách 
Šafárikovo nám.,  Bosáko-
va - Jantárova cesta, Mýtna - 
I. Karvaša, Žilinská – Štefa-
novičova, Sch. Trnavského – 
Alexyho, Saratovská - Repaš-
ského – Drobného, Vajnorská 
– Bojnická, Gaštanový hájik 
- Račianska - Pekná cesta. 
 Preferencia na báze de-
tektorov v koľajisku funguje 
v križovatke Púchovská - Pri 
vinohradoch.

(rl)



Nedávna kampaň urba-
nistickej budúcnosti 

Bratislavy - Nové Lido a 
Lido lagúna zaujala svo-
jou projekciou a hlavne 
skĺbením mestského živo-
ta a prírody v jeden celok. 
Zapojenie oboch brehov 
Dunaja do „krvného obe-
hu“ centrálnej mestskej 
časti je bezpochyby skve-
lý nápad. Nezabudli sme 
však na niečo, resp. nie-
koho?

Budú pozemky v osob-
nom vlastníctve problé-
mom?
 Väčšina reakcii na plá-
novaný projekt predstavený 
v masívnej mediálnej kampa-
ni  priniesla pozitívne ohlasy, 
ozvalo sa však aj zopár tých, 
ktorí by radi vedeli viac, pre-
tože majú na to nárok. Nie je 
tajomstvom, že za projektom 
stoja J&T Real Estate a HB Re-
avis, no tajomstvom podľa do-
stupných informácii nie je ani 
to, že v lokalite, kde má Nové 
Lido stáť, sú ešte stále desiat-
ky pozemkov patriacich - či 
už mestu, ale aj viacerým fy-
zickým osobám, najmä miest-
nym záhradkárom.
 Tí sa pýtajú, čo bude, ako 
sa s nimi počíta, prečo ich 
ešte nikto nekontaktoval? Po-
chopiteľne, že si uvedomujú, 

že je len otázkou času, kedy 
sa budú musieť so svojim 
kúskom pôdy rozlúčiť v pro-
spech niečoho nadradeného 
... alebo nebudú musieť? Mi-
nimálne by si však zaslúžili 
byť informovaní, ako chcú 
s nimi naložiť? 
 „Nie som žiaden hlu-
pák, aby som si myslel, 
že zachránim mojich pár 
árov pred mestským roz-
vojom, ani nechcem niko-
mu stáť v ceste, ale keď 
niekto kreslí na mojom 
pozemku novú štvrť, bolo 
by minimálne slušné, aby 
mi to oznámili, v lepšom 
prípade aj navrhli budúci 
postup vysporiadania. Po-
zemok mám po rodičoch, 
je to niečo, kde trávime 
náš voľný čas s rodinou 
už desaťročia,“ zazne-
lo z úst jedného z drobných 
záhradkárov, ktorého sme 
navštívili. „Určite hovorím 
aj za iných susedov - ne-

chceme byť na konci dňa 
pritlačení k múru, že buď 
alebo...,“ dodal. 
 Pár metrov ďalej sme obja-
vili dokonca stavbu, ktorá už 
na prvý pohľad nepôsobí ako 
záhradný domček. A veru ani 
nie je. V rodinnom dome na 
rozľahlom pozemku tu táto 
rodina žije celé generácie. 
„Málokto vie, že veľmi dávno 
sídlila v našom dome škola. 
Svojho času to bola prvá škola 
na území Petržalky,“ rozpove-
dal osud svojej nehnuteľnosti 
sused, ktorý tu s rodinou žije 
vyše polstoročie. „Pred pár 
rokmi sme to aj chceli predať, 

ale keď realitky a záujemci 
zistili, že tu má byť niečo iné, 
ich záujem opadol. Teraz sme 
v neistote a nevieme, čo ďalej. 
Jediné, čo vieme a vidí-
me, sú plagáty a články 
v nákresmi, no stále ne-
chápeme, ako nás to celé 
zasiahne. Ostáva nám len 
dúfať, že s nami budú jed-
nať fér,“ dodal.

Oslovili sme oboch 
investorov a magistrát
 Pýtali sme sa ich, ako chcú 
postupovať v otázkach vlast-
níckych práv k pozemkom. 
Mesto, ktoré má v lokalite ešte 
veľký podiel pozemkov, sa k 
otázke vyjadrilo: “O akýchkoľ-
vek predajoch či prenájmoch 
mestského majetku rozhoduje 
výhradne mestské zastupiteľ-
stvo. V kompetencii tohto or-
gánu je rozhodnúť, ako mesto 
so svojím majetkom naloží.  
Podľa zákona o Bratislave 
práve mestské zastupiteľstvo 

rozhoduje o najdôležitejších 
otázkach celomestského cha-
rakteru a jednou z nich je aj 
určovanie pravidiel naklada-
nia s majetkom Bratislavy, 
schvaľovanie najdôležitejších 
úkonov týkajúcich sa tohto 
majetku a kontrola hospodá-
renia s ním,“ uvádza sa v sta-
novisku magistrátu.
 Z dvojice investorov nám 
odpoveď poslali iba z J&T 
Real Estate, HB Reavis ne-
odpovedal.
 „V súčasnom platnom 
Územnom pláne hlavného 
mesta SR je územie Nového 
Lida v časti medzi hrádzou 
a Einsteinovou ulicou určené 
na zastavanie. Podrobnejší 
spôsob zastavania rieši plat-
ný Územný plán zóny. Pred 
jeho schválením bol územný 
plán verejne prerokovaný a 
v rámci tohto prerokovania 
sa mohli vyjadriť k riešeniu 
všetci občania, vrátane vlast-
níkov. Ani pred prerokova-
ním, ani v rámci neho nie je 
však predmetom územnoplá-
novacích procesov vlastníc-
ke vysporiadanie a scelenie 
pozemkov. Nami navrhovaná 
aktualizácia územného plánu 
bola overovaná prerokova-
nou urbanistickou štúdiou, 
v ktorej spracovatelia návrh 
podložili argumentmi. Ten-
to návrh odráža vývoj mesta 
a nových častí jeho centra 
v pomerne dynamickom de-
saťročnom období. Následne 
je v kompetencii hl. mesta, 
aby zahájilo územnopláno-
vacie aktualizačné procesy, 
ktoré musia byť obdobne ve-
rejne prerokované ako súčas-
ne platná územnoplánovacia 
dokumentácia.
 Majetkovoprávne vy-
sporiadanie pozemkov bude 
predmetom až investičnej 
prípravy,“ vysvetlila Daniela 
Stričková z J&T Real Estate.

Atraktívne územie a mož-
né riešenia? Čo na to 
právnik? 
 Možností riešenia je určite 
viac a jednoznačne najvhod-
nejšou cestou by bola dohoda 
s obojstrannou spokojnosťou. 
Opýtali sme sa preto právnika 
JUDr. Branislava Záhrad-
níka, či v tomto prípade hrozí 
aj vyvlastnenie, resp. aké rie-

šenie sa tu črtá. „Domnie-
vam sa, že developer sa 
bude v prvom rade usilo-
vať o dohodu s majiteľmi 
pozemkov a bude sa im 
snažiť ponúknuť výhod-
né podmienky pre odkú-
penie pozemkov. Som 
toho názoru, že ísť cestou 
vyvlastňovacieho kona-
nia bude pre developera 
pomerne problematické, 
ak vôbec bude uvažovať 
nad touto cestou,“ povedal 
Záhradník, okrem iného aj 
miestny poslanec za MČ Bra-
tislava-Karlova Ves. 
 Podľa neho by totiž in-
vestor musel kvalifi kovane 
obhájiť, že ide o stavby vo ve-
rejnom záujme, a to je možné 
len pri presne určenom druhu 
stavieb. Zároveň by musel ab-
solvovať pomerne zložitý, vec-
ne, časovo i procesne nároč-
ný postup vyvlastňovacieho 
konania. Pritom je tu reálny 
predpoklad, že by narazili na 
aktívny odpor nielen dotknu-
tých majiteľov pozemkov, ale 
možno aj na širšiu občiansku 
verejnosť, ktorá môže formu-
lovať všeobecnejšie výhrady 
voči postupu investora, a to 
už pri schvaľovaní samotného 
územného plánu zóny. To sa-
mozrejme platí, pokiaľ občan 
je vlastníkom pozemku, nie 
iba v nájomnom vzťahu. 
 Ako to napokon s koló-
niou záhradkárov a nielen 
nimi, dopadne, ukáže čas.  
Atraktívne územie má nao-
zaj vysokú hodnotu, a preto 
bude zaujímavé sledovať, ako 
sa k pozemkovým predajom, 
nájmom, či zámenám posta-
ví najmä mesto. V minulosti 
blízkej i ďalekej sa totiž nie 
raz stalo, že obchodovanie 
s mestskými pozemkami 
nedopadlo dobre. V mno-
hých prípadoch mesto prišlo 
o značnú sumu, v iných sa vy-
norili rôzne podozrenia, na 
niektoré doteraz doplácame. 

(red)
Viac k zákonným možnostiam 

vyvlastnenia prinášame na 
str. 5 v našej Právnej poradni.
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Povrch parkovísk v okolí Červeného 
mosta začína byť deravý

Ako informujeme 
v inom článku, par-

kovisko, ktorého vy-
budovanie pod Červe-
ným mostom nedávno 
navrhli traja mestskí 
poslanci, napokon ne-
bude. Mestské zastupi-
teľstvo naňho neuvoľ-
nilo fi nancie z rozpočtu 
mesta. Všimli sme si 
ale, že nejaké tie „drob-
né“ by bolo vhodné 
investovať do opravy 
povrchov tých existujú-
cich parkovísk. 
 Povrch existujúcich 
parkovísk v okolí Červe-
ného mosta pri vstupe do 
lesoparku dostáva už roky 
riadne zabrať. Kedysi di-
voké parkoviská dostali 
ľudskejšiu tvár asi pred 

trinástimi rokmi v rámci eta-
py revitalizácie Železnej stu-
dienky v roku rokoch 2004 
– 2006. Odvtedy sú parko-
viská v podstate ponechané 
bez vážnejších zásahov. Dnes 
už ale vidno, že na mnohých 
miestach sa kusy betónových 
tvárnic, ktoré tvoria pod-
klad parkoviska, už uvoľňujú 
a vznikajú tam jamy na kto-
rých je možné si poškodiť 
auto, či vyvrtnúť si členok. Za-
tiaľ nejde o veľké poškodenia, 
no uvoľňovanie tvárnic môže 
pokračovať a zhoršujúcemu sa 
stavu povrchu parkovísk nad 
Partizánskou lúkou nepridáva 
ani daždivé počasie, či v zime 
mráz.

(rl)

Na neporiadok a smrad v okolí 
hotela sa pozerajú aj turisti

Neporiadok, smrad a 
neprívetivé prostre-

die sprevádza v týchto 
dňoch rekonštrukciu 
hotela v centre Bratisla-
vy tesne pri Moste SNP, 
kadiaľ denne prechá-
dzajú aj stovky turistov 
a návštevníkov nášho 
hlavného mesta.
 Realizátor rekonštruk-
cie obkolesil objekt prie-
svitným plotom, ktorý 
umožňuje vidieť takmer 
všetko, čo sa na stavbe deje. 
A vidno samozrejme aj 
odpad a neporiadok spo-
jený s prácami na obnove. 
Navyše, na rohu Rybného 
námestia a Hviezdosla-
vovho námestia stoja za 
plotom prenosné záchody, 
pričom vzduch v ich okolí 
je často naplnený charakte-
ristickým zápachom... Na-
miesto toho, aby bol plot 
nepriesvitný, toalety presu-
nuté čo najďalej od plotu a 

pravidelne čistené, namiesto 
toho, aby oprávnený dozor 
nad stavbou a príslušná samo-
správa, ktorá má túto lokalitu 
v správe konali a zabezpečili 
nápravu, je stav už mnohé dni 
taký, aký je. Okrem toho, tes-
ne pri rekonštruovanom ho-
teli zo strany nábrežia zvyknú 
stáť turistické autobusy, z kto-
rých návštevníci doslova vy-
stupujú do tohto neporiadku. 
Na chodníku pred hotelom sú 
zanedbané a špinou,burinou a 
odpadkami naplnené betóno-
vé kvetináče... 
 Pre Bratislavu je tento prí-
stup kompetentných veľkou 
hanbou, pretože by stačilo re-
latívne málo. Aj na detailoch 
stojí pozitívna reklama náš-
ho mesta a aj takéto zdanlivé 
maličkosti dokážu zavážiť pri 
rozhodovaní sa turistov, či sa 
do nášho mesta ešte vrátia, 
alebo o čom budú v zahraničí 
o Bratislave referovať.

(rl)

Nové Lido - atraktívnu budúcnosť Bratislavy 
kreslia na pozemkoch nič netušiacich vlastníkovv



Plánované parkovisko, 
ktoré pod Červeným 

mostom navrhovali vybu-
dovať mestskí poslanci 
Branislav Kaliský, Ju-
raj Káčer a Pavol Bul-
la, napokon nebude. S 
parkoviskom predbežne 
súhlasil magistrát a aj Že-
leznice SR, mnohí mestskí 
poslanci mali ale iný ná-
zor. 

Na návrh poslankyne Katarí-
ny Šimončičovej, poslanci na 
mestskom zastupiteľstve 25. 
mája neodsúhlasili vyčlenenie 
200-tisíc eur z rozpočtu hlav-
ného mesta na tento účel.

Ako povedala pre Bratislavský 
kuriér poslankyňa Katarína 
Šimončičová, za parkovisko 
pôvodne bola, ale argumenty 
Cyklokoalície a niektorých 
ostatných občianskych orga-
nizácií ju presvedčili o opa-
ku. „Uvedomila som si aj, že 
v územnom genereli dopra-
vy máme preferovať pešiu a 
cyklistickú dopravu a MHD 
a znižovať podiel individuál-
nej osobnej dopravy,“ uviedla. 
Podľa nej budovanie parko-
viska by prinieslo do územia 
ešte viac a viac áut a „nemá to 
konca kraja.“ Navyše sa pod-
ľa vlastných slov dozvedela, 
že časť Červeného mosta má 
ochranné pásmo národnej 
kultúrnej pamiatky, teda ja 
všetko, čo je pod ním. „Takže 
neviem čo by na to povedali 
pamiatkari...Navyše primátor 

povedal, že nedovolí, aby tam 
autá vypúšťali oleje... a dve-
stotisíc dať na nejaký štrk“? 
spýtala sa. Na našu otázku, 
či je dobre nastavená MHD v 
tomto území uviedla, že MHD 
by mala jazdiť do Lesoparku 
častejšie najmä cez víkendy. 
„Ja som tiež mala malé deti a 
neboli nízkopodlažné auto-
busy, chodili sme s velikán-
skymi kočíkmi a jazdili sme z 
Petržalky a nikdy som s tým 
nepociťovala žiadny problém,“ 
konštatovala.

Jeden z navrhovateľov parko-
viska pod Červeným mostom 
Juraj Káčer tvrdí, že poslan-
ci podľahli tlaku niektorých 
občianskych združení, ktoré 
vôbec nechcú aby sa na Že-
leznej studienke parkovalo. 
Myslí si, že náš návrh je dob-
rým riešením pre Bratislavu. 
„Rodičia s deťmi majú takisto 
právo sa zúčastňovať na živo-
te mestského lesoparku. Dnes 

vidíme, že cyklisti i bežci pri-
chádzajú autami, je tam nepo-
riadok, autá stoja za sebou a 
vypúšťajú výfukové plyny,“ po-
vedal pre Bratislavský kuriér.  
Podľa neho potrebné brať 
ohľad na všetkých, ktorí tam 
chodia - na bežcov, cyklistov, 
mamičky, psičkárov, dôchod-
cov i na hendikepovaných. 
Najmä tí sa podľa neho spolu 
s mamičkami a ich deťmi bo-
ria so strmými nájazdmi pri 
zostupe na Partizánsku lúku. 
Umiestnenie parkoviska by 
bolo podľa neho bezkonfl ikt-
né, mimo úrovne vozovky a na 
úrovni terénu lúky s ihriskami. 
Súčasný stav bez pridaného 
parkoviska bude podľa neho 
naďalej spôsobovať dopravný 
chaos a spôsobovať konfl ikty 
bežcov, cyklistov, chodcov a 
mamičiek s kočíkmi. Ako do-
dal, úmyslu vybudovať parko-
visko pod Červeným mostom 
sa ale nevzdáva.

(rl)
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V objekte Pradiareň 1900 vznikne unikátny projekt

Po ukončení pamiatko-
vého výskumu, ktorý 

ukázal na možnosť vyu-
žitia na komerčné účely, 
dostáva chránený objekt 
Pradiarne v areáli bývalej 
Bratislavskej cvernovej 
továrne (BCT) reálne kon-
túry. 
 Autormi projektu obnovy 
a konverzie Pradiarne a Silo-
centrály na nový účel – kan-
celárske a obchodné priesto-
ry, je ateliér Architekti Bouda 
Masár. V objekte s názvom 
Pradiareň 1900 vznikne 
unikátny projekt, ktorý spo-
jí jedinečnosť historického 
industriálneho priestoru so 
súčasnými trendmi dizajnu a 
technického štandardu. Maji-
teľ areálu, spoločnosť YIT Slo-

vakia, v súčasnosti ukončuje 
proces projektovania pre zís-
kanie stavebné povolenia na 
obnovu tejto národnej kultúr-
nej pamiatky, s cieľom začať 
s rekonštrukciou v januári 
2018.
 Projekt obnovy vyzdvihuje 
hodnoty a jedinečnosť objektu 
Pradiarne otvorením priesto-
ru a priznaním industriálnych 
prvkov v interiéri. Nadštan-
dardná svetlá výška viac ako 
4m umožňuje vytvorenie ga-
lériových priestorov, subtíl-
ne originálne liatinové stĺpy 
umocňujú pocit veľkorysého 
priestoru. Novovytvorené 
priestory majú spĺňať najvyš-
šie štandardy triedy A a majú 
disponovať energetickými 
certifi kátmi BREEAM Excel-

lent, ktoré garantujú klientom 
nízke prevádzkové náklady.
 Za projektom obnovy a re-
vitalizácie objektu Pradiarne 
stoja architekti zo štúdia Ar-
chitekti Bouda a Masár, kto-
rých portfólio zahŕňa viaceré 
rekonštrukcie historických 
objektov, medzi inými aj Bra-
tislavského hradu. Najväč-
šia zmena sa týka fasády, 
ktorá bude mať remeselný 
charakter podľa dokumen-
tácie z roku 1964. V rámci 
pamiatkovej obnovy dôjde aj 
k zmene súčasného vzhľadu 
okien na zelené v tvare, ktorý 
bol príznačný pre tzv. 3. sta-
vebnú etapu objektu. Nad rá-
mec pamiatkovej ochrany pri-
stúpil investor k rozhodnutiu 
rešpektovať objekt Silocen-
trály ako integrálnej súčasti 
objektu Pradiarne, v ktorej 
by mal vzniknúť priestor pre 
kaviareň a kongresovú sálu. 
Popri projekte revitalizácie 
Pradiarne prebiehajú v areáli 
bývalej BCT ďalšie asanačné 
a stavebné práce. V súčas-
nosti stále prebieha asanácia 
viacerých objektov na Párič-
kovej ulici z druhej polovice 
20. storočia, ktorá je v tesnom 
kontakte s Pradiarňou, ako aj 
pokračovanie rekonštrukcie 
bytového domu PARI.

(red)
Vizualizácie: YIT Slovakia

„Poklepkali“ základný kameň projektu Penty 
SKY PARK od Zahy Hadid

Poklepaním základného 
kameňa sa 19. mája ofi -

ciálne začala realizácia re-
alitného projektu Sky Park 
v Bratislave. Stavebné a 
prípravné práce prebiehali 
na pozemku na rohu Čule-
novej a Továrenskej ulice 
od začiatku tohto roka, 
1. etapa projektu má byť 
dokončená koncom roka 
2019. 
 Skladá sa z troch rezidenč-
ných veží, ktorých súčasťou 
je viac ako 700 bytov a 1100 
parkovacích miest. V 2. etape 
projektu sa počíta s dvoma 
administratívnymi budovami, 
pričom jedna z nich už dispo-
nuje aj stavebným povolením. 
Poklepania základného ka-
meňa sa zúčastnil aj partner 
Zaha Hadid Architects Patrik 
Schumacher, ktorý po smrti 

Zahy Hadid prevzal vedenie 
jej architektonického ateliéru. 
 Ten ešte v roku 2010 vy-
hral medzinárodnú súťaž 
a pripravil komplexný archi-
tektonický návrh projektu 
v centre Bratislavy. Jeho vý-
znam pre Bratislavčanov vy-
zdvihol primátor hlavného 
mesta Ivo Nesrovnal. Podľa 
neho bude Sky Park po do-
končení dôstojným a repre-
zentatívnym miestom. „Vďaka 
organickej architektúre pro-
jektu, ktorá spája veľkorysé 
priestory pre život a verejné 
priestory, vznikne v Bratisla-
ve úplne nová a dynamická 
komunita v blízkosti centra 
mesta. Projekt zároveň otvorí 
bývalú industriálnu zónu celej 
verejnosti vytvorením nového 
mestského parku, ktorý bude 
spájať historický odkaz Bra-

tislavy so súčasnou kultúrou 
a novými prírodnými prvka-
mi,“ doplnil Schumacher. Sú-
časťou projektu bude aj nový 
mestský park s rozlohou viac 
ako 20 000 m2, ktorý bude 
prístupný pre všetkých oby-
vateľov Bratislavy. Zároveň 
sa v 1. etape zrekonštruuje aj 
fasáda historickej budovy Ju-
rkovičovej teplárne, ktorá je 
národnou kultúrnou pamiat-
kou. Podľa Jozefa Oravkina, 
partnera spoločnosti Penta 
Investments, patrí Sky Park 
v súčasnosti k najdôležitejším 
projektom fi rmy, a to nielen 
pre veľkosť investície, ale aj 
celkový význam, ktorý pred-
stavuje pre hlavné mesto. 

(tasr, red) 
Vizualizácia: Penta Inv.

Parkovacia politika: K protestom prokurátora sa 
mestskí poslanci vyjadria v júni
K protestom prokurátora 

proti všeobecnému zá-
väznému nariadeniu (VZN) 
o jednotnej parkovacej 
politike a proti VZN o zá-
kaze umiestnenia herní v 
hlavnom meste sa brati-
slavskí mestskí poslanci 
vyjadria tento mesiac. 
 Na mestské zastupiteľ-
stvo, ktoré je naplánované na 
29. júna, im tieto protesty 
predloží primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal. Krajská pro-
kuratúra v Bratislave podala 
12. mája proti VZN o zákaze 
umiestnenia herní protest 
prokurátora, ktorým ho na-
vrhla zrušiť. Dôvodom bol 
fakt, že o VZN poslanci bra-
tislavského mestského zastu-
piteľstva koncom marca hla-
sovali a rozhodli na základe 
petície občanov opakovane, 
napriek tomu, že VZN nebolo 
schválené už na predchádza-

júcom februárovom zasadnu-
tí. Zákonná úprava petičného 
práva podľa prokuratúry ne-
predpokladá možnosť opa-
kovaného vybavenia už raz 
vybavenej petície. Ak hlavné 
mesto protestu prokurátora 
vyhovie, je povinné najneskôr 
do 90 dní od jeho VZN zrušiť. 
Ak protestu prokurátora ne-
vyhovie, prokurátor je opráv-
nený podať žalobu na súd.
 V máji podala Krajská 
prokuratúra v Bratislave pro-
test aj proti VZN o jednotnej 
parkovacej politike v hlav-
nom meste. Prokuratúra 
namieta Bratislave uloženie 
zákazu parkovania nad rámec 
zákona o cestnej premávke. 
Problémom, ktorý hraničí 
s porušením ústavnosti, je 
aj prekročenie kompetencie 
mesta pri určovaní postavenia 
rezidentov v jednom byte vo 
vzťahu k prvému a ďalšiemu 

vozidlu na byt. Prokuratúra 
tvrdí, že hlavné mesto nie je 
oprávneným subjektom na 
cenovú reguláciu parkova-
nia a musí určiť pevnú sumu 
jednotlivých položiek par-
kovného alebo to ponechať 
na mestské časti. Upozorňuje 
napríklad aj na nepresné defi -
nície pojmov či na chýbajúce 
prenesenie kompetencií na 
mestské časti v rámci štatútu 
Bratislavy, ktoré je nevyhnut-
ným predpokladom pre zá-
konné zapojenie sa mestských 
častí do parkovacej politiky. 
V prípade nevyhovenia tomu-
to protestu bude prokuratúra 
zvažovať podanie žaloby na 
súd.

(tasr, red)

Parkovisko pod Červeným mostom napokon nebude - 
poslanci neuvoľnili peniaze z rozpočtu

Základný kameň poklepali s investormi aj primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 

a starosta Starého Mesta Radoslav Števčík
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Aké možnosti má občan, 
ak na jeho pozemku, kto-
rý má na LV, napríklad 
niekto kreslí a projektuje 
novú zónu celomestské-
ho významu. Konkrét-
ny a podobný prípad sa 
črtá na petržalskej strane 
pod názvom Nové Lido. 
Za hrádzou sú desiatky 
záhradkárov, ktorí majú 
svoju pôdu vo vlastníc-
tve celé generácie. Je 
možné, že im to niekto 
z pozície vyššieho zá-
ujmu iba tak vezme? 
Ako je to s prípadným 
vyvlastnením? Môžu sa 
občania nejako brániť 
alebo iba dúfať, že sa s 
developermi dohodnú?
 Proces vyvlastnenia po-
zemkov, stavieb alebo práv 
k nim upravujú príslušné 
ustanovenia Stavebného zá-
kona (Zákon o územnom 
plánovaní a stavebnom po-
riadku). Legislatíva určuje 
hmotnoprávne aj procesné 
podmienky, za splnenia kto-
rých je možné vyvlastnenie 
uskutočniť rozhodnutím 
príslušného stavebného 
úradu. Prvou podmienkou 
je, že vyvlastnenie je možné 
len vo verejnom záujme. Pri 
posudzovaní návrhu na vy-
vlastnenie by sa preto malo 
v prvom rade preskúmať, či 
realizácia spĺňa kritéria pre 
verejný záujem. Zákon pod-
ľa §108 ods. 2 Stavebného 
zákona ďalej presne stano-
vuje pre aké druhy stavieb 
je vyvlastnenie vo verejnom 
záujme možné. Ide naprí-
klad o verejnoprospešné 
stavby podľa schválenej 
územnoplánovacej doku-
mentácie, na vytvorenie hy-
gienických, bezpečnostných 
a iných ochranných pásiem 
a chránených území, vý-
stavbu a stavbu diaľnic, ciest 
a miestnych komunikácií, 
výstavbu energetického 
diela na výrobu elektriny, 
výstavbu plynárenských za-
riadení, výstavbu vojenských 
objektov, výstavbu a pre-
vádzku vodohospodárskych 
diel, výstavbu potrubí pre 
pohonné látky, stavbu dráhy, 
zriadenie letiska, stavby tzv. 
významnej investície a pod.
 Ďalšie podmienky pre 
vyvlastnenie sú ustanove-
né podľa §110 Stavebného 
zákona. Vyvlastniť možno 
len vtedy, ak cieľ vyvlast-
nenia nemožno dosiahnuť 
dohodou alebo iným spôso-
bom. Vyvlastnenie musí byť 
v súlade s cieľmi a zámermi 
územného plánovania a ten 
sa dokazuje územným roz-
hodnutím alebo podľa oso-
bitného predpisu (legislatíva 
upravujúca tzv. významné 
investície). Vyvlastnenie sa 
môže uskutočniť len v ne-
vyhnutnom rozsahu. Vy-
vlastnenie sa uskutočňuje 
za náhradu, podľa primera-
nej trhovej hodnoty určenej 
znalcom.
 Proces vyvlastňovacieho 
konania vykonáva príslušný 
stavebný úrad. Vyvlastňo-
vacie konanie sa začína na 
návrh orgánu štátnej sprá-
vy, právnickej alebo fyzickej 
osoby, ktorá má predmet 

vyvlastnenia využiť na 
účel, na ktorý sa vyvlast-
ňuje. Súčasťou návrhu 
musí byť okrem iného aj 
odôvodnenie rozsahu vy-
vlastnenia a dôkaz o tom, 
že pokus o získanie práva 
k pozemku alebo stavbe 
bol bezvýsledný. 
 Na prerokovanie ná-
vrhu na vyvlastnenie na-
riadi stavebný úrad ústne 
pojednávanie. Námietky 
proti vyvlastneniu musia 
účastníci konania uplat-
niť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní. Na základe 
výsledkov vyvlastňova-
cieho konania vydá roz-
hodnutie o vyvlastnení, 
v ktorom okrem iného 
musí určiť predmet, roz-
sah a účel vyvlastnenia, 
ako aj náhradu za vyvlast-
nenie a spôsob jej úhrady, 
lehoty a možnosť podať 
žiadosť o zrušenie roz-
hodnutia o vyvlastnení.
 Čo sa týka kon-
krétneho problému 
s novým projektom do-
mnievam sa, že deve-
loper sa bude v prvom 
rade usilovať o do-
hodu s majiteľmi po-
zemkov a bude sa im 
snažiť ponúknuť vý-
hodné podmienky pre 
odkúpenie pozemkov. 
Som toho názoru, že 
ísť cestou vyvlastňo-
vacieho konania bude 
pre developera pomer-
ne problematické, ak 
vôbec bude uvažovať 
nad touto cestou. 
 Jednak by totiž musel 
kvalifi kovane obhájiť, že 
ide o stavby vo verejnom 
záujme a to je možné len 
presne určenom druhu 
stavieb. A jednak bude 
musieť absolvovať po-
merne zložitý, vecne, ča-
sovo i procesne náročný 
postup vyvlastňovacieho 
konania. Je predpoklad, že 
narazí na aktívny odpor 
nielen dotknutých majite-
ľov pozemkov, ale možno 
narazí aj na širšiu občian-
sku verejnosť, ktoré môže 
formulovať všeobecnejšie 
výhrady voči postupu in-
vestora, a to už pri schva-
ľovaní samotného územ-
ného plánu zóny. 

Tri otázky pre...
Námestníčka Ľ. Farkašovská:  
Bratislava je úžasné mesto, ktoré na 
malom priestore ponúka naozaj všetko

Bratislava sa môže 
pýšiť Zlatým jabl-

kom. Ocenenie Golden 
Apple, považované za 
Oskara v oblasti turiz-
mu, jej v kategórii des-
tinácia udelila nedávno 
Medzinárodná federácia 
novinárov a publicistov 
píšucich o cestovnom 
ruchu (F.I.J.E.T.). K téme 
sme oslovili námestníč-
ku primátora Bratislavy 
Ľudmilu Farkašovskú.

Čo podľa Vás znamená 
pre naše hlavné mesto 
ocenenie Zlaté jablko?
Ľ. Farkašovská: Táto 
cena sa považuje za akéhosi 
Oscara v cestovnom ruchu, 
tým je povedané všetko. 
Bratislava sa tak konečne 
zaradila medzi štyri desiat-
ky destinácii, medzi ktorý-
mi sú napríklad Antverpy, 
Ľubľana, či Moskva. Ko-
nečne hovorím preto, lebo 
podľa mňa sme tam mali 
byť už dávno. Bratislava je 
totiž úžasné mesto, ktoré 
na malom priestore ponú-
ka naozaj všetko – históriu, 
kultúru, prírodu, adrenalí-
nové zážitky,  pláže na rie-
ke i jazerách – aj výbornú 
gastronómiu, a samozrej-
me srdečných a prívetivých 
ľudí. Som rada, že sa do-
stala do pozornosti zahra-
ničných novinárov, ktorí 
ju budú propagovať ďalej 
a prilákajú k nám ešte viac 
turistov.

Ktoré pozitíva dosiahla 
podľa Vás Bratislava 
v oblasti turizmu za po-
sledné roky?
Ľ. Farkašovská: V roku 
2015 sme prelomili magic-
kú miliónovú hranicu - mi-
nulého roku k nám prišlo 
ešte o takmer pätinu viac, 

1 200 000 turistov. Dôležité 
tiež je, že nás nielen objavujú, 
ale sa k nám aj vracajú, lebo 
sa u nás cítia dobre. Mesto sa 
snaží ponúkať stále viac, pri-
chádza s novými atrakciami, 
ale je to samozrejme aj záslu-
ha ľudí, ktorí pracujú v oblasti 
cestovného ruchu a služieb s 
ním súvisiacich. Pred rokom 
ma tiež veľmi potešila in-
formácia, že náš lesopark sa 
podľa prestížneho britského 
denníka Th e Telegraph ocitol 
v desiatke najzaujímavejších 
lesných dovoleniek sveta – 
spolu s amazonským prale-
som, či legendárnym Sherwo-
odskym lesom Robina Hooda, 
ktorý dokonca skončil za ním.

Čo je ešte podľa Vás po-
trebné urobiť, aby Bra-
tislava zbierala aj ďalšie 
ocenenia v tejto oblasti?
Ľ. Farkašovská: Jedna vec 
je dať o sebe vedieť ešte viac, 
s čím určite pomôžu aj zahra-
niční novinári, ktorí Bratislave 
udelili Zlaté jablko ako križo-
vatke histórie a kultúry. Veľa 
pre propagáciu Bratislavy robí 
aj naša organizácia cestovné-
ho ruchu Bratislava Tourist 
Board, jej letnú kampaň ur-
čite neprehliadnete - a nebu-
de len v Bratislave, prvý raz 
ju cielene rozširujeme aj do 
okolitých hlavných miest, do-
konca aj do Nemecka a Veľkej 
Británie. Druhá vec je infraš-
truktúra – cesty či cyklotrasy, 
SMART city – to je parketa 
mesta a aj tam sa nám darí ísť 
dopredu. Minulého roku sme 
zrekonštruovali 50 km ciest, 
tohto roku to bude ďalších 30. 
Do konca roka by sme mali 
spustiť projekt požičovne 
bicyklov, pribudnú aj ďalšie 
cyklotrasy – na cykloprojekty 
máme v tohtoročnom rozpoč-
te celý milión.

(rl)

V okolí Hant arény pribudli stovky 
nevkusných parkovacích  stĺpov

(dokončenie zo str. 1)

Nech je to už akokoľvek a pri 
rešpektovaní akýchkoľvek 
vlastníckych práv, takéto 
zásahy do frekventova-
ných mestských zón, sú 
neadekvátne, zbytočné 

a deštruktívne. Tentokrát 
nepolemizujeme porušenie 
zákona, ani výšku investície, 
či výnosov, zamýšľame sa nad 
tým, či toto je tá správna a je-
diná cesta, či sa nedajú veci 
robiť inak...

(red, foto zdroj: fcb)

Mestskí poslanci dali preveriť mestom 
objednaný audit o parkovaní
Na ostatnom mestskom 

zastupiteľstve oznámi-
la poslankyňa Lucia Štas-
selová, že spolu s Jánom 
Mrvom podala podnet 
hlavnému kontrolórovi 
mesta Bratislavy, ktorý sa 
týka auditu parkovania vy-
pracovaného spoločnos-
ťou Deloitte. 
 Ako uviedla, ide o čerpa-
nie fi nancií vyplývajúcich zo 
zmluvy o audite fungovania 
parkovacej politiky. Na zák-
lade toho navrhla uznesenie, 
ktorým mestské zastupiteľ-
stvo žiada hlavného kontro-
lóra Bratislavy, aby preveril 
súlad objednávok s vymedze-
ným predmetom rámcovej 
dohody o poskytovaní au-
torských služieb so spoloč-
nosťou Deloitte a aby o tom 
informoval mestské zastupi-
teľstvo 25. mája 2017. Mest-
ské zastupiteľstvo v ňom ďalej 
žiada primátora, aby zastavil 
čerpanie fi nancií z tejto rám-
covej dohody o poskytovaní 
audítorských služieb do doby 
prešetrenia a podania infor-
mácie na základe podnetu 
poslancov Mrva - Štasselová 
zo dňa 7. apríla 2017. Výnim-
ku majú tvoriť účtovné audity 
a konzultácie týkajúce sa úč-
tovníctva a daní tak, ako bolo 
uvedené vo verejnom obstará-
vaní. 
 Poslankyňa L. Štasselo-
vá návrh odôvodnila tým, že 
podľa nej dokumenty obstara-
né na základe rámcovej doho-
dy, nespĺňajú svojim obsahom 
predmet auditu. Ide podľa nej 
jednoznačne o koncepčné 
materiály a znenie objedná-

vok to podľa nej aj potvrdzuje. 
„Spracovateľ i objednávateľ 
si pri zadávaní objednávok 
museli byť tejto skutočnosti 
vedomí a preto sa domnie-
vame, že za daných okolností 
je jednoznačne zrejmé, prečo 
museli byť aj tieto materiály 
chránené pred nahliadnutím 
a citovaním. Ich existencia je 
totiž dôkazom porušenia zá-
kona o verejnom obstarávaní“, 
dodala.
 Hlavný kontrolór Jozef 
Šinály uviedol, že informáciu 
na mestskom zastupiteľstve 
dňa 25. mája podať môže, ale 
písomná správa o vykonaní 
kontroly bude zrejme až na 
júnovom zastupiteľstve. 
 Ako na zastupiteľstve 
k tomu ďalej uviedol poslanec 
Ján Mrva, spoločnosť Deloitte 
sa na svojej webovej stránke, 
ako audítorská fi rma defi nu-
je, že sa zaoberá fi nančným 
výkazníctvom. Podľa neho 
až v mestskom zastupiteľstve 
sa poslanci dozvedeli, že táto 
spoločnosť má odborníkov 
aj na osvetlenie, aj na parko-
vanie. „Skúmaním rámcovej 
zmluvy mesta so spoločnos-
ťou Deloitte sme zistili, že táto 
zmluva hovorí o fi nančnom, 
účtovnom a daňovom pora-
denstve tak, ako sa to bežne 
robí k záverečným účtom. 
A nie vyrábanie odborných 
auditov na parkovaciu politi-
ku a na osvetlenie,“ konštato-
val. Mestskí poslanci napokon 
návrh tohto uznesenia schvá-
lili. Z prítomných 25 poslan-
cov bolo za 19, traja sa zdržali 
a traja nehlasovali.

(rl)

Park Gaštanica na brati-
slavskej Kolibe, ktorý bol 

len pred pár dňami sprístup-
nený verejnosti, má už za se-
bou aj mimoriadnu kontrolu. 
Keďže jeho revitalizácia bola 
fi nancovaná z takzvaných 
Nórskych fondov, prišla 
z Nórska skupina odborníkov 
skontrolovať, či Nové Mesto 
vybudovalo park v súlade 
s projektom. Jeho cieľom bolo 
zastaviť vymieranie stromov 
v tejto časti lesoparku a vytvo-
riť tu priestor pre rôzne sku-
piny obyvateľov  pre oddych v 

mestskom prostredí. „Teším 
sa, že kontrola dopadla na 
jednotku. Podobu parku 
ocenili najmä tí, ktorí toto 
miesto navštívili pred tro-
ma rokmi, keď na mieste 
dnešného verejného par-
ku bol len odpad a tma-
vá húština,“ zdôraznil sta-
rosta Rudolf Kusý. Kontrola 
z Nórska ocenila, že sa priestor 
podarilo pretvoriť na miesto, 
kde sa môžu stretávať miest-
ni obyvatelia a ktoré zároveň 
pomáha zlepšovať klímu v 
meste. Podľa výsledkov kon-

troly projekt môže slúžiť ako 
dobrý príklad praxe a byť in-
špiráciou aj pre iné samosprá-
vy pri riešení protipovodňo-
vej a protieróznej prevencie, 
ochrany a obnovy vodných 
zdrojov, ako aj pri zmierňo-
vaní negatívnych dôsledkov 
klimatických zmien. Starosta 
Rudolf Kusý avizuje, že práce 
na Gaštanici nekončia. „Ďal-
ším krokom bude inštalá-
cia kamerového systému, 
aby bol park bezpečný aj 
v čase, keď nie je plný 
ľudí.“

Rudolf Kusý: Kontrola potvrdila, že Gaštanicu sme zvládli na jednotku
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Mesto ide obstarávať aj úsporné LED osvetlenie, 
ktoré podľa vedcov nemusí mať iba pozitíva 
V súvislosti mediali-

zovaným tendrom 
magistrátu na verejné 
osvetlenie, sme sa bližšie 
pozreli aj na iné aspekty 
úsporného LED osvetle-
nia. V roku 2016 sa obja-
vili v médiách informácie, 
v ktorých lekári varujú, 
že nesprávne osvetlenie 
môže prispievať k rôznym 
zdravotným problémom. 
Americká lekárska asoci-
ácia (AMA) vydala varova-
nie, ktoré sa týka poulič-
ného LED osvetlenia. 
 Jej odporúčanie volá po 
znížení intenzity nočného 
osvetlenia, ktoré môže mať 
škodlivý dopad na životné 
prostredie i ľudské zdravie. 
Nesprávne použitá LED tech-
nológia prináša viac negatív 
ako výhod napriek tomu, že 
šetrí energiu a eliminuje ná-
klady. „Niektoré LED svetlá sú 
pri použití na pouličné osvet-
lenie škodlivé,“ uviedla lekár-
ka Maya A. Babu. 
 Problémom je, že vy-
soko intenzívne LED žia-
rovky uvoľňujú veľké 
množstvo modrého svet-
la, ktoré pri pozorovaní 
voľným okom pôsobí ako 
biele. To je však oveľa 
horšie ako konvenčné 
osvetlenie, javiace sa ako 
žlté. Príliš jasné osvetle-
nie totiž znižuje zrakovú 
ostrosť, čo môže byť v sú-
vislosti s cestnou premáv-
kou rizikové. 

LED a melatonín
 LED svetlá s chladným 
modrastým odtieňom pracu-
jú na odlišnej vlnovej dĺžke 
a môžu mať vplyv na tvorbu 
melatonínu. Podľa odhadov 
majú biele LED žiarovky až 
päťkrát väčší dopad na spán-
kový rytmus ako bežné svetlá. 
Výskumy ukazujú, že jasnejšie 
nočné osvetlenie je spojené so 
skrátenou dobou spánku, ne-
spokojnosťou s jeho kvalitou, 
nadmernou spavosťou, po-
ruchou denného fungovania 
a dokonca aj obezitou. Nie-
len človek pociťuje studené 
nočné osvetlenie ako nega-
tívne. Nadmerné vonkajšie 
osvetlenie ruší aj vtáky, hmyz, 
korytnačky či ryby. Niektoré 
americké národné parky pre-
to prijali opatrenia na opti-

malizovanie osvetlenie a jeho 
účinkov na životné prostre-
die. AMA odporúča znížiť in-
tenzitu LED osvetlenia a jeho 
tienenie kvôli minimalizácii 
odleskov a svetelného znečis-
tenia.

Pozor na choroby
 Rastúce množstvo vedec-
kých dôkazov naznačuje, že 
nočné pôsobenie studeného 
bieleho svetla zvyšuje riziko 
rakoviny, cukrovky a kardio-
vaskulárnych chorôb. Stude-
né svetlo vďačí za svoj názov 
vysokému obsahu modrej 
zložky spektra, ktorá ho vý-
razne odlišuje od prirodze-
ného teplého denného svetla. 
Ak sa studené svetlo použije 
na vonkajšie nočné osvetle-
nie, dokáže až 5-krát silnejšie 
narušiť prirodzený spánkový 
cyklus v porovnaní s bežnými 
pouličnými lampami. Nedáv-
ne pozorovania dokonca uká-
zali, že nielen príliš studené, 
ale aj príliš jasné nočné osvet-
lenie spôsobuje skrátený spá-
nok, narušený denný režim 
a vyšší výskyt obezity.
 Vonkajšie pouličné ale-
bo rezidenčné osvetlenie by 
malo byť vhodne tienené, 
s možnosťou ovládania inten-
zity žiarenia. Farebná teplota, 
ktorá udáva spektrálny rozsah 
svetelného zdroja, by nemala 
v tomto prípade presiahnuť 
3000 Kelvinov, keďže s na-
rastajúcimi Kelvinmi pribúda 
modrá zložka.

Zákaz modrých svietidiel?
 Ešte v roku 2012 sa v mé-
diách objavil článok, podľa 
ktorého vedci neustále skú-
majú možný biologický vplyv 
LED svietidiel, o ktorých sa 
nesprávne hovorí, že produ-
kujú výrazne viac modrého 
svetla než iné žiarovky, čo je 
pravda iba v porovnaní s nie-
ktorými konkrétnymi typmi 
žiaroviek ako HPS. Čo však 
nevieme je, že väčšina bielych 
LED svietidiel, ktoré vyžarujú 
spektrum farieb vrátane mod-
rého svetla nedopatrením 
vysielajú signály do ľudského 
mozgu, čím riadia biologické 
hodiny a každodenné aktivity, 
napr. spánok. Citlivá odpoveď 
organizmu na modré svetlo 
vyvolala mnohé vedecké otáz-
ky, či môže svetlo narušiť kaž-

dodenné rytmy, 24-hod. cyk-
lus, ktorým sa riadia činnosti 
ako spánok a iné biologické 
procesy. Zatiaľ čo spoločnosť 
International Dark-Sky Asso-
ciation a iné varujú pred po-
užívaním LED svietidiel pre 
vonkajšie večerné osvetlenie 
a niektorí vedci žiadajú, aby 
bolo používanie modrých 
svietidiel zakázané, iní tvrdia, 
že ich vedľajšie účinky sú veľ-
mi malé a upozorňujú, že pred 
tvrdením, či majú LED svie-
tidlá vplyv na ľudské zdravie 
je potrebné vykonať viac ve-
deckých meraní. Niektorí tiež 
tvrdia, že faktory ako napr. 
nedostatok spánku a odchýlky 
v 24-hod. cykle vystavovania 
sa svetlu a tme môže biologic-
ký rytmus človeka poškodiť 
oveľa viac a spôsobiť zdravot-
né problémy, napr. rakovinu, 
kardiovaskulárne ochorenia 
a obezitu, pričom sa snažia 
dokázať, či je to práve svetlo v 
noci – modré LED svetlo, kto-
ré to spôsobuje.

LED - ľahké znečistenie?
 Profesor Abraham Haim 
z univerzity v Haife v Izraeli 
považuje biele LED svietidlá 
za formu „ľahkého znečiste-
nia“. „To, čo sa považuje za 
osvetlenie priateľské k život-
nému prostrediu mu v skutoč-
nosti škodí“, tvrdí Haim, ktorý 
je zároveň chronobiológom, 
odborníkom zaoberajúcim sa 
štúdium biologických rytmov 
u živočíchov. Je autorom štú-
dií, kde preukazuje, že modré 
svetlo môže narušiť hormóny 
riadiace každodenné činnos-
ti u nočných zvierat, napr. 
u hrabošov, krtov alebo pot-
kanov. V októbrovom vydaní 
časopisu Journal of Environ-
mental Management(2012) 
profesor Haim z univerzity 
v Haife spolu so svojimi kole-
gami vypočítali, že biele LED 
svetlo môže znížiť hladinu 
melatonínu 5-krát viac než 
nízkotlakové sodíkové lampy, 
ktoré produkujú žlto-oranžo-
vé svetlo, ktoré vídavame na 
verejných parkoviskách. 

(red, zdroj: phys.org, zive.sk, 
topky.sk, uspornaziarovka.sk 
– spracované od autora: Ben 

P. Stein – Inside Science News 
Service) 

Ponuky zo súťaže na verejné osvetlenie mesta
sa budú podľa vestníka ÚVO otvárať 21. júla
Hlavné mesto vyhlásilo 

tender na nového pre-
vádzkovateľa verejného 
osvetlenia v Bratislave. 
Magistrát chce s víťazom 
súťaže uzavrieť zmluvu 
na 20 rokov v predpokla-
danej výške 143,69 milió-
nov eur bez DPH. 
 Lehota na predkladanie 
ponúk je stanovená do 10. 
júla 10:00 h. Ponuky sa budú 
otvárať 21. júla. Vyplýva to 
z oznámenia o vyhlásení sú-
ťaže vo vestníku Úradu pre 
verejné obstarávanie (ÚVO).
 Mesto od novej súťaže 
chce, aby verejné osvetlenie 
okrem poskytovania svetla 
ponúkalo aj oveľa viac. Naprí-
klad dávalo informácie o voľ-
ných parkovacích miestach, 
kvalite ovzdušia alebo obsa-
hovalo bezpečnostné kame-
ry. Magistrát uvažuje preto 
o spolupráci so súkromným 
sektorom na základe zmluvy 
o energetických úsporách. 
Plánované výsledky sú úspora 
elektrickej energie, moderni-
zácia sústavy verejného osvet-
lenia v minimálnom rozsahu 
výmeny všetkých svetelných 
zdrojov na 47 475 svetelných 
miestach a výmena 24 000 
stožiarov verejného osvetle-
nia. Taktiež vybudovanie uni-
verzálnej otvorenej dátovej 
siete pre riadenie verejného 

osvetlenia a pridaných inteli-
gentných funkcií či vytvorenie 
technických predpokladov 
zabezpečujúcich využitie in-
fraštruktúry sústavy verejné-
ho osvetlenia pre nové inteli-
gentné funkcie.
 Mesto podľa primáto-
ra Bratislavy Iva Nesrovnala 
nechce v rámci tejto súťaže 
nič tajiť. Potom, ako budú 
uvedené podmienky súťaže 
vo vestníku, chce zverejniť 
aj ostatné detaily, ktoré bude 
môcť. „Dali sme vyhodnotiť 
právnikom, čo aj z toho au-
ditu osvetlenia môžeme zve-
rejniť, čo je obchodné tajom-
stvo a čo už nie. K tomu sa 
nám musí vyjadriť aj Siemens. 
Všetko čo nám povolia zverej-
níme, nemáme s tým absolút-
ne žiadny problém,“ priblížil 
primátor. Magistrát plánuje 
zorganizovať aj prezentáciu 
procesu súťaže pre mestských 
poslancov. Primátor ešte v 
apríli uviedol, že keď sa začnú 
zbierať ponuky, mesto bude 
mať vyhodnocovaciu komisiu, 
kde plánuje zapojiť poslan-
cov, odborníkov a špecialis-
tov magistrátu. „Tá vyhodnotí 
ponuky, a keď sa vyberie ten 
najlepší prevádzkovateľ, tak s 
ním bude uzatvorená zmluva,“ 
vysvetlil. Hlavné mesto dekla-
ruje, že zvolilo transparentný 
spôsob verejného obstaráva-

nia. Komisiu na vyhodnote-
nie ponúk súťaže budú tvoriť 
siedmi zamestnanci magis-
trátu s právom hlasovať, dvaja 
odborníci v odbore bez práva 
hlasovania a šiesti mestskí 
poslanci bez práva hlasovania. 

Regionálne združenie 
mestských častí (RZ MČ) 
Bratislavy považuje prípravu 
verejného obstarávania na za-
bezpečenie prevádzkovateľa 
verejného osvetlenia v hlav-
nom meste za netransparent-
nú. Podozrenia z protiprávne-
ho a nekorektného prístupu 
podľa neho naďalej pretrvá-
vajú. „Mesto spustilo najväč-
šie verejné obstarávanie za 
posledné desaťročia vo výške 
170 miliónov eur bez odbor-
nej diskusie, bez akéhokoľvek 
dialógu o potrebách, náro-
koch a rozvojových plánoch 
mestských častí,“ povedal 
predseda RZ MČ a starosta 
bratislavskej Záhorskej Bys-
trice Jozef Krúpa. Magistrát 
podľa jeho slov zásadne zlyhá-
val už v prípravnej fáze, preto-
že počas viac ako dvoch rokov 
nedokázal rozbehnúť procesy. 
Prehĺbiť tak mal problémy 
mesta s osvetlením a pripra-
viť Bratislavčanov o fi nancie 
z neefektívnej prevádzky 
a drahej údržby.

(tasr, red)

Začne sa postupná revitalizácia Námestia slobody
Magistrát začne s po-

stupnou opravou 
Námestia slobody. Spo-
lupracovať na nej majú 
okrem Starého Mesta aj 
spoločnosť HB Reavis 
prostredníctvom jej nadá-
cie. Revitalizácia je rozde-
lená na dve etapy, pričom 
druhá etapa bude podlie-
hať verejnej súťaži.
 S postupnými krokmi 
obnovy sa má začať v naj-
bližšom období a prvá etapa 
by mala byť hotová do konca 
roka 2018. Na bežné opravy a 
údržbu mesto vyčlenilo 120 
000 eur. Nadácia spoločnosti 
HB Reavis má prostredníc-
tvom svojho občianskeho 
združenia, prispeje na pod-
poru celého procesu revita-

lizácie a následne projektu 
úpravy námestia, ktorý vzíde 
z verejnej súťaže, sumou 500 
000 eur.
 Projekt je rozdelený na dve 
etapy. Prvá etapa je zameraná 
na prípravné práce zame-
rané na čistotu, bezpečnosť 
a úpravu zelene. Druhá eta-

pa bude verejná súťaž 
na ideový urbanistický 
návrh Námestia slobo-
dy, ktorá bude otvorená 
nielen skúseným archi-
tektom, ale aj študentom 
architektúry.

(red, rl, tasr)
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Lucia Štasselová
Poctivá verejná služba je dnes obeta.  
Pre to ako soľ potrebujeme ľudí, ktorí sa  
nielen obetujú ale zároveň majú pre ňu  
vášeň a ktorí sú poctiví profesionáli s vý-

sledkami. Prvú zmenu by som rada videla 
po voľbách do žúp. Podporujem a budem 

voliť dobrého žu  pana, chcem voliť na istotu. Jano Mrva 
je taká voľba. Jedenásť rokov služby pre Vajnory a Bra-
tislavu sú toho dôkazom.

Marián Zeman
Jána Mrvu poznám ako človeka, ktorý  
má skutočný ťah na bránku a vytr va losť 
športovca. Vo Vajnoroch sa nám po-
darilo vystavať osvetlené multifunkčné  
ihrisko a bežecké dráhy a tým pádom deťom  
umožniť cestu k športu. Je to človek, ktorý dokázal po-
sunúť šport vo Vajnoroch do inej ligy a verím, že doká-
že posunúť veci aj na kraji.

Štefan Bučko
Podporujem Jána Mrvu v petícii na kandi-
datúru na župana. Podporujem ho v jeho  
úsilí na ozdravenie verejného priestoru,  
angažovanosť a osobné nasadenie v pre-

sadzovaní prirodzených podmienok pre 
život občanov v našom regióne, statočnosť 

v boji proti hazardu a presadzovaní lepších podmienok 
pre rodiny.

Hororové stavby na Železnej studienke - Snežienka
Stavby ako z hororu - aj 

to je obraz najmä ve-
černých a nočných siluet 
niektorých stavieb na Že-
leznej studienke. Ale ako 
z hororového fi lmu ne-
vyzerajú len v noci. Tieto 
nepotrebné a rozpadajúce 
sa stavby a pozemky sú 
paradoxne už roky pred-
metom záujmu aj mno-
hých podnikateľov a záuj-
mových skupín. Venujeme 
sa skeletu bývalej výletnej 
reštaurácie Snežienka.
 Výletná reštaurácia Sne-
žienka prežila svoju „slávu“ 
predovšetkým za čias socia-
lizmu, kedy v nej okrem jedál 
ponúkali aj poriadanie rôz-
nych osláv, svadieb, či stuž-
kových. Údajne bola otvorená 
v roku 1975. Po roku 1990 sa 
spoločenské a obchodné pri-
ority presunuli inde a budova 
začala postupne chátrať až do 
dnešného nepekného a vraj aj 
nebezpečného stavu.

Snahy o oživenie
 Snahy o oživenie lokality 
v okolí dolnej, ale aj hornej 
časti stanice sedačkovej la-
novky, ktorá spolu so Sne-
žienkou patrí pod správu 
mestskej často Nové Mesto, 

vyústili v roku 2005 do zno-
vu spojazdnenia lanovky po 
šestnásťročnej prestávke. Jaz-
diť začala v sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia 

(v roku 1972). Chátrajúcu 
bývalú reštauráciu Snežien-
ka sa ale obnoviť nepodarilo 
a rozpadala sa ďalej. Približne 
v tomto období sa ale objavu-
jú aj veľkolepé a smelé plány 
oživenia lyžiarskych zjazdo-
viek a zimných športov na 
Kamzíku, ktoré zanikli v 90-
tych rokoch. Navyše, plány 
hovorili aj o vytvorení akéhosi 
celoročne využiteľného špor-
tovo-rekreačného areálu sia-
hajúceho niekde od Snežienky 
až zrejme po Somársku lúku 
na Kamzíku. S týmto záme-
rom možno mohol súvisieť aj 
úmysel vybudovania hotela 
na mieste súčasného skeletu 
reštaurácie. V prípade úspe-
chu zámeru mohol byť práve 
nový hotel zrejme onou zák-
ladňou pre podnikanie súk-
romného subjektu v blízkom 
okolí. Tieto plány sa objavili 
aj napriek tomu, že Generálny 
plán Bratislavského lesopar-
ku z roku 2006 neodporúčal 
v časti Hornej Mlynskej do-
liny a Železnej studienky bu-
dovanie zariadení hotelového 
typu. Naopak, podporu v plá-
ne dostali menšie a intímnej-
šie stravovacie zariadenia. 
 Aj tak však vtedajší miest-
ni novomestskí poslanci 

v roku 2006 prenajali nezná-
mej spoločnosti Snowdrop 
Snežienku a okolité pozemky 
na 99 rokov. Následne sa obja-
vili plány aj na šesťposchodo-

vú hotelovú budovu s welness 
a reštauráciou. Plány postaviť 
hotel ale narazili na značný 
odpor verejnosti a tejto myš-
lienke nebol naklonený v tej 
dobe ani magistrát. V roku 
2014 bola zmluva o prenájme 
so spoločnosťou ukončená 
a dlho potom sa nič nedialo. 

Aktuálny stav
 Od roku 2016 a 2017, po 
mnohých mediálnych a ob-
čianskych „atakoch“, začalo 
možno svitať na lepšie časy 
Snežienky. Napriek všetkému 
je ale zvláštne a nepocho-
piteľné, prečo hlavné mesto 
a novomestská samospráva 
nezoberú už konečne do rúk 
zodpovednosť a jasne a de-
fi nitívne sa nerozhodnú, čo 
so skeletom ďalej. Je vysoko 
pravdepodobné, že návštev-
níkom lesoparku a turistom 
by neprekážalo ani zbúranie 
a rekultivácia miesta, ale ani 
vybudovanie malého vkusné-
ho stravovacieho zariadenia. 
Mohlo by byť spojené povedz-
me s požičovňou športového 
náradia a športových potrieb, 
alebo aj s mestským lesným 
informačným centrom. Náv-
števníci by sa mohli dozvedieť 
aj o turistických peších a cyk-
listických trasách spojených 
s predajom máp a podobne. 
Žiadna veda - len to treba 
úprimne chcieť.... 
 V roku 2017 sa nechala 

novomestská samospráva po-
čuť, že vypíše súťaž na pre-
nájom Snežienky s tým, že 
zámerom prenájmu objektu 
je snaha o obnovu funkcie a 
prevádzky reštaurácie, prí-
padne inej vhodne zvolenej 
formy stravovacieho zariade-
nia, po predchádzajúcej saná-
cii a dostavbe zdevastovaného 
objektu vybraným nájomcom. 
Už pred časom sa ale Nové 
Mesto snažilo prenajať sedač-
kovú lanovku súkromnému 
subjektu, no nikto neprejavil 
záujem. Hádam to nedopadne 
podobne aj v prípade Snežien-
ky. Je najvyšší čas ju vyriešiť 
v prospech výletníkov a rekre-
antov lesoparku. Nové Mesto 
ale „pohrozilo“, že zbúranie 
stavby by stálo státisíce a ani 
zakonzervovanie by nebolo 
lacné. Tak či tak, ak by Nové 
Mesto odložilo zo svojho roz-
počtu za ostatných 12 rokov 
od znovuspustenia lanovky 
povedzme 100-tisíc ročne, 
tak dnes za 1,2 milióna eur 
mohlo vzniknúť rekreačné 
zariadenie ako lusk. A to bez 
pomoci súkromného kapitá-
lu, ktorý si vždy kladie vysoké 
a často neadekvátne nároky. 
Za dlhodobú nečinnosť vo 
veci Snežienky môže totiž 
hlavne novomestská samo-
správa a hlavné mesto. Alebo 
kto iný...?

(rl)

Kraj mlčí, ako plánuje naložiť 
s Vodnou vežou na Tyršovom nábreží?

Už niekoľko rokov sle-
dujeme chátrajúcu 

kultúrnu pamiatku pri 
divadle Aréna v podobe 
bývalej Vodnej veže. Žiaľ, 
úrad Bratislavského sa-
mosprávneho kraja (BSK) 
nám na otázky týkajúce sa 
termínu opravy a možné-
ho využitia, dlhodobo ne-
odpovedá. 
 Pritom kraj i hlavné mesto 
vždy deklarujú, že majú záu-
jem o rozvoj turizmu, no keď 
príde na konkrétnu možnosť, 
zostáva už roky nevyužitá. 
Objekt by mohol byť naprí-
klad turistickým lákadlom 
v podobe vyhliadkovej veže 
na starú časť hlavného mesta 
a Dunaj. Táto štátom chrá-
nená kultúrna pamiatka už 
dávno mohla slúžiť verejnosti 
a pomôcť rozvoju turistického 
ruchu v hlavnom meste. Prečo 
ale už roky chátra a prečo je 
stanovenie termínu jej opravy 
v nedohľadne, je záhadou. 

Obývaný domček pod 
Vodnou vežou?
 Práve v tomto prípade 
by mohli samosprávy konať 
a nielen slovne a proklamatív-
ne podporovať cestovný ruch, 
ale aj konkrétnymi skutkami. 
Veríme, že sa dozvieme, prečo 

táto historicky vzácna veža, 
resp. jej torzo stále chátra. 
Pod Vodnou vežou je domček, 
ktorý bol obslužným miestom 
a zázemím pre hasičom. Zdá 
sa, akoby v ňom niekto býval, 
pri našej návšteve bol pred 
vchodom do domčeka prázd-
ny kočík. Veríme, že BSK nás 
a verejnosť bude informovať, 
čo mieni s objektami konečne 
urobiť.
 Vodná veža sa nachádza 
na petržalskom brehu Du-
naja, pri Starom moste na 
Tyršovom nábreží. Je vysoká 
približne 20 metrov a spolu 
s domčekom slúžiacim na jej 
obsluhu sa nachádza v areáli 
divadla Aréna. Stavba je od 
15. októbra 2004 národnou 
kultúrnou pamiatkou. Vod-
nú vežu postavili pár rokov 
predtým, ako bolo založené 
divadlo Aréna (1828). Slúžila 
na zásobovanie divadla vodou 
v čase, keď ešte nebol vybudo-
vaný mestský vodovod. Ten 
sa začal stavať až koncom 19. 
storočia a v Petržalke dokon-
ca ešte neskôr. Objekty, ako 
aj pozemok, na ktorých stoja, 
majú patriť BSK. Spolu s di-
vadlom boli stavby vyhlásené 
za národné kultúrne pamiat-
ky.

(red, rl)
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Do rybníkov na Železnej studničke sa konečne vracia život, môže to trvať aj dva mesiace
(dokončenie zo str. 1)

Mestské lesy museli pre vy-
púšťanie vody z vodných 
nádrží zabezpečiť opatrenia 
pre ochranu chránených ži-
vočíchov. Takéto práce mu-
sela robiť odborne spôsobilá 
spoločnosť. Počas čistenia a 
rekonštrukcie nádrže číslo 
4 sa podarilo identifi kovať 
okolo 4300 lastúrnikov - ko-
rýtka riečneho a rybničného. 
Lastúrniky vrátia do svojho 
pôvodného životného pro-
stredia. Súčasne sa robil aj 
výlov rýb a ďalších vodných 
živočíchov v tejto vodnej 

nádrži. Presunuté boli do inej 
vodnej nádrže na Železnej 
studničke. Takto isto boli do-
časne premiestnené aj živočí-
chy z nádrže číslo 3.
 Na rekonštrukciu vodných 
nádrží na Železnej studničke 
sú vyčlenené prostriedky vo 
výške 238 440 eur. Termínom 
ukončenia celého projektu 
bol 30. apríl 2017. Tento ter-
mín bol stanovený začiatkom 
marca potom, ako pôvodný 
termín - koniec marca padol 
kvôli zlým poveternostným 
podmienkam v januári tohto 
roka.
Doplnené o informáciu 

Mestských lesov Bratisla-
va:
 Mestské lesy zača-
li 26.5.2017 s overovacou a 
so skúšobnou prevádzkou. 
V priebehu overovacej pre-
vádzky budú vodné nádrže 
postupne napúšťané a za-
ťažované a bude prebiehať 
zisťovanie vplyvov zaťažova-
cích stavov na konštrukciu 
vodných stavieb. Overovacia 
prevádzka diela potrvá min. 6 
mesiacov, skúšobná prevádz-
ka vzhľadom na rozsah a typ 
diela potrvá cca 1 rok. Ryb-
níky sa napúšťajú postupne, 
najprv sa napustí rybník číslo 

3. a neskôr rybník číslo 4. Na-
púšťanie rybníkov je závislé 
na množstve vody vo Vydrici 
ak aj na zrážkach. Rátame, že 
by napúšťanie mohlo trvať cca 
2 mesiace. Po napustení ryb-
níkov dôjde k navráteniu vy-
lovených živočíchov. Spätný 
transfer bude vykonávať od-
borná fi rma, ktorá aj chráne-
né živočíchy vyberala. Rybní-
ky budú opätovne zarybnené 
a na rybníku číslo 4. sa bude 
dať znovu člnkovať.

(rl, tasr)

Hlavná architektka: „ERROR sme ešte nedosiahli, ale veľa nám nechýba"
(dokončenie zo str. 1)

 Dnes viem, že problém 
však leží ešte niekde inde. 
Problémom je, že spracovanie 
územného plánu sa udialo bez 
skutočnej miery participácie 
odbornej i laickej verejnosti. 
To, že obyvatelia v skutočnosti 
neboli vyzvaní k tvorbe územ-
ného plánu, vedie následne 
k situáciám, že napríklad v su-
sedstve, ktoré občania pova-
žujú už za dostatočne zastava-
né, má vyrásť nový dom, a aby 
to nestačilo, aj vyše 100-met-
rový. A práve to vedie obča-
nov k trvalej nespokojnosti 
a nedôvere voči samospráve.  
Aj z tohto dôvodu sme vypra-
covali a poslanci minulý rok 
schválili dokument o spolu-
práci s obyvateľmi pri tvorbe 
územno-plánovacích podkla-
dov a strategických dokumen-
tov mesta. Ale ak si niekto 
myslí, že práve jeho želania a 
potreby sú tie, ktoré musia byť 
zohľadnené, je tiež na omyle. 

Ako povedala, dnes už zosnu-
lá, predsedníčka rakúskeho 
parlamentu Barbaru Pram-
mer: „Demokracia znamená 
pripravenosť ku kompromi-
su. Tento nie je ale slabosťou, 
oveľa viac je cnosťou demok-
racie, výrazom dobrej vôle 
dopracovať sa k výsledku, 
ktorý je všeobecne prijateľ-
ný a pre všetkých akcepto-
vateľný. Presne v tom a nie 
v samoúčelných konfl iktoch 
a roztržkách, spočíva zmysel 
politiky.“ 

● Bratislava sa vraj pri-
pravuje na zmenu klímy 
- nemala by sa radšej pri-
pravovať na totálny do-
pravný kolaps? 
 Celý svet sa adaptuje na 
zmenu klímy, zdá sa, že len 
americký prezident Trump 
nie. Ale vážne. Emisie oxidu 
uhličitého z automobilovej 
dopravy predstavujú celosve-
tovo 20 až 25 % z celkových 
zdrojov znečistenia a práve 
doprava najväčším podielom 
prispieva k tvorbe skleníko-
vých plynov a je význam-
ným producentom smogu. 
Skleníkové plyny narúšajú 
vyváženosť v ochrannej vrs-
tve atmosféry a spôsobujú 
prehrievanie našej planéty 
- zmenu klímy. Pod zmenou 
klímy rozumieme zmenu 
spôsobenú dopadmi činnosti 
človeka a pokiaľ nezastavíme 

negatívne vplyvy na životné 
prostredie, a teda aj exhaláty 
z dopravy, ohrozujeme prak-
ticky život na našej planéte. 
Preto budúcnosť mesta nie je 
a nemôže byť v individuálnej 
automobilovej doprave, ale 
v preferencii MHD spolu s pe-
šou a cyklistickou dopravou a 
rôznymi ďalšími formami 
energeticky nenáročnej mo-
bility (bike alebo car sharing, 
elektrobicykle, elektroautá, 
a pod.). 
 Ale je tu ešte ďalší aspekt 
rozvoja mesta, ktorý má jed-
nozančný vplyv na rozvoj 
dopravy. Dosiahnuteľnosť 
cieľov. Mestá 20.storočia sa 
podľa tzv. Aténskej charty 
z 30. rokov rozvíjali s prís-
ne segregovanou dopravou, 
neboli napríklad pešie alebo 
zmiešané zóny a najmä mesto 
bolo poskladané z mono-
funkčných zón. Medzi nimi sa 
ľudia museli presúvať rôznymi 
spôsobmi dopravy - z bydlis-
ka do práce, z práce do škôlky 
po deti, zo škôlky domov… 
Dnes vieme, že jediný správny 
a do budúcnosti udržateľný 
rozvoj mesta je rozvoj mesta, 
tzv. krátkych vzdialeností. To 
znamená, že sa vraciame do 
minulosti, keď sa život v mes-
te odohrával plus/minus na 
jednom mieste: bývanie, prá-
ca, kultúra, šport a rekreácia 
v zeleni. Nie je to najpríjem-
nejšia predstava o bývaní, že 
mám svoje každodenné ciele 
na dosah pešou chôdzou? 
Také mesto nemá každoden-
né zápchy a zvyšenú hladinu 
exhalátov, hluku a prašnosti.

● Nedávno bol v istom 
denníku publikovaný sú-
bor stanovísk odborní-
kov z Výskumného ústa-
vu dopravného v Žiline 
k výstavbe obchvatu Bra-
tislavy, dostavby diaľnice 
smerom na Košice a sú-
visiacim dopravným stav-
bám. Jedna myšlienka 
zo súboru zrejme platí aj 
pre realizáciu územného 
plánu Bratislavy: v do-
tknutom území zastaviť 
nekontrolovanú rozsiahlu 
výstavbu, ktorá je zásad-
ným krokom na vyvola-
nie dopravného kolapsu 
v tomto území. Poznáte to 
a ako to vnímate?
 Každý investičný zámer, 
najmä tie väčšie, ktoré gene-
rujú viac ako 200 parkovacích 
miest, sú posudzované tzv. 

dopravno-kapacitným posú-
dením. Táto metodika defi -
nuje potreby nových jazdných 
pruhov v špičkovej hodine na 
zabezpečenie priepustnosti 
križovatiek v území a tým aj 
plynulejšiu dopravu. V sú-
časnosti niekde naozaj dobie-
hame rozšírenie ťažiskových 
komunikácií, výstavbu možno 
aj zmysluplných odbočova-
cích pruhov, chýba však op-
timálne napojenie radiál na 
obchvaty a mestskú diaľnicu, 
resp. obchvat mesta, a pod… 
Toto však donekonečna robiť 
nemôžeme, deje sa to totiž na 
úkor pásov zelene, častí chod-
níkov, pred očami sa nám 
zelené plochy mesta menia 
na asfaltové alebo betónové. 
A tie nám naozaj klimaticky 
neprospievajú - mesto je v lete 
príliš priehrievané a v zime 
príliš ochladzované. Odbor-
níci na klímu tomu hovoria 
“horúce ostrovy”, ktoré robia 
život v meste práve pri súčas-
ných teplotných extrémoch 
neznesiteľným.
 Na druhej strane vidíme, 
ako sa nám kvôli výstavbe, 
v súlade z územným plánom, 
zmenili významné mestské 
ulice, ako napr. Palisády ale-
bo Štefánikova, kde už kvôli 
exhalátom, hluku a prašnosti 
nemôžete ani okno otvoriť. 
Kladiem kolegom a doprav-
ným odborníkom pravidelne 
otázku, dokedy budeme za-
berať zeleň, zužovať chod-
níky - až keď úplne zmiznú? 
Paradoxne by sme nemali 
kde parkovať, lebo na chod-

níkoch miesto chodcov od-
kladáme naše autá. Je to sys-
témová chyba – ERROR. Pri 
počítači skúšame restart. Ale 
keď nemáte voľný harddisk, 
počítač nenaštartuje. Tak je 
to aj s mestom. ERROR sme 
ešte nedosiahli, ale veľa nám 
nechýba. Vyprázdniť harddisk 
Bratislavy je vytvorenie dosta-
točných parkovacích miest, 
odstavenie áut podľa zmyslu-
plných pravidiel pre všetkých 
v rámci platnej parkovacej po-
litiky a presadnutie na MHD, 
bicykel alebo vlastné nohy. 
A na to potrebujeme klimatic-
ky príjemný verejný priestor, 
mesto so zmiešanými funk-
ciami a kruh sa uzatvára. Ale 
to samozrejme nesmie chodiť 
trolejbus alebo autobus kaž-
dých 15 minút. 
 Keď v Londýne uzavreli 
centrum pre autá, znásobili 
počet autobusov na povrchu 
a plynulosť metra pod ním. 
Zážitok na vlastnej koži - 
chceli sme z centra vypadnúť 
na okraj mesta, do jedného 
z mnohých londýnskych par-
kov. Pred nosom nám ušiel 
autobus, ledva sme sa nadých-
li to komentovať, prichádzal 
už ďaľší. V podstate tam bolo 
toľko autobusov v teréne, že 
autá by sa tam už vlastne ne-
zmestili…

● Niektorí architekti tvr-
dia, že rozširovanie mes-
ta do šírky je potrebné 
zastaviť. Je vraj potrebné 
sústrediť sa na výstav-
bu dovnútra, čo by malo 

kladne ovplyvniť aj stav 
rozpočtu mesta. V Bra-
tislave vidíme výstavbu, 
ktorá mesto „rozťahuje“ 
v podobe projektu Bory, či 
Južného mesta. Pripravu-
je sa ešte niekde inde po-
dobná výstavba smerom 
von z mesta a ako sa na 
tento trend pozeráte?
 Neviem, ktorí architekti 
alebo urbanisti to dnes netvr-
dia. Expanzívny rozvoj sídiel 
do krajiny, ktorá nás musí 
živiť, je minulosťou. V 90-ro-
koch minulého storočia boli 
dve veci jasné. Po prvé, že sme 
rozvojom mestských aglome-
rácií v Európe postupne stra-
tili najvzácnejšie časti úrodnej 
pôdy práve zástavbou úze-
mí - bývalých záhumienkov, 
u nás aj vinohradov. Na strane 
druhej sa rozšírili hranice lesa 
smerom k mestu neobhospo-
darovaním lúk a pasienkov, 
keďže globálne zrazu nebolo 
nevyhnutné byť hospodársky 
sebestačnými v zabezpečova-
ní potravín. Menil sa nielen 
ráz krajiny, stratu poľnohos-
podárskej pôdy sprevádzalo 
ruka v ruke zrastanie sídiel, 
strata ich identít, vznik roz-
ťahanej výstavby „na zelenej 
lúke“ a tým predražovanie 
technickej, sociálnej a na-
koniec aj dopravnej infraš-
truktúry. Tento vývoj napriek 
svojím negatívnym dopadom 
považujem v Bratislave histo-
ricky za prirodzený tak, ako 
bol prirodzený aj v ostatnej 
Európe s tým rozdielom, že 
kým vo Viedni na to reagova-

li oveľa skôr ochranou zelene 
a vinohradov na okraji mesta 
vytvorením „zeleného okru-
hu“ na katastrálnom území 
mesta, v územnom pláne Bra-
tislavy z roku 2007 sa na zák-
lade účelových urbanistických 
štúdií otvoril priestor pre po-
hodlnú urbanizáciu nezasta-
vaných území až po hranice 
katastra. Týka sa to aj území, 
kde sa hranica mesta prekrýva 
s hranicou štátu a kde sa roky 
tvrdilo, že bývalý ostnatý drôt 
priniesol so sebou vznik dlho 
nedotknutého prírodného 
územia naprieč Európou a že 
túto zelenú niť treba rozhod-
ne zachovať. 

● Zelené budovy. Prvá 
pribudla v Bratislave až 
v koncom roka 2012 v po-
dobe administratívnej bu-
dovy BBC 1 Plus. Nedáv-
no dostali Aupark Tower a 
BBC5 certifi kát pre zelené 
budovy BREEAM s hod-
notením „veľmi dobrý“. 
Zelenou budovou je aj 
projekt Business Garden 
Štefánikova... Je rok 2017, 
ale zelených budov je 
v Bratislave stále ako 
šafranu. Okrem toho ve-
rejnosť o nich stále veľa 
nevie, chýbajú súvislosti. 
Čia je to chyba? 
 Od začiatku túto tému 
propagujeme, intenzívne 
spolupracujeme s Radou pre 
zelené budovy, ktorá bola na 
Slovensku založená v roku 
2011. Budovy sa v týchto sú-
vislostiach označujú za zele-
né, keď nepredstavujú záťaž 
pre životné prostredie už pri 
ich vzniku až po používanie 
ekologických stavebných ma-
teriálov, riešenia s odpadom, 
vykurovaním, či chladením 
až po udržateľnú prevádzku 
budovy. Myslím, že súvislosti 
nechýbajú, samosprávam len 
chýbajú zákonné  nástroje na 
oveľa rýchlejšie presadzovanie 
energeticky nenáročnej vý-
stavby. Kým vo Viedni si zme-
nia viedenský stavebný poria-
dok na zasadnutí viedenského 
krajinského parlamentu, my 
potrebujem iniciovať zmeny 
v stavebnom zákone na ná-
rodnej úrovni. 

(rl)

Ak Vás rozhovor zau-
jal, môžete si oveľa viac 
a celý prečítať na našom 
webe www.bakurier.sk.
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Meteorológovia zatiaľ očakávajú horúce 
a suché leto, pribúdajú búrkové smršte
(dokončenie zo str. 1)

Pokiaľ ide o búrky v oblasti 
Bratislavy, jedna sa napríklad 
vyskytla v noci z 30. na 31. 
mája a ďalšia v priebehu dňa 
31. mája. Druhá spomínaná 
mala výrazne lokálny charak-
ter a zasiahla len pomerne 
úzky pás územia Bratislavy - 
Lamač, Kolibu, Nové Mesto 
vrátane Ružinova. 
 „Bratislava má veľmi špe-
cifi ckú orografi u, svahy Ma-
lých Karpát sú orientované 
prevažne na juhovýchod, 
juh a juhozápad. V priebe-
hu dňa sa vzduch nad nimi 
môže rýchlo prehrievať, čo 
napomáha vzniku termiky a 
niekedy aj búrok,“ informu-
je nás klimatológ J. Pecho. 

Aj keď to podľa neho nepla-
tí všeobecne, pretože každá 
búrka je iná, možno dokon-
ca konštatovať, že pri urči-
tých podmienkach môžu 
búrky prichádzajúce nad 
urbanizované prostredie 
Bratislavy zosilnieť, a to 
predovšetkým z pohľadu 
svojich sprievodných ja-
vov - napr. dážď môže byť 
intenzívnejší. Ako dodal, 
môže to byť dôsledok väčšie-
ho znečistenia vzduchu, vyš-
šej teploty a vlhkosti vzduchu, 
ale aj charakterom prúdenia 
vzduchu v podmienkach rela-
tívne komplikovanej orografi e 
(teda tvaru zemského po-
vrchu) Bratislavy.

(rl, foto SHMU, archiv BK)

Supercela je jedno-
bunková konvektívna 
búrka, ktorá obsahuje 
jeden dlhotrvajúci, ro-
tujúci výstupný prúd 
a dva zostupné prúdy. 
Na radare ju charak-
terizuje mezocykló-
na. Supercely bývajú 
sprevádzané divokým 
počasím – obrovskými 
krúpami, tornádami, 
prípadne prívalovými 
zrážkami či extrém-
nou elektrickou akti-
vitou. Supercely sú v 
Európe pomerne vzác-
ne, nie však neobvyklé. 
(sk.wikipedia.org) 

Mesto zatiaľ nevie, kedy začne s výstavbou zastávky 
električky tzv. viedenského typu pod Manderlákom

Napriek tomu že magis-
trát minulý rok sľubo-

val, že na jar 2017 dôjde 
k budovaniu električkovej 
zastávky tzv. viedenského 
typu pod Manderlákom, 
hlavné mesto tvrdí, že 
v súčasnosti určiť presný 
termín vybudovania za-
stávky MHD pri Starej trž-
nici nie je možné. 
 Ako Bratislavský kuriér 
ďalej magistrát informoval, 
v súčasnosti prebieha získa-
vanie všetkých potrebných 
dokladov, ktoré vyžaduje 
mestská časť Staré Mesto, aby 
mohlo byť vydané územné 
rozhodnutie. Následne pre-
behne vypracovanie doku-
mentácie pre realizáciu stavby 

a žiadosť o stavebné povole-
nie. Ako magistrát pripomína, 
„ide o časovo náročné činnos-
ti, no našou snahou je všetky 
procesy urýchliť a zastávku 
vybudovať čo najskôr“.
 Pred Starou tržnicou vy-
užívajú cestujúci dočasnú za-
stávku, ktorá začala fungovať 
asi začiatkom decembra 2016 
a zastavujú na nej električky 
číslo 1. a 8. Magistrát vtedy 
informoval, že ide o zastáv-
ku v hodnote asi 14-tisíc eur 
a že na jar 2017 plánuje začať 
s budovaním zastávky tzv. 
viedenského typu, teda takej, 
aká funguje pri Blumentá-
li. Zastávka pri Manderláku 
má mať 34 metrov a náklady 
majú byť asi 200.000 eur. Má 

ísť o prestupový uzol pre lin-
ky električiek z Hlavnej stani-
ce a z Rače v nadväznosti na 
vybudovanú električkovú trať 
v Petržalke. Opatrená má byť 
moderným prístreškom s la-
vičkou. 

A práve lavička, alebo la-
vičky chýbajú na dočas-
nej zastávke, ktorá podľa 
vyššie uvedených infor-
mácií bude zrejme dočas-
nou ešte dlho. Magistrát 
by preto mohol fl exibilne 
nainštalovať aspoň jednu 
lavičku najmä pre starších 
čakajúcich.

(rl)

Na električkovú trasu do Vajnôr mesto obstaráva štúdiu

O zámere predĺženia 
električkovej trate až 

do Vajnôr sa hovorí už 
dávno. Ešte v roku 2008, 
teda pred deviatimi rokmi  
prenikli do médií informá-
cie, podľa ktorých malo 
hlavné mesto pripravené 
tri varianty trás električky 
do tejto mestskej časti. 
 V súčasnosti prichádza 
magistrát s informáciou, že 
obstaráva štúdiu uskutoč-
niteľnosti stavby predĺženia 
električkovej trasy. Mesto 
si teda objednáva niečo, čo 
v minulosti bolo už v podstate 
rozlúštené. Je ale pravdou, že 
to bolo pred deviatimi rokmi.

Návrhy z roku 2008
 V roku 2008 médiá in-
formovali o návrhu, podľa 
ktorého električky by mali 
premávať od Zlatých pieskov 
až do Vajnôr. Mesto sa malo 
dohodnúť s investorom plá-
novanej výstavby priemysel-
nej a obytnej štvrte Cepit na 
spolufi nancovaní, no tento 
projekt z rôznych dôvodov 
zastavil, či spomalil. V roku 
2008 sa uvažovalo o trase 
Rača – Vajnory – Cepit alebo 
Krasňany – Rendez – Vajno-
ry – Cepit. Ďalším z návrhov 
bolo prepojenie Zlaté Piesky 
– Vajnory – Cepit a potom 
bola na svete aj kombinácia 
prvej, alebo druhej možnosti 
s treťou. Dokonca boli zve-
rejnené aj predpokladané ná-
klady. Trasa Rača – Vajnory 
– Cepit by stála okolo 23 - 24 
miliónov eur, úsek Krasňany 
– Rendez – Vajnory – Cepit 

by stál približne 45 miliónov 
eur a za trasu Zlaté Piesky 
– Vajnory – Cepit sa rátalo 
s fi nanciami približne 16 až 23 
miliónov eur.

Optimistický 
variant 3 – 4 roky
 Hlavné mesto oznámi-
lo, že Ružinov a Vajnory by 
mohla v budúcnosti spájať aj 
nová električková trať. Na štú-
diu uskutočniteľnosti stavby 
predĺženia električkovej trasy 
prebieha verejné obstarávanie. 
Električková trať by mala viesť 
zo Zlatých pieskov k zá-
chytnému parkovisku me-
dzi Vajnorským jazerom 
a Vajnorským nadjazdom. 
Prípravu výstavby predĺženia 
električkovej trate a záchytné-
ho parkoviska má zabezpečiť 
mestská organizácia Generál-
ny investor Bratislavy. Hlavné 
mesto na konci mája uviedlo, 
že na štúdiu uskutočniteľnosti 
stavby predĺženia električko-
vej trasy prebieha verejné ob-
starávanie. Na štúdiu záchyt-
ného parkoviska bolo verejné 
obstarávanie pred podpisom 
zmluvy s vybratým zhotovite-
ľom. Štúdie uskutočniteľnosti 
majú podľa Ivety Kešeľákovej 
z komunikačného oddelenia 
bratislavského magistrátu na-
vrhnúť trasovanie a umiest-
nenie týchto stavieb, preve-
riť podzemné a nadzemné 
vedenia inžinierskych sietí 
a navrhnúť ich prekládky, res-
pektíve ochranu. Taktiež majú 
štúdie odhadnúť investičné 
náklady, vrátane nákladov na 
projekčné práce, majetkovo-

právne vysporiadanie, výkupy 
poľnohospodárskej pôdy či 
výruby drevín. 
 Zámer predĺženia električ-
kovej trasy zo Zlatých pieskov 
už niekoľko rokov presadzujú 
Vajnory. „Každé ráno v špič-
ke zažívame kolóny áut na 
cestách smerom do mesta. 
Cesta do práce tak môže trvať 
aj viac ako hodinu. Záchytné 
parkovisko a k tomu električ-
ková doprava tlak na dopravu 
zmenší nielen u nás,“ uviedol 
starosta Vajnôr Ján Mrva. 
Verí, že sa podarí projekt do-
tiahnuť do úspešného konca a 
bude sa v ňom pokračovať až 
do formy projektu k stavebné-
mu povoleniu.
 Obyvateľom zostáva 
veriť, že plány do budúc-
nosti sa neoprašujú len 
kvôli blížiacim sa rôznym 
voľbám, ale že to politici 
myslia vážne. Samotný 
výber na zhotoviteľa štú-
die bude istý čas trvať, 
rovnako aj vypracovanie 
štúdie. Následné povoľo-
vacie konania, majetkovo-
právne vysporiadanie, vý-
kupy poľnohospodárskej 
pôdy...a samotná výstav-
ba - to sú všetko procesy, 
ktoré môžu trvať roky. Ale 
aj nemusia. Teoreticky by 
sa mohla električka do 
Vajnôr začať stavať v tom 
veľmi optimistickom va-
riante do 3-4 rokov. Media-
lizované zámery na túto 
trasu sú staré už deväť 
rokov... 

(red, rl, tasr)
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Komplexná starostlivosť o Vašu záhradku. 
Pravidelná starostlivosť o malé záhradky 
i o veľké záhrady počas celého roka.
Letná a zimná údržba aj pre bytové spoločenstvá.
Tel. 0917 539 527 Happygardens

Záhrada rozkvitnutých okras-
ných krov, letničiek, kosatcov, 
ibištekov, levandule a iných 
kvetov charakterizuje začína-
júce leto. Okrem prekrásnej 
kvitnúcej záhrady a zberu 
skorej zeleniny sú typické aj 
vysoké  vonkajšie teploty. Pre-
to nezanedbávame pravidelne 
polievanie a zavlažovanie, kto-
ré vykonávame   v ranných ale-
bo večerných hodinách mimo 
najväčšieho slnečného svitu, 
aby nám slnko nespálilo rast-
liny. Koncom mesiaca prihno-
jujeme ruže a odstraňujeme 
odkvitnuté kvetenstvá, aby vy-
rástlo ďalšie kvetenstvo. Hno-
jenie je ideálne robiť po poliatí 

alebo po daždi. Používame 
komplexné hnojivo so všetký-
mi zložkami, najlepšie formou 
zálievky.
 Od polovica mesiaca robí-
me u mladých stromkov letný 
rez. Upravujeme tvar koruny a 
prerieďujeme zahustené nové 
letorasty. Stromy s veľkým 
množstvom plodov prihnojí-
me. Okopávame vinič, prih-
nojujeme a vylamujeme ne-
plodné letorasty. Pravidelne 
striháme a upravujeme tvar 
u okrasných krov, zabezpeču-
jeme tým pevný a zdravý rast 
ihličnatých a listnatých živých 
plotov. Vysievame dvojročné 
trvalky.  Priebežne oberáme 

dozreté jahody a odstraňuje-
me poškodené a zhnité plody.
 Ak je potrebné, robíme po-
strek proti voškám, húseni-
ciam a inému  škodlivému 
hmyzu. Od polovice mesiaca 
môžeme vyberať cibuľky nar-
cisov, tulipánov a ďalších cibu-
ľovín z pôdy, aspoň v dvojroč-
nom cykle. Po vybratí z pôdy 
cibuľky od seba opatrne odde-
líme. Zdravé a nepoškodené 
očistíme, vysušíme a dobre 
uskladníme pri teplote okolo 
20 °C, aby sme ich mali pripra-
vené na jesennú výsadbu. Mô-
žeme postupne začať s privy-
kaním si na vonkajšie teploty 
premiestňovať izbové rastliny 

do vonkajších podmienok.
 Zberáme úrodu jarnej ze-
leniny, skorej mrkvy, cibule, 
hrášku, reďkovky a iné. Na 
voľné miesta po pozberanej 
jarnej zelenine môžeme ešte 
vysadiť špenát alebo neskoré 
odrody mrkvy, šalátu  a ze-
leniny s kratším vegetačným 
cyklom.
 Trávnik počas sezóny pra-
videlne kosíme, polievame, 
prihnojujeme a odstraňujeme 
buriny.

 „Záhradkársky svet .“                                   
Ing. Radovan Tomko - 

Happygardens
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Zelená Bratislava

Mgr. Natália Hanulíková

Zelené parkovisko

Na prvý pohľad by sa 
zdalo, že parkovisko 
kdekoľvek nie je dob-
rý a už vôbec nie zele-
ný nápad. No napriek 
tomu, by sme sa mali 
objektívne a hlavne 
pragmaticky pozrieť 
na návrh vybudovania 
parkoviska na Želez-
nej Studienke, ktorý 
sa snažili presadiť šty-
ria mestskí poslanci 
(Pavil Bulla, Branislav 
Kaliský, Juraj Káčer a 
Richard Mikulec). 
 Na tento problém sa 
snažím pozrieť hlavne 
z pohľadu rodiča, kto-
rému záleží na tom, aby 
jeho deti trávili čo najviac 
času v prírode. Všetkým 
poslancom, ktorí argu-
mentovali, tým, že na 
Železnú Studienku sa dá 
dostať aj autobusom, naj-
bližšiu sobotu požičiam 
svojich dvoch synov aj 
s ich odrážadlami a bicyk-
lami, nabalím do ruksaku 
fľašu s vodou a občerstve-
ním, aby si vyskúšali ces-
tu autobusom z Karlovej 
Vsi na Železnú Studien-
ku. Železná Studienka je 
vzdušnou čiarou vzdiale-
ná cca iba 2 km, no ak si 
pozrieme online plánovač 
cesty, musíte z Karlovej 
Vsi vyraziť električkou 
číslo 4 potom autobusom 
číslo 30 a nakoniec pre-
stúpiť na autobus číslo 43. 
Kto má dve deti, vie že je 
to prakticky nemožné. 
 Komplikovaná situácia 
s parkovaním sa na Že-

leznej Studienke tak skoro 
nevyrieši, nedostatočné sú 
i cyklotrasy a v nedohľad-
ne je stále aj plne funkčná 
a integrovaná mestská hro-
madná doprava dostupná 
pre všetkých. A tak, rodinka 
s deťmi vyrazí skôr do ob-
chodného centra, aby nemu-
sela v nedeľu hodinu krúžiť 
a hľadať parkovanie v našom 
najkrajšom mestskom parku. 
V súčasnosti je totiž situácia 
s parkovaním, hlavne počas 
víkendov, priam katastrofál-
na- autá parkujú kdekoľvek a 
akokoľvek. Bezohľadní šoféri 
nemajú problém zaparkovať 
na tráve či priamo v lese. 
 Situácia si vyžaduje rie-
šenie. Vytvoriť parkovisko 
priamo pod Červeným mos-
tom, ktoré by nijakým spôso-
bom neohrozovalo existujú-
cu zeleň, či pretekajúci potok 
je spolu s rozšírením a dobu-
dovaním cyklotrás jednou 
z možností. A predovšetkým 
je to spôsob, ako sprístupniť 
časť krásnej prírody väčšej 
časti Bratislavčanov. 

V Medickej záhrade opäť 
funguje letná čitáreň

Letná čitáreň v Medic-
kej záhrade v brati-

slavskom Starom Meste, 
ktorá je už 16 rokov sú-
časťou leta. V tejto se-
zóne je otvorená od 12. 
júna. Návštevníci majú 
k dispozícii 70 titulov 
domácich a zahranič-
ných časopisov a den-
níkov, ale aj informačné 
a propagačné materiály 
o Bratislave. 
 Zároveň je k dispozícii 
aj samoobslužná knižnica, 
v ktorej sa dajú bezplatne 
požičať a čítať knihy vyrade-
né zo zbierok Staromestskej 
knižnice či dary od občanov. 
Čitáreň celkovo ponúka 52 
študijných miest a bezplat-
né pripojenie na internet. 
„Letná čitáreň je už roky 
obľúbenou zastávkou potul-
kami mestom pre Staromeš-
ťanov, ale aj návštevníkov 
Medickej záhrady,“ uviedol 
starosta Starého Mesta Ra-

doslav Števčík. Sám podľa 
vlastných slov rád trávi voľ-
né chvíle nad knihou, pose-
dí si v pokojnom prostredí 
záhrady či porozpráva sa 
s priateľmi a obyvateľmi.
 Počas letných mesiacov 
je pre návštevníkov pripra-
vený kultúrny program. 
Deti sa môžu tešiť napr. na 
sedem bábkových predsta-
vení Stražanovho bábkové-
ho divadla či rôzne tvorivé 
dielne a zážitkové čítanie. 
Pre dospelých sú priprave-
né medzigeneračné tvorivé 
dielne, výstavy, stretnutia 
so slovenskými spisovateľmi 
alebo cestovateľské video-
projekcie z ciest po Arktíde, 
Špicbergoch či Grónsku. 
Vstup na podujatia je voľný.

Letná čitáreň je otvorená 
denne od 10:00 do 18:00 
h, a to až do 31. augusta.

(tasr, red)

Na Svoradovej ulici v Starom 
Meste otvorili nový parčík

Na Svoradovej uli-
ci v Starom Meste 

nedávno otvorili nový 
parčík. Jeho výstavba 
stála asi 200 000 eur. 
Ponúkať bude priestor 
pre kultúrne podujatia 
a oddych, k dispozícii 
bude aj wifi  pripojenie. 
 Parčík pomôže aj eli-
minovať negatívne vplyvy 
zmeny klímy, a to formou 
zachytávania zrážkovej 
vody cez vodopriepustné 
povrchy. Plocha parčíka je 
jednou z posledných ne-
zastavaných častí bývalej 
Pálff yho záhrady. Nachá-
dzajú sa tu dve kruhové 
vodné nádrže pravdepo-
dobne z druhej svetovej 
vojny. „Tento parčík je prí-
kladom adaptácie na zme-
nu klímy. Tu nie je jeden 
spevnený priestor, kde by 
dažďová voda priamo ne-
presakovala. Sú tu použité 
prírodné materiály,“ priblí-
žila hlavná architekta Bra-
tislavy Ingrid Konrad. 
 V blízkosti parčíka sa 
nachádza základná škola, 
škôlka, vysoká škola, inter-
nát pre študentov či zaria-
denie pre seniorov. „To boli 

aj naši partneri pri pláno-
vaní. Škôlka chcela pódium 
a vysoká škola kruhové se-
denia pre vysokoškolákov, 
aby si mohli premietať svo-
je práce na stenu vlastnej 
budovy. Všetko vznikalo 
v participácií s obyvateľmi,“ 
podotkla hlavná architekt-
ka. K úspešnej realizácii 
projektu podľa jej slov 
veľmi prispeli fondy Eu-
rópskeho hospodárskeho 
priestoru a Nórskeho krá-
ľovstva.
 Primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal dnes uviedol, 
že hlavné mesto nekončí 
vo vytváraní nových par-
kov v Bratislave. „Chceme 
urobiť parčík na Komen-
ského námestí za historic-
kou budovou Slovenské-
ho národného divadla, na 
Molecovej ulici v Karlovej 
Vsi. Taktiež chceme spraviť 
parčík v Ružinove pred Pa-
neurópskou vysokou ško-
lou, pri križovatke Tomáši-
kova-Ružinovská. Obnoviť 
plánujeme aj zelenú plo-
chu na Radlinského ulici,“ 
dodal primátor.

(tasr, red)Michalská veža potrebuje generálnu 
obnovu, tvrdí riaditeľ múzea
Michalská veža, jedna 

z dominánt Bratisla-
vy, potrebuje generálnu 
rekonštrukciu, a to od 
vrcholu až po podlahu 
prízemia,“ uviedol Peter 
Hyross, riaditeľ Múzea 
mesta Bratislavy, ktoré 
vežu spravuje. "Už viac 
rokov upozorňujeme, že 
tento objekt je v dosť 
zlom stave. Potreboval by 
rekonštrukciu, pretože po-
sledná sa udiala asi pred 
45 rokmi a vidno to už aj 
na fasáde," priblížil.
 Modernizácia je podľa 
Hyrossa potrebná aj v rám-
ci technickej infraštruktúry, 
elektrických rozvodov, kú-
renia či zázemia pre perso-
nál múzea. "Zabezpečujeme 
údržbu veže v rozsahu, aby 
návštevník čo najmenej cítil 
ten vek poslednej rekonštruk-
cie, ale dlhodobo sa to už nedá 
udržať," skonštatoval riaditeľ.
      Primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal tento týždeň uviedol, 
že mesto má v pláne Michal-
skú vežu rekonštruovať pre 
jej zlý stav od sochy archan-
jela Michala na vrchole veže, 
cez hodiny, balkón, schody či 
fasádu. Koľko fi nancií si re-
konštrukcia bude vyžadovať, 
ukáže podľa neho až detailný 

projekt, ktorý treba pripraviť 
v spolupráci s pamiatkarmi 
a Múzeom mesta Bratislavy. 
"Chceme na to však vyčleniť 
aspoň milión eur, lebo je to 
starý historický objekt," pri-
blížil primátor. Využitie fi -
nancií však musia ešte schváliť 
mestskí poslanci. 
 Ak sa napokon fi nancie 
na rekonštrukciu vyčlenia, 
s prácami sa nezačne hneď. 
Hyross upozorňuje, že objekt 
je národná kultúrna pamiatka 
a pred spustením prác bude 
nutné ešte spraviť architekto-
nicko-pamiatkový prieskum 
či projektovú dokumentáciu. 
"Počas prieskumu a projek-
tových prác by bola veža pre 
návštevníkov sprístupnená. 
Počas rekonštrukcie, bohu-
žiaľ, bude musieť byť na neja-
ký čas aj zatvorená," podotkol 
riaditeľ.
 V Michalskej veži sa na-
chádza v súčasnosti Múzeum 
zbraní. Venované je histórii 
opevnenia mesta, vystavené 
sú tu chladné zbrane, vojen-
ská i turnajová výzbroj. Z naj-
vyššieho poschodia je vchod 
na ochodzu veže, odkiaľ je 
výhľad na historickú časť Bra-
tislavy a jej okolie.  

(TASR, red)

Nový Starý most rok po: Kritika aj chvála zo strany Cyklokoalície
(dokončenie zo str. 1)
 

Negatívom, s ktorým sa na 
Štúrovej ulici stretávame, je 
bezohľadné parkovanie vo-
dičov, ktorí zastanú priamo 
na cyklotrase napriek tomu, 
že to zo zákona horizontálne 
značenie zakazuje. V zime 
sme sa tiež stretli s tým, že 
ani táto ukážkovú trasa ne-
bola mestom čistená a týž-
deň po snežení bola pokrytá 
zmrznutou ľadovou vrstvou. 
Zo širšieho pohľadu nie sú 
dobre vyriešené napojenia na 
verejné priestory - napríklad 
bezpečné napojenie z Fajno-
rovho nábrežia.

Tomáš Peciar: Štúrova 
i Starý most sú rešpektované 
priestory aj zo strany našich 
holandských kamarátov - ex-
pertov. Navyše, pri Starom 
moste z Petržalskej strany 
vznikla komunitná cyklo-
dielňa Cyklokuchyňa, ktorá 
sa presunula zo Šafárikovho 
námestia. Starý most mo-
hol mat lepšie napojenie 
na Eurovelo 6, ktoré je 

veľmi navštevované za-
hraničnými cyklistami. 
Dôležité bude napojenie ďa-
lej do Petržalky, lebo tá ako 
mestská štvrť, by mohla byť 
akousi Mekkou cyklodo-
pravy kvôli  jej vhodnému 
umiestneniu, rovine a pod-
mienkam spojenia.

Igor Trenk: Je to projekt, 
ktorý stál 70 miliónov euro, 
preto by som očakával, že ne-
bude obsahovať zásadné chy-
by. Konkrétne ide o nedorie-
šené napojenia pri moste na 
strane Starého Mesta. Na-
príklad: 1. Semaforový stĺp 
v strede cyklopruhu smerom 
do mesta, 2. Pokračujúci 
zmiešaný priestor len kvôli 
tomu, že niekto nezladil prá-
cu inžiniera trakčného vede-
nia a cyklotrasy. 3. Hrboľatý 
povrch na cyklopruhoch 
na moste. 4. Nedostatoč-
ný priestor pre chodcov na 
Štúrovej, pretože tam zostal 
pruh pre automobilovú do-
pravu 5. Nedoriešený smer 
od Eurovei do Petržalky, čiže 
musím ísť do Petržalky v 

protismere a taktiež vlastník 
Eurovei sľúbil doriešiť cyk-
lopruh pred Euroveou, dote-
raz sa tak nestalo. 6. Zastávka 
na petržalskej strane je veľmi 
blízko mosta, čím sa vytvára 
kolízny bod pre chodcov a 
cyklistov 7. Semafory ne-
fungujú v prospech pešej 
a cyklistickej dopravy, čo 
je v zahraničí bežné. Toto 
vnímam ako najzásadnej-
šie problémy. Väčšina by 
sa dala jednoducho napraviť, 
pokiaľ by zodpovední úrad-

níci chceli. Bohužiaľ, magis-
trát Bratislavy je dlhodobo 
nefunkčný.
 Starý most sa pôvod-
ne volal Most Františka 
Jozefa a slávnostne ho 
otvorili 1. januára 1891. 
Po prvej svetovej vojne 
zmenil názov na Štefáni-
kov most, po druhej sve-
tovej vojne zase na Most 
Červenej armády. Názov 
Starý most nesie od roku 
1990.

(rl)
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Osviežte sa kultúrou hneď na začiatku leta!
Už 42. rokov kultúra 

v Bratislava neprázd-
ninuje. Od júna do sep-
tembra v uliciach mesta 
prebieha najväčší mest-
ský festival Kultúrne leto 
a Hradné slávnosti Brati-
slava 2017. Hlavným orga-
nizátorom, producentom 
a dramaturgom je Brati-
slavské kultúrne a infor-
mačné stredisko (BKIS) 
už 14. rok. Festival každo-
ročne prináša do ulíc Bra-
tislavy zaujímavé podu-
jatia plné tanca, hudby, 
výtvarného či dramatické-
ho umenia, ktoré spestru-
jú letnú atmosféru mesta. 
 Tohtoročné kultúrne leto 
pripravilo pre návštevníkov 
vyše 190 kultúrnych podu-
jatí na viac ako 15 miestach 
v meste. Návštevníci sa môžu 
tešiť na bohatý program roz-
delený do festivalových častí, 
cyklov, samostatných progra-
mov a sprievodných podujatí. 
Výnimočné koncerty prinesie 
42. ročník Medzinárodné-
ho gitarového festivalu 
J.K.Mertza. Predstavia sa 
umelci zo Slovenska, Argen-
tíny, Veľkej Británie, Španiel-
ska, Nemecka či Francúzska. 
Otvárací koncert festivalu 

môžete navštíviť 16. júna 
2017 o 19:00  v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca. 
Festival ponúkne okrem kon-
certov aj súťaž laureátov, kur-
zy, workshopy, prednášky či 
besedy. Celý program nájdete 
na www.jkmertz.sk
 Za hranice Slovenska 
môžu návštevníci nahliadnuť 
dňa 30. júna, kedy cyklus 
Medzinárodná Bratislava 
odštartuje projektom Po-
tykajme si s Poľskom na 
Hlavnom námestí vystúpia 
umelci z Poľska a svoje ume-
nie predstavia aj El Camino 
Youth Symphony z USA 
o 19tej hodine vo Veľkom 
koncertom štúdiu Slovenské-
ho rozhlasu.
 Zažiť časopis Slovenska 
naživo máte možnosť v rámci 
akcie Slovenska na námes-
tí dňa 21. júna 2017 o 17:00 na 
Hlavnom námestí a chýbať 
nebude ani tradičná módna 
prehliadka na podujatí Móda 
v meste (28. jún o 20:00), 
ktorá sprístupní módu širokej 
verejnosti.
 Veľkoleposť festivalov 
môžu návštevníci Kultúrne-
ho leta vymeniť za stíšenie sa 
pri literatúre v Letnej čitár-
ni u Červeného raka. Na 

programe sú uvedenia nových 
zbierok domácich autorov, 
diskusia na tému ako knihy 
menia náš život či hudob-

no-literárne soireé.

Novinky Kultúrneho leta a 
Hradných slávností 2017
 Tohtoročnú novinku 

predstavuje projekt Hudba 
na schodoch. Ľudia kráča-

júci mestom, si budú môcť 

odpočinúť na rôznych brati-

slavských schodoch a záro-

veň si vypočuť príjemné tóny 

hudby. Kultúra sa tak dostane 

aj do ďalších, v niektorých prí-

padoch aj zabudnutých zákutí 

mesta. Určite nepremeškajte 

Urban Art Festival, ktorý 

počas jedného dňa 24. júna 

dostane priestor na 12 hudob-

ných scénach. Predstaví sa 

bohatá zmes hudobných žán-

rov od jazzu, swingu, funky, 

pop, rock, až po alternatívnu 

hudbu. Pre nadšencov histó-

rie je pripravená programová 

novinka pod názvom Kelti 
na Devíne – Noc slnovratu 

v spolupráci s Tovarišstvom 

starých bojových umení a 

remesiel,  zistite ako vyzeral 

svet tohto starobylého náro-

da. Oddychový program sľu-

buje Bratislavský dobový 
piknik v Medickej záhrade 

(24.6.) Pripravený je celo-

denný program plný hudob-

ných vystúpení, workshopov, 

edukačné programy či dobové 

módne prehliadky, výstava 

veteránskych vozidiel, moto-

cyklov a  bicyklov.

 Novinkou festivalu je 

snaha BKIS priviesť divadlo 

do netradičných priestorov. 

V spolupráci s Divadelným 

ústavom ponúkneme divá-

kovi možnosť uvidieť jednu 

z inscenácií festivalu Nová 
dráma 2017 vo verejnom 

priestranstve mesta. Ďalšou 

zaujímavou divadelnou uda-

losťou je uvedenie hry Juraja 
Nvotu: Ešte jeden zázrak, 
ktorá sa bude uvedená v pre-

miére 17. júna 2017 o 20:30 na 

Hlavnom námestí.

 Celý program najväčšieho 

festivalu nájdete na stránke 

www.bkis.sk alebo na facebo-

ok.com/KulturneLeto.

Bratislavský organový festival 2017
GRAND RECITAL
Nedeľa 25. 6. Katedrála sv. 

Martina;

Paul Kayser (Luxembursko);

Recitál popredného luxem-

burského organistu na veľ-

kom katedrálnom organe 

(J. S. Bach, N. Bruhns, M. 

Reger, J. Alain, M. Durufl é, 

Charles-Marie Widor, impro-

vizácia).

BOF RISING STARS
Utorok 27. 6. Hudobná sieň 

Bratislavského hradu;

Jeremiah Stephenson - organ 

(Veľká Británia).

Recitál aktuálneho víťaza Me-

dzinárodnej súťaže P. Ebena 

v Opave, ktorý získal aj Cenu 

Bratislavského organového 

festivalu.

POCTA PETROVI 
EBENOVI
Streda 29. 6. Veľké koncertné 

štúdio SRo;

Irena Chřibková - organ (CZ).

Prominentná interpretka 

hudby P. Ebena hrá skladby 

slávneho českého autora a 

skladateľov, ktorí ho inšpiro-

vali (P. Eben, D. Buxtehude, 

J. S. Bach).

CROSS OVER ORGAN
Piatok 30. 6. Hudobná sieň 

Bratislavského hradu;

László Fassang – organ / Vin-

cent Le Quang - saxofón (Ma-

ďarsko, Francúzsko);

Špičkový maďarský organista 

predstavuje ďalší zo svojich 

inožánrových projektov – 

tentoraz s francúzskym jazzo-

vým saxofonistom. 

FLAUTA A ORGAN 
BRÁNOU NÁDEJE
Nedeľa 2. 7. Hudobná sieň 

Bratislavského hradu;

Marek Vrábel – organ / Mo-

nika Štreitová - fl auta  (SK / 

CZ-Portugalsko);

Exkluzívny projekt česko-por-

tugalskej fl autistky, známej 

interpretky súčasnej hudby 

a hudby 20. storočia v spolu-

práci s organistom Markom 

Vráblom prezentuje menej 

známy repertoár pre fl autu a 

organ od autorov 20. storočia 

(I. Parík, J. Weaver, F. Martin, 

K. Dietrich, J. S. Bach...).

Pondelok 3. 7. Pezinok, Kapu-

cínsky kostol;

M. Vrábel / M. Štreitová

(red)

NOVÁ SCÉNA: Posledné dve júnové predstavenia Veselej vdovy v tejto sezóne
Divadlo Nová Scéna 

(DNS) uvádza v júni 
posledné dve predstave-
nia Veselej vdovy v tejto 
sezóne. Divadlo ich má 
naplánované na 17. a 21. 
júna. Po takmer dvadsia-
tich 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 a spokojní diváci 

obe premiéry operety Franza 
Lehára ocenili búrlivým po-
tleskom. Pod taktovkou skú-
seného dirigenta Rudolfa 
Geriho, v sprievode Symfo-
nického orchestra Slovenské-
ho rozhlasu sa v hlavných úlo-
hách predstavujú také hviezdy 
ako Adriana Kohútková a Mi-
roslav 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 
divadlách premiérovaná až 18 
krát. Na javisku Divadla Nová 
scéna bola inscenovaná dva-
krát – v rokoch 1964 a 1985. 
Generálna riaditeľka DNS In-
grid Fašiangová: “Opereta 
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)
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VIVA MUSICA! FESTIVAL 30. jún – 26. august 2017, Bratislava
PROGRAM hlavných 
koncertov

30. 6.2017, 20:00, Slo-
venské národné divadlo 
(nová budova)
VIVA BALET!
Príbeh slovenského baletu

Svetoznáme hviezdy sloven-

ského baletu, Balet SND, Ta-

nečné konzervatórium Evy 

Jaczovej, Baletná prípravka 

SND a Symfonický orchester 

Viva Musica! diriguje Martin 

Leginus

Galavečer Viva Balet! otvorí 

trinásty ročník festivalu Viva 

Musica! a zároveň uzavrie 

úspešnú divadelnú sezónu 

2016/2017 Baletu SND. Tento 

mimoriadny projekt pouka-

zuje na výnimočnosť balet-

ného umenia na Slovensku, 

na jeho históriu, osobnosti a 

špecifi ká. 

7. 7.2017, 20:00, Veľký 

evanjelický kostol
THE KING'S SINGERS
Dvojnásobní držitelia Gram-

my v Bratislave!

Th e King’s Singers – legen-

dárne britské a cappella zo-

skupenie, ktorého vznik je 

datovaný do roku 1968 a via-

že sa tiež s prestížnym King’s 

College v Cambridge. Počas 

takmer 50-ročnej histórie sa 

v 6-člennom súbore vystrie-

dalo niekoľko špičkových 

spevákov a v súčasnosti jeho 

repertoár obsahuje viac ako 

2 000 diel rôznych hudob-

ných žánrov. Na svojom konte 

majú okrem iného aj dve oce-

nenia Grammy, cenu MIDEM 

Award a zápis do Gramopho-

ne Hall of Fame. 

14. 7.2017, 20:00, Stará 
tržnica
PIANO GALA
4 klavírne krídla, 8 virtuózov, 

16 rúk

Piano Gala je jedinečným hu-

dobným konceptom, ktorý 

divákom prinesie to najlepšie 

zo slovenského klavírneho 

umenia. Na jednom pódiu sa 

stretne osem špičkových kla-

viristov, ktorí okrem sólových 

skladieb uvedú aj skladby pre 

dva a viac klavírov. 

21. 7., 20:00, Veľký evanje-
lický kostol
IVA BITTOVÁ & MUCHA 
QUARTET 
Bartók, Janáček & Suchoň: 

Slovenské spevy

Po piatich rokoch sa na festi-

val Viva Musica! vracia feno-

menálna moravská speváčka a 

huslistka Iva Bittová s pozoru-

hodným projektom Slovenské 

spevy v spolupráci s vynikajú-

cim slovenským sláčikovým 

kvartetom Mucha Quartet. 

4. 8.2017, 20:00, Istropolis
ZEM SPIEVA

Uvedenie slávnej fi lmovej po-

émy Karola Plicku v sprievode 

symfonického orchestra

Film Zem spieva je prvým slo-

venským celovečerným zvu-

kovým fi lmom, ktorý vznikol 

v roku 1933 na podnet Matice 

slovenskej za priamej pod-

pory vtedajšieho prezidenta 

republiky Tomáša Garrigua 

Masaryka. Autorom námetu a 

režisérom fi lmu je Karol Plic-

ka, často označovaný za jed-

ného z najzásadnejších tvor-

cov našej kultúrnej histórie, 

ktorý si v roku 1968 vyslúžil 

titul Národný umelec. 

11. 8.2017, 20:00, Stará 
tržnica
VIVALDI RECOMPOSED 
BY MAX RICHTER
Mari Samuelsen, husle & Or-

chester Viva Musica!

Britsko-nemecký hudobný 

skladateľ Max Richter patrí k 

významným predstaviteľom 

súčasnej hudby. Vo svojej 

tvorbe spája vplyvy klasickej 

hudby a minimalizmu s prv-

kami elektronickej, alterna-

tívnej populárnej hudby či 

nových médií. Jeho dielo je 

rozsiahle a okrem klasických 

foriem zahŕňa tiež scénickú a 

fi lmovú hudbu, hudbu k rôz-

nym súčasným performance 

či multimediálnym inštalá-

ciám. Dielo „Recomposed by 

Max Richter: Vivaldi – Štyri 

ročné obdobia“ predstavuje 

kompletnú „rekompozíciu“ 

Vivaldiho Štyroch ročných 

období. 

20. 8., 20:00 hod., Reduta
SARAH CHANG & MUCHA 
QUARTET
Antonio Vivaldi: Štyri roč-
né obdobia

Svetoznáma americká hus-

listka Sarah Chang debuto-

vala ako 8-ročná koncertom 

s Newyorskou fi lharmóniou, 

neskôr ako sólistka spolupra-

covala s Berlínskou fi lhar-

móniou, Viedenskou fi lhar-

móniou, Chicago Symphony, 

Boston Symphony, Pittsburgh 

Symphony Orchestra, Los 

Angeles Philharmonic, San 

Francisco Symphony Orches-

tra, NHK Symphony Orches-

tra Tokyo a mnohými ďalšími 

svetovými orchestrami.

25. 8.2017, 19:00, Slo-
venské národné divadlo 
(nová budova)

MEASHA BRUEGGER-
GOSMAN
From opera to spiritual

Kanadská sopranistka Meas-

ha Brueggergosman patrí k 

svetovej opernej špičke, ale 

okrem opery sa primárne ve-

nuje najmä piesňovému re-

pertoáru a koncertnému spe-

vu. Vo svojej rodnej Kanade je 

považovaná za ambasádorku 

klasickej hudby, ktorá narú-

ša stereotypy opernej divy vo 

všetkých smeroch. 

26. 8.2017, 20:00, Sad Jan-
ka Kráľa
VIVA KLASIKA! 
Záverečný koncert 13. roční-

ka medzinárodného letného 

festivalu Viva Musica!

Záverečný koncert festivalu 

Viva Musica! bude veľkole-

pým uzavretím jeho trináste-

ho ročníka. Na pódiu v Sade 

Janka Kráľa sa spolu stretnú 

fi nalisti projektu Viva ulica!, 

ktorí počas letných mesiacov 

svojím hraním spríjemňovali 

atmosféru v hlavnom meste.

(red)

foto vivamusica
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Za pamätihodnosťami 
Bratislavy

Názov pamätihodnos-
ti: Pomník padlým v 
1.svetovej vojne

Mestská časť: Karlova Ves  
Adresa: Staré grunty v 
areáli cintorína Slávičie 
údolie   
Typ pamätihodnosti: ka-
tegória  1A – hmotné ne-
hnuteľné  
Pomník obetiam 1.svet. 
vojny je na cintoríne Slá-
vičie údolie situovaný 
v priestor 8.sektora, na 
mieste kde boli uložené 
pozostatky zo zaniknu-
tých vojenských cinto-
rínov na území mesta, 
kde boli pochovaní vo-
jaci a obete bojov z ro-
kov 1914-1918. Pomník 
je vyhotovený z kameňa, 
má tvar po stranách sko-
seného hranola, s dvoma 
reliéfmi umiestnenými po 
stranách hranola. Jeden 
reliéf  spodobňuje vojaka 
so zbraňou, na druhom 
reliéfe je stvárnené dievča 
s kvetom v ruke. Na čelnej 
strane sú len dva dátumy 
:1914 a 1918, začiatok 
a koniec vojny. Okolie 
pomníka je vydláždené 
kamennou dlažbou. Au-
torom pomníka je aka-
demický sochár Jozef 
Mazan. Vyhotovil ho v 
spolupráci s architektom 
Ernestom Kramplom. 
Za zmienku stojí, že ten-
to umelec – sochár Jozef 
Mazan (1920-2007) je v 
blízkosti pomníka aj po-
chovaný.     Literatúra a 
pramene: Slovenský Fond 
výtvarných umení – zo-
znam písomností skup. 
A (In: Slovenský národný 
archív, Drotárska cesta) 
Mapový podklad použitý 
z Geoinformačného por-
tálu hl. mesta SR Bratisla-
vy   Spracoval:  PhDr. Jana 
Hamšíková  
Autor fotodokumentácie:  
PhDr. Jana Hamšíková  
Dátum spracovania:  au-
gust 2015

Názov pamätihodnos-
ti: Kúpalisko Matador
Mestská časť: Petržalka, 

Údernícka 20    
Typ pamätihodnosti: ka-
tegória  1A - hmotná ne-
hnuteľná  
Do areálu kúpaliska, ktoré 
sa nachádza v tesnej blíz-
kosti areálu továrne Ma-
tador  a v roku 1963 jeho 
zriaďovateľom bola Telový-
chovná jednota Iskra Ma-
tador, sa vchádza cez vstup 

nachádzajúci sa v strede  
prízemnej dlhej budovy, 
vo vnútri ktorej sú šatne, 
WC a ďalšia vybavenosť a  
ktorá z vnútornej  strany 
areálu funguje ako  čias-
točne zastrešená  tribúna 
pri veľkom bazéne (50 x 25 
m). Okrem tohto bazéna sa 
tu nachádza aj bazén pre 
neplavcov (25 x 12 m) a 2  
malé detské bazény. Kúpa-
lisko malo kapacitu 4000 
ľudí. 7. augusta 1965 sa tu 
konali Medzinárodné maj-
strovstvá v plávaní. Po roku 
1989 závod Matador zani-
kol a vodu vyhrievala súk-
romná fi rma, ktorá znač-
ne zvýšila vstupné, preto 
klesla návštevnosť a areál 
chátral. V roku 2011 bolo 
kúpalisko rekonštruované 
a dotácie získava z Brati-
slavského samosprávneho 
kraja. Bazény sa využívajú 
aj na tréningy a turnaje vo 
vodnom póle. V rámci 20 
metrového bazéna bol na-
inštalovaný tobogan.  
Literatúra a pramene: ht-
tps://sk.wikipedia.org/w/
index.php?title=Kúpalis-
ko_Matadorka  
Spracoval: PhDr. Viera 
Obuchová, CSc.,  MÚOP

Názov pamätihodnosti: 
Škola a škôlka v býv. 
Schulpeho kolónii
Mestská časť:     Bratislava - 
Staré Mesto  

Adresa:     Karpatská uli-
ca č.1; Beskydská ulica č. 
7, škôlka
Typ pamätihodnosti:    
nehnuteľná hmotná  
 V priestore dnešných 
ulíc Karpatská, Beskyd-
ská a Šancová dal Juraj 
Schulpe (1867 – 1936) 
z vlastných fi nančných 
prostriedkov, vtedajších 

10 000 zlatých, postaviť 
päť jednoposchodových 
obytných objektov s 35 
bytmi, budovu „ovody“ 
– teda škôlky, budovu, 
kde sa nachádzala kniž-
nica a aj akési zdravotné 
stredisko a tiež kultúr-
ne centrum –múzeum. 
Mesto poskytlo  pri stav-
be kolónie mimoriad-
ne úľavy – pri doprave 
materiálu a na daniach. 
Na udržiavanie mater-
skej škôlky mesto ročne 
prispievalo 700 koruna-
mi.  V roku 1908 dalo 
mesto aj za fi nančného 
prispenia J. Schulpeho 
postaviť na Karpatskej 
ulici základnú školu. Pô-
vodne jednoposchodová 
budova, ktorá bola ne-
skôr nadstavaná o jedno 
podlažie, stojí dodnes a 
slúži pre účely špeciálnej 
školy.   
 Literatúra a pramene:  
Obuchová, V. – Janovič-
ková, M.: Každodenný 
život a bývanie v Brati-
slave v 19. a 20. storočí, 
vydavateľstvo PT Ma-
renčin, Bratislava, 2011.  
Spracoval: PhDr. Viera 
Obuchová, CSc.  
Autor fotodokumen-
tácie: Viera Obuchová,  
MMB  
Dátum:  2007, 201

  

Slobodomurárske lóže 
v Bratislave
Úryvky a fotografi e 

z knihy Kataríny 
Hradskej pre vás vybe-
ráme s láskavým súhla-
som vydavateľa knihy 
Slobodomurárske lóže 
v Bratislave - Albert Ma-
renčin Vydavateľstvo 
PT a Vydavateľstvo Ivan 
Štefánik, rok vydania 
2005 a samotnej autor-
ky knihy.

Úryvok z časti Štedrosť 
a povznesenie ducha
 V roku 1873 prevzal 
miesto na stolici majstra 
lóže Zur Verschwiegen-
heit Georg Kováts a v tejto 
funkcii zotrval neuveriteľ-
ných 34 rokov. Aj on sa na-
rodil v Prešporku. Keď ho 
vymenovali za mestského 
policajného lekára, začal sa, 
prirodzene, pohybovať aj 
vo vyššej spoločnosti. Pri-
činil sa o vznik povestných 
kúpeľov Grössling, kde sa 
ordinovala vodoliečba, ako 
aj o dobudovanie detskej 
nemocnice pre chudobné 
deti s vlastnou výdajňou 
liekov. Spolu s ďalšími 
bratmi lóže sa sústredili na 
množstvo charitatívnych 
akcií. Vďaka nim bola det-
ská nemocnica veľmi vy-
hľadávaná. Nachádzala sa 
na dnešnej Lazaretskej uli-
ci a Kováts sa v roku 1894 
stal jej riaditeľom. Spolu s 
bratmi vyhľadávali mece-
nášov, ktorých nasmerova-
li nielen na charitu, ale aj 
na rôzne kultúrne akcie. V 

centre ich pozornosti boli 
viaceré projekty. Domino-
vala výstavba pomníkov 
skladateľa J. N. Hummela 
a vladárky Márie Terézie. 
Čo sa týka pomníka Márie 
Terézie, jej osud bol tiež 
veľmi zaujímavý. Súsošie 
z bieleho mramoru bolo 
odhalené v rámci milénio-
vých osláv 16. mája 1897 na 
Kráľovskom kopci (potom 
Štúrovo nám.). Autorom 
súsošia bol prešporský so-

chár Ján Fadrusz, ktorého lóža 
Zur Verschwiegenheit podpo-
rovala už počas jeho vieden-
ských štúdií. Na slávnostnom 
odhalení sa zúčastnil aj cisár 
František Jozef I. s rodinou a 
svojím dvorom. Fadruszovi 
ako námet na dielo poslúži-
la príhoda, ktorá sa odohrala 
po korunovácii Márie Terézie. 
Keď panovníčka v septem-
bri 1741 zvolala do Bratisla-
vy snem uhorských stavov 
a v trónnej sieni požiadala 
magnátov, prelátov, zemanov 
i zástupcov miest o podporu, 
delegáti uhorského snemu 
na prosbu o pomoc reagovali 
zdvihnutím šablí a výkrikom 
Vitam et sanquinem – Život 
a krv!. V skutočnosti však bola 
šľachta ochotná obetovať „ži-
vot a krv“ utláčaného ľudu. 
Hovorí sa tiež, že zaznelo aj 
ďalšie zvolanie: Sed avenam 
non! - teda Ale ovos nie! - pre-
tože ten by šľachta musela dať 
z vlastných sýpok. Traduje sa 
taktiež, že panovníčka prišla 
na snem ako čerstvá matka 
synčeka Jozefa, ktorého dr-
žala v náručí a ktorý hlasne 
dával najavo svoju prítom-
nosť. Historici, ktorí ovládajú 
každý detail zo života Márie 
Terézie však tvrdia, že táto le-
genda sa ani trochu nezakladá 
na pravde. „Budúci následník 
trónu vraj odpočíval v plien-
kach na inom mieste a nie na 
sneme uhorských magnátov a 
šľachticov v Prešporku.“ Táto 
udalosť z uhorských dejín 
údajne symbolizovala dobro-
voľnú vernosť, a tým aj slobo-

du uhorských stavov. A hoci 
sa Fadrusz celkom nepridŕžal 
propozícií konkurzu na posta-
venie pomníka, porota bola k 
nemu zjavne blahosklonná. 
Tradujem sa, že sa tak stalo 
práve vďaka spomínanej epi-
zóde, ktorá na porotcov za-
pôsobila. Ako je známe, heslo 
Vitam et sanquinem – Život a 
krv! Nepomohlo panovníčke 
a ani jej monumentálnemu 
pomníku. V októbri 1921 ho 
zdemolovali, pričom jej frag-

ment bol použitý aj na zho-
tovenie busty F. Palackého, 
ktorá dodnes stojí v parčíku 
pred školou na Palackého 
ulici v Bratislave.
 Dnes je už všeobecne 
známe, že slobodomurári z 
lóže  Zur Verschwiegenheit 
sa pričinili aj o vybudovanie 
Hummelovho pomníka. 
Keď brat Jozef Könyöky, 
ktorému vtedajší Prešpo-
rok vďačil za veľa vecí, 25. 
októbra 1873 navrhol, aby 
si lóža uctila päťdesiate vý-
ročie smrti skladateľa J. N. 
Hummela, ktorý bol kedysi 
členom slobodomurárskej 
lóže Amália vo Weimare,-
kde pôsobil aj sám básnik 

Goethe, medzi ostatnými 
bratmi našiel plné pocho-
penie. Ďalší brat, Ján Ne-
pomuk Batka tento návrh 
odobril želaním, postaviť 
mu pomník, a to výlučne zo 
slobodomurárskych zdro-
jov. Navyše pridali návrh, 
aby sa ulica neďaleko skla-
dateľovho rodného domu 
premenovala z Huterero-
vej ulice na Hummelovu 
(neskôr Nedbalova). Stalo 
sa tak 17. novembra 1878 
a bola to veľká sláva! Mo-
nument, ktorého autorom 
bol prešporský rodák Viktor 
Tilgner, stál dovedna 8 943 
zlatých. V meste koncerto-
val huslista Josef Joachim, 
či jednoruký klavirista 
gróf Géza Zichy. Na fond 
pomníka prispel aj Franz 
Liszt. V polovici októbra 
1887 bola busta slávnost-
ne odhalená na dnešnom 
Hviezdoslavovom námestí. 
Na pôvodnom mieste sa 
však dlho neohriala. Vďaka 
mnohým presunom sa Hu-
mmel nechtiac stal najväč-
ším cestovateľom v rámci 
mesta.

Kúpalisko Matador

Škola a škôlka v bývalej 
Schulpeho kolónii



Život v mestestrana 14 06 l 2017

Hovoríme NIE PLOTU na Hviezdoslavovom námestí

Ak sa aj Vám nepáči, 
že sa v historickom 

centre hlavného mesta, 
na námestí, ktoré by malo 
byť našou pýchou, nachá-
dza trojmetrový železný 
plot, zapojte sa do Výzvy 
HOVORÍME NIE PLOTU 
NA HVIEZDOSLAVOVOM 
NÁMESTÍ.

Pred pár dňami som spustil 
občiansku iniciatívu – Výzvu 
veľvyslancovi USA na Slo-
vensku. Cieľom tejto výzvy 
je ukázať, že nám, Bra-
tislavčanom, záleží, ako 
Hviezdoslavovo námestie 
vyzerá a že to s odstrá-
nením železného plota 
myslíme vážne. Trvám na 
tom, aby bola námestiu vrá-
tená jeho pôvodná, neporu-
šená tvár a celistvosť. Želám 
si, aby bolo Hviezdoslavovo 
námestie opäť ozdobou Brati-
slavy. Ak sa aj Vy stotožňujete 
s týmto názorom, máte teraz 
možnosť zapojiť sa do výzvy a 
podporiť ju svojím podpisom.
 Aktuálna situácia je 
taká, že poslanci mes-
ta na zasadnutí 26. aprí-
la 2017 už druhýkrát po 
sebe odmietli ambasáde 
schváliť nájomnú zmluvu 
k pozemkom na Hviezdo-
slavovom námestí. Ameri-
čania nemajú k oploteniu 
ani právoplatné stavebné 
povolenie. Znamená to, že 
veľvyslanectvo USA oku-
puje pozemky pred svo-

jou budovou protiprávne 
a oplotenie je nelegálnou 
stavbou priamo v centre 
mesta!
 Aby bol tento stav „na-
pravený“, americká amba-
sáda by musela predložiť 
niekoľko dokumentov, 
okrem iného doklad preuka-
zujúci ich vzťah k pozemkom 
a dokument preukazujúci, že 
dodatočné povolenie stavby 
plota pred ich budovou nie 
je v rozpore s verejným zá-
ujmom, ktorý reprezentuje 
územný plán mesta. Na pred-
loženie týchto dokumentov 
dostala ambasáda pred pár 
týždňami od Stavebného úra-
du mestskej časti Staré Mesto 
90-dňovú lehotu. Zo strany 
stavebného úradu ide už o 

druhú a poslednú lehotu pre 
Američanov. 
 Ak americká strana 
v danej lehote dokumenty 
nepredloží, mal by začať 
proces odstraňovania 
stavby. Plot totiž možno 
potom defi nitívne vyhlásiť 
za čiernu stavbu a malo by 
nasledovať konanie o jeho 
odstránení. Keďže ambasá-
da v súčasnosti nemá platnú 
nájomnú zmluvu, minimálne 
doklad preukazujúci ich vzťah 
k pozemku nebudú schopní 
predložiť.
 Výzva HOVORÍME NIE 
PLOTU NA HVIEZDO-
SLAVOVOM NÁMESTÍ je 
iniciatívou všetkých nás, 
obyvateľov Bratislavy, 
ako aj návštevníkov hlav-
ného mesta, ktorí si želajú 
Hviezdoslavovo námestie 
bez plota. Ak zdieľate rov-
naký názor, zapojte sa do 
iniciatívy aj vy. Výzvu mô-
žete podpísať v uliciach 
Bratislavy alebo jedno-
ducho online na web-
stránke www.peticie.com/ 
hovorime_nie_plotu_na_
hviezdoslavovom_names-
ti.

Ďakujem Vám za podporu. 

Martin Borguľa
poslanec mesta za mest-

skú časť Staré Mesto
martin@borgula.sk, 

0905 803 527

Nadácia Horský park hľadá 
staré dokumenty o Horskom parku
Nadácia Horský park sa 

obrátila na verejnosť 
so žiadosťou o pomoc pri 
pátraní po starých pohľad-
niciach, alebo rodinných 
fotografi í zhotovených 
v Horskom parku. 
 Nadácia pritom zverejni-
la vzácnu fotografi u známej 
bratislavskej Horárne Horský 
park z roku 1904. 
 Ako uvádza nadácia vo 
výzve, okrem nej sú nám 
známe ešte pohľadnice troch 
reštaurácií na Búdkovej ceste 

nazývaných Púčkove domy 
- Batzenhäusel, Bimbóhá-
zak, kam sa chodievali kedysi 
občerstviť a odpočinúť náv-
števníci parku. „Park v dobe 
svojho vzniku (1868 – 1870) 
bol umeleckým dielom, kto-
ré poznáme zo sporadických 
slovných popisov a fragmen-
tov, ktoré objaví pozorný náv-
števník súčasného Horského 
parku,“ uvádza Nadácia Hor-
ský park. Vyzýva obyvateľov, 
aby prispeli k lepšiemu po-
znaniu stavu a vývoja parku 
v minulosti. „Azda je na to 
posledná možnosť v tomto 
čase, v týchto mesiacoch. Pre-
to sa obraciame na starých 
Prešpurákov, ich potomkov 

a príbuzných s touto verejnou 
výzvou. Pozrite sa láskavo do 
svojich rodinných albumov, 
pozostalostí po svojich rodi-
čoch i prarodičoch, do zabud-
nutých kufrov na povalách 
starorodičovských domov. 
Pokúste sa nájsť staré pohľad-
nice, alebo rodinné fotografi e 
zhotovené v Horskom parku. 
Radi by sme z nich urobili, 
s Vašim súhlasom, výstavu 
a radi by sme ich použili pri 
Štúdii o Horskom parku, kto-
rú práve spracúvame. Mala by 
byť podkladom pre citlivú ge-
nerálnu obnovu parku,“ kon-
štatuje vo výzve nadácia. 

(red, rl)

Nadácia Horský 
park, OZ Brati-
slavské rožky, OZ 
PamMap. Originály 
starodávnych foto-
grafi í naskenujeme 
a obratom vrátime 
majiteľom spolu so 
skenmi. Pre účely 
výstavy, zverejne-
nia na web strán-
kach a na facebo-
oku, ako aj Štúdie 
by sme použili iba 
skeny. Naše kontak-
ty: Nadácia Horský 
park, Majakovské-
ho 13, 81104 Bra-
tislava, horaren@
horaren.sk, Kamil 
Procházka 0903 
710888.
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Ešte ste neboli v bratislavskej ZOO? 
Uvidíte napríklad aj šesť nádherných vlkov

Bratislavská ZOO sa 
od konca apríla pýši 

novým výbehom pre vlky. 
Najskôr boli vo výbehu 
dvaja, dnes už je možné 
vidieť spolu šesť vlkov,  
štyroch vrátili zo Španiel-
ska, kde boli v deponácii. 
Časom by mohli pribud-
núť aj mláďatá gravidnej 
vlčej samice z pražskej 
Zoologickej záhrady. 
 Vybudovaním nového 

chovného zariadenia tak majú 

vlky po rokoch vhodné, vyho-

vujúce a dôstojné podmienky 

na život. Donedávna totiž boli 

dočasne umiestnené v chov-

nom zariadení po hyenách, 

keďže bratislavská ZOO mala 

byť len ich dočasnou zastáv-

kou a chov týchto vlkov ne-

plánovala. 

Môžete kŕmiť niektoré 
zvieratá
 Počas víkendov môžu 

záujemcovia prísť a zažiť ko-

mentované kŕmenie zvierat. 

Táto možnosť sa začala v máji. 

Tohtoročné komentované kŕ-

menia končia 1. októbra. Za 

pekného počasia sa každý ví-

kend môžu návštevníci dozve-

dieť niečo nové o vybraných 

druhoch zvierat a dokonca si 

aj niektoré zvieratká nakŕmiť 

potravou, ktorú pripravili pre 

svojich zverencov chovatelia.

Zo ZOO do Aquaparku
 ZOO ponúka od 1. júna 

možnosť, na základe ktorej pri 

zakúpení detskej vstupenky 

do ZOO Bratislava dostane 

jej majiteľ automaticky i det-

skú 3-hodinovú vstupenku do 

Aquaparku Senec.

 Akcia trvá od 1. 6. 2017 

do 30. 9. 2017. Vstupenku do 

Aquaparku je možné vyu-

žiť ihneď, takže po návšteve 

ZOO sa deti môžu prezliecť 

do plaviek a vyraziť do úžas-

ného sveta bazénov a tobogá-

nov.

 (Voľnú vstupenku pre 1 

dieťa je možné v Aquaparku 

Senec uplatniť len pri zakúpe-

ní 1 vstupu pre dospelú oso-

bu, po predložení vyplneného 

kupónu v pokladni Aquapar-

ku Senec).

Časový harmonogram komentovaných kŕmení pri 
jednotlivých druhoch zvierat:

PROGRAM 
KOMENTOVANÝCH KŔMENÍ 2017:

SOBOTA
14:00 Surikaty 

vlnkavé

14:10 Medveď 

hnedý

14:20 Veľké mačko-

vité šelmy 

(leopardy, jaguáre, 

tigre, levy)

14:50 Makaky 

magoty

15:00 Gibony 

zlatolíce

15:15 Žirafy 

Rothschildove, 

zebry Chapmanove

15:25 Hrošíky 

libérijské

15:50 Lamy krotké, 

lamy alpaky

16:00 Kone Pr-

zewalského

 

NEDEĽA
14:00 Kozy kame-

runské

14:10 Medveď 

hnedý

14:20 Veľké mačko-

vité šelmy 

(leopardy, jaguáre, 

tigre, levy)

14:50 Makaky 

magoty

15:00 Gibony 

zlatolíce

15:15 Diviaky visa-

janské

15:25 Diviaky lesné

15:35 Somáre, 

poníky

15:40 Ťavy dvojhrbé

15:50 Kulany turk-

ménske

15:55 Vlky eura-

zijské

16:10 Zubry eu-

rópske

Zmena programu 

vyhradená, komen-

tované kŕmenia sa 

budú realizovať iba 

za pekného počasia.

(red, zoo BA)

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.

Vône a chute ulíc
Five Points, miesto 
kde si musíte dať kávu

Na rohu Panskej a 
Ventúrskej, kde sa 

symbolicky zbiehajú 
dve najstaršie ulice Sta-
rého Mesta je prevádz-
ka, ktorá je splnením 
sna všetkých coffeeholi-
cov. Five Points je svie-
ži mladý koncept, ktorý 
ponúka kávu z obľúbe-
nej slovenskej pražiarne 
9 grams coffee. 
 Poteší tradičné espresso, 
ale aj alternatívne spôsoby 
prípravy kávových nápo-
jov. Svieži dizajn, ktorému 
dominuje rohová čalúnená 
lavica tyrkysovej farby zvá-
dza k posedeniu a k výhľa-
dom na epicentrum mesta. 
Prevádzka taktiež ukrýva 
podzemný priestor, kde sa 
nachádza kuchyňa a obcho-
dík s kávou, čajom a kávo-
vými doplnkami na doma, 
ale aj pre profesionálov. 
Pokiaľ máte radi príjemnú 
domácku atmosféru, iste sa 
tu budete cítiť dobre. Menu 
bolo robené s citom a dô-
razom na detail. Z kuchyne 

odporúčame vyskúšať širokú 
ponuku raňajok, polievky, či 
obľúbené dezerty. Bonviváni 
zas ocenia champagne, ale aj 
pestrú ponuku vín od sloven-
ských, ale aj svetových vinár-
stiev. A potešíme aj skutoč-
ných chlapov – osvieži vás tu 
Pilsner Urquell. Tip: Zbehnite 
dolu do obchodíku a kúpte si 
kávu ako pamiatku na návšte-
vu. Zhovorčivý personál vám 
iste rád poradí pri výbere.

Mesačník Bratislavský 
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Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786

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 dobo-
vých 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 Zoologická záhrada 
Bratislava 

príspevková organizácia
hl. m. SR Bratislavy

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e   z á m e r
na uzavretie zmlúv o nájme častí 
pozemkov, nachádzajúcich sa 
v areáli ZOO Bratislava, Mlynská 
dolina 1A, 842 27 Bratislava 4, 
kat. územie Karlova Ves, parc. 
č. 2883, 2765, 2754/1, 2754/2, 
2875, 2741, 2879, 2742/5, 
2888/10, 2886.
Podmienky, predmet a účel náj-
mu sú zverejnené na internetovej 
stránke www.zoobratislava.sk 
a na úradnej tabuli ZOO Bratisla-
va, na prízemí v budove riaditeľ-
stva, Mlynská dolina 1A, 842 27 
Bratislava 4.

Po Dúbravke sa objavili diviaky aj 
na karloveskom sídlisku Dlhé diely

Po tom, ako sa v máji 
objavili diviaky v uli-

ciach Dúbravky, nám vý-
skyt svine divej onedlho 
hlásili aj obyvatelia Karlo-
vej Vsi, konkrétne na síd-
lisku Dlhé diely. Zdá sa, že 
diviaky chodia v pároch, 
pretože podobe ako v Dú-
bravke, aj tentoraz si vy-
kračovali sídliskom spolu 
dvaja.
 Ako nás upozornili obyva-
telia ulíc Hlaváčikova a Majer-
níkova, v sobotu 13. mája spo-
zorovali pod svojimi oknami 
dva diviaky, ktoré sa prechá-
dzali po sídlisku a zjavne hľa-
dali nejakú potravu pod zub. 
Diviaky sa správali pokojne a 
podľa obyvateľov sa túlali po 
uliciach a neskôr sa dali sme-
rom k rodinným domom pod 
lesom. Ako nás informovala 
obyvateľka Hlaváčikovej uli-
ce, jeden z obyvateľov neďa-
lekých rodinných domov prá-
ve čosi opravoval na svojom 
dome, keď sa diviaky objavili 

len tri metre od neho. Nič sa 
však nestalo a zvieratá pokra-
čovali vo svojej ceste smerom 
do lesa.

Diviak lesný žije v celej juž-
nej polovici Eurázie a v sever-
nej Afrike. Výskyt na Sloven-
sku bol doložený na 87,5 % 
územia. Diviak býva dlhý 0,9 
m až 1,8 m. Chvost má 15 - 
30 cm. Hmotnosť spravidla 
50 - 190 kg (samce) a 35 - 160 
kg (samice), ale v niektorých 
oblastiach, napríklad v Kar-
patoch, majú samce aj 350 kg. 
Juhoeurópske diviaky lesné 
sú celkovo menšie ako seve-
roeurópske. Žijú asi 20 rokov. 
V Európe nežije prakticky len 
vo Veľkej Británii, na Škan-
dinávskom polostrove a v se-
vernom Rusku. Obýva rôzne 
habitaty, živí sa rozmanitou 
potravou, rýchlo behá a vyni-
kajúco pláva. Uprednostňujú 
listnaté a zmiešané lesy a radi 
sa váľajú v bahne.

(rl, red)

Pitným fontánkam v meste sa darí

Pôvodnú fontánu v roku 
1900 dala odliať brati-

slavská fi rma Stollwerk. 
Vyrobili ju v zlievarňach 
moravského mesta Blan-
sko a inštalovali na viace-
rých verejných priestran-
stvách. Súčasná fontána 
je kópiou liatinového ori-
ginálu. Z troch poschodí, 
vrchná časť fontány slúži 
ako napájadlo pre vtáky, 
stredné trysky využíva-
jú na osvieženie ľudia a 
spodná časť je pre kone, 

psy či mačky.
 V súčasnosti je stav s pit-
nými fontánkami v centrál-
nej časti mesta uspokojivý, 
v priebehu uplynulých rokov, 
buď nejaké pribudli alebo 
boli nefunkčné a opravené. 
Údržbu a technickú prípravu 
mestských fontán a pitných 
fontánok zabezpečuje Ge-
nerálny investor Bratislavy 
(GIB), ktorý má vo svojej réžii 
celkovo 55 zariadení, z toho 
41 fontán, 11 pitných fontá-
nok a 3 studne. V roku 2015 

bola napríklad zreštaurovaná 
a opäť uvedená do prevádzky 
pitná fontána, ktorá je na dru-
hom nádvorí bratislavského 
Primaciálneho paláca. Fontá-
na má názov Váza II.
 Minulý rok v auguste pri-
budli tri nové exteriérové 
pitné fontánky, ktoré osadi-

la Bratislavská vodárenská 
spoločnosť (BVS) na troch 
frekventovaných miestach 
v Bratislave pri príležitosti 
130. výročia spustenia verej-
ného zásobovania hlavného 
mesta pitnou vodou.
 

(red)
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