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Vyzerá to, že do Lesoparku jazdí na 
rôzne povolenia zbytočne veľa áut 
Napriek celoročnému 

zákazu vjazdu do Bra-
tislavského lesoparku zo 
strany Železnej studienky 
pre vodičov áut, okrem 
MHD, jazdí podľa mest-
ského poslanca Petra Ha-
nulíka na rôzne povolenia 
zbytočne veľa vozidiel na 
základe rôznych povolení.
 Mestský poslanec Peter 
Hanulík si myslí, že na rôzne 
výnimky jazdí na Železnú stu-
dienku príliš mnoho áut a je z 
toho sklamaný. Ako uviedol, 
mnohí sa tam do práce vozia 
autom a mestské lesy by mali 
presadzovať vozenie sa ekolo-
gickejšími vozidlami. „Vjazd 
by tam mali mať povolené len 
autá, ktoré robia obslužnú 
činnosť. Nemali by tam lesáci 
jazdiť na krátke vzdialenosti, 
povedzme sto metrov, najväč-
ším terénnym autom,“ zdô-
raznil P. Hanulík. Ak dodal, 
je potrebné tieto povolenia 

výnimky na vjazd do Lesopar-
ku prehodnotiť a pustiť tam 
len obslužné autá a prefero-
vať ekologické vozidlá. „Ani 
tí rybári, ktorí chcú výnimky, 
tam nemajú také veľké úlovky, 
aby tam museli jazdiť na veľ-
kých nákladných autách. Tie 
tri ryby, čo chytia, odnesú aj v 
igelitke a ani poľovníci nema-
jú také trofeje, aby tam potre-
bovali jazdiť na autách“.

Magistrát: Približne 300 
povolení v tomto roku
 Bratislavský magistrát nás 
informoval, že v tomto roku 
vydal výnimku na vjazd na 
Železnú studienku v približ-
ne 300 prípadoch. Ako ďalej 
magistrát pripomenul, na Že-
leznej studienke so stupňom 
ochrany 2 v CHKO Malé Kar-
paty, platí prísnejší režim pre 
vjazd áut. 

(pokračovanie na str. 2)

Môže ísť bicykel 
do MHD?

Cyklisti môžu prepra-
vovať svoje bicykle 

od začiatku júla vo všet-
kých dopravných pro-
striedkoch bratislavskej 
MHD, vrátane nových 
trolejbusov a električiek. 
Rozhodol o tom generál-
ny riaditeľ Dopravného 
podniku Bratislava (DPB) 
Milan Urban.
 Bratislava chce aj týmto 
spôsobom podporiť cyklo-
šport v meste. Informovalo o 
tom hlavné mesto.
 DPB však upozorňuje na 
pravidlá, ktoré je potrebné 
pri preprave bicykla dodržia-
vať. Bratislavčania a návštev-
níci hlavného mesta majú 
možnosť prepravy bicyk-
lov v prostriedkoch MHD 
počas víkendov a sviatkov 
bez časového obmedzenia. 
V rámci pracovných dní 
je preprava bicyklov 
možná v časoch od 9.00 
– 13.00 a 18.00 - 06.00 
h. DPB prevádzkuje dve 
špeciálne linky 29 a 30, 
ktoré sú prednostne ur-
čené pre potreby cyklis-
tov s nosičmi pre bez-
pečnú prepravu bicyklov. 
Bežné vozidlá MHD sú 
k preprave cestujúcich 
s bicyklami určené len 
v nevyhnutných prípa-
doch.
 Cestujúci si musí pre svoj 
bicykel zakúpiť dovozný ces-
tovný lístok. Pri preprave bi-
cyklov v prostriedkoch MHD 
je potrebné rešpektovať pra-
vidlá, na ktoré upozorňuje 
DPB z bezpečnostných dô-
vodov. Preprava s bicyklom 
je možná len so súhlasom 
vodiča, ktorého cestujúci 
informuje zdvihnutím ruky 
alebo ústne.
 Prepravu bicykla vodič 
môže odmietnuť v prípade, 
ak je dopravný prostriedok 
plný alebo priestor na pre-
voz bicyklov je už obsadený. 
V prípade, ak sú vozidlá 
MHD vybavené fi xačný-
mi pásmi na prevoz bicyk-
lov, odporúča sa ich použiť. 
Očistený bicykel si cestujú-
ci musia uložiť v priestore 
vozidla bezpečným spôso-
bom tak, aby neobmedzo-
val ostatných cestujúcich. 
V jednom vozidle je možná 
preprava maximálne dvoch 
bicyklov a za prípadne škody 
spôsobené bicyklom je zod-
povedný jeho majiteľ.

(pokračovanie na str. 2)

(pokračovanie na str. 5)

Ďalšia „potemkiáda“ 
alebo skutočná 
obnova?

S Námestím slobody 
bolo v minulosti už 

mnoho plánov, podstatná 
a hádam najvýznamnejšia 
oprava, teda oprava fontá-
ny sa ale neudiala. Práve 
tryskajúca voda z fontány 
Družba, ktorá je už desať 
rokov nefunkčná, dávala 
od jari do jesene tomuto 
námestiu neopakovateľnú 
atmosféru. Či opäť „roz-
kvitne“ lipový kvet do kon-
ca roka 2018, je otázne.

Na obnovu námestia stále 
menej fi nancií
 Asi dva roky rozdielu a 

informácie o fi nančnom prí-

spevku na obnovu Námestia 

slobody sa značne líšia. Kým 

pred dvomi rokmi, teda v roku 

2015, mesto oznámilo, že do 

obnovy námestia chce inves-

tovať 700-tisíc eur, v máji 

2017 je oznámený tohtoročný 

príspevok zo strany hlavného 

mesta 120-tisíc eur. Do pro-

cesu obnovy sa ale pripája vý-

znamný developer, okrem iné-

ho investor novej autobusovej 

stanice - HB Reavis, ktorý sľu-

buje, že na obnovu Námestia 

slobody a následne na projekt 

úpravy námestia, ktorý vzí-

de z verejnej súťaže, prispeje 

sumou 500-tisíc eur. Mesto 

predpokladá ukončenie revi-

talizácie do konca roka 2018. 

Ak pôjde o kozmetické úpravy 

námestia, tak je tento termín 

uveriteľný. Ak ale má ísť o váž-

nejší zásah a poctivý zásah do 

námestia, ktorého výsledkom 

má byť napríklad aj sfunkčne-

nie fontány, je termín viac ako 

nepravdepodobný.

(pokračovanie na str. 4)

Primátor bude informovať o počte herní, ale nie o ich rušení
Primátor Ivo Nesrovnal 

nemusí informovať 
mestské zastupiteľstvo o 
počte herní a kasín, kto-
ré boli uzavreté, či zru-
šené v priamej príčinnej 
súvislosti s nadobudnu-
tím účinnosti všeobecne 
záväzného nariadenia 
hlavného mesta o záka-
ze umiestnenia herní na 
území hlavného mesta SR 
Bratislavy. 

 Primátor Bratislavy Ivo 

Nesrovnal totiž podpísal 

uznesenie č. 810 prijaté mest-

skými poslancami na aprílo-

vom rokovaní len v bode 1. 

Ten hovorí o tom, že primá-

tor má raz za pol roka pred-

ložiť informáciu o aktuálnom 

počte herní a kasín na území 

hlavného mesta. Žiadosť o 

predkladanie informácie sa 

nevzťahuje na herne a kasí-

na uzavreté -zrušené, len na 

základe zákona č. 171/2005 

Z. z. o hazardných hrách a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 Primátor nepodpísal 
uznesenie, aby raz za pol 

roka predložil na zasadnutie 

mestského zastupiteľstva in-

formáciu o počte herní a 
kasín, ktoré boli uzavreté 
(zrušené) v priamej príčin-

nej súvislosti s nadobudnutím 

účinnosti všeobecne záväzné-

ho nariadenia hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 2/2017 zo dňa 

30. 03. 2017 o zákaze umiest-

nenia herní na území hlavné-

ho mesta SR

 Bratislavy. Žiadosť o 

predkladanie informácie sa 

nevzťahuje na herne a kasí-

na uzavreté /zrušené/ len na 

základe zákona č. 171/2005 

Z. z. o hazardných hrách a o 

zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

predpisov. Tým pozastavil 

výkon tohto bodu uznesenia 

z dôvodu, že je podľa neho 

v rozpore so zákonom. Veto 

primátora platí a poslancami 

prelomené nebolo.

 Uznesenie predložil kon-

com apríla 2017 mestský 

poslanec Martin Borguľa, 

ktorý chcel dosiahnuť, aby 

primátor jedenkrát za šesť 

mesiacov predkladal informá-

ciu o aktuálnom počte herní a 

kasín na území hlavného mes-

ta a informáciu o počte herní 

a kasín, ktoré boli zrušené v 

priamej príčinnej sú- súvis-

losti s nadobudnutím účin-

nosti všeobecne záväzného 

nariadenia (VZN) z 30. marca 

2017 o zákaze umiestnenia 

herní na území Bratislavy.

(pokračovanie na str. 7)
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Primátor Nesrovnal: Práca 
mestského zastupiteľstva stráca 
kvalitu a kompetentnosť
„Práca mestského zastu-
piteľstva stráca kvalitu a 
kompetentnosť. Poslanci 
podávajú návrhy, ktoré sú v 
rozpore so základnými práv-
nymi predpismi. To sa týka 
aj tých posledných, ktoré sú 
v rozpore so zákonom o roz-
počtových pravidlách mesta 
a nedá sa s nimi urobiť nič 
iné, ako ich nepodpísať,“ po-
vedal primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal v súvislosti s 
informáciami v našom článku 
(str. 5) o zvolaní mimoriad-
neho zastupiteľstva k nepod-
písaným uzneseniam primá-
tora.   
 Ako ďalej uvádza primátor 
v stanovisku pre Bratislav-
ský kuriér, on podpíše každé 
uznesenie mestského zastupi-
teľstva, vychádzajúce z posla-
neckého návrhu aj v prípade, 

že nebolo predmetom od-
borného posúdenia kompe-
tentnými zložkami hlavného 
mesta po splnení dvoch pod-
mienok: „Po prvé, že takéto 
uznesenie bude v súlade so 
zákonmi Slovenskej republiky 
a po druhé, že takéto uznese-
nie nepôjde proti záujmom 
hlavného mesta a jeho obyva-
teľov.“
 „Žiaľ, poslanci mestské-
ho zastupiteľstva mnohokrát 
predkladajú návrhy, ktoré 
sú v rozpore so základný-
mi právnymi predpismi a sú 
zjavne nevýhodné pre záujmy 
hlavného mesta. Uznesenia, 
prijaté na základe takýchto 
návrhov nemôže primátor 
podpísať,“ uvádza Ivo Nesrov-
nal.

(rl)
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Bratislavské mestské hradby by si zaslúžili viac
Bratislavské mestské 

hradby, resp. to, čo po 
nich zostalo, sú pochopi-
teľne najviac vnímané zo 
strany Staromestskej uli-
ce. A tento malý pozosta-
tok bratislavského opev-
nenia by dnes mohol byť 
skvostom a pýchou Brati-
slavy. Mohol...
 Ak by sme si zidealizovali 
prítomnosť, dnes by mest-
ské hradby boli opravené, 
sprístupnené na sto percent, 
teda aj ich vrchná časť. Večer 
by boli príjemne nasvietené, 
konalo by sa tam množstvo 
podujatí, minimálne každý ví-
kend nejaké dobové trhy, ale-
bo kultúrne podujatia. Mnohé 
z toho sa deje, no na mestské 
hradby dnes zájde málokto. 
Prečo? Problémov je viac.   
 Hlavné mesto už dlhé roky 
váha s ich generálnou opravou 
a hradby sa verejnosti otvára-
jú pomaly a postupne. Asi naj-
zaujímavejšia časť hradieb, ich 
vrchná časť, zostáva pre oby-
vateľov a návštevníkov zatiaľ 
nedostupná. Nikto si tento 
priestor aj kvôli technickým a 
statickým problémom nedo-
volil zatiaľ otvoriť a umožniť 
tak nové pohľady na časť his-
torického centra. Zatvorená 
je tzv Vtáčia bašta, ktorá by 
mohla byť turisticky veľmi 
atraktívna. 

Magistrát o súčasných 
hradbách
 Bratislavský magistrát pri-
pomína, že trasa sprístupne-
nia mestských hradieb vedie 
od Dómu sv. Martina západ-

ným ramenom schodiska cez 
tzv. Úzku uličku za hradbami 
k objektu Vtáčej bašty a ďalej 
až cez priestor medzi hradba-
mi a parkánovým múrom k 
premosteniu Staromestskej 
ulice. Taktiež je sprístupnený 
celý priestor Baxovej veže s 
vyhliadkou na Staromest-
skú ulicu.
 Celé hradby nie je možné 
sprístupniť. Úsek od premos-
tenia Staromestskej ulice až 
po vyhliadkový priestor pri 
Baxovej veže je totiž na zá-
klade rozhodnutia štátneho 
stavebného dohľadu mest-
skej časti Staré Mesto uzav-
retý, nakoľko hrozí padnu-
tie steny susedného objektu 
Kapitulská 6, 8, 10. Tento 
objekt podľa všeobecnej kla-
sifi kačnej stupnice Znalec-
kého štandardu je zaradený 
Ing. Ivanom Holubom do naj-
vyššieho 5. stupňa  - Stavba s 
významnými a havarijnými 
poruchami. Podľa magistrátu, 
vzhľadom na to orgán štátne-
ho stavebného dohľadu vyzval 
vlastníka stavby o vykonanie 
bezodkladnej nápravy. (Ide o 
Esterházyho palác)
 Vtáčia veža nie je prí-
stupná, pretože podľa mesta 
je na prízemí je výstava dobo-
vých zbraní a na druhej starne 
je obvodová stena vyhliad-
kovej plošiny veže  nedosta-
točne vysoká. Mestský ústav 
ochrany pamiatok a Krajský 
pamiatkový úrad spracúvajú 
odborné stanovisko k budú-
cim prácam, ktoré sa na hrad-
bách majú zrealizovať. Toľko 
magistrát hlavného mesta.

 O podujatia na mestských 
hradbách sa v minulosti staral 
Bratislavský okrášľovací spo-
lok, no po určitých sťažnos-
tiach mu nové vedenie mesta 
v roku 2015 zmluvu nepredĺ-
žilo a rozhodlo sa o ne starať 
samo. Zatiaľ je ale okolo hra-
dieb ticho, turisticky sú málo 
zaujímavé. Téme sa budeme 
podrobnejšie venovať neskôr. 

Krátko z histórie hradieb
 Ku koncu 14. storočia 
viedli do mesta tri brány Mi-
chalská severná, Vydrická-zá-
padná a Laurinská-východná. 
V priebehu 15. storočia k nim 
pribudla menšia Rybná brá-
na vedúca na juh k Dunaju a 
brány boli opevnené násypmi 
na príkaz Žigmunda Luxem-
burského po invázii husitov. 
Múry opevnenia boli z kame-
ňa, hrubé od 130 do 160 cm. 
Svoju defi nitívnu podobu zís-
kali v prvej polovici 16. storo-
čia, keď bolo opevnenie posil-

nené v obave pred tureckými 
nájazdmi.
 V novoveku postupne 
hradby strácali na význame a 
na príkaz cisárovnej Márie 
Terézie v r. 1775 bola ich 
veľká časť zbúraná alebo 
zastavaná, priekopy boli 
z hygienických dôvodov 
zasypané a mesto zjedno-
tené s predmestiami. Do 
dnešného dňa sa zachovali z 
pôvodného mestského opev-
nenia len Michalská brána 
a časť hradieb pozdĺž Staro-
mestskej ulice spolu s dvoma 
vežami Vtáčou baštou a Se-
verozápadnou vežou. V čase 
výstavby mosta SNP v 70. 
rokoch 20 storočia bol počas 
demolácií domov na dnešnej 
Staromestskej ulici odkrytý 
veľký úsek opevnenia. V prie-
behu 80. a 90. rokov 20. storo-
čia bolo opevnenie renovova-
né do dnešnej podoby.

(rl, red, foto BK-rl)

Vyzerá to, že do Lesoparku jazdí na rôzne povolenia zbytočne veľa áut 
(Dokončenie zo str. 1)

„Po sprísnení podmienok pre 
vjazd to tejto chránenej ob-
lasti po r. 2015 je nutné po-
volenie vjazdu aj pre subjekty, 
ktoré predtým v pracovných 
dňoch povolenie nepotre-
bovali, ako napríklad Mest-
ské lesy v Bratislave, Štátna 
ochrana prírody SR, Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť, 
a.s. – kontrola vodných zdro-

jov, SHMÚ – prístup k vodo-
mernej stanici ,Mlyn Klepáč, 
Slovenský rybársky zväz. 
V takýchto prípadoch sa vy-
dávajú povolenia s dlhšou do-
bou platnosti, max. však na 1 
rok,“ uvádza hlavné mesto. 
 Ako dodalo, iné je to v prí-
pade krátkodobých akcií, ako 
sú teambuildingy, športové, 
kultúrne či iné spoločenské 
podujatia a ich materiál-
no-technické zabezpečenia, 

kde sa jedná zväčša o jedno-
razové povolenia na vjazd do 
areálu Železnej studienky. Po-
volenia sa vydávajú na základe 
posúdenia žiadosti aj rybárom 
(držiteľom rybárskeho opráv-
nenia) a členom rybárskeho 
zväzu alebo ľuďom so zdra-
votnými problémami, resp.  
ZŤP.

(rl, red)

Môže ísť bicykel do MHD?
(Dokončenie zo str. 1)

Prednostné právo nastúpiť má 
cestujúci na invalidnom vozí-
ku alebo s detským kočíkom. 
Pravidlá prepravy bicyklov vo 
vozidlách MHD sú dostupné 
aj na webovej stránke DPB, 
k dispozícii sú aj videoukážky.
 V minulých rokoch vypra-
voval DPB aj tzv cyklobusy. 
Napríklad v roku 2010 boli 
k dispozícii od konca apríla. 
Niektoré autobusy mali špe-
ciálny príves na prevoz bi-
cyklov. Premávali cyklobuso-
vé linky 128 a129 po trasách 

z Ovsišťa do Devínskej No-
vej Vsi, pričom zastaví na za-
stávkach Ovsište, Dulovo ná-
mestie, Trnavské mýto, SAV/
Predstaničné námestie, Hro-
boňova, Patrónka, Drobného, 
Švantnerova, Štefana Králika, 
Na hriadkach. Cestovný po-
riadok linky 128.
 Linka 129 premávala 
z Ovsišťa do Devína, pričom 
zastaví na zastávkach Ovsište, 
Námestie hraničiarov, Nový 
most, Botanická záhrada, Vo-
dárenské múzeum (Riviéra), 
Hrad Devín.

(rl, red) 

Do konca augusta môžete 
zlegalizovať pripojenie na kanalizáciu

Milí čitatelia, ako ste sa 
mohli prednedávnom 

z médií dozvedieť, Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť, 
a.s., (BVS) vyhlásila „ge-
nerálny pardon“. Ak patríte 
k producentom odpadových 
vôd, ktorí sú bez zmluvy 
pripojení na verejnú kanali-
záciu, máte do 31. augusta 
2017 možnosť zlegalizovať 
svoje pripojenie, pričom si 
od Vás nebudeme uplat-
ňovať náhradu škody ani 
zmluvnú pokutu. 
 BVS na základe zmluvy 
zásobuje pitnou vodou viac 
ako 120 000 odberných miest. 
Z tohto počtu však približne 13 
400 odberných miest nemá 
uzatvorenú zmluvu o odvá-
dzaní odpadových vôd napriek 
tomu, že sa v ich tesnej blíz-
kosti nachádza verejná kana-
lizácia. Preto sme sa rozhodli 
pristúpiť ku „generálnemu 
pardonu“ ako ústretovému 
kroku voči našim klientom, 
ktorí majú s BVS uzatvorenú 
zmluvu na dodávku pitnej vody 
z verejného vodovodu (platia 
vodné), ale nemajú zavedenú 
službu „odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd“ (stočné) ale-
bo „odvádzanie a čistenie vôd 
z povrchového odtoku“ (zráž-
ky), prípadne do verejnej 
kanalizácie odvádzajú odpa-
dové vody z iných (napr. vlast-
ných) zdrojov. 
 Po „generálnom pardo-
ne“, teda od septembra 2017 
pristúpime k odhaľovaniu 

neoprávnených pripojení po-
mocou špeciálnych monitoro-
vacích vozidiel (viď foto), ktoré 
má BVS k dispozícii. Nepôj-
de o jednorazovú akciu, ale 
o naštartovanie dlhodobého 
a systematického procesu. 
V prípade, že sa po skončení 
„generálneho pardonu“ preu-
káže neoprávnené vypúšťanie 
odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie, bude si BVS od 
takýchto producentov uplat-
ňovať náhradu škody a aj 
zmluvnú pokutu – v prípade 
fyzickej osoby (nepodnikateľa) 
vo výške 300 EUR a v prípade 
ostatných producentov vo výš-
ke 3000 EUR. Veríme však, že 
našu ponuku zlegalizovania 
pripojenia na verejnú kanalizá-
ciu využije čo najviac ľudí, a že 
tak nebudeme musieť pristúpiť 
k sankciám. 
Podrobné informácie ako 
postupovať nájdete na 
stránke www.bvsas.sk.

Mgr. Rastislav Gajarský
fi nančno-obchodný riaditeľ 
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Štefan Holčík: Ak by Mária Terézia bola mužom, 
tak dnes po ňom ani pes neštekne
S historikom, archeoló-

gom, autorom a spo-
luautorom mnohých kníh 
a propagátorom Brati-
slavy Štefanom Holčí-
kom, sme sa pozhovárali 
o Márii Terézii. Nielen o jej 
vzťahu k Prešporku, ale aj 
o legendách o nej, ktorým 
sa verí. Rozhovor prináša-
me pri príležitosti 300. vý-
ročia narodenia Uhorskej 
a Českej kráľovny.

Mária Terézia bola vraj, aj 
napriek vláde osvieteného 
absolutizmu, dosť konzer-
vatívna, presvedčená ka-
tolíčka protireformačného 
zamerania. Na druhej stra-
ne sa obklopovala osvie-
tenými poradcami. Ako to 
vlastne bolo?
 Mária Terézia bolo diev-
ča z vysokopostavenej rodiny 
a k jej základnej výchove pat-
rilo náboženstvo. Keď zdedila 
trón, mala tuším 23-24 rokov, 
bola tehotná a vôbec nebola 
pripravená vládnuť. Myslím 
vzdelanosťou. Mala klasické 
vzdelanie ako všetky dievčatá, 
zrejme vedela na niečo brn-
kať, či trošku vyšívať. Ale ne-
mala nič, čomu by sme dnes 
povedali diplomatické, poli-
tické, či univerzitné vzdelanie. 
Naozaj bola vychovaná veľmi 
katolícky a jej spovedníci boli 
až do jej smrti jezuiti - aj keď 
pápež medzitým jezuitský rád 
zrušil. Keď sa stala panovníč-
kou, darovala jezuitom budo-
vu vo Viedni, v ktorej žili jej 
rodičia. Volalo sa to Schloss 
Favorita a darovala im ju na 
školu. Mária Terézia bola vy-
chovaná tak, že sa niekoľko-
krát denne modlila, minimál-
ne raz do dňa išla na omšu. 
V nedeľu a na sviatok chodila 
na omšu aj šesťkrát a vždy do 
iného kostola. A áno, bola veľ-
mi konzervatívna. Na druhej 
strane bola ochotná prijímať 
pokrokové myšlienky. V ob-
dobí, keď veľa detí zomieralo 
na ovčie kiahne, jej osobný 
lekár, Holanďan Gerard van 
Swieten poradil, aby dala svo-
je deti vakcinovať. Vtedy to 
vlastne znamenalo, že z nich 
urobil pokusných králikov. 
Ona s tým ale súhlasila a väč-
šina jej detí ovčie kiahne pre-
žila. Preto sa to volá vakciná-
cia, lebo po latinsky sa povie 
krava vacca. Z kravy zobrali 
sérum a dieťaťu ho naočkova-
li. Isteže hrozilo, že jej  mohli 
umrieť všetky deti. No nestalo 
sa tak.

A čo Mária Terézia a slo-
bodomurárstvo?
 Jej manžel, ktorý bol zá-
roveň aj jej druhostupňový 
bratranec, bol slobodomu-
rárom. A slobodomurárstvo 
bolo v tom období niečo, načo 
sa cirkev pozerala ako na pro-
ticirkevné dianie.  
 Ale oni boli veľmi pokro-
koví a aj Jozef II. a všetci po-
tom. Mária Terézia napriek 
tomu, že sama bola veľmi 
konzervatívna, bola celý život 

obklopená množstvom osvie-
tenejších ľudí ako bola ona 
sama. Slobodomurárov ale 
nepodporovala, dokonca vo 
Viedni nesmeli mať lóžu. Aj 
preto chodili kvôli tomu sem, 
do vtedajšieho Prešporku. 

Mária Terézia a reformy. 
Bežne ľudia poznajú na-
príklad tú školskú. Čo ale 
bolo treba reformovať, 
keď školstvo v podstate 
len začínalo? Nebol to len 
určitý začiatok vzdeláva-
nia pre pospolitý ľud?
 Treba si uvedomiť, že 
evanjelici mali v tomto meste 
už od roku 1606 svoje gym-
názium a bolo to protestant-
ské gymnázium. Síce živorilo, 
ale existovalo. Aj jezuiti tu už 
v prvej tretine 17. storočia 
zriadili svoju školu. A exis-
tovali tu aj židovské školy. 
Šľachtici nechodili do škôl, 
mali privátnych učiteľov.  
 Ale Mária Terézia, a teraz 
to berte ako v úvodzovkách, 
celé školstvo poštátnila na 
základe odporúčania svojich 
radcov. Tí pochopili, že nie je 
dobre, ak každá škola vyučuje 
niečo iné. Naviac si uvedomo-
vali, že inteligentní, alebo ako-
tak vzdelaní ľudia sú lepší, ako 
nevzdelaní. A chceli, aby všet-
ci ľudia vedeli minimálne čítať 
a písať. Nemuseli vedieť už 
nič iné. Nebolo to o povinnej 
školskej dochádzke, ale rodi-
čia zodpovedali za to, aby deti 
mali základné vzdelanie.

Mária Terézia a Bratislava. 
Je pravdou, alebo legen-
dou, že mala rada Brati-
slavu? 
 Tomu, čomu dnes hovo-
ríme Bratislava, boli v jej ob-
dobí dve rôzne veci. Mesto 
Pressburg a Hrad Pressburg. 
Boli to dve lokality, navzá-
jom oddelené hradbami 
a priekopami. Mária Terézia, 
aj keď bola v Pressburgu, ne-
znamená to, že bola v meste. 
Bola na hrade. Ale do mesta 
samozrejme chodila. Nie je 
ale isté, či pred svojou koru-
nováciou v Prešporku vôbec 
bola. Prišla sem na ňu v roku 
1741 a údajne na predkoruno-
vačnom sneme sľúbila uhor-
ským magnátom, že počas 
svojej vlády bude v Uhorsku 
občas aj pobývať. Koruno-
vali ju v júni a do decembra 
tu naozaj zostala. Nie však 
preto, že by to mesto alebo 
hrad milovala, ale preto, lebo 
jej švagor z Mníchova sa dal 
korunovať za českého kráľa a 
v meste Linz sa dal vyhlásiť 
za knieža Horného Rakúska. 
A postupoval na Viedeň. A tak 
bolo nebezpečné vrátiť sa do 
Viedne, pretože ju mohol ob-
sadiť. Takže tu chvíľu bývala. 
V tomto období jazdili každý 
deň poslovia medzi Viedňou a 
Prešporkom a keď niečo pod-
písala, odniesli to do Viedne. 
 Problémom bol hradný 
palác, ktorý bol v zásade ne-
obývateľný. Nebol tam na-
príklad nábytok. Aj anglic-

ká kráľovná keď sa sťahuje 
z Windsoru do Balmoralu, 
tak si so sebou všetko vozí, 
vrátane nábytku. Aj pri iných 
návštevách panovníkov poži-
čiavali zariadenie do kráľov-
ského paláca z meštianskych 
a šľachtických domácností. 
Takže o naozajstnom rodin-
nom bývaní v hradnom paláci 
nemohla byť reč. Po šiestich 
mesiacoch pobytu na hrade 
odišiel najskôr jej manžel a 
potom aj ona s deťmi a už sa 
sem nikdy nevrátila na dlhšie 
ako na 3-4 týždne. A to vždy 
len vtedy, keď bol Uhorský 
snem. Do roku 1765, keď 
zomrel jej manžel, bola Mária 
Terézia v Prešporku len štyri-
krát. Možno tu bola niekedy aj 
inkognito, najmä v rokoch po 
manželovej smrti.
 Raz napríklad navštívila 
kláštor Notre Dame, čo je za 
hradbami mesta. Keď mníš-
kam postavili novú budovu, 
Mária Terézia sa zúčastnila na 
slávnosti a aj na slávnostnej 
omši. No spať išla do Kittsee 
a na druhý deň pokračovala v 
účasti na slávnosti. 
 Napríklad neexistuje žiad-
ny záznam, že by Mária Teré-
zia čo i len jedenkrát navští-
vila radnicu tohto mesta. Išla 
napríklad do kostola, ale nie 
do mesta - ale do Kapucí-
nov, lebo tí bola za hradbami 
a chodila tam počas svojich 
pobytov skoro každý deň. 
Niekedy zašla aj do kostola 
do Dómu, ale nie každý deň a 
nie každý týždeň. Oveľa čas-
tejšie bola napríklad v Schloss 
Hofe, ktorý dala prebudovať 
po manželovej smrti. Omno-
ho častejšie bola aj v Manner-
sdorfe, ktorý je pri obci Bruck 
and der Leitha, kde mala pa-
lác a vlastné termálne kúpele. 
Často pobývala s rodinou v 
Holíči. 

Urobila niečo s neobýva-
teľnými priestormi brati-
slavského hradného pa-
láca?
 Nemoderné a nepouži-
teľné priestory dala prerobiť. 
Architekt Pacassi ich v päťde-
siatych rokoch osemnásteho 
storočia prebudoval a v roku 
1761 už boli hotové. Dala vy-
budovať aj čestné nádvorie 
pred palácom a balkón, ktorý 
je nad hlavnou bránou a ktorý 
tam predtým nebol.

Ako to bolo s údajným 
antisemitizmom Márie Te-
rézie? 
 Ľudia si neuvedomujú, že 
antisemitizmus neznamená 
antijudaizmus. Slovo semi-
ta by malo mať pôvod podľa 
mena jedného zo synov, kto-
rých mal Noe, a ktorý sa volal 
Sem.
 No a jeho potomkovia sú 
semiti. Ale medzi semitov 
patria aj Arabi, nielen Židia 
a aj Etiópčania, ktorí sú kres-
ťania už 2000 rokov. Takže je 
to popletené. Mária Terézia 
nemohla byť nič iné, preto-
že bola vychovávaná v tom 

duchu, že Židia sú tí zlí, pre-
tože zavraždili Krista. Ibaže 
zabudli, že aj Kristus bol Žid. 
Nemožno o Márii Terézii, ale-
bo o  Husovi, či Luterovi po-
vedať, že boli antisemiti. Bola 
to ich výchova.

Hovorí sa, že česká šľach-
ta Máriu Teréziu nemala 
veľmi rada a mysleli si, že 
ani ona ich.  Prečo?
 Keď zomrel otec Márie 
Terézie, Česi si zvolili najskôr 
za svojho panovníka kurfi rsta 
z Mníchova. Nekorunovali 
ju, ale jej švagra - Karola Al-
berta, ktorý vlastne okupoval 
Prahu. Prišiel do nej s armá-
dou a české stavy, keďže im 
nič nezostávalo, sa postavili 
na jeho stranu. Až keď zomrel 
a jeho syn sa vzdal trónu a 
ďalších nárokov, bola Mária 
Terézia korunovaná za čes-
kú kráľovnú. Česi podľa mňa 
vydedukovali, že ich nemala 
rada preto, lebo počas celého 
svojho života prišla do Prahy 
len dvakrát... Treba si ale uve-
domiť, že Mária Terézia bola 
v priebehu asi 20 rokov svojho 
života tehotná a pre ňu nebola 
slasť ďaleko cestovať. Mohla 
sa pohybovať v okolí tak asi 
50 kilometrov od Viedne. My 
sme 60 km, čo vtedy bolo 10 
míľ.

Túto vzdialenosť prešli 
kočom asi za aký dlhý 
čas?
 To sa nedá presne pove-
dať, pretože niekedy sa plavili 
aj loďou. Napríklad prišli lo-
ďou do Deutsch-Altenburgu, 
kde prenocovali a potom pri-
šli do Prešporka, či Schloss 
Hofu. Napríklad Mozartov 
otec bol raz v Bratislave v de-
cembri pred Vianocami a keď 
sa vracal do Viedne, išiel do-
stavníkom. Trvalo mu to dva-
násť hodín...! Bola totiž straš-
ná zima, cesta bola hrboľatá a 
zamrznutá... Ale z Viedne do 
Prešporka trvala cesta nieke-
dy iba tri hodiny, to keď na-
príklad poslali posla na koni. 
Pripomínam, že Mária Teré-
zia prišla na svoju korunová-
ciu na koči a nie na koni, ako 
bolo zvykom pre mužských 
korunovaných panovníkov. 
V tom čase bola tri mesiace 
po pôrode a predstava, že by 
sa panovníčka celý život pre-
súvala na koni je mylná. Ako 
dieťa sa určite učila jazdiť na 
koni, no v ženskom sedle.
 
Celý rozhovor nájdete na 
www.bakurier.sk

Robert Lattacher

Zatvorené obchody počas 
sviatku vyhnali za hranice tisíce 
Bratislavčanov

Napriek tomu, že Slo-
vensko bolo na štátny 

sviatok 5.júla bez otvore-
ných obchodov, Slováci 
si do nich cestu našli. Naj-
mä tí, bývajúci pri hrani-
ciach. A to, že Bratislava 
disponuje silným nákup-
ným potenciálom, zistili 
hlavne susedné obce a 
mestečká v Rakúsku. V 
okolí hraničných priecho-
dov sa tvorili kolóny, ako 
po roku 1990 po otvorení 
hraníc so západom.
 Napriek tomu, že na Slo-

vensku už platí zákon, podľa 

ktorého sú počas štátnych 

sviatkov obchody zatvorené, 

státisíce ľudí, ktorí žijú ne-

ďaleko hraníc (Slovensko má 

hranicu s Českou republikou, 

Poľskom, Ukrajinou, Maďar-

skom a Rakúskom), si pokoj-

ne mohli vyjsť na nákupy. A 

Bratislava je toho dôkazom 

- zápchy na cestách do Kitt-

see, či Hainburgu boli pre 

mnohých Rakúšanov neprí-

jemným prekvapením práve 

5. júla. 

 Podobná situácia bola 

podľa našich informácií aj 

v okolí Komárna a asi aj 

v ďalších, najmä pohranič-

ných lokalitách Slovenska. 

Je pravdou, že aj v uplynu-

lých rokoch hľadali Slováci 

počas nášho sviatku cestu 

do obchodných centier, na-

príklad Parndorfu - využijúc 

voľný deň na nákupy.  Ale je 

aj pravdou, že zatvorenie ob-

chodov na Slovensku, túto 

pre niektorých „nezmyselnú 

turistiku“, tento fakt ešte viac 

podporil. 

 Mnohí v súvislosti so za-

tvorením obchodov počas 

sviatkov argumentujú, že nej-

de o dobré rozhodnutie, pre-

tože Slováci pôjdu nakupovať 

aj tak a budú nechávať penia-

ze v zahraničí, čím prichádza 

náš slovenský maloobchod o 

peniaze. Veď priznajme, že 

model, aký parlament schvá-

lil, nemožno nazvať inak ako 

falošná ochrana pracujúcich. 

Všetci predavači napríklad na 

čerpacích staniciach, čašní-

ci, kuchári, cukrári, hoteloví 

zamestnanci, či predavači su-

venírov nárok na oddych ne-

mali. Dalo by sa povedať, že 

sme si dali dva vlastné góly: 

1. prichádzame o nemalé 

dane, ktoré tým pádom ostá-

vajú v zahraničí, 2. deformo-

vali sme trh práce a trhové 

prostredie metódami, aké 

poznáme spred roku 1989...

Nezmyselné paradoxy 
v uliciach Bratislavy
 Za všetko vraví pohľad na 

jedno zaplnené bratislavské 

námestie v centre, kde ľudia 

iba krútili hlavou, keď vedľa 

seba videli 5. júla zatvorené 

kvetinárstvo aj trafi ku, ale 

otvorený obchod suvenírov. 

Ďalší „zjav“ sa nám naskytol 

v Poluse, kde sa v prázdnom 

centre vynímala otvorená 

herňa s hazardnými hrami.

 Zatvorenie všetkých ob-

chodov 5. júla stanovuje no-

vela Zákonníka práce, ktorá 

platí od júna tohto roku. Za-

vádza neotvorenie predajní 

počas sviatkov a niektorých 

dní pracovného pokoja, teda 

celkovo 15,5 dňa v roku. Vý-

nimku tvoria lekárne, predaj-

ne na letiskách, prevádzky so 

službami, či čerpacie stanice 

a pod. 

 Podľa nového Zákonní-

ka práce majú byť obchody 

povinne zatvorené 1. janu-

ára, 6. januára, na celé Veľ-

konočné sviatky, 1. mája, 

8. mája, 5. júla, 29. augusta, 

1. septembra, 15. septembra, 

1. novembra, 17. novembra, 

24. decembra po 12. hodine, 

25. decembra a 26. decembra.

(bak, foto red)
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Ako bude vyzerať doprava v Bratislave do 
roku 2020? Skutočnosť alebo fi kcia?
S veľkou pompou mi-

nulý rok ohlasovali 
hlavné mesto, Železnice 
SR (ŽSR), ale aj minister-
stvo dopravy, že vznikom 
železničných zastávok 
v Bratislave a v jej okolí, 
sa postupne zlepší kri-
tická zahustená doprava 
v hlavnom meste. Zatiaľ 
sa ale nič nedeje a čaká 
sa na potvrdenie návrhov, 
prostredníctvom  štúdie 
uskutočniteľnosti v rámci 
projektu Uzol Bratislava. 
 Štúdia by podľa infor-
mácií ŽSR mala byť hotová 
v auguste tohto roka, ale pod-
ľa ministerstva dopravy naj-
skôr až začiatkom roka 2018. 
Na základe zmluvy z 20. júna 
2016 ju robí štvorčlenné zdru-
ženie na čele so spoločnosťou 
Reming Consult, a.s.. Ďalšími 
členmi sú Sudop Praha, a.s., 
Prodex Bratislava, s.r.o. a Do-
pravoprojekt, a.s. Bratislava. 
Zmluvná cena nadlimitnej 
zákazky realizovanej v zmysle 
zákona o verejnom obstará-
vaní je 1 298 880,00 eur bez 
DPH. Štúdia je rozdelená na 
šesť etáp.
 Ako pripomenulo mi-
nisterstvo dopravy, v rám-
ci operačného programu je 
plánovaných sedem samo-
statných stavieb - terminálov 
integrovanej osobnej prepra-
vy (TIOP), ktoré majú zvýšiť 
dostupnosť a umožnia lepší 
integrovaný prestup medzi 
železničnou dopravou a mest-
skou hromadnou dopravou 
v rôznych častiach Bratislavy. 
„Samotná realizácia terminá-
lov sa, v prípade ak ich výstav-
bu potvrdí štúdia, plánuje do 
roku 2020“. 

Čo sa vlečie neutečie?
 Železnice SR pre Brati-
slavský kuriér potvrdili, že 
zastávky by mohli byť vybu-
dované do roku 2020.
 Podľa hovorkyne Železníc 
Slovenskej republiky Martiny 
Pavlíkovej, ŽSR zabezpeču-
jú projektovú prípravu sta-
vieb terminálov integrovanej 
osobnej prepravy v úseku 
Devínska Nová Ves, Hlavná 
stanica, Podunajské Bisku-
pice a záchytné parkoviská 
v dopravných bodoch Zohor, 
Nové Košariská, Ivanka pri 
Dunaji a Pezinok. Finančne je 
podľa nej projekt na pleciach 

ministerstva dopravy, ktoré 
naň 85 percent potrebných 
peňazí získa z eurofondov. 
Ako prvé sa začnú stavať sta-
nice vo Vrakuni, Ružinove, 
Trnávke, tie by mali byť pod-
ľa rezortu dopravy hotové už 
v rokoch 2017 až 2019.
 Teraz máme ale takmer 
polovicu roka 2017 za sebou 
a dokončenie štúdie usku-
točniteľnosti bude hotové 
pravdepodobne začiatkom 
roka 2018. Potom môžu za-
čať úrady konať a možno 
v polovici roka 2018 sa začnú 
stavebné konania, ktoré tiež 
netrvajú pár dní. Predpokladá 
to aj schválenie eurofondov na 
tento účel. Aj laik môže teda 
vidieť, že začiatok výstavby 
nebude zrejme skôr ako kon-
com roka 2018...Či sa do sľu-
bovaného roku 2020 stihne 
vybudovať všetkých sedem 
zastávok v Bratislave, zostáva 
otázne....

Ak to ale všetko dopadne 
dobre, zviezť vlakom sa cestu-
júci budú môcť do viacerých 
okrajových častí Bratislavy 
ako Vrakuňa, Devínska Nová 
Ves, Lamačská brána, Mladá 
garda, Patrónka, Trnávka, ale 
aj Ružinov. 

Na internetovej stránke 
ŽSR sú aj ďalšie informá-
cie o tomto projekte. Nie-
ktoré z nich vám prináša-
me:

Ako bude vyzerať doprava 
v Bratislave do roku 2020?
 Štúdia prinesie komplex-
nú analýzu súčasného stavu 
a bude riešiť budúcnosť, do-
pravnú perspektívu, rozvoj, 
modernizáciu a vzájomné 
dopravné prepojenia 10 že-
lezničných úsekov v Bratislave 
a okolí, 12 železničných staníc 
v rámci Bratislavy a 12 me-
dzistaničných úsekov.
 Štúdia má zodpovedať 
otázky rozvoja dopravnej in-
fraštruktúry do roku 2020 – 
zlepšením služieb železničnej 
dopravy, zvýšením priepust-
nosti a spoľahlivosti, zlepše-
ním prevádzky, interoperabi-
lity a bezpečnosti železničnej 
infraštruktúry, skrátením 
cestovného času, znížením 
hluku a ďalších environmen-
tálnych dopadov v rámci uzla 
Bratislava. V budúcnosti by sa 

tak mal uzol stať aj základom 
pre prímestskú dopravu v 
rámci Integrovaného doprav-
ného systému v Bratislave a 
nosného systému hromadnej 
dopravy. Pri príprave štúdie 
budú zohľadnené už jestvu-
júce štúdie, projekty a stavby, 
vrátane projektov TEN T, pro-
jektu Terminálov integrovanej 
osobnej prepravy v Bratislave, 
ako aj záchytných parkovísk 
pre Integrovaný dopravný 
systém Bratislavského samo-
správneho kraja a ďalších. 

V rámci štúdie sa bude riešiť 
aj železničná stanica Bratisla-
va Filiálka ako centrálna sta-
nica mesta pre prímestskú do-
pravu s kratšími nástupišťami 
umiestnenými v menšej hĺbke 
pod povrchom a tým aj bliž-
šie k nadväzujúcim zastávkam 
MHD na Trnavskom Mýte.

Železničné úseky, ktoré 
rieši štúdia realizovateľ-
nosti: Bratislava Devínska 
Nová Ves – štátna hra-
nica SR /Rakúsko (Mar-
chegg), Kúty – Bratislava 
hlavná stanica, Bratisla-
va hlavná stanica - Rača, 
Bratislava hlavná stani-
ca – Vajnory, úsek Brati-
slava východ odchodová 
skupina Juh – Bratislava 
východ vchodová skupi-
na - Odbočka Vinohrady 
– Bratislava predmestie 
– Bratislava-Nové Mesto –
Bratislava UNS – Bratisla-
va-Petržalka – Rusovce – 
Rajka „štátna hranica SR/
MR (ŽSR/GYSEV)“. 
 Ďalej úsek Bratisla-
va hlavná stanica - Nové 
Mesto, úsek Bratislava 
predmestie – Bratislava 
fi liálka, Bratislava-Vajno-
ry – Bratislava východ 
odchodová skupina Sever 
– Bratislava východ vcho-
dová skupina – Bratisla-
va-Rača a Bratislava-Vaj-
nory – Bratislava východ 
odchodová skupina juh 
- Odbočka Vinohrady, Bra-
tislava- Petržalka - štátna 
hranica SR/RR (ŽSR/ӦBB) 
(Kittsee), Bratislava-Nové 
Mesto – Podunajské Bis-
kupice – (Dunajská Stre-
da) Medzistaničný úsek 
Bratislava-Nové Mesto – 
Podunajské Biskupice.

(rl, red)

Hlavné mesto podalo 
dovolanie proti uzne-

seniu Krajského súdu 
v Bratislave, podľa kto-
rého musí mesto zniesť 
odklad povinnosti spo-
ločnosti Transprojekt 
odovzdať mestu do vlast-
níctva stavebné objekty 
a plánované investície na 
Predstaničnom námestí. 
Oznámil to nedávno pri-
mátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal.
 Šéf bratislavskej samo-
správy trvá na tom, že zmlu-
va medzi mestom a spoloč-
nosťou Transprojekt, ktorá 
mala obnoviť priestor pred 

bratislavskou Hlavnou sta-
nicou, je zrušená, tak ako o 
tom rozhodli poslanci mesta 
v decembri 2016. Podľa Ne-
srovnala na tom nič nemení 
ani rozhodnutie krajského 
súdu, ktorý sa podľa investo-
ra stotožnil s právnym názo-
rom advokátov spoločnosti, 
konkrétne v tom, že plnenie 
zmluvy zo strany spoločnosti 
je viazané na súčinnosť mesta. 
Nesrovnal takúto prezentáciu 
súdneho rozhodnutia považu-
je za propagandu a oportunis-
tické klamstvo.
 „Nebolo to žiadne roz-
hodnutie vo veci. Išlo o ne-
odkladané opatrenie, aby sme 

sa kvázi správali podľa tej 
zmluvy, ale tá zmluva skonči-
la v decembri 2016, my sa už 
nemáme podľa čoho správať,“ 
uviedol Nesrovnal. Primátor 
zopakoval, že dôvodom od-
stúpenia od zmluvy so spoloč-
nosťou Transprojekt bol fakt, 
že investor si neplnil zmluvu a 
nič z toho, čo mal v rámci ob-
novy predstaničného priesto-
ru urobiť, nezrealizoval. „To 
všetko, čo sa tam opravilo, 
urobilo mesto,“ zdôraznil 
Nesrovnal. Primátor pouká-
zal zároveň na to, že konateľ 
Transprojektu Igor Ballo sa 
podobne ako v kauze Pred-
staničného námestia správa 

aj v ďalších developerských 
projektoch, za ktorými sú s 
Transprojektom personálne 
prepojené fi rmy.
 Menoval pritom nedo-
končenú stavbu sklenenej 
kocky na Hodžovom námes-
tí, chátrajúcu budovu, kde 
sídlilo divadlo Astorka, a tiež 
Kamenné námestie, kde mala 
spoločnosť Igora Balla usku-
točniť výstavbu podzemných 
parkovacích plôch. „Ani v 
tomto prípade neurobil nič, 
mesto preto ešte v roku 2012 
odstúpilo od zmluvy pre ne-
plnenie povinnosti,“ uviedol 
Nesrovnal. „Pán Ballo toto 
rozhodnutie napadol, teraz sa 
preto musí mesto právne brá-

niť,“ komentoval Nesrovnal 
neodkladné opatrenie, ktoré 
súd vydal 12. apríla 2017. Aj 
proti tomuto rozhodnutiu sa 
mesto odvolalo. Nesrovnal 
priznal, že so spoločnosťami 
I. Balla vedie mesto desať 
súdnych sporov. Doteraz 
„tieto naťahovačky“ nechcel 
komentovať, no ako povedal, 
nastal čas pomenovať veci 
priamo a otvorene. Ballo sa 
podľa neho dostal v rokoch 
2004 až 2010 k lukratívnym 
pozemkom a stal sa notoricky 
známym „investorom“.
 „Desať rokov traumatizuje 
Bratislavu a bráni jej rozvoju,“ 
vyhlásil Nesrovnal, ktorý je 
presvedčený, že sám Ballo by 

mal predstúpiť pred verejnosť. 
„Nech sa už neskrýva za svo-
jich právnikov, ale nech príde 
osobne vysvetliť Bratislavča-
nom, čo pre nich a ich mesto 
za desať rokov spravil,“ vyzval 
primátor.
 Podľa mediálnej zástup-
kyne investora Márie Ada-
movej sú primátorove slová 
iba zastieraním zlých krokov 
magistrátu. „V prípade za-
stavenej realizácie projektu 
Predstaničného námestia, Ka-
menného námestia a divadla 
Astória sa primátor sťažuje na 
výsledky vlastných rozhodnu-
tí a nečinnosť zástupcov mes-
ta,“ uviedla Adamová. 

(tasr, red)

Primátor kritizuje nedokončené projekty spoločnosti Transprojekt

Ďalšia „potemkiáda“ alebo skutočná obnova?

(dokončenie zo str. 1)

Navyše, ak chce ešte mesto 
v rámci projektu uskutoč-
niť serióznu súťaž, bude čas 
potrebný na jej priebeh, vy-
hodnotenie a uskutočnenie, 
omnoho dlhší ako je 18, či 19 
mesiacov....

Len na opravu a obnovu 
samotnej fontány Družba, 
ktorá bolo kedysi aj pohľadni-
covým symbolom Bratislavy, 
sa v minulosti, potom, ako sa 
pokazila, odhadovali fi nan-
cie vo výške jedného milióna 
eur... Iste, HB Reavis sľubuje 
zháňanie ďalších peňazí for-
mou zbierky. Možno by bolo 
jednoduchšie, keby sa milión 
eur, ktoré chcel primátor po-
užiť na rekonštrukciu budovy 
Starej radnice, použilo na de-
fi nitívnu obnovu tejto fontá-
ny. Samotné námestie až tak 
veľa nepotrebuje. Po určitých 
stavebných a záhradníckych 
úpravách, by mohlo opäť vy-
zerať dôstojne vo svojej pô-
vodnej podobe. 

„Dve“ etapy 
projektu bez vízie
 Obnova Námestia slobo-
dy má mať dve etapy. Prvou 
etapou je ale bežná údržba 
námestia, teda to, čo je povin-
nosťou hlavného mesta ako 
správcu. Prvou etapou myslí 
mesto zabezpečenie čistoty, 
bezpečnosti a úpravu zele-
ne, ako aj napríklad opravu 
existujúcej dlažby, dodanie 
nových odpadkových košov, 
výmenu poškodených krytov 
žiariviek verejného osvetlenia, 
ako aj náter stĺpov, či očistenie 
odvodňovacích rigolov, stri-
hanie krovín, odstránenie bu-
riny a ďalšie. Teda všetko to, 
čo patrí medzi bežnú údržbu. 
Nedá sa teda hovoriť o etape 
a ani projekte. Prvou etapou 

môže byť príprava architekto-
nického projektu, ktorá ale v 
podstate spočíva v rutinnom 
spracovaní podkladov na zve-
rejnenie súťaže. Mesto by ale 
malo mať predstavu, aké Ná-
mestie slobody chce mať. No 
svoju víziu verejnosti ne-
predstavilo. 
 Zostáva „druhá“ etapa, 
ktorá bude vyhodnotením 
architektonických projektov 
a vybraním investora na jeho 
realizáciu. Ak mesto naozaj 
myslí vážne informáciu, že 
do súťaže zapojí aj študentov 
architektúry, tak tým zrejme 
odradí vážnejších záujemcov, 
pretože študenti architektúry 
zrejme nemajú fi nancie na ná-
kladné a do detailu prepraco-
vané projekty, aké sú schopné 
urobiť profesionálne architek-
tonické kancelárie. V prípade, 
že by došlo len ku kozmetickej 
obnove námestia, teda opra-
ve, či výmene mobiliáru, vý-
mene dlažby, nasadení zelene 
a doplnení námestia o rôzne 
moderné prvky, plus by došlo 
aj k oprave fontány Družba, 
nemuseli by náklady presiah-
nuť dva milióny eur.

Architekt Bohumil Kováč 
o Námestí slobody
 K téme sme oslovili pro-
fesora, architekta Bohumi-
la Kováča, ktorý si myslí, že 
pokiaľ sa v rámci kozmetic-
kých úprav opraví aj fontána, 
ktorá výrazne ovplyvňova-
la aj mikroklímu, tak povie 
projektu ok. „Teraz ale vidím 
dáke pokusy o novú výsadbu 
kríkov. Dôležité je, ako bude 
celý priestor fungovať. Celé to 
stojí na fontáne, pretože ona 
určuje aj kompozíciu priesto-
ru. Ak by mala byt naďalej 
nefunkčná, treba hľadať cel-
kové nové riešenie priestoru. 
Ja nevylučujem ani využitie 
podzemia na parking, alebo aj 

iné funkcie,“ myslí si profesor. 
B. Kováč.
 Profesor Kováč nám zá-
roveň poslal návrh Ústavu 
urbanizmu a územného plá-
novania STU na využitie Ná-
mestia slobody pre účely STU 
- objekt knižnice univerzity. 
Ide o projekt splynutia aka-
demickej pôdy a verejnosti so 
zachovaním všetkej súčasnej 
zelene a s využitím podze-
mia. Ako profesor B. Kováč 
dodal, takýchto návrhov bolo 
na Fakulte architektúry STU, 
napr. v rámci  diplomoviek aj 
niekoľko desiatok. „Náš ná-
vrh sa v podstate zameriaval 
na využitie vnútrobloku na 
vznik akademického verejné-
ho priestoru.

Fontánu Družba postavili 
v rokoch 1979 -1980. Na jej 
vytvorení sa podieľali sochári 
Juraj Hovorka, Tibor Bártfay a 
Karol Lacko v spolupráci s ar-
chitektmi Virgilom Droppom 
a Jurajom Hlavicom. Náme-
tom bola myšlienka priateľ-
stva a mierového spolužitia 
národov. Sochár Bártfay ju 
stvárnil v podobe rozvíjajú-
ceho sa lipového kvetu, ktorý 
v hornej časti vytvára päťra-
mennú hviezdu. Kvet z nehr-
dzavejúcej ocele má priemer 
deväť metrov a váži 12 ton. 
Vyrastá z nádrže s priemerom 
45 metrov, ktorá je členená na 
menšie bazény vybudované 
kaskádovito. Výškový rozdiel 
desiatich kaskád je 2,5 metra. 
Bazény sú zvnútra obložené 
čadičom a po obvode traver-
tínom. Do fontány sa zmes-
tí 2-tisíc metrov kubických 
vody. Pod fontánou je strojov-
ňa, do ktorej ústi prístupová 
chodba dlhá 13,8 metra.

(rl, red)
Foto: BK-rl, obrázok STU 
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Bratislava ponúka peniaze na hospodárenie s dažďovou vodou
Hoci sa ešte občas náj-

du ľudia - a to dokon-
ca aj medzi svetovými 
politickými elitami - ktorí 
tvrdia, že na našej planéte 
sa nič dramatické v zmene 
klímy nedeje, faktom je, že 
priemerná teplota zem-
ského povrchu je o 0,74 
°C vyššia ako bola pred 
100 rokmi. Desať najtep-
lejších rokov sa vyskytlo 
len od roku 1983, pričom 
8 najteplejších sme zazna-
menali iba za posledných 
16 rokov... Teplotné a 
zrážkové extrémy sú ove-
ľa častejšie ako v minu-
losti, máme teda častejšie 
povodne i suchá, ako aj 
problémy s nedostatkom 
vody.
 Bratislava aj preto už mi-
nulého roku spustila výni-
močný grantový systém za-
meraný na podporu malých 
projektov udržateľného hos-
podárenia so zrážkovou vo-

dou. Čo to vlastne znamená, 
o koľko peňazí,  kto všetko  a 
na čo môže požiadať, sme sa 
opýtali predsedníčky granto-
vej komisie, námestníčky 
primátora Ľudmily Farka-
šovskej.
 „Znamená to, že hlavné 
mesto chce podporiť šetrný 
prístup občanov k životnému 
prostrediu - teda to, čo dnes 
moderne voláme SMART. No 
hoci nám toto slovíčko skôr 

evokuje akési futuristické 
technológie,  ja vravím, že je 
to často predovšetkým o oby-
čajnom sedliackom rozume a 
radšej preto používam výraz 
rozumný. Naši predkovia sa 
tak správali úplne prirodzene 
celé tisícročia, žili v súlade s 
prírodou, ničím neplytvali. 
Preto sa podľa mňa z hľadis-
ka fi lozofi e pri SMART rie-
šeniach vlastne v mnohom 
iba vraciame k múdrosti na-
šich dedov, na ktorú sme v 
dnešnom hektickom svete 
akosi pozabudli – hoci nám 
pri tom, samozrejme, po-
máhajú aj nové technológie. 
SMART je totiž zväčša hos-
podárne, šetrné, udržateľné 
– a mnohokrát aj nevyhnut-
né. V súvislosti s dažďovou 
vodou je to lepšie využívanie 
vody, ktorá nám doslova padá 
z neba. Namiesto toho, aby 
sme ňou zaťažovali kanalizá-
ciu a platili stočné, môžeme 
ju predsa využiť v záhrade či 

prepustiť do zeme, kde nám 
zvýši podzemné zásoby.“ 

Myšlienka takejto pod-
pory mesta vo vzťahu k 
občanom v hospodárení 
s vodou je pokroková aj 
v rámci celého európske-
ho priestoru. Aké projekty 
máte presne na mysli a 
akú sumu vyčlenilo na ne 
hlavné mesto tohto roku?
 „V tohtoročnom rozpočte 
máme na malé projekty hos-
podárenia s dažďovou vodou 
40.000 eur a môže to byť na-
príklad nádrž na zachytávanie 
vody, priepustná dlažba, alebo 
systém odvádzania a násled-
ného využitia zrážkovej vody 
– alebo aj zelená strecha, tá 
tiež zachytáva dážď a šetrí ka-
pacity kanalizácie. Bližšie si to 
možno pozrieť na webe hlav-
ného mesta.“

(red)

Rozčarovaní mestskí poslanci 
zvolávajú mimoriadne 
zasadnutie zastupiteľstva

Šestnásť mestských 
poslancov sa podpísa-

lo pod žiadosť o zvolanie 
mimoriadneho mestského 
zastupiteľstva. Dôvodom 
je rozčarovanie zo sku-
točnosti, že primátor Ivo 
Nesrovnal nepodpisuje 
mnohé uznesenia, ktoré 
poslanci schvaľujú. 
 Ako nám povedal mest-
ský poslanec Ján Hrčka, podľa 
názoru mnohých poslancov, 
primátor Bratislavy v rozpo-
re so zákonom a v rozpore s 
akoukoľvek mierou slušnosti 
nepodpísal nielen celé uzne-
senia, ale nepodpísal ani časti 
uznesení. „Povyhadzoval veci, 
ktoré mu nevyhovujú. To, 
akoby ste si vyškrtli z uzne-
sení vety a slová tak, aby vám 
vyšiel taký text, aký vám vyho-
vuje,“ uviedol Hrčka. Ako pri-
pomenul, primátor napríklad 
nepodpísal aj uznesenie o 
proteste prokurátora týkajúce 
sa parkovacej politiky, pričom 
podľa neho je tento protest 
smerovaný k zastupiteľstvu a 
primátor ho nepodpísal a teda 
nesúhlasí s rozhodnutím za-
stupiteľstva.
 Na prelomenie veta pri-
mátora v prípade nepodpísa-
ných uznesení sú potrebné tri 
pätiny prítomných poslancov. 
„Vzhľadom na to, že sú prázd-
niny to bude veľmi problema-
tické, ale chceme to skúsiť, 
pretože je to už ďaleko za čia-
rou čohokoľvek,“ konštatoval 
J. Hrčka. Informoval, že 6. júla 
bola žiadosť o zvolanie mimo-
riadneho zastupiteľstva poda-
ná a primátor má na rozhod-
nutie 15 dní, čiže do 21. júla 

musí zvolať zastupiteľstvo. 
Zákonom stanovený počet 
podpisov poslancov pod žia-
dosť o mimoriadne zastupiteľ-
stvo je pätnásť, podpisov je 16.
„Dúfame, že príde viac ako 27 
poslancov. Ak príde, nemal 
by byť problém s prelomením 
veta primátora k niekoľkým 
nepodpísaným uzneseniam. 
Malo by to byť krátke zastupi-
teľstvo, len k týmto záležitos-
tiam. Myslím si, že je to nao-
zaj neadekvátne, aby primátor 
zasahoval do kompetencií 
zastupiteľstva vo veciach v 
ktorých zákon určuje, že ide 
o kompetencie poslaneckého 
zboru a nie primátora,“ pove-
dal poslanec J. Hrčka.
 Primátor Ivo Nesrovnal 
nepodpísal okrem uznese-
nia o proteste prokurátora 
o parkovacej politike naprí-
klad aj uznesenie, v ktorom 
ho poslanci hlavného mesta 
žiadali, aby im každú žiadosť 
developera o vydanie štatútu 
významnej investície predlo-
žil na schválenie. „Máme také 
echá že podľa súčasného pri-
mátora to bude strategické a 
tým pádom nebude investor 
platiť poplatok za rozvoj a 
bude oslobodený od množ-
stva povinností“. Poslanci 
chcú o tom rokovať preto, aby 
boli i informovaní a aby podľa 
J. Hrčku „poznali argumenty 
a aby sa k tomu vyjadrovalo 
zastupiteľstvo a nie svojvoľne 
primátor, tak ako všetko robí 
svojvoľne“, dodal mestský 
poslanec.

(rl)
Foto: Archív BK

ISTROPOLIS: Hrozí zánik najväčšieho kultúrneho stánku v Bratislave a na Slovensku?
Dom odborov Istropolis 

je kapacitne najväč-
ším kultúrnym stánkom 
v Bratislave, ak nie aj na 
celom Slovensku. Jeho 
predajom a možným zá-
nikom funkcie kultúry, by 
mohla Bratislava prísť na-
príklad aj o unikátnu veľkú 
sálu s kapacitou asi 1280 
ľudí. Informácie o jeho 
predaji boli doteraz zaha-
lené rúškom tajomstva a 
mlčania. 
 Mlčia aj odbory – Jed-
notný majetkový fond (JMF), 
ktorí Istropolis vlastnia a ktorí 
napriek našim urgenciám na 
otázky nereagujú. Doteraz sa 
neohlásil ani možný záujem-
ca alebo záujemcovia o kúpu. 
Predpokladáme, že pôjde o 
„väčšieho hráča“ na poli deve-
loperských projektov Bratisla-
ve, zopár z nich sme oslovili, 
no reagovali negatívne.

Istropolis - starosta, umel-

ci a primátor
 Na hrozbu predaja Domu 
odborov Istropolis upozor-
nil nedávno starosta Nového 
Mesta Rudolf Kusý, ktorý sa 
spolu s niektorými umelcami 
postavil pred médiá a vyjadrili 
vážne obavy o ďalší osud tohto 
najväčšieho kultúrneho stán-
ku v hlavnom meste. Pre no-
vomestskú samosprávu  je ne-
prijateľné prípadné zbúranie 
budovy Istropolisu na Trnav-
skom mýte alebo nezachova-
nie kultúry a jeho kultúrneho 
vyžitia. Podľa starostu je tiež 
nepredstaviteľné, aby zmizla 
budova s architektonickou a 
historickou hodnotou. Ako 
uviedol, mestská časť nie je 
proti prípadnej rekonštrukcii 
budovy. Ak by chcel prípadný 
nový vlastník alebo vlastní-
ci interiér obnoviť, prípadne 
pristavovať alebo nadstavovať, 
samospráva v tom problém 
nevidí. Na podporu záchrany 
sa vyjadrili aj mnohí umelci, 

medzi nimi Štefan Skrúcaný, 
Gizela Oňová, Rudolf Geri a 
ďalší.

Bratislavský magistrát: 
„Lokalitu Trnavského mýta, 
na ktorom sa budova Istro-
polisu nachádza, považuje-
me za veľmi dôležitú súčasť 
hlavného mesta. Historicky 
ide o významnú obchod-
nú a dopravnú železničnú 
križovatku, ale aj o miesto, 
kam Bratislavčania roky pra-
videlne chodia na kultúrne 
a spoločenské podujatia, za 
zdravotnou starostlivosťou, 
či na nákupy. Preto sa pri po-
sudzovaní žiadostí týkajúcich 
sa tohto územia bude mesto 
držať územného plánu a roz-
hodovanie bude smerovať k 
zachovaniu súčasných funkcií 
tohto územia,“ uvádza v sta-
novisku mesto.

Istropolis a pozemky 
pod ním
 Zaujímavá je situácia ohľa-
dom vlastníctva pozemkov 
pod Istropolisom. Na našu 
otázku o vlastníctve pozem-
kov magistrát uviedol, že od 
roku 1995 nie je na liste vlast-
níctva pod budovou Istropoli-
su žiadna zmena a vlastníkom 
je Jednotný majetkový fond 
odborov. Avšak podľa media-
lizovaných informácií z roku 
2005 a 2008 bol pozemok 
dlho po roku 1990 vo vlastníc-
tve štátu. Keď chcelo Dom od-
borov Istropolis v roku 2005 
kúpiť hlavné mesto za 150 mi-
liónov korún (cca 5 mil. euro), 
cena nezahŕňala pozemky - 
neboli predmetom kúpy, pre-
tože boli štátne. Vraj existoval 
prísľub Krajského úradu, že ak 
hlavné mesto Istropolis kúpi, 
pozemky sa vyriešia. Ešte skôr 
prejavila záujem o kúpu Is-
tropolisu mestská časť Nové 
Mesto. V roku 2002 chcela 
dať na splátky 150 miliónov 
korún. Jednotný majetkový 
fond o túto ponuku záujem 
neprejavil. Snaha o kúpu Is-
tropolisu zo strany hlavného 
mesta vyšla nazmar rovnako 
kvôli údajne nízkej ponúknu-
tej cene. Mesto pritom rátalo 

ešte aj s 90 miliónmi korún na 
rekonštrukciu.

Možné využitie Istropolisu 
pre nového majiteľa
 Istropolis stojí na jednom 
z najlukratívnejších miest v 
Bratislave. Trnavské mýto 
je významnou dopravnou 
križovatkou a zasahuje do 
okraja širšieho centra mesta. 
Z hľadiska MHD je prepojené 
všetkými druhmi dopravy – 
električkou, trolejbusom i au-
tobusmi. Územne sa tu stretá-
vajú tri mestské časti – Nové 
Mesto, Ružinov a Staré Mesto. 
Už Územný plán Bratislavy z 
roku 2007 rátal s týmto úze-
mím ako so spoločensko-ko-
munikačným centrum celo-
mestského až nadmestského 
významu a v uzlovom priesto-
re Filiálka medzi Račianskym 
mýtom a Trnavským mýtom 
s priestorom na rozvoj ob-
čianskej vybavenosti a býva-
nia. Potvrdzujú to aj nedávno 
rozbehnuté aktivity v podobe 
výstavby obytných súborov, 
napríklad medzi ulicami Ra-
čianska a Kukučínova. 
 Známe sú plány na obno-
venie železničnej stanice Fili-
álka, čím by sa významne po-
silnila dopravná dostupnosti 
v tejto lokalite. Zvýšila by sa 
tým aj lukratívnosť územia 
z pohľadu developerských 
aktivít. Nepochybne zaujíma-
vé by bolo možné prepojenie 
jestvujúceho komplexu Cen-
trál na Miletičovej ulici cez 
zrekonštruovaný podchod do 
lokality Istropolisu s násled-
ným možným prepojením na 
budúcu stanicu Filiálka. Pre 
budúceho developera, ktorý 
by rozmýšľal už konečne ako 
bratislavský lokálpatriot, by 
nebolo problémom pone-
chanie kultúry v Istropo-
lise, ktorú by spojil povedz-
me so službami a bývaním 
v existujúcej výškovej admi-
nistratívnej budove, ktorá je 
dnes plne využitá. Stačila by 
rekonštrukcia vnútorných 
a vonkajších priestorov ob-
jektov a skultúrnenie okolia. 
Nepredpokladáme, že by tu 
vzniklo nové nákupné cen-

trum, aj vzhľadom na susedné 
OC Centrál a neďaleký Polus. 
Navyše, Dom odborov Istro-
polis disponuje ďalšou, dnes 
už obrovskou pridanou hod-
notou – veľkým parkoviskom.

Istropolis kedysi a dnes
 V rámci zoznamu pamäti-
hodností mestskej časti Nové 
Mesto fi guruje ako významný 

pamiatkový architektonický 
fond aj súbor objektov Domu 
odborov, kultúrneho stre-
diska Istropolis s viacerými 
sálami bývalého Radošinské-
ho naivného divadla a býva-
lého Domu techniky. Tieto 
objekty boli postavené v ro-
koch (1956)1973-1981 podľa 
projektu Ferdinanda Konče-
ka, Iľju Skočeka a Ľubomíra 
Titla. Hlavná sála, známa aj 
ako Veľká sála Istropolisu, je 
schopná pohltiť 1280 návštev-
níkov a bola vybavená najmo-
dernejšou technikou tej doby. 
V polovici 90. rokov do nej 
nainštalovali zvukový systém 
Dolby Stereo a DTS. Pre vyni-
kajúce akustické podmienky 
dostala certifi kát THX. Istro-
polis disponuje ešte troma 

menšími sálami, nie menej 
hodnotne spracovanými.  Ma-
jestátnosť objektu je posilnená 
obkladom z kubánskeho mra-
moru - dar od Fidela Castra.
 Súčasnosť Domu od-
borov Istropolis je charak-
terizovaná aktivitami množ-
stva rôznych organizácií a 
kultúrnych inštitúcií. Istropo-
lis je napríklad už dlhé roky 

domovom jediného neštát-
neho hudobného divadla na 
Slovensku - Teatro Wüsten-
rot - Bratislavské hudobné 
divadlo. Dlhé roky tu malo 
domovskú scénu Radošinské 
naivné divadlo. Momentálne 
tu nachádza svoju prechodnú 
domovskú scénu Bratislavské 
bábkové divadlo. Známa bola 
aj kinosála Domu odborov, 
v ktorej sa už dlhšie nepre-
mieta, no je využívaná na 
rôzne spoločenské a kultúrne 
aktivity. Raritou Istropolisu 
je aj najväčšie foyer (foajé) na 
Slovensku, vhodné na uspo-
radúvanie veľkých banketov, 
slávností a pod.

(rl, red) 
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Kde sa dá občerstviť v bratislavskom Lesoparku?
Počas horúcich letných 

dní určite padne dobre 
návštevníkom bratislav-
ského Lesoparku, keď sa 
môžu počas výletov, či túr 
občerstviť. Pozreli sme sa 
na to, kde sa dá v lesoch 
v okolí Bratislavy najesť, 
či  kúpiť si nejakú tú mine-
rálku, pivko, alebo napoli-
tánku...
Ak máte ďalšie tipy, bu-
deme radi, ak nás o nich 
informujete.

Železná studienka
 Začíname Železnou stu-
dienkou, kde už roky pri Par-
tizánskej lúke funguje bufet 
pri amfi teátri pod názvom 
Bufet Amfík. Majú tu slušný 
výber rýchleho občerstvenia 
a otvorené majú celý týždeň. 
Bufet si dal nedávno námahu 
s prestavbou sedenia, preto-
že počas víkendov je tu plno. 
Otvorené má po-pi od 11.00 – 
18.00 a v sobotu a nedeľu od 
10.00 – 18.00 hod..
 Aká je Vaša skúsenosť 
s týmto bufetom?  Inak pri 
bufete sú otvorené už roky 
toalety zadarmo a na celkom 
slušnej úrovni. Žiaľ, okrem 
Klepáča, ktorý ale bol na jar 
zatvorený, ide o jediné verejné 
funkčné toalety v hornej časti 
Mlynskej doliny. Navyše bufet 
Amfík pozýva každý štvrtok o 
18.00 na živú country hudbu a 
to až do 14. septembra. 
 O niekoľko stoviek met-
rov ďalej sa dostaneme na 
Klepáč. Tento ôsmy mlyn 
bol pred rokmi slušne zre-
konštruovaný a začali sa v 
ňom rôzne aktivity zamerané 
najmä na deti. Na jar 2017 
sme našli Klepáč zatvorený, 
nefungoval vnútorný a 
ani vonkajší bufet. V mly-
ne Klepáč to po minulé roky 
žilo, dalo sa v ňom slušne naj-
esť, no celú túto jar tam bolo 
ticho a pusto. Posledné prí-
spevky na facebooku „Mlyn 
Klepáč“ sú ešte z minulého 
roka. Združenie opakovane 
neodpovedalo na náš mail. 

Ak viete niečo viac - prečo 
sa v mlyne Klepáč na jar 
nezačali aktivity a neotvo-
rilo sa občerstvenie, dajte 
nám vedieť! 
 Ideme ďalej a v lokalite 
známej ako Železná studien-
ka - Rotunda, nájdeme im-
provizovaný bufet. Stojí tu 
kvôli zrušeným prevádzkam 
v podobe bývalej Rotundy a 
jedného bufetu. Celá lokali-
ta je v štádiu prípravy na re-
konštrukciu. Ako je známe, 

obnova sa týka tzv. Labutieho 
pavilónu a pribudnúť tu má 
aj nové občerstvovacie zaria-
denie. Ako to bude na tomto 
mieste vyzerať,  je vyobrazené 
aj na oplotení vedľa bufetu. 
Takže dočasne sa tu občer-

stviť dá, návštevníci si môžu 
kúpiť nápoje, koláče, či teplé 
jedlá v podobe rýchleho ob-
čerstvenia. 
 Zrejme posledný bufet v 
Hornej Mlynskej doline je pri 
lanovke na Kamzík. Reštau-
rácia Snežienka nebola dosiaľ 
obnovená, a tak tu funguje 
klasický bufet s obmedzenými 
otváracími hodinami. Občer-
stviť sa kedysi dalo aj v rámci 
kúpaliska za konečnou zastáv-
kou autobusu č. 43. Kúpalisko 
kedysi prevádzkoval Ústav 
srdcovocievnych chorôb ako 
súčasť vtedajšieho sanatória. 
Bufet nefunguje už niekoľko 
rokov.

Aká je Vaša skúsenosť s 
týmito bufetmi? Dajte nám 
vedieť na: redakcia@ba-
kuier.sk. Ďakujeme

Kačín
 Na Kačíne je situácia už 
roky jasná. Niečo pod zub a 

uhasiť smäd sa dá už roky v 
bufete Lesanka u Barteka. 
Bufet sa v uplynulých rokoch 
rozšíril kapacitne, pribudli 
priestory na sedenie vnút-
ri, takže v čase dažďa sa tam 
zmestí dostatok návštevníkov. 
Bufet býva otvorený v letnej 
sezóne od piatka do nedele a 
počas sviatkov. Ak máte ne-
jaké skúsenosti s Lesan-
kou, dajte vedieť. Inak za 
bufetom sa dá posedieť, ope-
kať a grilovať, ale to sa dá aj na 

blízkej Kačínskej lúke.

Koliba
 Areál v okolí tzv. Somár-
skej lúky ponúka na jednom 
mieste niekoľko bufetov. 
Prvý je popri asfaltovej ceste 

v smere hore na lúku. Volá 
sa U Krka a okrem pondelka 
má otvorené denne. Ďalšie 
dva sú hore nad lúkou. Ide 
o takpovediac o štandardné 
občerstvovacie bufety. Bufet 
Kamzík má dlhoročnú tra-
díciu a ponúka rôzne špecia-
lity už mnoho rokov. Bufet 
Bobo vpravo od neho tesne 
nad lúkou a pri lanovej dráhe 
je o niečo novší.
 Pod hornou stanicou la-
novky nájdeme bufet Horná 
stanica, ktorý sa v exterié-
roch za posledné roky tiež 
rozšíril, ale záujemcov má do-
statok aj počas zimy. V tomto 
bufete si môžete objednať už 
aj  klasické jedlá, dokonca 
cez týždeň tu pripravujú aj 
menučká za cenu 4,10 eura. 
Otvorené majú pondelok až 
piatok 10:00 – 20:00 a v sobo-
tu a nedeľu 9:00 – 20:00 hod...
 V rámci Kamzíka je po-
trebné zmieniť ešte bývalú 
reštauráciu Kolibu Expo, 

v ktorej sa dalo svojho času 
dobre najesť a varili tam aj 
typické slovenské jedlá. Pros-
tredie bolo naozaj ako v koli-
be kdesi na Slovensku, čo bola 
svojím spôsobom rarita. Ani 
jej rekonštrukcia pred mno-
hými rokmi jej neubrala na 
atraktivite, no táto bratislav-
ská „rarita“ sa dlho neudržala. 
Koliba Expo je už roky zatvo-
rená a okolo tohto objektu je 
hrobové ticho... Stránka Koli-
ba-expo len stroho oznamuje 

zatvorenie z technických prí-
čin.

Rača
 Naše putovanie po bufe-
toch v Bratislavskom lesopar-
ku zakončíme v lesoch nad 

Račou.
ŠÍNWEG – turistický bufet.  
Prevádzková doba: Pondelok 
až štvrtok 11.00  -  21.00 hod.
Piatok až nedeľa 10.00  -  22.00 
hod.
Pizza Slanec na Horskej  uli-
ci, ide o areál PD Vinohrady. 
Prevádzkovú dobu majú pon-
delok až sobota 11.00 – 22.00, 
v nedeľu 11.30 – 22.00. Ďalej 
je k dispozícii bufet v Am-
fi teátri v Knižkovej doline a 
otvorené majú pondelok až 
štvrtok 8.00 – 22.00 a piatok 
až nedeľa 8.00 - 24.00
 Voľnočasový areál Pod 
horárňou Krasňany, bufet 
si riešia vo svojej réžii.
 Nemali by sme zabudnúť 
ani na „slávny“ bufet Včelín 
na Bielom kríži, ktorý žiaľ 
pred pár rokmi vyhorel. Dnes 
už je na jeho mieste nový. 
Podľa príspevkov z facebooku 
tam varia kapustnicu, či rôzne 
polievky. 
 Okrem iných aktivít, by 
malo občerstvenie vzniknúť 
aj v lokalite U slivu. Ako n 
nás nedávno informovali z 
BSK, pozemok a budova boli 
v roku 2013 na základe uzne-
senia zastupiteľstva Bratislav-
ského samosprávneho kraja 
prenajaté Športovému klubu 
VODA-HORY na dobu 25 
rokov. Nájomca sa zaviazal do 
3 rokov investovať do opráv 
nehnuteľnosti čiastku 150 000 
eur, pričom predmet nájmu 
bude následne využívaný ako 
horská turistická chata s 
občerstvením, ktorá bude 
súčasťou budovania cyklis-
tickej a turistickej infraštruk-
túry pre širokú verejnosť, s 
podmienkou celoročnej pre-
vádzky pre širokú verejnosť 
na oddych, občerstvenie, po-
sedenie, servis bicyklov a lyží, 
organizovanie turistických a 
cyklistických zrazov a akcií, 
besied s horskou tematikou 
a projekcie outdoorových fi l-
mov.

Ak viete o ďalších mož-
nostiach na občerstvenie 
v BL, dajte nám prosím 
vedieť na redakcia@baku-
rier.sk  Ďakujeme!

(rl, foto: rl-BK)

bufet Horná stanica

bufet Kamzík

V developermi ohrozenom 
areáli Ekoiuventy opäť otvorili 
kúpalisko Mičurín

Areál bývalej Ekoiuven-
ty na Búdkovej ceste 

po dvoch rokoch ožíva a 
otvára brány verejnosti. 
Od júla je prístupné kúpa-
lisko a po prázdninách sa 
ráta v budove s otvorením 
krúžkov pre deti a mládež, 
obnovený amfi teáter zas 
poslúži kultúrnym podu-
jatiam.
 „OZ Mičurín vyzýva 
poslancov a starostu Starého 
Mesta, aby urýchlene inicio-
vali stavebnú uzáveru na celý 
areál a všetky pozemky bývalej 
EKOIUVENTY, kde územný 
plán hovorí výhradne o špor-
te a rekreácií. Vďaka našim 
návrhom z roku 2013 tu už 
dnes stojí Národná kultúrna 
pamiatka - areál Mičurín. Ďal-
ším cieľom OZ Mičurín je, aby 
sme zabránili na tomto uni-
kátnom kopci, ktorý je určený 
v územnom pláne na šport a 
rekreáciu, ďalšej výstavbe tzv. 
hotelov, prípadne senior do-
mov, ktoré by sa pred dokon-
čeným mohli nakoniec zmeniť 
napríklad apartmánové domy 
s výhľadom na panorámu 
Bratislavy“, uviedol predseda 
Občianskeho združenia Mi-
čurín Marcel Šimončič. „Sa-
mozrejme, vítame otvorenie 
kúpaliska. Boli sme zdržanliví 
vo vyjadreniach, aby sme ne-
ohrozili otvorenie samotného 
kúpaliska“.
 Ako informovalo OZ Hrad 
Slavín, areál, ktorý sa nachá-
dza v lukratívnej časti Brati-
slavy sa už v 90-tych rokoch 
stal predmetom záujmu súk-
romných osôb s cieľom zme-
niť jeho charakter a spôsob 
využitia. Časť pozemkov zme-
nila majiteľov a postupne sa 
obmedzoval prístup ve-
rejnosti. Posledné funkčné 
zariadenie, kúpalisko zatvori-
li pre verejnosť v roku 2015. 
Občianske združenie Hrad – 
Slavín zorganizovalo protesty 

proti tomuto rozhodnutiu a 
jeho predsedníčka Sabina Bar-
borjak oslovila majiteľa areálu 
-  Ministerstvo školstva, so 
žiadosťou o znovuotvorenie 
areálu pre verejnosť. Minis-
terstvo vtedy nemalo záujem 
ani len vypočuť hlas aktivis-
tov a občanov a areálu hrozil 
scenár známy z kauzy PKO. 
Občianske združenie Hrad 
Slavín preto iniciovalo ná-
vrh na vyhlásenie budov 
a areálu Ekoiuventy na 
Búdkovej ceste za národ-
nú kultúrnu pamiatku, čo 
sa v roku 2016 aj podarilo 
dosiahnuť. 
 Ako ďalej OZ uvádza, po 
výmene vedenia minister-
stva v roku 2016 sa začal aj 
konštruktívny dialóg medzi 
aktivistami a ministerstvom. 
Pri dialógoch bol na začiatku 
prítomný aj zástupca právnej 
kancelárie TaylorWessing, 
ktorej služby OZ Hrad Slavín 
využívalo pro bono a tieto 
služby sú naďalej združeniu 
umožňované. K rozhovorom 
o možnej náplni činností v 
areáli boli prizvaní aj zástup-
covia škôl a Centier voľného 
času. Podľa OZ Hrad Slavín, 
výsledkom takto široko kon-
cipovanej spolupráce spolu so 
zásadným rozhodnutím Mi-
nisterstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR investovať 
potrebné zdroje na opravu a 
obnovu je vrátenie areálu pô-
vodnému účelu a navrátenie 
verejného priestoru občanom.
 „Sprístupnením kúpaliska 
sa naše aktivity nekončia, prá-
ve naopak, začínajú. Našim 
cieľom je vrátiť život celému 
areálu a umožniť deťom vzde-
lávať sa v rôznych odboroch, 
tak, ako to bolo v minulosti,“ 
dodala predsedníčka OZ Sa-
bina Barborjak.

(red,foto: OZ Hrad Slavín)

Letnú sezónu si budú môcť obyvatelia a návštevníci Bratislavy užívať 

aj v areáli Ekoiuventy na Búdkovej ul., kde bol 4. júla ofi ciálne otvorený 

zrevitalizovaný bazén „Mičurin“. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil 

aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

foto: www.minedu.sk
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KONTAJNEROVÁ AKCIA

ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO
Milí Staromešťania, opäť máte možnosť upratať si vo svojom okolí, a prispieť tak k väčšej čistote 
v našej mestskej časti! Veľkorozmerný kontajner na odpad sa bude počas leta postupne presúvať 

v rámci celého Starého Mesta. Presný harmonogram a rozpis ulíc nájdete na www.borgula.sk

Martin Borguľa

Vandalizmus má v centre Bratislavy zelenú 
- mestská polícia spí?
Každodenný život v 

bratislavskom Starom 
Meste potvrdzuje, že kriti-
ka práce mestskej polície 
je, bohužiaľ, oprávnená.
 Už na aprílovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva som 
si dovolil vyjadriť sa kriticky k 
práci našej mestskej polície. 
Podnetom sa stal predložený 
dokument „Správa o plnení 
úloh mestskej polície za rok 
2016.“ Nemohol som s touto 
správou súhlasiť, hoci vehe-
mentne prezentovala výsled-
ky práce polície ako výborné. 
Ja mám však k jej práci vážne 
výhrady a dôsledky liknavosti 
polície môžeme vidieť v uli-
ciach mesta na každom kroku. 
 V Starom Meste už bola 
poškodená socha Schoener 
Naci, rovnako tak aj socha 
Napoleonského vojaka. Od-
cudzená bola polovica nulté-
ho kilometrovníka pod Mi-
chalskou bránou. O niekoľko 
dní po tejto krádeži, napriek 
kamerovému systému, do-
konca aj jeho druhá časť! „Vý-
tvarné diela“ sprejerov môže-
me vidieť v celom historickom 
centre nevynímajúc chránené 
pamiatky a historické budovy 
ako napríklad barokový meš-
tiansky dom na Michalskej, 
v ktorom sa dnes, v bývalých 
priestoroch lekárne U červe-
ného raka, nachádza Múze-
um farmácie. Takto by som 
mohol pokračovať ešte veľmi 
dlho... Všetky tieto prípady 
vandalizmu majú jedno 
spoločné, a to, že sa ne-
podarilo vypátrať a už vô-

bec nie prichytiť pri čine 
páchateľa!
 Odpoveď mestskej polície 
na výhrady je stále rovnaká: 
„nemôžeme byť všade“. Ta-
káto odpoveď je však podľa 
mňa neprípustná! Kamerový 
systém, ktorý je v meste 
nainštalovaný, je pomôc-
kou len v tom prípade, ak 
je funkčný a záznamy sú 
nepretržite kontrolované. 
V Bratislave tomu asi tak 
nie je, čo dokazuje aj na 
dvakrát ukradnutý nultý 
kilometrovník... Rozpis 
hliadkovacej činnosti je 
potrebné asi urobiť efek-
tívnejšie tak, aby pravde-
podobnosť nespáchania 
priestupkov či trestných 
činov bola oveľa vyššia, 
ako je tomu dnes. Kľúčové 
a susediace námestia Bratisla-
vy - Hviezdoslavovo, Hlavné, 

Františkánske (ale, samozrej-
me, nielen tie) je aj z pohľadu 
turistického ruchu potrebné 
ochrániť a zabezpečiť, aby sa 
návštevníci hlavného mesta 
(rovnako tak aj my, Bratislav-
čania) cítili na týchto miestach 
bezpečne a komfortne. 
 Pred nejakým časom 
bratislavská televízia zve-
rejnila krátky fi lm, ktorý 
zmonitoroval skupinu zlo-
dejov okrádajúcich turis-
tov pod Michalskou brá-
nou. Táto reportáž všetkým 
ukázala, ako zlodeji vyzerajú, 
akým spôsobom okrádajú. 
Výpovede ľudí bez domova, 
ktorí tu vysedávajú, vypove-
dali, kde sa zlodeji grupujú. 
Čašníci vypovedali, kde sa 
po lupe zlodeji stretávajú a 
akými nápojmi zapíjajú svo-
je “úspechy”. Pred kamerou 
zlodejky utekali hore Zámoc-
kými schodmi, na ktorých po 
redaktorke hádzali dlažobné 
kocky. To všetko dokázala 
obyčajná komerčná televízia 
bez špeciálnych technických 
prostriedkov! Mestská polícia 
s pridelenými zbraňami, prá-
vomocami stanovenými záko-
nom, predpokladanou dobrou 
miestnou znalosťou, s autami, 
bicyklami, kolobežkami to 
nedokázala. Niekde musí byť 
nejaká chyba, nemyslíte...??

Martin Borguľa
poslanec mesta za mest-

skú časť Staré Mesto
martin@borgula.sk, 

0905 803 527

Primátor bude informovať o počte herní...
(dokončenie zo str. 1)

Práve ustanovenie o počte 
herní a kasín bolo primá-
torom v uznesení pozasta-
vené. 
 Ako po rokovaní po-
vedal poslanec, „mojím 
cieľom bolo, aby sme my, 
poslanci mesta, boli in-
formovaní o tom, ako v 
skutočnosti funguje VZN, 

ktorého prijatím bol v Bra-
tislave zavedený paušálny 
zákaz herní a kasín. Prija-
tie VZN je jedna vec, jeho 
účinnosť v praxi druhá. 
Chcem, aby mali poslanci 
prehľad, či herne z Brati-
slavy naozaj miznú alebo 
išlo pri prijatí VZN len o 
šikovný marketingový a 
populistický ťah zo stra-
ny primátora a niektorých 

poslancov,“ povedal Bor-
guľa. Podľa neho pre objek-
tívne hodnotenie situácie 
je dôležité odlíšiť, či bola 
herňa alebo kasíno zruše-
né na základe VZN prijaté-
ho na marcovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, 
alebo na základe zákona o 
hazardných hrách.          

(red, rl)

JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Pracujem vo fi rme od 
roku 2009, aktuálne 
som na rodičovskej 
dovolenke. Koncom 
júna ma mailom infor-
movali z fi rmy, že sa fi r-
ma ruší a mám si prísť 
prevziať výpoveď. Vý-
poveď som prevzala 3. 
júla a uvádza sa v nej, 
že sa moje pracovné 
miesto z dôvodu zru-
šenia organizácie ruší 
k 30.júnu a že sa môj 
pracovný pomer skon-
čí uplynutím 3-mesač-
nej výpovednej doby k 
30. septembru. Chcem 
sa spýtať odkedy mi 
začína plynúť výpo-
vedná doba a či sa po-
čas nej môžem vrátiť z 
rodičovskej dovolenky 
späť do práce, keďže 
moje miesto bolo zru-
šené. Ako to bude s 
mojou nevyčerpanou 
dovolenkou? 
 Zrušenie organizácie 
je podľa §63 ods. 1 písm. 
a) Zákonníka práce (Zá-
kon č. 311/2001 Z.z. v 
znení neskorších predpi-
sov) jedným z taxatívne 
vymenovaných dôvodov, 
kedy zamestnávateľ môže 
dať zamestnancovi výpo-
veď. Ide o situáciu, kedy 
zamestnávateľ objektív-
ne stráca možnosti za-
mestnanca zamestnávať, 
ak zaniká bez právneho 
nástupníctva. Zrušenie 
organizácie zakladá abso-
lútnu nemožnosť ďalej za-
mestnávať zamestnanca. 
Preto sa na túto situáciu 
nevzťahuje ani zákaz vý-
povede, ktorý poskytuje 
ochrannú dobu  zamest-
nancom v určitých záko-
nom presne stanovených 
životných situáciách, me-
dzi nimi je aj situácia, ak 
je zamestnanec na rodi-
čovskej dovolenke.
 Výpovedná doba pod-
ľa §62 ods. 3 Zákonníka 
práce je v prípade zruše-
nia organizácie najmenej 
dva mesiace (ak pracovný 
pomer zamestnanca u za-

mestnávateľa trval najmenej 
jeden rok a menej ako päť 
rokov) alebo tri mesiace (v 
prípade ak pracovný pomer 
trval najmenej päť rokov).  
Podľa §62 ods. 7 Zákonníka 
práce výpovedná doba za-
čína plynúť od prvého dňa 
kalendárneho mesiaca po 
doručení výpovede a skončí 
uplynutím posledného dňa 
kalendárneho mesiaca, ak 
zákon neustanovuje inak. 
 Podľa platného Zákon-
níka práce je ustanovený 
súbeh výpovednej doby a 
odstupného pri splnení zá-
konom stanovených pod-
mienok. Preto podľa §76 
Zákonníka práce zamest-
nancovi, s ktorým zamest-
návateľ skončí pracovný po-
mer výpoveďou z dôvodov 
uvedených v §63 ods. 1 písm. 
a) (zrušenie zamestnávate-
ľa) alebo b) (premiestnenie 
zamestnávateľa, ak zamest-
nanec s premiestnením ne-
súhlasí) alebo z dôvodu, že 
zamestnanec stratil vzhľa-
dom na svoj zdravotný stav 
dlhodobo spôsobilosť vyko-
návať doterajšiu prácu patrí 
pri skončení pracovného 
pomeru odstupné najmenej 
v sume (v závislosti od dĺžky 
trvania pracovného pome-
ru) od jednomesačného až 
po štvormesačné odstupné 
z priemerného mesačného 
zárobku.
 Z uvedených informácií 
som toho názoru, že keďže 
bola výpoveď doručená až v 
júli, tak trojmesačná výpo-
vedná doba začína plynúť od 
1. augusta a trvá do 31. ok-
tóbra. Keďže zamestnanec 
pracuje pre zamestnávateľa 
najmenej päť rokov a me-
nej ako desať prináleží mu 
nárok na odstupné vo výške 
dvojnásobku priemerného 
mesačného zárobku. Nevy-
čerpaná dovolenka mu musí 
byť pri skončení pracovné-
ho pomeru vyplatená v pe-
niazoch podľa príslušných 
pravidiel. Ak bolo pracovné 
miesto zrušené k 30.júnu 
domnievam sa, že Vám za-
mestnávateľ neumožní sa 

z rodičovskej dovolenky 
na zrušené miesto vrátiť. 
Môžete sa pokúsiť do prá-
ce vrátiť, nakoľko Váš pra-
covný pomer trvá, ale je 
otázne, aký to má pre Vás 
význam a či a akú prácu 
Vám zamestnávateľ zade-
lí.  Určite by som odpo-
rúčal preskúmať, či zru-
šenie Vášho miesta resp. 
rozhodnutie o zrušení 
organizácie bolo uskutoč-
nené v súlade s príslušný-
mi ustanoveniami zákona 
(napr. či bola výpoveď 
vopred prerokovaná so 
zástupcom zamestnan-
cov, či nebolo potrebné v 
postupovať podľa ustano-
vení o hromadnom pre-
púšťaní a pod.) a či prís-
lušné dokumenty (vrátane 
výpovede) spĺňajú všetky 
hmotnoprávne i procesné 
podmienky. V prípade, že 
sa objavia právne nedo-
statky je potrebné si ná-
roky z neplatného skon-
čenia pracovného pomeru 
riadne a včas uplatniť na 
súde najneskôr v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, 
keď mal pracovný pomer 
skončiť.
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Kultúrne leto v uliciach Bratislavy je v plnom prúde!
Príďte a osviežte sa kultúrou! 

Vyjdite v  horúcich letných 

dňoch do ulíc mesta Brati-

slavy, čaká na Vás bohatý 

program, plný hudby, umenia, 

histórie, tanca a zábavy.

Ak sa vám toto leto 

nepodarilo vycestovať do 

ďalekých exotických krajín, 

nezúfajte. Stále môžete 

navštíviť Cestovateľské kino, 

ktoré vás prenesie do iných 

svetov. Cestovateľské kino 

uvidíte každú stredu na Ná-

mestí M. R. Štefánika v areáli 

OC Eurovea. Faerské ostro-

vy môžete navštíviť 19.júla, 

spoznajte ozajstný klenot 

Arábie – OMÁN – 26. júna 

a  2. augusta Tomáš Lackner 

predstaví JAPONSKO ako 

krajinu paradoxov, kino začí-

na vždy o 20:30. 

Bratislavský hrad ožije Letný-

mi Shakespearovskými sláv-

nosťami už 17. rokom. Festival 

je najstaršou a najväčšou 

divadelnou prehliadkou 

pod šírym nebom v Európe, 

zameranou na uvádzanie diel 

Williama Shakespeara, budete 

mať možnosť vidieť Komédiu 

omylov, Hamleta, Romeo 

a Júliu či Othella.

Vystúpenia umelcov v spolu-

práci s ambasádami a  kultúr-

nymi centrami jednotlivých 

krajín na Slovensku uvidíte 

v  rámci festivalu MEDZI-

NÁRODNÁ BRATISLAVA. 

Návštevníci sa môžu tešiť 

na FRANCÚZSKY DEŇ, 

príďte osláviť štátny sviatok 

Francúzska dňa 14. júla od 

17tej hodiny na Hlavnom 

námestí. Okrem hudobné-

ho programu vás čaká aj 

módna prehliadka či trhy 

s  francúzskymi výrobkami, 

ponuka francúzskych jedál 

a špecialít.

Druhý ročník netradičné-

ho projektu Hudba v(š)sade 

(1.7. – 19.8.2017), ponúkne  

v Sade Janka Kráľa pod holým 

nebom ochutnávku fascinu-

júcich tónov klasickej hudby 

každú sobotu od 17:00-19:00. 

Zaujímavý bude určite aj Ka-

tedrálny organový festival 

(27.7.2017 – 7.9.2017)., kto-

rý vo svojom 8. ročníku pred-

staví hudobníkov z  rôznych 

krajín. Od 27. júla sa bude 

konať každý štvrtok v  Dóme 

sv. Martina. V  netradičnej 

kombinácii zaznie orgán so 

saxofónom dňa 3. augusta 

v  podaní nórskych umelcov 

(VEGARD LANDAAS, sa-

xofón;ANDERS EIDSTEN 

DAHL, organ).

Od 24. – 27. júla bude prebie-

hať 2. časť 9. ročníka MEDZI-

NÁRODNÉHO MLÁDEŽ-

NÍCKEHO HUDOBNÉHO 

FESTIVALU, zúčastní sa 12 

súborov zo 6 krajín, predstaví 

sa 550 účinkujúcich. Otvára-

cí koncert festivalu bude 24. 

júla o 19tej hodine v Dóme sv. 

Martina.   

 

Pre detského diváka je pri-

pravený program v  Starej 

tržnici s  názvom MESTSKÉ 

DIVADLO NA TRHU, kde 

každú sobotu od 11:00-12:00 

budú prebiehať detské pred-

stavenia, rôznych divadelných 

zoskupení.

KULTÚRNE LETO V  LET-

NEJ ČITÁRNI U  ČERVE-

NÉHO RAKA (Michalská 

26) ponúka priestor na tichý 

príhovor kníh do vašej duše. 

Môžete si v  príjemnom pro-

stredí Starého mesta obklo-

pení zeleňou prečítať časopisy 

a  pritom vypočuť hudbu či 

rôznych literárnych autorov. 

Ak ste Letnú čitáreň ešte ne-

navštívili, určite tak urobte. 

Navštívi ju napríklad jeden 

z  najprekladanejších sloven-

ských spisovateľov Pavol 

Rankov (18.júl, 18:00) alebo 

ďalší autori v rámci diskusií s 

názvom Folk-Talk s  Erikom 

Markovičom a  Petrom Pav-

lacom (19.7.) alebo Folk-Talk 

s  Danielom Hevierom (2.8.). 

A  ak máte chuť na orientál-

ne tance 21. júla od 17:00 

v  rámci Summer Night Ha-

fl a 2017 - Oriental Garden 

party sa návštevníkom pred-

stavia tanečnice zo Slovenska 

a z Českej republiky predvedú 

folklórne ladené vystúpenia aj 

modernejšie poňatie súčasné-

ho orientálneho a indického 

tanca.

27. ročník festivalu Dni ma-

jstrov ÚĽUV zavíta do ulíc 

Starého mesta Bratislavy prvý 

septembrový víkend. Zruční 

majstri a ľudovoumeleckí 

výrobcovia z celého Slovens-

ka, remeselné dielne a zábavky 

pre deti, hudobno-tanečné 

vystúpenia, tradičná kuchyňa, 

ale aj módna prehliadka fi nal-

istiek súťaže Miss Folklór, to 

všetko ponúkne tohtoročný 

festival, ktorý sa koná 2. a 3. 

septembra v  centre Bratislavy. 

V  rámci mesiaca Vojvodin-

skej insity a prezentácie diel 

a  tvorby Slovákov žijúcich 

v  zahraničí sa môžete v  Kos-

tole Klarisiek ponoriť do 

tvorby insitných slovenských 

maliarov zo srbskej Vojvo-

diny Pavla Ľavroša st. 
a Ľavroša ml..
K  tvorbe Ľavrošovcov 

v  Kostole Klarisiek sa pridá 

výstava dáždnikov s  insitnou 

tvorbou od 12.7. - 24.7.2017 

Kovačická insitná škola je 

preslávená po celom svete. 

Diela plné naivného pôvabu, 

jednoduchej krásy a pestrej 

farebnosti približujú výjavy 

z prírody, poľnohospodár-

ske práce, zvieratá, remeslá 

i ľudovú zábavu. Ďalšiu 

zaujímavú uvidíte na Brati-

slavských mestských hrad-

bách do 31. októbra s názvom 

ŽIDOVSKÉ OSOBNOSTI 
BRATISLAVY.

Kultúrne leto a Hradné sláv-

nosti 2017 ponúka vyše 200 

podujatí,  informácie o všet-

kých podujatiach nájdete na 

stránke www.bkis.sk a face-

book.com/KulturneLeto.

Napísali ste nám
Horúčavy vo vozidlách MHD  
znášame ťažko...
Potom, ako sme uverejnili 
článok o tom, ako dopravný 
podnik čelí horúčavám vo 
vozidlách MHD počas leta 
a výzve, aby ste nám napí-
sali o svojich skúsenostiach, 
dostávame maily, v ktorých 
cestujúci opisujú svoje skú-
senosti. Ďakujeme.

Cestovanie linkou 
21 počas horúčav je 
utrpením

 Dobrý deň, dovoľte mi 
reagovať na Váš článok zo 
14.júna 2017. Už viac ako 
25 rokov bývame v Devín-
skej Novej Vsi a cestovanie 
z a do tejto lokality je stále 
horšie. Týka sa to hlav-
ne autobusového spojenia 
číslo 21, ktorý je jediným 
priamym spojením DNV 
s mestom a cestovanie v 

ňom je úplným utrpením, 
hlavne cez leto.
 Autobusy sú sústavne pre-
plnené, hlavne v špičke, o tom 
že podchvíľou nejaký vynechá 
ani nehovoriac.. Všetky auto-
busy na linke číslo 21 sú staré 
a ani v jednom vozidle neexis-
tuje klimatizácia! Keď vodič 
"náhodou" zapne klimatizá-
ciu, tak namiesto studeného 
vzduchu sa dnu valí 40 stup-
ňová horúčava, ktorá urobí 
cestovanie v spoji neznesiteľ-
ným.
 Preto sa niet čo čudovať, 
že ľuďom v tomto spoji býva 
často nevoľno a dokonca od-
padávajú. Vodič potom musí 
riešiť rôzne zložité situácie - 
sama som bola toho neraz oči-
tým svedkom.

S pozdravom 
Mgr. Monika Csonková

Úroveň linky 37 sa rapídne zhoršila
Chcela by som opísať  skú-
senosti  s cestovaním na lin-
ke č.37 počas horúčav.
Je to jediná linka MHD 
na trase, ktorá obsluhuje 
Záhorskú Bystricu, kde bý-
vam.
 Žiaden z autobusov, 
ktoré premávajú na tejto 
trase nie je klimatizova-
ný. Linku využívam už 10 
rokov a som skutočne zne-
pokojená, ako rapídne sa 
kvalita cestovania na tejto 
linke zhoršila.
 Pribudlo obyvateľov, 
linka je preplnená, nakoľko 
bola predĺžená až do Ma-
rianky a cestovanie môžem 
okomentovať jedine takto: 
poobede v horúčavách je 
v autobusoch č. 37 hotové 
peklo.  

Chcela by som varovať aj os-
tatných, aby nenastupovali 
zadnými dverami. Teplotu 
v zadnej časti autobusu, kde 
je zrejme umiestnený motor 
odhadujem aj na 50 stupňov. 
Keď som sa chytila tyče, bola 
som rada, že som neskončila 
s popáleninami.
 Závidím Bratislavčanom, 
ktorí cestujú modernými auto-
busmi zn. Mercedes a neviem, 
koho sa opýtať, prečo všetky 
autobusy, čo obsluhujú Z. Bys-
tricu sú nevyhovujúce, nízko-
kapacitné a bez klimatizácie? 
Keď môžem, využívam auto-
busy Slovak Lines, v ktorých 
je úroveň cestovania o trie-
du vyššia ako v bratislavskej 
MHD.

S pozdravom 
Yvonna Zhorelová
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Za pamätihodnosťami Bratislavy
Názov pamätihodnosti: 
Železničná stanica De-
vínska Nová Ves 
 Budova železničnej sta-
nice v Devínskej Novej Vsi 

leží na trati Bratislava hl. 
st. - Kúty - Břeclav a  od-
bočuje z nej trať do Mar-
cheggu. Ide o najstaršiu 
železnicu na Záhorí, ktorá 
viedla z Bratislavy do De-
vínskej Novej Vsi a odtiaľ 
do Marcheggu a Gänsen-
dorfu v Rakúsku, kde sa 
spájala s traťou Viedeň - 
Břeclav. Postavili ju v roku 
1848. Železničná stanica v 
Devínskej Novej Vsi spolu 
s lamačskou železničnou 
budovou bola najstaršia 
na Záhorí. Vybudovali ju 

pri stavbe trate a slúžila až do 
roku 1980-81, keď ju zbúrali a 
vybudovali novú.  Dnešná že-
lezničná stanica bola obnove-
ná pri príležitosti 150. výročia 

spustenia tejto časti železnič-
nej trate.    
Literatúra a pramene: 
http://www.filmovamista .
cz/2778-Soukroma-valka?za-
ber=33172  
Spracoval: PhDr. Z. Zvarová, 
MÚOP  09/2015

Názov pamätihodnosti: 
Pomník leteckej havárie 
vrtuľníka, Staré grunty - 
Karlova Ves na kopci Si-
tina
 V ťažko prístupnom, les-
natom teréne na kopci Sitina 

je umiestnený jednoduchý 
pomníček z hrubých, neopra-
covaných skál, zlepených mal-
tou. Pomník má na čelnej stra-
ne mramorovú dosku s rytým 
textom. Na nej sú napísané 
mená obetí leteckej havárie, 
ktorá sa stala na tomto mieste 
1.1.1998. O tragédii, ktorá sa 
tu stala vieme nasledovné: 
1. január 1998 požiadavka: le-
tecký transport z NsP Dolný 
Kubín cieľ: Bratislava - Detská 
fakultná nemocnica s Polikli-
nikou Kramáre. Dieťa s vro-
denou srdcovou cyanotickou 
chybou. Špeciálne vybavenie 
– inkubátor. Vrtuľník LZS 
Bratislava štartoval o 14:00 s 
posádkou v zložení pilot Jo-

zef Maté lekár MUDr. Karol 
Droppa, záchranárka Renáta 
Záhradníková. Do Dolného 
Kubína prileteli o 15:30. Po 
prevzatí dieťaťa na palubu vr-
tuľníka štartovali z Dolného 
Kubína o 15:45. Očakávaný 
prílet v Bratislave bol napláno-
vaný na 17:15 až 17:30. Vrtuľ-
ník však priletel skôr. Motory 
bolo počuť už o 17:05. Bola už 
tma. Poveternostné podmien-
ky kritické - bola hmla. Heli-
port na Kramároch bol osvet-
lený diaľkovými refl ektormi 
cisternového vozidla a na he-
liporte bol mechanik, ktorý sa 
snažil dávať svetelné návestie 
baterkou. Nesvietili pozičné 
červené svetlá na Dérerovej 
NsP, ani na Detskej FN. Svie-
tilo iba červené pozičné svetlo 
na komíne teplárne Dérerovej 
NsP cca. 100 m juhozápadne 
od heliportu. O 17:08 prišiel 
služobným vozidlom na heli-
port riaditeľ ZDZS MUDr. Ján 
Kovalčík. Refl ektormi vozidla 
dosvietil pristávací kríž a za-
pol na vozidle modrý maják. 
Zvuk vrtuľníka bolo v tej chvíli 
počuť západne od heliportu. 
Zdravotníckou vysielačkou 
z paluby vrtuľníka bola odo-
slaná informácia, že nie je vi-
dieť. Po tejto informácii zvuk 
motorov zanikol. Vysielačka 
na palube neodpovedala na 
selektívne volanie. Asi o 5 
minút zdravotnícke operačné 

stredisko dostalo od pracov-
níkov policajného zboru in-
formáciu o núdzovom pristátí 
na Poliankach niekde v okolí 
Veterinárnej polikliniky na 
ulici Pod brehmi. Tma a hmla 
sťažovali orientáciu v teréne. 
V oblasti ulice Pod brehmi je 
les. Bol vyhlásený stav tiesne 
a k miestu predpokladaného 
pristátia smerovali ambu-
lancie, požiarne a policajné 
vozidlá. Miesto bolo lokalizo-
vané asi o 17:30 príslušníkmi 
policajného zboru. Tesne pod 
vrcholom kopca Nad Sitinou 
na severovýchodnom svahu 
boli záchrannými skupina-
mi objavené trosky vrtuľníka 
Mi-2 OMNIS. Vrtuľník ležal 
na ľavoboku s deštruovanou 
prednou časťou, odlomeným 
chvostom a ďalšími násled-
kami pádu z výšky cca 30m. 
Zadné dvere boli otvorené a 
pod otvorom na zemi ležal 
MUDr. Droppa s početnými 
zraneniami hlavy a s krvá-
caním z úst. Lapavo dýchal, 
nereagoval. Vyprostený spod 
trosiek bol naložený na no-
sidlá a resuscitovaný.   Vo 
vnútri vrtuľníka bola zmes 
trosiek z prístrojov, vnútor-
ného vybavenia a inkubáto-
ra. Pod inkubátorom na ľavej 
vnútornej stene ležala zá-
chranárka Renáta s dieťaťom 
na hrudníku. Záchranárka i 
dieťa boli bez známok živo-

ta. Renáta mala početné 
rezné rany, dieťa nemalo 
známky zranenia. Pilot 
bol zakliesnený v troskách 
prednej časti, ležiaci na 
pravom boku na predných 
sedadlách, bez známok ži-
vota. Po uvoľnení trosiek 
vyprosťovacou technikou 
boli prevezení na CPO 
Dérerovej NsP a dieťa na 
DFNsP, kde boli obhliad-
nutí súdnym lekárom. Po 
zabezpečení miesta tragé-
die príslušníkmi policaj-
ného zboru sa záchranná 
akcia skončila cca o 19:00. 
Na miesto nešťastia neskôr 
prišli zástupcovia štátnej 
leteckej inšpekcie a Úradu 
vyšetrovania policajného 
zboru. Zápis robený 2. ja-
nuára 1998 o 13:00. (pod-
ľa: www.emergency-ba.sk/
historia/havaria_vrtulni-
ka_1998.html)
Literatúra a pramene:  
http://www.vrtulniky.sk/
letecke-nehody/krama-
re-bratislava-1998/ Mapo-
vý podklad použitý z Ge-
oinformačného portálu hl. 
mesta SR Bratislavy  
Spracoval: PhDr. Jana 
Hamšíková  
Foto: Jana Hamšíková, dá-
tum spracovania august 
2015
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LETO V BRATISLAVE 
Program kultúrneho leta v niektorých mestských častiach

RUŽINOV
Koncert troch speváckych 
zborov zahájil v sobotu 
1. júla 2017 Kultúrne leto 
v Ružinove, ktoré bude 
aj v tomto roku bohaté 
na podujatia. Hudobné 
koncerty si môžu návštevníci 
vychutnať v Parku Andreja 
Hlinku, fi lmové premietania 
pod holým nebom v 
amfi teátri pri Štrkovci a 
tohtoročnou novinkou 
je spoločné cvičenie pre 
všetky vekové kategórie v 
ružinovskom parku. Kultúrne 
leto si pre Ružinovčanov 
pripravila mestská časť 
v spolupráci s Cultusom 
Ružinov, Ružinovským 
športovým klubom a s Kinom 
Nostalgia. Všetky podujatia 
v rámci Kultúrneho leta 
v Ružinove sú zadarmo. 
koncerty sa budú konať 
pravidelne v nedeľu o 19:00 
hod. V Parku Andreja Hlinku. 
Na svoje si prídu milovníci 
slovenských melódií, 
dychovky, jazzu, rocku i 
folku.
Letné kino pri Štrkovci
Premietanie pod holým 
nebom v amfi teátri Areálu 
hier Radosť pri Štrkovci 
malo vlani veľký úspech. 
Ružinovčania sa teda na 
novú dávku fi lmov môžu tešiť 
aj počas tohto leta vždy v 
utorok o 21:00 hod.
Cvičenie v Parku Andreja 
Hlinku
Ružinovčania si môžu počas 
leta spoločne zacvičiť. Každý 
utorok od 18:00 do 19:00 
hod. bude v ružinovskom 
parku Cvičenie s FitCampom, 
na ktorom sa môže 
zúčastniť každý, kto si chce 
posilniť svoje telo. Pre skôr 
narodených Ružinovčanov 
je počas letných prázdnin 
pripravené Th ai-chi, 
zdravotné cvičenie pre 
seniorov, ktoré bude vždy v 
utorok od 11:30 do 13:00 hod.
Program:
16.7. DYCHOVÁ HUDBA 

SPOJÁR o 19.00 h, Park A. 
Hlinku           
23.7. LUDO KURUC BAND 
o 19.00 h, Park A. Hlinku. 
Nezabudnuteľné slovenské 
melódie
30.7. ADRIENA 
BARTOŠOVÁ a hostia o 
19.00 h, Park. A. Hlinku. 
Jazzový koncert speváckej 
osobnosti.
6. 8. MALÝ PRINC o 19.00 
h, Park A. Hlinku. Rockový 
koncert                        
13. 8. MARTIN GEIŠBERG 
o 19.00 h, Park A. Hlinku. 
Koncert folkového pesničkára              
20. 8. ERIK ROTHENSTEIN 
o 19.00 h, Park A. Hlinku. 
Jazzový koncert   
Letné kino (zoznam fi lmov) 
18.7.   Pat a Mat 
vo fi lme
25.7.   Orol 
Eddie
1.8.  Teória 
tigra
8.8.  Kingsman: 
Tajná služba
15.8.  Rytmus 
sídliskový sen
22.8.  Až vyjde 
mesiac
29.8.  Traja 
bratia

STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava-
Staré mesto pre vás počas 
letných prázdnin opäť 
organizuje hudobné, 
divadelné a iné voľnočasové 
aktivity v Zichyho paláci, na 
Hviezdoslavovom námestí či 
v Medickej záhrade. 
Nádvorie Zichyho paláca:
14. 7., 18.00 / koncert
Šansónový večer s Marcelou 
Laiferovou
18. 7., 18.00 / koncert
Staromestský salón s Petrom 
Lipom
19. 7., 20.30 / divadlo
Kam chodí Oscar Wilde na 
večeru
26. 7., 20.30 / divadlo 
Kozmonauti
2. 8., 20.30 / koncert

Katka Máliková
8. 8., 18.00 / koncert
Orquestra Minas Barroca
9. 8., 20.30 / show
Milan Markovič a Páni Bratia
16. 8., 20.30 / koncert
Erik Rothenstein a Ester 
Wiesnerová
22. 8., 18.00 / koncert
Staromestský salón s Pavlom 
Hammelom
23. 8., 20.30  / divadlo
Central Park West
30. 8., 20.30 / divadlo
Dámska Šatňa
6. 9., 20.30 / koncert
Hommage á Chopin

Hviezdoslavovo námestie
30. 6., 20.00 / scénická 
kompozícia
Cestovanie časom - scénická 
kompozícia z histórie 
Bratislavy
1. 7. od 13.00 / scénické 
výjavy, koncerty, pre deti, 
móda
Cestovanie časom, scénické 
výjavy - Živý orloj, Mária 
Terézia,  keltská bubnovačka, 
módne prehliadky – Dobové 
a súčasné módne prehliadky, 
koncerty – Funny Fellows, 
Martin Harich, Slovenský 
komorný orchester Bohdana 
Warchala
Aktivity pre deti - 
Renesančný tábor, animačné 
programy
10. 9., 17.00 / prehliadka
Posádkový deň kultúry 
- predstavia sa posádkové 
dychové hudby, čestná stráž, 
vystúpia členovia posádky, 
v spolupráci s Ministerstvom 
obrany SR
13.7. - 30.8. / Hviezdoslavovo 
námestie pri soche 
Hviezdoslava
Rôzne dychové súbory

Hviezdoslavovo námestie v 
altánku
Júl
14. 7., 18.00 / koncert
Jazz Wind, jazzové štandardy
15. 7., 18.00 
Chorváti - Dobro došli

16. 7., 18.00 / koncert
Good Feeling / r&b, soul, pop 
hity a vlastné
19. 7., 18.00
Medzinárodný mládežnícky 
hudobný festival
21. 7., 18.00
Marián Bango
22. 7., 18.00 
Haňba (PL), folk-punk 
klezmer
23. 7., 18.00 
Skupina Atak, country
24. - 27.
Medzinárodný mládežnícky 
hudobný festival II.
28. 7., 18.00 
Folky - Polky, 
SĽUK+Fidlikanti
29. 7., 18.00
Kori Kadlubiak, poprock
30. 7., 18.00
Túlavé divadlo
August
4. 8., 18.00
Žilinské babenky a Július 
Illéš, ukážky tancov a hudba
5. 8., 18.00 
Ján Jerguš, Vlado Baškovič, 
československé a chorvátske 
hity
6. 8., 18.00
Ladien Ensemble
8. – 13. 8., 18.00
Menšinové kultúrne leto
18. 8., 18.00 
Gospel
20. 8., 18.00 
Miriam Kaiser so skupinou
25. 8., 18.00
Írske tance, Avalon
26. 8., 18.00
Dychová hudba Ministerstva 
kultúry SR
27. 8., 18.00
For
8. 9., 18.00
Muzikanti z podchodov a 
priatelia
9. 9., 18.00 
Rakúska opereta a Wiener 
Lied, Christine Holzwarth 
- soprán (A), Christian 
Peter Kotsis - barytón (A), 
Salzburger Salon Trio (A)

Letná terasa Hotela Carlton 
/ Hviezdoslavovo námestie

Staromestská letná 
tančiareň (pri živej hudbe 
a príjemnom posedení na 
letnej terase Hotela Carlton)
Vstup voľný.
Do tanca a na počúvanie 
hrajú:
4. 7., 18.30 – 20.30  Fortuna
18. 7., 18.30 – 20.30 Saturn
1. 8., 18.30 – 20.30 Charlie´s 
Band
15. 8., 18.30 – 20.30 Memory
V prípade nepriaznivého 
počasia sa tanečná zábava 
nekoná.
2. 7. – 10. 9.
Maxišach - Šachovnica 
v dlažbe na Hviezdoslavovom 
námestí pri altánku
(piatok 15.00 - 20.00, sobota 
a nedeľa 14.00 - 20.00)
Ulice Prepoštská, 
Konventná, Klariská a 
Baštová
17.7, 24. 7. / 17.00 - 20.00
Kreslíme v uličkách Starého 
mesta, plenér
- Po minuloročnom 
úspešnom cykle kreslenia 
v uličkách historického 
centra Bratislavy z pohľadu 
akademického maliara 
sa odborného vedenia 
kreslenia perspektívy tohto 
roku ujal Ing. arch. Andrej 
Botek. Základný materiál 
a vybavenie zabezpečí 
organizátor.
Vstup: 1 stretnutie 5 €,
(registrácia na tel.: 
0911 238 714, online 
prihlasovanie www.
staremesto.sk/kurzy)
V prípade nepriaznivého 
počasia sa plenér nekoná.
16. 6. - 28. 8.
Viva Ulica!, klasická hudba 
v uliciach Starého Mesta 
v podaní hudobníkov 
a formácií úspešných 
na castingu. Spolupráca 
Slovenskej sporiteľne, 
Festivalu Viva Musica a 
mestskej časti Staré Mesto.
Letné koncerty San Marten 
2017/ Rudnayovo námestie, 
Bar&restaurat San Marten
18. 7., 19.00 -21.30 - 

Elevenhill
25. 7., 19.00 - 21.30 - Matej 
Vavra & Band
1. 8., 19.00 - 21.30 
- Preßburger Klezmer Band
8. 8., 19.00 - 21.30 - Whatever
15. 8., 19.00 - 21.30 - Free 
n´Loop
22. 8., 19.00 - 21.30 - Basie 
Frank Band
29. 8., 19.00 - 21.30 - Funkiez

Podujatia v interiéri
23. 7., 18.00 / Dóm sv. 
Martina
Bath Choral Society (GB), 
J. N. Hummel: Omša in D 
a chorály, chrámový koncert, 
miešaný zbor
27. 7., 18.00 / Zichyho palác
Večer Michala 
Vašečku, pravidelný diskusný 
formát zameraný na kvalitu 
života, moderuje: Michal 
Vašečka, hostia: odborníci 
k danej téme, vstup voľný.
24. 8., 18.00 / Zichyho palác
 Večer Michala Vašečku, 
pravidelný diskusný formát 
zameraný na kvalitu života, 
moderuje: Michal Vašečka, 
hostia: odborníci k danej 
téme, vstup voľný.

Podujatia v exteriéri
7. 7. a 8. 9., 17.00 / 
Staromestské centrum 
KaV, Školská 14
Staromestská jazzová 
loď -  koncert Petra Lipu 
a Traditional Clubu, počas 
plavby loďou z centra 
Bratislavy na Devín a späť

Medická záhrada
Divadlá pre deti
17. 7., 10.00 - Janko Hraško, 
Divadlo pod Hríbikom 
(Bratislava), z malých hráškov 
by mala byť “iba” dobrá 
hrášková polievka.
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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
Ako na Talianskom bulvári

Na rohu Moskovskej 
a Záhradníckej sa 

nachádza Bratislavská 
ikona. Spoznáte ju pod-
ľa hlúčiku turistov, ľudí, 
ktorí okolo nej blúdia. a 
samozrejme zaparkova-
ných bicyklov a talian-
skych skútrov. 
 Tí, ktorí sa v Bratislave 
zdržiavajú viac než len na 
pár prespatí, Vespu milujú. 
Chodia si do nej po dáv-
ku inšpirácie a talianskeho 
slnka ukrytého v šálke kávy. 
Atmosféra leta a pláže je 
autentická- vedú ju dva-
ja bratia z Chorvátska. V 
priestore, kde neponúkajú 
nič viac, než poctivú kávu 
značky Rossini. Samozrej-
me názov Vespa priťahuje 
rovnomenné skútre, milov-
níkov módy, či jednoducho 
len ľudí, ktorí sa narodili so 
štýlom. Napriek tomu, že 
priestor sám o sebe je veľmi 

jednoduchý, a najvýraznejšie 
je z neho logo. To, že a tam 
nachádzajú aj nejaké artefak-
ty odkazujúce na skúter, si ani 
nevšimnete. Z to si vychutná-
te rýchle talianske espresso, 
možno aj dve za sebou a hlad 
zaženiete croisantom. Viva la 
vita!

Hlavné mesto spolu 
s mestskými lesmi otvorilo už 
druhý domček na strome

Dobrodružne prenoco-
vať v korunách stro-

mov budete môcť od 15. 
júla 2017 v domčeku Pod 
Dubmi v lokalite Dlhé lúky. 
K obľúbenému domče-
ku na strome pod Kačí-
nom tak pribudol ďalší 
domček, ktorý ponúkne 
netradičné zážitky svojim 
obyvateľom. Domček je 
situovaný vo svahu, takže 
z terasy ponúka nádherné 
výhľady na okolie. V blíz-
kosti je malá lúka, stud-
nička a piknikové miesto s 
ohniskom. 
 „Prvý domček na strome 
pod Kačínom, ktorý sme spo-
lu s Mestskými lesmi uvied-
li do prevádzky minulý rok 
doslova praská vo švíkoch. 
Máme 100% vyťaženosť počas 
víkendov a sviatkov a ľudia 
si ho objednávajú aj cez pra-
covné dni.  Aj z tohto dôvodu 
sme sa rozhodli postaviť ďalší 
domček, ktorý priláka ľudí do 
prírody, do našich krásnych 
lesov obklopujúcich Bratisla-
vu,“ povedal primátor Brati-
slavy Ivo Nesrovnal.
 Domček je umiestnený 
na statných duboch vo výške 
približne 4 metre nad zemou. 
Celková plocha je 29,2 m2, z 
toho terasa má rozlohu 14,2 
m2. Terasa je zabezpečená zá-
bradlím a ochrannou sieťou. 
Domček je zaistený oceľovými 
lanami, pomocou ktorých je 
zavesený do koruny stromov. 
Prístup do domčeka je tvore-
ný dreveným schodiskom. V 
domčeku je manželská posteľ 
a jedna poschodová posteľ. 
Domček je vybavený kúre-
ním a peknými designovými 

prvkami. Elektrina ani voda 
tu zavedená nie je. Umývadlo 
je riešené nádobou umiest-
nenou na stole, kde bude 
prevádzkovateľom domčeka 
pravidelne voda doplňovaná a 
menená. Suché WC je umiest-
nené v blízkosti domčeka.  
Domček je o niečo väčší ako 
ten pod Kačínom a je určený 
pre 4 osoby. Na jeho výrobu 
bolo použité drevo z borovice, 
smreku a smrekovca. 
 Pobyt v domčeku je ma-
ximálnym zážitkom, keď 
vnímate energiu stromov 
prechádzajúcich domčekom, 
počúvate zvuky lesa, pozoru-
jete život v korunách stromov, 
ako aj ranné prebúdzanie sa 
okolitej prírody. Je to spôsob 
ako sa zastaviť z každodenné-
ho zhonu a prečistiť si myseľ. 
Domček je určený najmä pre 
rodiny s deťmi, zaľúbencov a 
mladých ľudí. 
 Domček bude pre záujem-
cov dostupný od 15.7.2017. 
Rezervovať si ho môžete na 
stránke mestskej organizá-
cie Mestské lesy v Bratislave 
- www.ba-lesy.sk, ktorá bude 
domček prevádzkovať. Cena 
zostáva taká istá ako  pri pr-
vom domčeku - 100 EUR na 
noc.  
 Domček v hodnote 19 000 
EUR postavila spoločnosť 
Tree Houses s.r.o,  ktorej part-
nerom je francúzska spoloč-
nosť  La Cabane en L´Air, s 10 
ročnou  konštrukčnou  skúse-
nosťou. Postavila už viac ako  
200 jedinečných  Tree Houses 
vo Francúzsku  a v  zahraničí. 

(red, foto: Marek Velček)

Zelená Bratislava

Mgr. Natália Hanulíková

Ako Bratislava 
diskriminuje 
chodcov a 
cyklistov

Bratislava dlhodobo 
uprednostňuje in-

dividuálnu automobi-
lovú dopravu, na úkor 
chodcov a cyklistov. 
Nedávno sa na sociál-
nych sieťach objavilo 
video, kde zle vyrie-
šené spájanie pruhov 
spôsobilo zrážku 
automobilu s moto-
cyklistom. Na mieste 
motorkára mohol byť 
pokojne aj cyklista, čo 
by malo nepochybne 
fatálne následky. 
 Zmena k lepšiemu je 
v nedohľadne, práve na-
opak, mesto nedodržiava 
Akčný plán udržateľného 
energetického rozvoja a 
ďalších strategických do-
kumentov. Nedostatočná 
koncepcia cyklistickej 
prepravy sa črtá i v oblas-
ti autobusovej stanice Ml\
nské Nivy. Na problém 
plánovanej prestavby au-
tobusovej stanice upozor-
nila Cyklokoalícia minulý 
mesiac. Mesto podľa nej 
v pripravovanom riešení 
dopravnej situácie dlho-
dobo diskriminuje nielen 
cyklistov ale i chodcov.  
 Pri rekonštrukcii au-
tobusovej stanice opäť 
nevznikne kus poriad-
nej segregovanej cyklis-
tickej komunikácie ale 
iba cyklopruh, ktorý má 
viesť po okraji vozovky 
a na určitých častiach je 
dokonca súčasťou MHD 
zastávky. Cyklopruh bude 
v tomto prípade pred za-
stávkou končiť a cyklis-
ta bude musieť autobus 
obchádzať priamo cez 
vyťažený jazdný pruh. 
Namiesto toho, aby sa 
hľadali riešenia vhodné aj 
pre cyklistov, opäť raz ani 
developer ani magistrát 
nie sú ochotní ustúpiť v 
prospech bezpečnosti a 
ekologickejšieho spôsobu 
prepravy. 
 Okrem toho, že v ná-
vrhu rekonštrukcie auto-

busovej stanice sa nemyslí 
na bezpečnosť cyklistov, 
podľa dostupných návr-
hov nie sú prioritou v tejto 
rušnej oblasti ani chodci. 
Zmiešaný pohyb cyklistov 
a chodcov je zastaraný i ne-
bezpečný a nehľadí na to, 
že novou zastavanosťou sa 
zvýši i pohyb ľudí nachádza-
júcich sa v tejto lokalite. 
 Cyklokoalícia uvádza 
ako problém i veľkosť stre-
dových ostrovčekov pre 
chodcov na plánovaných 
priechodoch, čím by sa 
mohla opakovať situácia z 
Račianskeho mýta, kde sú 
ostrovčeky poddimenzova-
né a ľudia sú nútení čakať na 
svetelnú signalizáciu pria-
mo na ceste. Každodenne 
sú tak ohrozovaní autami 
prechádzajúcimi v ich tesnej 
blízkosti. 
 Naše mesto ani deve-
loperi by nemali ignorovať 
a diskriminovať chodcov 
či cyklistov. Ak sa chceme 
stať skutočne modernou a 
vyspelou metropolou, mali 
by sme hľadieť ďalej ako len 
natlačiť do širšieho centra 
čo najviac áut. Je potrebné 
podporiť ekologickú do-
pravu, riešením parkovísk 
pre bicykle ako súčasti au-
tobusových a železničných 
staníc, či budovaním syste-
matických segregovaných 
cyklotrás, ktoré budú bez-
pečnou a výhodnou alter-
natívou pre všetkých, ktorí 
myslia a konajú „zeleno“. 
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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

Najteplejšie obdobie roka, 
mesiac júl je charakteris-
tický plne rozkvitnutou 
záhradou kvetín- horten-
zie, levandule, slnečnice, 
kosatce, ľalie i okrasné krí-
ky- ibištek, jazmín, azalka, 
magnólia a iné. Nezabúda-
me v tomto suchom období 
polievať kvetiny a takisto 
skalku, ktoré potrebujú 
dostatok vlahy. V priebehu 
júla poslednýkrát hnojíme 
ruže komplexným hnoji-
vom. Väčšie rastliny zväzu-
jeme, aby sme predišli po-
lámaniu a odkvitnuté kvety 
odstrihujeme. Zberáme a 
sušíme levanduľu, keď kvit-

ne. Na zimné využitie zbe-
ráme  a sušíme rôzne druhy 
okrasných, ale aj liečivých 
rastlín. Zbierame ich keď 
sú farebné a čerstvé, aby 
sme predišli neskoršiemu 
opadávaniu. Sušíme ich 
na teplom, tmavom, ale 
prevzdušnenom mieste. 
Dokončíme vyberanie ci-
bulí narcisov, tulipánov a 
hyacintov.  Dozrieva veľa 
drobného ovocia (maliny, 
ríbezle...), neskoré druhy 
čerešní, višne a takisto už aj 
plody stromov kôstkovín a 
niektorých skorých odrôd 
jadrovín.  Stromy nezalie-
vame často, ale o to výdat-

nejšie. Zalievame stromy 
až ku koreňom. Konáre s 
bohatou násadou plodov 
podopierame kolmi. Od-
straňujeme popadané ovo-
cie, aby sme predišli šíreniu 
chorôb. Od konca júna do 
konca augusta robíme letný 
rez jadrovín - hrušky a jab-
lone.  V zeleninovej záhra-
de zberáme úrodu jarnej 
zeleniny - cibule, hrášku 
a od polovice júla nám už 
dozrievajú aj paradajky a 
uhorky, ktoré tiež priebež-
ne zberáme, čím podpo-
rujeme rast nových plo-
dov. Vysoké rýchlorastúce 
paradajky priväzujeme ku 

kolom, vylamujeme výho-
ny, polievame a hnojíme 
organickým hnojivom. Na 
voľné miesta po pozbera-
nej jarnej zelenine môžeme 
ešte vysadiť špenát, jesenné 
druhy zeleniny alebo ne-
skoré odrody mrkvy, šalátu  
a zeleniny s kratším vege-
tačným cyklom.  Trávnik 
počas sezóny pravidelne 
kosíme, polievame, prih-
nojujeme a odstraňujeme 
buriny.
 

„Záhradkársky svet .“                                   
Ing. Radovan Tomko 

- Happygardens   

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



Inzerciastrana 12 07 l 2017

v predajniach


