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Októbrová pozvánka 
do MDPOH

"Generálny pardón" 
BVS predĺžený

Rozum zvíťazil 
nad chamtivosťou developerov - zakrátko 
otvoria voľnočasový Park Jama

d e n n é  a k t u a l i t y  n a  w w w. b a k u r i e r. s k
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Podľa poslancov mesto viditeľne rezignuje na plánovanie svojho rozvoja, a preto úlohu prebrali developeri
V súvislosti s iniciatí-

vou J&T Real Esta-
te (JTRE) týkajúcej sa 
rozvoja električkových 
tratí v Bratislave sme 
primátorovi hlavného 
mesta Ivovi Nesrovna-
lovi adresovali niekoľko 
otázok. Obrátili sme sa 
aj na štrnástich mest-
ských poslancov, aby sa 
k projektu vyjadrili. Do 
týždňa odpovedali iba 

traja... Predpokladáme, 
že ak by boli komunálne 
voľby v tomto roku a nie 
až o rok, s odpoveďami 
by neváhali.

1. otázka: Prečo kreslí roz-
voj električkových tratí súk-
romný developer a nie hlav-
né mesto?

2. otázka: Aký je Váš postoj 
k tejto iniciatíve, čo vidíte na 

nej pozitívne, čo negatívne?

3. otázka: Aké riešenia a 
plány rozvoja električko-
vej dopravy má pripravené 
hlavné mesto?

4. otázka: Akým zásad-
ným spôsobom by prípadný 
projekt Spojená Bratislava, 
ak by dostal osvedčenie vý-
znamnej investície, „nabú-
ral“ plány hlavného mesta 

týkajúce sa rozvoja nielen 
dopravy, ale aj urbanistické-
ho rozvoja v daných lokali-
tách? Máme napr. na mysli, 
aké plány malo mesto s úze-
mím Lida v porovnaní so zá-
mermi developerov...? 
Odpoveď magistrátu 
Bratislavy: „Hlavné mesto 
víta každú významnú ini-
ciatívu zameranú na rozvoj 
hlavného mesta. Primátor 
Ivo Nesrovnal oceňuje záu-

jem investorov podieľať sa na 
tomto rozvoji. Hlavné mesto 
Bratislava komunikuje s vlá-
dou o investičnom zámere 
oboch developerov. Štatút 
významnej investície však 
vzhľadom na jej významný 
národohospodársky cha-
rakter schvaľuje Vláda SR. 
Hlavné mesto bude projekty 
posudzovať z hľadiska via-
cerých parametrov, aby za-
padli do koncepcie rozvoja 

mesta, aby boli obohatením 
nosného dopravného sys-
tému mesta a aby prinášali 
prospech Bratislavčanom. 
Primátor súčasne požiadal 
developera, aby predstavil 
svoj zámer na najbližšom 
rokovaní mestského zastu-
piteľstva.“

(pokračovanie na str. 3)
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Najbližšie a "predvolebné"
vydanie vyjde v utorok

31. októbra

Za Gejzom 
Ďuriakom

Osud nám v živo-
te prihráva rôzne 

smeče, postavičky, si-
tuácie, ale aj lásky a 
priateľstvá. Stačí vyjsť 
na ulicu, do kaviarne, 
dnes sa chodí do su-
permarketov. Ten, kto-
rého mi osud prihral na 
zastávke Priateľstvo, 
určite supermarkety ne-
navštevoval. 
 Pritom miloval Bratisla-
vu viac ako hocikto z nás. 
Mal magické meno Gejza 
Ďuriak. Nenašli by ste ho 
medzi celebritami, ani na 
stránkach bulváru. Patril 
do inventáru mesta na Du-
naji tak, ako Mária Terézia 
alebo Julo Satinský, aj keď 
jemu socha nikde nesto-
jí. Bol živým pamätníkom 
Bratislavy, tej ozajstnej, zo 
starých múrov, zabudnu-
tých kostí, ale najmä živých 
a mŕtvych domorodcov. 
 Obhajoval mesto ako 
križovatku ciest, kde sa od 
nepamäti stretali jazyky, 
kultúry, dokonca aj farby 
pleti. Pamätná je jeho veta 
„Veľa predstaviteľov nemá 
vzťah k mestu, nestali sa 
Bratislavčanmi. A pritom 
Bratislavčanom môže byť 
aj černoch!“ Spoznal som 
ho v Slovenskej televízii. 
Svoju záľubu k histórii si 
priniesol ako režisér do-
kumentov. Nepoznám člo-
veka, historika, ktorý by o 
Bratislave vedel viac ako 
on. Aj preto jeho videotéka 
presahuje číslo dvesto. Pre 
mňa však bol vodotryskom 
neopakovateľných myšlie-
nok a aforizmov, ktorými 
nahrádzal bežný rozhovor 
na ulici, v krčme, parku, ale 
aj v štúdiu a na pľaci, ako sa 
hovorí v televíznej hantír-
ke. 
 Gejza Ďuriak bol pre 
mňa osobnosťou, od kto-
rej som mohol vyťahovať 
vedomosti, skúsenosti a 
názory ako z Fatiminej 
studne. Rozdával sa rád a 
nezištne. Naposledy sme 
sa stretli pred nedávnom 
na Vajnorskej ulici. V zná-
mom kultúrnom dome 
som spolu s Ivanom a Dá-
vidom Popovičom účinko-
vali v programe Jožka Ba-
náša. 

(pokračovanie na str. 13)

SPOR o Hlavnú stanicu: ŽSR 
chcú pozemky späť
Železnice Slovenskej 

republiky (ŽSR) po 
odstúpení od zmluvy so 
spoločnosťou Trans-
projekt s.r.o.  (18. sep-
tembra 2017) pristúpili 
k druhému kroku.
 V závere septembra 
ŽSR písomne vyzvali spo-
ločnosť Transprojekt s.r.o. 
na protokolárne odovzda-
nie pozemkov, ktoré sa 
uskutočnilo v plánovanom 
termíne - 5. októbra 2017 
pred bratislavskou hlavnou 
železničnou stanicou.   
 Hoci doporučený list 
s pozvánkou na protoko-
lárne spätné odovzdanie 
pozemkov si spoločnosť 
Transprojekt s.r.o. pre-
vzala, nikto zo zástupcov 
spoločnosti na stretnutie 
neprišiel.

 Naopak, spoločnosť 
Transprojekt s.r.o. doručila 
ŽSR list, v ktorom navrhu-
je vzniknutú situáciu riešiť 
na spoločnom stretnutí a 
zároveň uvádza, že odstú-
penie od zmluvy považuje 
za neplatné, právne ne-
účinné a ako také ho ne-
uznáva  s tým, že si voči 
ŽSR bude uplatňovať bliž-
šie nešpecifi kovanú škodu.  
„Vo veci bratislavskej hlav-
nej stanice sme vykona-
li ďalší potrebný právny 
úkon. Napriek fyzickej 
neúčasti zástupcov spoloč-
nosti Transprojekt s.r.o. na 
protokolárnom odovzdaní 
pozemkov, sme tieto pre-
vzali späť do našej správy.

(pokračovanie na str. 2)

Rekonštrukcia 
pokračuje, zastávka 
zatiaľ nebude...

Rekonštrukčné prá-
ce električkovej tra-

te na Špitálskej ulici 
pokračujú,  Dopravný 
podnik Bratislava, a.s. 
(DPB), na nej robí  za-
bezpečovacie práce 
od 26. septembra. Trať 
bude dokončená nielen 
bez plánovanej problé-
movej zastávky, ale za-
tiaľ bez zastávky vôbec. 
Kde bude a kedy ju uro-
bia, sa zatiaľ nevie.
 Bratislavský samospráv-
ny kraj (BSK) avizoval, že 
ako špeciálny stavebný 
úrad pre mestské dráhy, 
si zoberie kompetenciu 
rozhodovania o určení za-
stávok späť na seba. Ako 
informoval župan Pavol 
Frešo, kompetenciu v prí-
pade Špitálskej ulice, dali 
hlavnému mestu. To, pod-
ľa neho, ignorovalo sťaž-
nosti obyvateľov ohľadom 
umiestnenia zastávky vie-
denského typu pred výjaz-
dom jedného z domov. 
 Dopravný podnik potvr-
dil, že práce na Špitálskej sa 
v súčasnosti týkajú výmeny 
koľají a napájacích vede-
ní, no ich súčasťou nie je 
budovanie novej zastávky. 
Ako ďalej DPB informoval, 
etapa od ulice 29. augusta 
po Kamenné námestie by 
mala byť ukončená do kon-
ca tohto týždňa, po tomto 
termíne ešte bude DPB do-
končovať menšie práce na 
električkovej trati a bude 
rekonštruovať  nástupný 
ostrovček na existujúcej 
zastávke Mariánska. Na 
tomto úseku sa už potom 
ráta len s drobnými obme-
dzeniami pre individuálnu 
dopravu.
 Od 9. októbra sa aj za 
križovatkou Mickiewiczo-
va – Americké námestie, 
začalo s rekonštrukčnými 
prácami. 

(pokračovanie na str. 7)
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Poslanci schválili župnú dotačnú schému aj pre budúci rok
Poslanci župného Zastupi-
teľstva na svojom septem-
brovom rokovaní schválili 
väčšinovou podporou Bra-
tislavskú regionálnu do-
tačnú schému a to výzvy 
na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácií pre rok 
2018 z rozpočtu BSK. Naj-
viac fi nančných prostried-
kov pôjde do kultúrneho 
sektora. O granty sa budú 
môcť žiadatelia uchádzať 
aj v oblasti turizmu, rozvoja 
vidieka, mládeže a športu.   
 „Začínali sme na su-
mách niekde okolo 100, 
200-tisíc eur, ktoré sme 
dávali celému kraju. 
Dnes to nabralo nový 
rozmer, v dotačnej sché-
me sú dva milióny eur 
a štyri veľké schémy. 
Cestovný ruch, rozvoj 
vidieka, šport a mládež a 
kultúra. V každej z tých-
to schém je absolútne 
nezávislá komisia, ktorá 
rozhoduje o prideľova-
ných grantoch. Dopredu 
sú jasné a zrejmé krité-

ria. Dopredu sú jasné 
konkrétne oblasti, ktoré 
budeme podporovať. 
Každý si na webovej ad-
rese www.brds.sk môže 
vyplniť žiadosť na svoj 
projekt. Za to chcem po-
ďakovať poslankyniam, 
poslancom a je to najlep-
šia správa pre primáto-
rov, starostov, starostky, 
pre nezávislú kultúru v 
Bratislavskom kraji, ale 
aj pre športové kluby, a 
podobne, že v tomto, na 
slovenské pomery uni-
kátnom projekte, ideme 
skoro bez zmeny ďalej,“ 
vyjadril sa predseda BSK 
Pavol Frešo.                   
 Pre Bratislavský regio-
nálnu dotačnú schému na 
rok 2018 je z rozpočtu BSK 
vyčlenená suma 2 091 
543,30 eur. Na podporu 
kultúry je alokovaných 888 
905,90 eur, čo predstavuje 
42,5 percenta, na podpo-
ru vidieka 418 308,66 eur, 
teda 20 percent, na pod-
poru športu a mládeže 522 

885,83 eur, čiže 25 percent 
a na podporu turizmu je 
vyčlenených 261 442,91 
eur, teda 12,5 percenta z 

celého objemu vyčlene-
ných fi nancií. O pridelení 
dotácií konkrétnym žiada-
teľom bude opäť rozhodo-

vať zastupiteľstvo BSK na 
základe hodnotení nezá-
vislých odborných komisií 
. Poslancami schválený 

návrh sa od minuloročné-
ho odlišuje len presunom 
2,5 percenta z výzvy na 
podporu kultúry v prospech 
výzvy na podporu rozvoja 
vidieka.
 BSK spustil BRDS na 
podporu kultúry v roku 
2015. Následne v roku 
2016 nasledovali výzvy na 
podporu turizmu a rozvoja 
vidieka a v tomto roku pri-
budla ešte dotačná sché-
ma na podporu športu a 
mládeže.
 Okrem dotácií sa budú 
poskytovať aj individuálne 
dotácie, o ktorých podľa 
schválených kritérií rozho-
duje predseda BSK. Objem 
týchto individuálnych dotá-
cií tvorí 20 percent z troch 
percent daňových príjmov. 
Pol percenta daňových 
príjmov vyčleňuje BSK v 
rámci svojho rozpočtu na 
dotácie, ktoré majú mimo-
riadny alebo osobitný výz-
nam. 

Ako vyzerá náhradná autobusová 
stanica? Pozrite sa s nami ...
Poďte sa pozrieť 

s nami, ako vyzerá 
náhradná autobusová 
stanica zvonka i zvnút-
ra. Po piatich dňoch od 
otvorenia v nej vlád-
ne čulý ruch. Navští-
vili sme ju 4. októbra 
o osemnástej hodine. 
Video a aj foto interié-
ru si pozrite na našom 
webe alebo facebooku.
 Náhradná autobuso-
vá stanica má poskytnúť 
verejnosti vyšší komfort 
a kvalitnejšie služby. Ces-
tujúci si môžu tak ako do-
teraz priamo na stanici 
zakúpiť lístky na autobus, 
dopravné karty či pred-
platné cestovné lístky. 

K dispozícii majú celkovo 
šesť pokladníc v hlavnej 
hale stanice. Nechýbajú 
zariadenia na vyhľadávanie 
spojov či Wi-Fi. Rovnako 
ani prevádzky s občerstve-
ním a potravinami. Stanica 
má nezmenenú dostup-

nosť pre cestujúcich. Za-
stávky MHD zostávajú na 
pôvodných miestach. Na  
stanicu je možné ísť pešo a 
na bicykli z ulice Mlynské 

nivy alebo aj z Chalupkovej 
ulice. Pred budovou sa zá-
roveň nadchádza stanoviš-
te taxíkov, ktoré obslúžia 
prichádzajúcich cestujú-
cich. Autom je možné na 
stanicu prísť len z Chalup-
kovej ulice.

 Novú autobusovú sta-
nicu na Mlynských nivách 
plánuje HB Reavis otvoriť 
v roku 2020. Bude kombi-
náciou medzinárodného 
autobusového terminálu, 
nákupného centra, tržnice 
a výškovej administratívnej 
budovy. Výstavba projektu 
Stanica Nivy, ktorý má cel-
kovo stáť 345 miliónov eur, 
sa už začala v polovici mája 
prácami na administratív-
nej budove Nivy Tower. 
 Náhradná autobusová 
stanica na Bottovej ulici 
v Bratislave už od nedele 
(1.10.) rána slúži verej-
nosti a nahradila funkciu 
doterajšej stanice na Mlyn-
ských nivách. Na jej mieste 
investor HB Reavis plánuje 
do roku 2020 vybudovať 
novú autobusovú stanicu.

(red, tasr, foto BK)
video na: www.bakurier.sk

KUSÝ: Nenechám sa zastrašiť politickými intrigami
Kandidát na bratislavského 
župana Rudolf Kusý odká-
zal všetkým svojim súperom, 
že sa nenechá zastrašiť poli-
tickými intrigami a útokmi na 
jeho otca. “Zároveň by som 
chcel všetkých vyzvať, aby 
zo svojich politických intríg 
vynechali moju rodinu,” 
vyhlásil Kusý. Reagoval tak 
na medializované obvinenie, 
že jeho otec bol príslušníkom 
ŠtB. 
 Útoky na jeho osobu a 
rodinu sa začali množiť po 
prieskumoch verejnej mien-
ky, v ktorých sa nečakane 
objavil na druhom mieste. 
“Mojich konkurentov som 
zjavne vystrašil. Ale čo je 
mimoriadne odporné, je 
posledný útok na môjho 
otca. Tieto odporné lži sú 
za hranicou všetkého, toto 

nerobí ani mafi a,” skonšta-
toval Kusý.
 Jeho otec bol podľa Ku-
sého emigrant, ktorého bý-
valý režim odsúdil, zhabal mu 
majetok a ŠtB ho po návrate 
sledovala. “Rovnako je lož, 
že by bývam v služobnom 
byte po mojom otcovi. Svoj 
byt som si pred 10 rokmi 
kúpil, dokonca som si naň 
vzal úver,” skonštatoval 
Kusý.

 Kusého však tieto útoky 
podľa jeho slov od kampa-
ne neodradia. “Ak si niekto 
myslí, že toto ma vystraší, 
či znechutí, je to presne 
naopak. Tieto špinavé úto-
ky mi dávajú novú energiu 
a silu ukázať ľuďom, že 
my nepotrebujeme politic-
ké strany na to, aby sme 
vedeli opraviť cesty, aby 
sme vedeli zrekonštruovať 
školy, škôlky, postaviť par-
ky, športové areály A nepo-
trebujeme tradičných poli-
tikov čo sa tu mocú už 10 
či 20 rokov na to, aby sme 
zastavili hrabivých develo-
perov či fi nančné skupiny,” 
uzavrel Kusý s tým, že deň 
župných volieb, 4. november 
2017, označil za “Deň nezá-
vislosti”.

SPOR o Hlavnú stanicu: ŽSR chcú pozemky späť
(Dokončenie zo str. 1)

Spoločnosť Transprojekt 
s.r.o. počas takmer jedenásť 
rokov trvajúceho nájmu 
nevykonávala na pozem-
koch žiadnu činnosť, ani sa 
o ne riadne nestarala. Už 
som vydal pokyn, aby sme 
bezodkladne začali konať 
v oblasti starostlivosti o po-
riadok, bezpečnosti a cel-
kového vzhľadu uvedeného 
priestoru“, uviedol gene-
rálny riaditeľ ŽSR Martin 

Erdössy. Aké 
budú najbližšie 
kroky spoločnos-
ti Transprojekt 
s.r.o. by sa malo 
vyjasniť na vzá-
jomnom stretnu-
tí, ktoré spoloč-
nosť iniciovala a 
ktoré by sa malo 
uskutočniť v naj-
bližších dňoch. 

(ŽSR, red)
Foto: Archív BK
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PROMENÁDA je podľa slovníka miesto, kde sa ľudia “promenujú”, čiže prechádzajú, korzujú. Aby Dunajská 
promenáda mohla slúžiť tomuto účelu pre všetkých návštevníkov, treba sa na nej pohybovať pomaly. 

ĎAKUJEME, 
ŽE BERIETE NA 
SEBA VZÁJOMNE 
OHĽAD.

CYKLISTI,  
spomaľte  
a prispôsobte 
svoju rýchlosť 
chodcom.

CHODCI, 
berte ohľad na  

cyklistov a nevbiehajte 
im nečakane do dráhy. 

Univerzitná nemocnica 
Bratislave sľubuje, že deravú 
cestu opraví do konca tohto roka

Začiatkom mesiaca 
sme na našom webe 

www.bakurier.sk upo-
zornili že vozidlo zá-
chranky musí vo fi nále 
prekonať okolo 50 dier 
a výmoľov, čo poukazu-
je na deravú príjazdovú 
cestu do Centrálneho 
prijímacieho oddelenia 
(CPO) Nemocnice Ru-
žinov. Na túto skutoč-
nosť pomerne rýchlo 
už reagovala tak mest-
ská časť Ružinov, ako 
aj Univerzitná nemocni-
ca Bratislava UNB).
 Miestny ružinovský 
úrad nás informoval, že 
komunikácia nie je zara-
dená do siete miestnych 
komunikácií. „Je to úče-
lová prístupová cesta do 
nemocnice, pozemok je vo 
vlastníctve SR a v správe 
Univerzitnej nemocnice 
Bratislava,“ uviedol úrad.

Stanovisko UNB: „Záuj-
mom súčasného, nové-
ho vedenia Univerzitnej 
nemocnice Bratislava je 
zabezpečiť maximálny 
komfort a plnohodnotnú 
zdravotnú starostlivosť. 
Oprava príjazdovej cesty 
je prioritou v rámci staveb-
ných úprav, ktoré vedenie 
Univerzitnej nemocnice 
Bratislava v súčasnosti re-
alizuje. Pod časťou príjaz-
dovej cesty sa nachádzajú 
podzemné priestory, čo 
komplikuje výkon staveb-
ných prác na príjazdovej 
komunikácii, napriek 
tomu bude do konca 
roka 2017 zrealizova-
ná oprava príjazdovej 
cesty k centrálnemu 
príjmu Nemocnice Ru-
žinov.“

 (rl, foto BK)

Podľa poslancov mesto viditeľne rezignuje na plánovanie 
svojho rozvoja, a preto úlohu prebrali developeri
(Dokončenie zo str. 1)

Mestských poslancov 
sme požiadali, aby rea-
govali na tento článok:

Jozef Uhler: „Rozširo-
vanie električkových tratí 
musí byť jednoznačnou pri-
oritou mesta, či s pomocou 
developerov alebo bez nich. 
Pri tejto investícii budem 
trvať na tom, aby bola pri-
oritne vybudovaná električ-
ková trať a až potom objekty 
developera. Inak by mohlo 
hroziť riziko, že developer 
si postaví svoje a trať bude 
v nedohľadne. Developeri 
majú prístup ku všetkým 
moderným technológiám, 
vrátane modelovania do-
pravy, na ktoré mesto nemá 
dostatok prostriedkov. Je 
nevyhnutné, aby sa pri fi -
nálnom trasovaní našla 
zhoda medzi developerom 
a odborníkmi z mesta tak, 
aby všetci mali k dispozí-
cii potrebné dáta a vstupy. 
Verejná doprava musí byt 
prioritou a takýto model 
verejno-súkromného part-
nerstva veľmi pomôže, aby 
dopravné projekty boli re-
alizovane rýchlejšie ako 
v štandardných procesoch. 
Zlým príkladom je druhá 
etapa električkovej trate 
do Petržalky, ktorá už 
rok stojí na povoleniach 
a odvolaniach rôznych 
záujmových skupín 
a tratia na tom obyvate-
lia Petržalky“.

Dana Čahojová: „Rozvoj 
Bratislavy dlho stagnuje 
a dramaticky chýba doprav-
ná infraštruktúra, do ktorej 
sa desaťročia neinvestovalo. 
Stav, ktorý panuje nevyho-

vuje snáď nikomu, samo-
zrejme ani developerom. 
Stále platí územný plán, 
ktorý je zastaraný a na no-
vom sa reálne nepracuje. 
Mesto už viditeľne rezig-
nuje na svoju úlohu pri 
plánovaní svojho rozvo-
ja, preto je logické, že 
túto úlohu prebrali de-
veloperi. Na strane mesta 
totiž nenachádzajú seba-
vedomého partnera, ktorý 
vie, čo žiada a čo obhajuje. 
Exemplárnym príkladom 
u nás je rezignácia mesta 
pri modelovaní budúcej 
podoby dunajského nábre-
žia od mosta SNP smerom 
do Karlovej Vsi. Mesto je 
viac-menej v úlohe štatistu.
V Bratislave nejde len 
o moc, ale ide aj o veľké pe-
niaze. Kto má peniaze, má 
aj moc. Má takú moc, že 
dokáže nadradiť na úrovni 
mesta developerské záujmy 
nad verejný záujem. Argu-
mentáciu k novým projek-
tom počúvame len z jednej 
strany, na strane mesta je 
dlhodobé ticho. To je smut-
ná skutočnosť“.

Martin Chren: „Develo-
peri na Bratislave zarábali 
20 rokov. Je preto načase, 
aby urobili aj niečo pre ľudí 
a o svoje zisky sa podelili 
aj s mestom. V Ružinove 
sa nikdy nestavalo toľko, 
ako dnes a bez skutočných 
dopravných riešení, zóna 
Mlynské Nivy/Chalupkova 
dopravne skolabuje. Preto 
vítam návrh električkových 
tratí. Posledné mesiace sa 
snažím ako poslanec in-
tenzívne presadzovať, aby 
bolo prijaté riešenie, kto-
ré bude čo najvýhodnejšie 
pre ľudí, nielen pre jedné-
ho konkrétneho investora. 
Pri rozhodovaní o projekte 
významnej investície (v prí-
pade oboch predložených 
projektov), by podľa mňa 
vláda mala dbať na splnenie 
týchto základných podmie-
nok:
1. Nebudú obmedzené kom-
petencie mesta v konaniach 
o jednotlivých stavbách. To 
znamená, že rozhodovanie 
o zmene územného plá-
nu, ak sa objaví, bude plne 
v kompetencii zastupi-
teľstva. Mesto bude riad-

nym účastníkom všetkých 
územných a stavebných 
konaní, ako by bolo aj bez 
významnej investície.
2. Investori sa pod hrozbou 
významnej pokuty zaviažu 
vybudovať dopravné rieše-
nia, do ktorých investujú 
niekoľkonásobne viac pe-
ňazí, než by zaplatili na de-
veloperskom poplatku.
3. Naplánované investície 
budú preukázateľne pro-
spešné pre celé mesto, nie-
len pre nejakú konkrétnu 
fi rmu, a budú koordinované 
s mestom.
4. Investície do zlepšenia 
dopravy budú dokončené 
skôr, alebo najneskôr na-
raz, s otvorením objektov, 
ktoré investori stavajú.Aaby 
sa nestalo, že kancelárie 
a obchody už budú fungo-
vať, ale napríklad nové elek-
tričkové trate ešte stále nie. 
V takomto prípade môže 
byť spolupráca s investormi 
pre mesto a jeho obyvateľov 
výhodná.”
 

(rl)
Vizualizácia: JTRE

V plánoch sa objavila aj električka na Dulovom námesti.
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Ochutnávka ocenených vín vinárstva
Villa Vino Rača a.s. 

Vážení milovníci vína,
 pozývame Vás na riadenú degustáciu vín vinárstva Villa Vino Rača a. s., 

ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. októbra 2017, v podnikovej predajni Salón vín, 
Detvianska ulica č.3, Bratislava – Rača o 18,30 hod.

Do degustácie ocenených vín za rok 2017 je zaradených aj NAJ. 8 VÍN, 
ktoré sa umiestnili medzi stovkou najlepších vín v Národnom salóne vín 

Slovenskej republiky za rok 2017. 
Súčasťou degustácie bude: losovanie výhry, zľava 10% na nákup 

fľašovaného vína a občerstvenie. 
Vstupné na osobu je 10,- €.

Darček pri odchode: TRADIČNÁ  RAČIANSKA STRÚDĽA 
S HROZNOM FRANKOVKY MODREJ

Rezervácie prijímame na tel.čísle + 421 915 790 969 alebo emailom: b.karasova@villavinorača.sk

Balkánsky útok 
na Nemocnicu Ružinov
Každým dňom sa Brati-

slava mení k lepšiemu 

- Dunaj je modrejší, mesto 

je čistejšie, nakupujeme 

stále viac, áut máme toľko, 

že už ich nevieme ani za-

parkovať a tak sa objavujú 

iní, zväčša zahraniční tu-

risti z rumunských končín 

a sú presvedčení, že by sme 

sa mali o svoju prosperitu  

spravodlivo podeliť. Na 

chodbách bratislavských 

nemocníc, ako aj v ich oko-

lí potom pribúda stále viac 

hluchonemých, ktorí keďže 

nevedia rozprávať tak nám 

podstrkujú rôzne tlačivá a 

petície na podporu liečby 

ich zdravotného postih-

nutia. Papier, ktorý som 

podpisoval mal dokonca 

aj štátny znak, čo vo mne 

vzbudzovalo dojem veľ-

kej serióznosti. Súčasťou 

tohto „ofi ciálneho tlačiva“ 

bola aj listina z dobrovoľ-

nou zbierkou. Tu bola uve-

dená aj suma, ktorou som 

prispel. Keďže všetky prí-

spevky na papieri, ktorý mi 

ukázali sa pohybovali nad 

úrovňou 50 eur môj  iba 20 

eurový až bil do očí. Neda-

lo sa však nič robiť. Hoci 

mám dosť silné sociálne 

cítenie nemal som u seba 

viac peňazí, a tak ostalo 

pri tomto mojom skrom-

nom príspevku. Mal som 

však dobrý pocit, lebo som 

videl, že po mne aj ostatní 

návštevníci štedro prispie-

vajú na plánovane sociálne 

zariadenie pre sluchovo 

postihnutých. Prosto dob-

rá vec sa vydarila. Trocha 

som si v duchu ponadá-

val na ministerstvo, že sa 

nejako zabúda na hendi-

kepovaných občanov, no 

hovorí sa, že aspoň jeden 

dobrý skutom denne pomôže. 

A ten som dnes vykonal. 

 Podvečer vyrazím z Dú-

bravky na bicykli smer La-

mač. Moja skoro povinná 

zástavka ja v Mc Donalde 

pri pumpe OMV a kohože 

vám to nestretnem. Trojica 

našich zdravotne postih-

nutých sa tu vôbec nejavi-

la, ako hluchonemí, lebo 

sa výborne zabávali. Nemí 

neboli určite, nahluchlí 

možno trošku lebo sa dosť 

hlučne bavili. Pravdepo-

dobne na tom, akí sme to 

my idioti. A tak som zostal 

rozmýšľať, či som v to ráno 

v Ružinovskej nemocnici 

vlastne ten dobrý skutok 

spravil?                  

Ing. Peter Hanulík, posla-

nec MZ a člen sociálnej 

komisie

Rozum zvíťazil nad chamtivosťou developerov - 
zakrátko otvoria voľnočasový Park Jama
V nedávnej minulos-

ti si niekoľko ro-
kov brúsili „developeri 
zuby“ na unikátny are-
ál, známy aj ako miesto 
bývalého cyklistické-
ho velodromu. S obyt-
nou zónou však mesto 
s čím však mesto nesú-
hlasilo. V roku 2007 sa 
mesto dohodlo na zá-
mene pozemkov.
 A tak sa výstavba voľ-
nočasového priestoru 
Jama v bratislavskom No-
vom Meste sa dostala do 
fi nálnej fázy. Podľa úradu, 
na záver sa v najbližších 
dňoch pridá špeciálny po-
vrch, aby boli dráhy vhod-
nejšie uspôsobené na beh, 
prípadne na hornej časti 
pre bicyklovanie sa detí.

Otvorenie parku je na-
plánované zrejme už na 
najbližšie dni, pôvodná 
informácia hovorila o sep-
tembri.
 Park Jama buduje mest-
ská časť na mieste bývalého 
cyklistického štadióna v lo-
kalite Tehelné pole, medzi 
Národným tenisovým cen-
trom, zimným štadiónom 
O. Nepelu a kúpaliskom.

 Priestor sa mení na ze-
lený park pre šport, rekreá-
ciu a oddych s bezplatným 
vstupom na rozlohe 17 000 
m2. V budúcnosti sa tu plá-
nuje aj otvorenie kaviarne. 
Zároveň bolo v parku vy-
sadených 180 vzrastlých 
ihličnatých a listnatých 
stromov, vyše 1350 rôz-
nych kríkov, takmer 13 
000 trvaliek a 455 vodných 
rastlín. Popri dokončova-
cích prácach sa podľa ho-
vorcu pripravujú podklady 
pre kolaudáciu.

Park Jama je rozdelený 
na dve zóny
 V hornej „aktívnej“ 
zóne s mestskou zeleňou 
sú vyhliadkové móla a 
športové plochy, napríklad 

multifunkčné ihrisko, te-
nisové kurty, fi tnes stroje, 
parkourové zostavy či pin-
gpongové stoly.
 V dolnej „relaxačnej“ 
zóne vzniklo jazierko, ži-
velná zeleň, prírodný am-
fi teáter a priestory na od-
dych. Nechýba ani bežecká 
a športová dráha.
 Nový priestor by mal 
zároveň efektívne využívať 

vodu v danej lokalite. Daž-
ďovú vodu zo spevnených, 
ale aj zo zelených plôch 
zbiera systém drenážnych 
trubiek do novovybudo-
vaného jazera. To má byť 
dôležitým vodným prv-
kom spĺňajúcim estetickú, 
klimatickú a vodozádržnú 
funkciu a má slúžiť aj ako 
zdroj parkovej závlahy.
 V parku sú tiež dve 
studne využívajúce pod-
zemnú vodu. Jeho vybudo-
vanie je fi nancované z tzv. 
nórskych fondov sumou 
približne 1,2 milióna eur, 
zvyšných zhruba 800 000 
eur ide z rozpočtu mest-
skej časti.

Niekdajší cyklistický 
velodrom odstránili 
v roku 2010
 Objekt bývalého cyklis-
tického štadióna vymenil 
od roku 2006 majiteľov. 
Pôvodne bol majetkom 
Slovenského združenia te-
lesnej kultúry a odpredaný 
Slovenskému zväzu cyklis-
tiky.
 Následne prešiel nie-
koľkými fi rmami, hovorilo 

sa aj o obytnej zóne, s čím 
však mesto nesúhlasilo. 
V roku 2007 sa mesto do-
hodlo na zámene pozem-
kov.
 Stavbu bývalého cyklis-
tického štadióna odstránili 
v roku 2010 počas rekon-
štrukcie Zimného štadióna 
O. Nepelu a areál bol vy-
užitý ako dočasné parko-
visko počas Majstrovstiev 
sveta v ľadovom hokeji 
v roku 2011. Zámerom bol 
vybudovať podzemné ga-
ráže, po inžiniersko-geolo-
gickom prieskume sa však 
od toho upustilo.
 Mestská časť získala 
areál do správy od magis-
trátu, aby tam vybudovala 
mestský park s funkciami 
športu a rekreácie. V tej-
to súvislosti zorganizo-
vala v minulosti niekoľko 
stretnutí s odbornou i laic-
kou verejnosťou. Zozbie-
rané podnety sa stali pod-
kladmi pre architektonickú 
súťaž. Stavenisko bolo sta-
vebníkovi odovzdané kon-
com roka 2016.

(TASR, rl)
Foto: MČ NM
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Najzamestnávateľ 

čoskoro v Avione!

Kontaktuj nás:
tel. č.  0915 633 231

e-mail: personalne@kaufland.sk alebo sk8820hl@kaufland.sk

Čoskoro otvoríme nový obchodný dom Avion!
Hľadáme práve Teba!

Garantujeme nástupnú mzdu od 865 €

Čo ponúkame :
• možnosť skráteného úväzku (vhodné aj pre mamičky s deťmi) 

• motivujúce ohodnotenie

• príplatky za prácu v chlade a v noci

• širokú škálu benefitov

• vernostnú dovolenku nad rámec zákona

• garantujeme zaplatenie každej odpracovanej minúty

• dôraz na tímovú spoluprácu a osobný rozvoj

Našou absolútnou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov  

a zamestnancov, ku ktorej môžeš prispieť aj Ty!

Pridaj sa k nám!

Staň sa súčasťou dynamického tímu!



Neskutočný neporia-
dok, špina, burina a 

náletové dreviny - aj to 
je už mnohoročný obraz 
miesta, ktoré malo byť 
iné a už roky mohlo slú-
žiť obyvateľom, a to nie-
len Ružinova. Veľkolepý 
projekt Yosaria Plaza 
zrejme praskol ako bubli-
na a namiesto moderného 
nákupného centra „zdobí“ 
toto miesto jama známa 
ako Hirošima. Okrem nej 
aj množstvo buriny a ná-
letových drevín, z ktorých 
sa postupne stávajú vážne 
stromy tvoriace nepre-
niknuteľnú džungľu. Táto 
lokalita sa zmenila na 
zakliate kráľovstvo. 
Nie na to šípkové, ale 
rovnako čakajúce na 
svojho princa, ktorý ju 
vyslobodí od nekultúr-
neho prostredia v cen-
tre Ružinova.
 Naposledy sa o Yosa-
ria Plaza vážne písalo v 
máji 2016. Nádej svitla, 
keď mestský poslanec Bra-
nislav Kaliský tvrdil, že má 
nové vizualizácie projek-
tu a uviedol, že projekt by 
mohol zmeniť  podobu. 
Najväčšou brzdou však 
podľa neho naďalej zostá-
vajú nedoriešené majet-
kovoprávne vzťahy a 
súdny spor. Pozemky 
spolu so súčasným skele-
tom patria Ivanovi Líškovi 
a spoločnosti Yosaria Pla-
za, ktorý objekt bývalého 
obchodného domu Prior 
zatvoril ešte v roku 2005 a 
podľa plánov tu mal posta-
viť obrovské nákupné cen-
trum. Do dnešného dňa sa 
však neudialo nič.
 „Vzhľadom na to, že 
bývalý investor mal pro-
jekt, ktorý je spred 10 až 
15 rokov a situácia aj v sta-
vebníctve, aj v Bratislave sa 
trošku posunula, tak pô-
vodný projekt je do znač-
nej miery prežitý,“ kon-
štatoval Kaliský. Počítal 
totiž s veľkým nákupným 
centrom, ktorých je pod-

ľa neho v hlavnom meste 
v súčasnosti dosť. „Preto 
sme si sadli k tomu projek-
tu a začali sme robiť niečo, 
čo je miestotvorné, čo by 
mohlo pomôcť mestskej 
časti,“ vysvetlil architekt.

 Od týchto informá-
cií  prešiel viac ako rok 
aj štvrť, a tak sme sa 
obrátili na ružinovskú 
samosprávu, ako aj na 
samotného mestského 
poslanca B. Kaliského 
s otázkou, či je v záme-
roch, prezentovaných v 
máji 2016, niečo nové. 
Na odpoveď čakáme.  
Prípad tohto projektu 
dokazuje,  ako môže 
dopadnúť (ne)činnosť 
samospráv a ich (ne)
rozhodovanie, ktoré sú 
postavené na vágnom 
stavebnom zákone a 
pomalej a slabej vymo-
žiteľnosti práva.  A aj 
preto mohol vzniknúť 
„pomník“ v podobe Hi-
rošimy, ktorý ľuďom 
ukazuje, ako to u nás 
často „funguje“....
 Ako sa ďalej písalo v 
máji 2016, podľa novopri-
pravovanej vizualizácie by 
mohol byť projekt kombi-
náciou všetkých funkcií, 
teda od polyfunkčných 
priestorov cez bývanie až 
po rozšírenie verejných 
zelených priestorov a oko-
litých námestí. Okrem 
klasických služieb by sa 
sem podľa úvah mohla 
presunúť napr. mestská či 
ružinovská knižnica, myslí 
sa tiež na voľnočasové akti-
vity pre deti. Projekt počíta 
aj s bývaním, okrem kla-
sických bytov sa navrhuje 
aj objekt sociálneho bý-

vania. „Už je najvyšší čas, 
aby mestské časti začali 
stavať svoje nájomné byty 
a podporili mladé rodiny. 
Hlavne mestské časti ako 
Ružinov, Petržalka, Nové 
Mesto, kde je veľmi veľa 

mladých rodín,“ povedal 
Kaliský. V rámci projektu 
sa zároveň navrhuje napr. 
zväčšiť súčasné Papánko-
vo námestie takmer o po-
lovicu a takým spôsobom, 
aby naozaj plnilo funkciu 
námestia. V súčasnosti je 
to podľa Kaliského len voľ-
ná plocha pri Kultúrnom 
dome Ružinov. "Toto ná-
mestie by sme chceli pre-
sunúť ako pokračovanie 
Parku Andreja Hlinku. Mal 
by to byť taký ústredný bod 
toho zeleného pásu. Dnes 
park A. Hlinku funguje 
skôr ako polopark, poloná-
mestie, kde sa robia akcie, 
ktoré do parku ani nepat-
ria,“ priblížil Kaliský. Záro-
veň sa počíta s vybudova-
ním 43 metrov zelene na 
prepájacom bulvári medzi 
Ružinovskou a kostolom 
na Tomášikovej ulici a s 
1300 podzemnými parko-
vacími miestami.
 Výška investícií sa od-
haduje na okolo 200 mi-
liónov eur, investovať do 
projektu by mal súkromný 
investor. V hre sú podľa 
Kaliského dvaja investori, 
skupina Iuris a zahraničná 
spoločnosť YIT. S fi nanč-
ným zapojením mesta či 
mestskej časti sa údajne 
veľmi nepočíta, keďže na 
to nemajú dostatok pe-
ňažných prostriedkov. 
Možnosť zapojenia samo-
správy však architekt vidí 
v prípade výstavby nájom-
ných bytov. Po vypracovaní 
bude projekt prezentovaný 
aj verejnosti, takže sa bude 
môcť k nemu vyjadriť ru-
žinovská samospráva aj 
miestni obyvatelia. Zele-
nú projektu môžu dať až 
miestni poslanci. Kaliský 
však upozorňuje, že toto 
nie je návrh, ktorý by išiel 
na územné rozhodnutie, 
ale návrh, aby aj samosprá-
va a obyvatelia boli infor-
movaní, čo sa pripravuje. 
"Myslím si, že na to, aby sa 
spravil prvý výkop reálne-
ho projektu, je ďaleká ces-
ta. Môj odhad je dva až tri 
roky," dodal. ... 

(rl a TASR)
Foto a video: BK

Spravodajstvostrana 6 09 l 2017

viac sa dočítate
 na bakurier.sk

Yosaria Plaza bude hanbou Ružinova ešte dlho, 
ale prečo sa „bordel“ šíri už aj do blízkeho okolia? Zlegalizovať svoje pripojenie na 

kanalizáciu môžete už len do 15. októbra
Ide o poslednú príle-
žitosť pre zákazníkov, 
ktorí nemajú s Bra-
tislavskou vodáren-
skou spoločnosťou, 
a.s., (BVS) uzatvorenú 
zmluvu o odvádzaní 
odpadových vôd, aby 
zlegalizovali svoje 
pripojenie na verejnú 
kanalizáciu. Po 15. 
októbri prídu poku-
ty. Viac v rozhovore 
s Ing. Zsoltom Luká-
čom, EMBA, generál-
nym riaditeľom BVS:

Generálny pardon ste 
vyhlásili 20. júna 2017. 
Čo Vás k tomu viedlo? 
Generálny pardon vní-

mame v prvom rade ako 

ústretový krok voči na-

šim zákazníkom, aby si 

upravili zmluvné vzťahy 

s našou spoločnosťou 

a nemuseli platiť vysoké 

pokuty a náhradu škody 

za neoprávnené pripoje-

nie na verejnú kanalizač-

nú sieť. 

Koľko zákazníkov túto 
ponuku doposiaľ vyu-
žilo?
Počty sa menia každým 

dňom. Ku koncu septem-

bra sme v rámci pardonu 

zaevidovali už takmer 

štyritisíc žiadostí o uza-

tvorenie zmluvy o odvá-

dzaní odpadových vôd. 

Generálny pardon, 
ktorý bol pôvodne vy-
hlásený do konca au-
gusta, ste predĺžili do 
15. októbra. Uvažujete 
nad jeho prípadným 
ďalším predĺžením?
S touto možnosťou ne-

počítame. Posledný au-

gustový týždeň, kedy sa 

schyľovalo k ukončeniu 

pôvodného termínu ge-

nerálneho pardonu, sme 

zo strany našich klientov 

zaznamenali enormný 

nárast záujmu o zlega-

lizovanie pripojenia. 

Z tohto dôvodu sme pre-

dĺžili otváracie hodiny na 

našich kontaktných cen-

trách a následne sme sa 

rozhodli predĺžiť generál-

ny pardon až do 15. ok-

tóbra. Veríme, že takmer 

štyri mesiace predstavujú 

dostatočne dlhé obdobie. 

Navyše, generálny par-

don sprevádzala aj infor-

mačná kampaň s upozor-

nením na vysoké pokuty 

v prípade, že si občania 

svoje povinnosti nespl-

nia. Podrobné informácie 

o generálnom pardone 

spolu s návodom ako 

postupovať a tlačivom 

na vyplnenie dostali 

naši zákazníci aj poštou. 

Sme presvedčení, že sme 

z našej strany urobili 

všetko potrebné na to, 

aby sa informácie o gene-

rálnom pardone dostali 

k čo najväčšiemu počtu 

našich zákazníkov. 

BVS disponuje špeci-
álnou technikou, kto-
rá bude po 15. októbri 
nasadená na odhaľo-
vanie nelegálnych pri-
pojení na kanalizáciu. 
Môžete nám ju priblí-
žiť? 
Ide o špeciálne vozidlo, 

ktoré do kanalizač-

nej siete spustí kameru 

s osvetlením a následne 

podrobne zmonitoruje 

nielen prípadné poruchy 

na potrubí, ale aj všetky 

pripojenia na kanalizá-

ciu. Použijeme aj dymový 

generátor, ktorý vháňa 

dym do kanalizácie. Pria-

mo z ulice môžeme sle-

dovať miesta, z ktorých 

dym vychádza, čím sa 

okamžite odhalia všetky, 

teda aj nelegálne pripo-

jenia. V prípade identifi -

kácie takýchto pripojení 

hrozia fyzickým osobám 

pokuty do výšky 300 EUR 

a právnickým až do výšky 

3000 EUR. 

Pokuty sú skutočne 
vysoké. Čo majú Vaši 
zákazníci urobiť, aby 
zlegalizovali svoje pri-
pojenie?

Celý proces sme sa sna-

žili čo najviac zjednodu-

šiť. Stačí, keď zákazník 

do 15. októbra 2017 osob-

ne doručí, alebo poštou 

na adresu BVS zašle vypl-

nené a podpísané tlačivo 

„Podklady pre uzatvore-

nie zmluvy o odvádzaní 

odpadových vôd verej-

nou kanalizáciou v rámci 

generálneho pardonu“, 

ktoré je uverejnené na na-

šej webovej stránke www.

bvsas.sk, v sekcii Formu-

láre na stiahnutie. Taktiež 

sa môže priamo obrátiť 

na pracovníkov kontakt-

ných centier BVS. Keďže 

po uvedenom termíne 

už legalizácia pripojenia 

na kanalizáciu bez sank-

cií nebude možná, od-

porúčam všetkým, ktorí 

sa našu ponuku rozhodli 

využiť, alebo nad ňou 

ešte uvažujú, aby tak uro-

bili čím skôr a nenechali 

si to na poslednú chvíľu. 

Z dôvodu očakávaného 

zvýšeného záujmu v zá-

vere generálneho pardo-

nu by podanie žiadosti 

nemuseli stihnúť. Verím, 

že každý uvedomelý zá-

kazník využije ponuku 

generálneho pardonu, 

čím sa vyhne pokutám 

a náhradám škôd, ktoré 

sa v niektorých prípa-

doch môžu vyšplhať až 

do výšky tisícok EUR.
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Kuriér zaostril

JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Mám dlžoby a vedie 
sa proti mne viacero 
exekúcií. Hrozí mi, že 
prídem nielen o veci, 
ktoré používam na 
podnikanie, ale aj o 
osobné a rodinné veci. 
Chcel by som podrob-
nejšie vedieť, ktoré 
veci mi exekútor ne-
môže zobrať? 
 Exekúciu možno vy-
konať len spôsobmi uve-
denými v Exekučnom po-
riadku (Zákon č. 233/1995 
Z.z. v znení neskorších 
predpisov). Zákon pozná 
viacero spôsobov vykona-
nia exekúcie: zrážkami zo 
mzdy a z iných príjmov, 
prikázaním pohľadáv-
ky, predajom hnuteľných 
vecí, cenných papierov, 
nehnuteľnosti, podnikom 
alebo príkazom na zadr-
žanie vodičského preu-
kazu. Spôsob vykonania 
exekúcie v zásade určuje 
exekútor, pričom v jed-
nom exekučnom konaní 
ju možno vykonať aj nie-
koľkými spôsobmi. 
 Pri exekúcii predajom 
hnuteľných vecí sa po-
stupuje podľa ustanovení 
§114 a nasl. Exekučného 
poriadku. Ak sa majú exe-
kúciou postihnúť hnuteľ-
né veci povinného, kto-
ré slúžia alebo súvisia s 
podnikaním, exekútor je 
povinný postupovať tak, 
aby exekúciou neohrozil 
podnikateľskú činnosť 
nad nevyhnutnú mieru. 
Z uvedeného dôvodu sa 
postihujú exekúciou v pr-
vom rade veci, ktoré ne-
slúžia na podnikanie, ná-
sledne veci, ktoré súvisia s 
podnikaním, ale bez kto-
rých je podnikanie možné 
a až nakoniec veci, bez 
ktorých nie je podnikanie 
možné. Čo sa týka vecí, 
ktoré sú vo vlastníctve 
povinného, sa exekúcia 
nemôže týkať tých, ktoré 
povinný nevyhnutne po-
trebuje na uspokojovanie 
svojich hmotných potrieb 
a potrieb svojej rodiny 
alebo na plnenie svojich 
pracovných úloh alebo 
na svoje podnikanie, ani 
iných vecí, ktorých predaj 
by bol v rozpore s morál-
nymi zásadami. 
 Z exekúcie sú podľa 
§115 ods. 2 Exekučného 

poriadku vylúčené: bež-
né súčasti odevov, bieli-
zeň a obuv; nevyhnutné 
vybavenie domácnosti 
(postele, stôl, stoličky, 
chladnička, sporák, va-
rič, vykurovacie teleso, 
palivo, práčka, periny a 
posteľná bielizeň, bežný 
kuchynský riad, rádio); 
domáce zvieratá s vý-
nimkou tých, ktoré slúžia 
na podnikanie; ďalej veci 
povinného slúžiace na 
plnenie jeho pracovných 
úloh alebo na podnika-
nie do výšky 331,94 Eur. 
S exekúcie sú tiež vylúče-
né zdravotnícke potreby 
a iné veci, ktoré povin-
ný potrebuje vzhľadom 
na svoju chorobu alebo 
telesnú chybu; veci, na 
ktoré sa poskytli dávky v 
hmotnej núdzi, peňažné 
príspevky na kompenzá-
ciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 
fi nančného charakteru. 
Exekútor Vám nesmie 
siahnuť ani na snubný 
prsteň a obrúčku, fi nanč-
nú hotovosť do sumy 
99,58 Eur a na študijnú 
literatúru a hračky. Z 
exekúcie je vylúčený aj 
podiel sporiteľa na ma-
jetku v dôchodkovom 
fonde a podiel účastníka 
na majetku v doplnko-
vom dôchodkovom fon-
de zodpovedajúci výške 
príspevkov zamestnáva-
teľa zaplatených za tohto 
účastníka a výnosov z ich 
investovania.

Strom zaliaty do asfaltu 
už v Rači vyslobodili

Krátko potom, ako 
nám rozhorčený čita-
teľ napísal o tom, ako 
sa v Bratislave asfal-
tuje aj v 21. storočí 
a svoje upozornenie 
doložil aj fotografi a-
mi, sme sa dočkali 
nápravy a pôvodne 
zaasfaltovaný kmeň 
stromu je dnes už 
uvoľnený. 
 „Chcem sa Vám po-
ďakovať za medializáciu.  
Aj vďaka nej to pomohlo 
toto je dnešný stav,“ na-
písal  nám čitateľ pán 
Štěpán, ktorému nie je 
ľahostajné životné pro-

stredie. Aj my mu chceme 
poďakovať a vážime si to, 
že mu záleží na tom, ako 
naše mesto vyzerá.
 Ako sme pred niekoľ-
kými dňami informovali 
v našom článku,  čitateľ sa 
so sťažnosťou obrátil na 
Dopravný podnik Bratisla-
va a.s., ktorý jeho ponosu 
odstúpil bratislavskému 
magistrátu. 
 Zastávka so stromom sa 
nachádza v Rači na Skla-
binskej ulici.

(red, foto archív BK)

V Lamači začnú stavať svetelnú 
križovatku Hodonínska-Vrančovičova

Doprava na hlavnom 
ťahu v bratislav-

skom Lamači sa skom-
plikuje. V sobotu (7.10.) 
začali s výstavbou se-
maforov na križovatke 
Hodonínska-Vrančovi-
čova.
 Vicestarosta Lamača 
Lukáš Baňacký pripome-
nul, že križovatka je jed-
ným z dopravne najex-
ponovanejších bodov 
v mestskej časti a tiež aj 
miestom niekoľkých tra-
gických nehôd.
 "Svetelná signalizácia a 
zásadná zmena križovat-
ky budú znamenať zvýše-
nie bezpečnosti chodcov, 
vytvorenie priestoru pre 
jednoduchšie zastavova-
nie vozidiel MHD a takis-
to umožnenie bezpečného 
výjazdu z bočných ulíc," 
zdôraznil Baňacký.
 Kým prinesie stavba, 
odhadovaná na päť me-
siacov, želateľný výsledok, 
motoristi budú musieť str-
pieť obmedzenia. Počas pr-
vých dvoch dní (7. - 8.10.) 
bude doprava presmero-
vaná do jedného jazdného 
pruhu a riadená svetelnou 

signalizáciou. V druhej 
etape, ktorá sa začne od 
pondelka (9.10.) a mala by 
trvať do vianočných sviat-
kov, sa ráta s obojsmernou 
premávkou a obmedzením 
maximálnej rýchlosti.
 V tretej etapa sa usku-
toční asfaltovanie a do-
končovacie práce. "Počas 
výstavby bude uzavreté na-
pojenie na Vrančovičovu 
ulicu a rovnako bude zru-
šené parkovisko v blízkosti 
križovatky,“ doplnil lamač-
ský vicestarosta.
 Náklady na výstavbu 
podľa zverejnenej zmluvy 
na stránke Generálneho 
investora Bratislavy (GIB) 
dosiahnu 819 750 eur.
 Okrem vybudovania 
svetelnej signalizácie a 
rozšírenia Hodonínskej 
ulice bude súčasťou prác 
aj vybudovanie novej za-
stávky MHD, odvodnenie 
komunikácií, vybudovanie 
nových priechodov pre 
chodcov i rekonštrukcia 
priľahlých chodníkov.

(TASR)
Foto: BKV Devíne pokračuje 

projekt Zelené terasy

Ďalších 16 rodinných 
domov má vyrásť v 

rámci piatej etapy vý-
stavby rezidenčného 
projektu z dielne JTRE.
 Výstavba sa začala te-
rénnymi úpravami a po-
kračuje realizáciou zák-
ladov rodinných domov. 
Noví obyvatelia sa budú 
môcť do štýlových nízko-
energetických príbytkov 
nasťahovať už začiatkom 
roka 2019.
 V ponuke sú štvorizbo-
vé bezbariérové a dvojpod-
lažné päťizbové rodinné 

domy s plochou strechou, 
ktoré charakteristickou 
terasovitou architektúrou 
rešpektujú terén a vytvá-
rajú originálnu rodinnú 
zástavbu. Všetky pozemky 
sú orientované na slnečnú 
západnú stranu. 
 Ako uvádza investor, 
Devín je vyhľadávanou lo-
kalitou pre svoj pokojný vi-
diecky charakter, ale záro-
veň je ako súčasť Bratislavy 
obsluhovaný mestskou 
hromadnou dopravou a 
tak je výborne dostupný.

 (red), viz: JTRE

Rekonštrukcia pokračuje, 
zastávka zatiaľ nebude...
(Dokončenie zo str. 1)

Od 16. októbra sa má 
podľa dopravného pod-
niku na tomto úseku 
kompletne vylúčiť in-
dividuálna doprava, av-

šak DPB zabezpečí vjazd 

dotknutým obyvateľom a 

tiež prevádzkam. Predpo-
klad ukončenia prác na 
električkovej trati je pri-
bližne do polovice no-
vembra 2017 vzhľadom 

na to, že DPB sa predĺžila 

lehota výstavby z dôvodu 

vynúteného zastavenia sta-

vebných prác.

 Podľa riaditeľa odboru 

dopravy Úradu BSK La-

dislava Csádera, „ak by sa 

nepokračovalo v rekon-

štrukcii, hrozili by s blí-

žiacim sa zimným obdo-

bím nenávratné škody na 

samotnej stavbe i vozovke 

a budovách v jej blízkosti, 

vrátane možného rizika 

narušenia statiky okoli-

tých objektov. Rovnako 

tak hrozia havárie napá-

janí elektrických vedení v 

súvislosti s energetickým 

preťažením, ktoré môžu 

nastať pri dlhodobom pre-

sune trás električiek cez 

Obchodnú ulicu,“ konšta-

toval.

 Informoval tiež o tom, 

že 6. októbra na základe 

odvolania ministerstva do-

pravy sa začalo nové sta-

vebné konanie v súvislosti 

s rekonštrukciou trate. 

„Oba procesy sa realizujú 

bez problematickej zastáv-

ky, DPB ju bude riešiť v sa-

mostatnom konaní,“ zdô-

raznil. Kde napokon bude 

stáť zastávka, je podľa neho 

predčasné hovoriť. „Je to 

vec stavebníka, možností 

je viacero,“ uviedol Csáder. 

Predbežný dátum dokon-

čenia celej rekonštruk-

cie trate je 15. november. 

Predstavitelia BSK veria, 

že k tomuto dátumu budú 

splnené i všetky adminis-

tratívno-technické náleži-

tosti, aby sa mohol začať 

skúšobný režim samotnej 

trate. 

(red)

(rl, tasr)
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Sen o Bratislavskom kraji
Ráno som sa zobu-

dila, pozrela z okna 
nášho bratislavského 
bytu a vedela som, že 
dnes bude krásny deň. 
Pri raňajkách som si 
otvorila Bratislavské-
ho kuriéra, kde písali, 
že v Bratislave vybu-
dovali nové zariadenie 
sociálnych služieb pre 
seniorov a zároveň 
začal fungovať trans-
parentný systém pora-
dovníka čakateľov do 
podobných zariadení. 
Táto správa ma veľmi 
potešila, pretože už 5 
rokov v Bratislavskom 
kraji takéto zariadenie 
nevzniklo. 
 Na ďalšej strane som sa 
dočítala, že konečne majú 
všetky obce základnú zdra-
votnú starostlivosť a ob-
vodný lekári v týchto ob-
ciach zarábajú rovnako ako 
tí v Bratislave. Dnešný deň 
teda začal naozaj krásne! 
Po prečítaní novín som 
zišla dolu a nasadla na svoj 
bicykel. Po novej, krásnej a 
hlavne bezpečnej cyklotra-
se som sa dostala až k auto-
busovej stanici. Dnes sa mi 
zdalo, že električky, auto-
busy i prímestská doprava 
akosi spolu funguje, a ľudí 
v nej bolo omnoho viac. 
Nebolo to kvôli tomu, že 
by bola zadarmo, ale jed-
noducho sa pojem integro-
vanej verejnej dopravy stal 
realitou. Svoj bicykel som 
zaparkovala na bezpeč-

nom záchytnom parkovis-
ku priamo pri autobusovej 
stanici, kde sa nachádza 
prestupný terminál, na 
ktorom môžu ľudia jedno-
ducho a komfortne pre-
stúpiť zo všetkých typov 
mestských hromadných 
prostriedkov. V búdke 
som si zakúpila cestovný 
lístok, ktorý platí na všetky 
typy hromadnej prepravy. 
Konečne sa pohodlne a 
bez zbytočných nákupov 
rôznych cestovných líst-
kov dostanem presne tam, 
kam potrebujem. Auto-
bus, ktorý ma má zaviesť 
ku kamarátke do Senca je 
na elektro pohon a tak ne-
mám výčitky svedomia, že 
znečisťujeme náš nádher-
ný kraj. Naftové autobusy 
sa konečne stali iba čier-
nou škvrnou v minulosti. 
Cestovanie autobusom je 
podobne rýchle, pohodlné 

a oveľa ekologickejšie ako 
ísť autom. Náš kraj akosi 
zmodernel. 
 Kým sa autobusom do-
staneme von z Bratislavy 
vidím zrekonštruované 
školské budovy i moderné 
športoviská a ihriská, kto-
ré sú vybudované v rámci 
školských dvorov. Rada sa 
tam poobede chodím hrá-
vať s mojimi deťmi, keď už 
v školách nie sú študenti. 
Takto sa môžu moje deti 
bezpečne hrať v oplote-
nom areály a chodieva sem 
i mládež, pretože tu môže 
konečne zmysluplne tráviť 
svoj voľný čas. Vybudovať v 
školských areáloch moder-
né ihriská a športoviská bol 
naozaj dobrý nápad! 
 Pomaličky sa opriem o 
okienko a rozmýšľam nad 
tým, na akú školu jedného 
dňa pôjdu moji chlapci. 
Všetky stredné školy sú to-
tiž moderné a prispôsobu-
jú sa potrebám trhu práce. 
Môjho Teodora by určite 
bavili hodiny na rozvoj di-
gitálnych zručností, ktoré 
prednedávnom zaviedli 
na niektorých stredných 
školách. Kúsok pred Sen-
com mi zavolá mamina, 
ktorá sa teší z toho, že 
Polikliniku v Karlovej Vsi 
zrekonštruovali aj zvnút-
ra a u lekára čakala iba 20 
minút. Pozdravím ju a už 
aj vystupujem na zastávke 
v Senci. Ešte musím pre-
stúpiť na jeden autobus, no 
keďže môj lístok stále platí 
a autobus v Senci nadvä-
zuje na ten, ktorým som 

práve prišla o 5 minút už 
aj vystupujem pre domom 
mojej kamarátky. Tá ma 
víta celá nadšená, pretože 
sa práve stretla so staros-
tom, ktorý v spolupráci so 
župankou podporili fungo-
vanie pohotovosti v Senci. 
Teraz už nebude musieť s 
každým úrazom utekať 30 
kilometrov na bratislavské 
Kramáre. Spolupráca, kto-
rú nadviazal samosprávny 
kraj s obcami, mestami a 
mestskými časťami sa na-
ozaj vyplatila. No trošku 
som sa zasekla. Župan-
ka??? Takmer som zabudla, 
že prvý krát v histórií žúp 
dostala v posledných voľ-
bách šancu riadiť kraj žena. 
Múdro, veď 90% domác-
ností riadi žena a domác-
nosti v našom kraji fungujú 
výborne. . 
 Po poobednej kávičke sa 
pomaličky zberám domov, 
tentoraz sa rozhodnem ísť 
vlakom. Ten zastane kúsok 
od miesta, kde som si ne-
chala bicykel. A stále mám 
lístok, ktorý mi platí aj na 
vlak. Cestou sledujem, aký 
je ten náš kraj krásny, hlav-
ne keď popri cestách nie 
sú žiadne bilboardy a my 
sa môžeme kochať zele-
nou krajinou. Do Bratisla-
vy dorazím a nakoniec sa 
rozhodnem že sa domov 
odveziem električkou. Nie 
je to totiž žiadny problém 
naložiť bicykel aj do elek-
tričky. Doma ma už čaká 
môj manžel a moji dvaja 
synovia, ktorí pred chví-
ľou prišli zo škôlky, ktorá 

je súčasťou pedagogickej 
akadémie. Takéto projekty 
duálneho vzdelávania sú 
v Bratislave úplne bežné a 
ich úroveň je rovnaká ako v 
zahraničí. Po prečítaní roz-
právky Snehulienka a 17 
trpaslíkov zaspím a ráno 
po prebudení zistím, že to 
všetko bol len sen. 
 No viem, že nič ešte nie 

je stratené. Stále je mož-
nosť, že šancu raz dostane 
žena a môžeme mať lepší 
a zelenší kraj. Veď všetky 
naše sny sa môžu splniť ak 
máme chuť ich realizovať! 

Natália Hanulíková
Kandidátka na post 

predsedu BSK

Mgr. Natália Hanulíková

Mar  n K
Kandidát na poslanca župy
za Staré Mesto

24 rokov, absolvent práva

Nechajme o našom meste rozhodova  tých, pre 
ktorých je to otázka perspek  vnej budúcnos  .

Ako zástupca mladej 
generácie Bra  slav anov 
sa uchádzam o Vašu dôveru.
Moje priority:
l ochrana a tvorba životného prostredia
l spravodlivá parkovacia poli  ka
l transparentná a kvalitná práca úradov samosprávy
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Priložte kartu
k čítačke

Priložte kartu
k čítačke

REGIO

v nových
označovačoch

v MHD

v označovačoch 
na železničných

staniciach

Predĺžiť SeniorPas môžete v predajniach dopravcov DPB a SLovak Lines, alebo...

v multifunkčných
automatoch

u vodiča
Slovak Lines

SeniorPas

Bez SeniorPasu môžete cestovať s 50% zľavou zakúpením jednorazových papierových cestovných lístkov.

Dano Krajcer o problémoch Bratislavského kraja: 

Doterajší župani boli len údržbári
Bývalý minister kultúry za vlá-
dy Ivety Radičovej, šikovný 
manažér, ktorý dokázal zlúčiť 
Slovenský rozhlas a Sloven-
skú televíziu. Spustil úspešný 
projekt obnovy hradov, ktorý 
dodnes dáva prácu nezamest-
naným. A v neposlednom rade 
známy moderátor, ktorý vždy 
stál a stojí na strane ľudí. To 
je Daniel Krajcer, kandidát na 
župana BSK.

Bratislavu a celý náš kraj 
vnímate ako metropolitný 
región. Vašou iniciatívou je, 
aby župan, primátor, staros-
tovia viac spolupracovali. 
Aké služby by sme mali 
zdieľať v regióne viac?  
 Bratislavský kraj je tretím 
najbohatším regiónom Európ-
skej únie. Ľudia to však nijako 
necítia. Je to preto, lebo dote-
rajší župani boli len údržbári. 
Prehajdákali možnosť vybu-
dovať skutočný nosný sys-
tém dopravy. Sústredili sa na 
riešenie havárií, aj to hlavne 
preto, aby sa vyhli transpa-
rentnému obstarávaniu. 
 Na bratislavského žu-
pana som kandidoval ešte 
v roku 2013. Predstavil som 
program, ktorý bol hodnotený 
ako najlepší. Pomenovali sme 
problémy a navrhli riešenia. 
Všetky sú stále aktuálne, pre-
tože župa stagnuje.
 Primátori, starostovia a 
župan sa musia prestať hrať 
na vlastnom piesočku. Musia 
si uvedomiť, že spolu sme 
jedno. Že Senčan, Pezinčan 
či Malačan, ktorí dochádza-
jú denne do Bratislavy, sú 
obyvatelia jedného regióna a 
prijímatelia jedných spoloč-
ných verejných služieb. Že 
Stupava či Ivanka pri Dunaji 
majú obrovskú históriu, ale 
tisícky obyvateľov sú vlastne 
veľkou „Bratislavou“ – prečo 

by tam nemala jazdiť MHD? 
Že Staromešťan, Petržalčan 
či Ružinovčan sú tiež obyva-
teľmi kraja a župa by mala 
prispievať aj na starostlivosť o 
ich cesty.  

Záchrane dopravy v Bra-
tislavskom kraji môže po-
môcť, ak budú všetci do-
pravcovia spolupracovať 
na kompaktnom riešení. 
Namiesto troch biznis mo-
delov by tu mal fungovať 
jeden ucelený, je to vôbec 
možné? 
 Pre náš metropolitný re-
gión má župa zmysel len 
vtedy, ak dokáže spolupraco-
vať so všetkými obcami kraja 
a ďalšími subjektmi. Príkla-
dom je, keď na území župy 
máme 3 rôzne generely do-
pravy. Absurdná situácia! Kraj, 
mesto a železnice musia uro-
biť jeden a spoločný. 
 Najväčšie projekty musia 
župa, mestá a obce celého 
kraja riešiť spoločne – ako 
napríklad dopravný systém. 
Pripraviť spoločný PPP pro-
jekt, vďaka ktorému získame 
stámilióny eur na investície do 
rozvoja koľajových tratí, pre-
pojenia železnice a električky 
či výstavbu záchytných parko-
vísk.

Na trase Bratislava, Malac-
ky, Rohožník, Lozorno plá-
nujete odvážne dopravné 
riešenia…
 Zasadím sa za to, aby 
diaľnica od Lozorna až po 
Bratislavu bola bez povinného 
poplatku, čo odľahčí dopravu 
v priľahlých obciach a bra-
tislavských mestských čas-
tiach. Budem naliehať, aby sa 
urýchlili prípravy výstavby ob-
chvatov miest a obcí pre Pe-
zinok, Modru, Rovinku a Du-
najskú Lužnú. Vybudovanie 

kruhového objazdu pri vjazde 
do Ivanky pri Dunaji zo Senec-
kej cesty a rozšírenie cesty 
medzi Malackami a Rohož-
níkom je súčasťou zmien, na 
ktoré župa doteraz zabúdala. 
V pondelok 25. 9. som už 
dokonca rokoval s ministrom 
dopravy Árpádom Érsekom, 
s ktorým sme dohodli konkrét-
ne riešenia pre bratislavský 
kraj. 

Denne sa dozvedáme 
o tragických autonehodách, 
obeťami ktorých sú deti 
a cyklisti. Dozrel čas na rie-
šenie? 
 BSK míňa na propagá-
ciu trikrát toľko peňazí, čo 
Bratislava na opravy výtlkov. 
Patrí medzi najneefektívnejšie 
orgány pri údržbe ciest. Kraj, 
mestá a obce musia preto 
spolupracovať a podeliť sa 
v prospech občanov. Prioritou 
je ekologická a bezpečná do-
prava. To si pýta bezpečné a 
priepustné cesty. Priechody 
pre chodcov musia byť osvet-
lené. Musíme uvažovať o zvý-

hodnení daňových sadzieb 
pre prostriedky osobnej do-
pravy s ekologickými palivami 
a elektrickým pohonom. Po 
druhé – cyklotrasy. Nové ces-
tičky pre cyklistov musia byť 
novými prvkami na vozovke. 
Nestačí nakresliť na komuni-
kácii nové čiarové značenia. 
Treba na úrovni a v záujme 
bezpečnosti cyklistov popre-
pájať Bratislavské obvody 1, 
2 a 3, ktoré podľa dopravných 
prieskumov preukazujú naj-
vyšší podiel presunu obyva-
teľstva.

Prvýkrát v histórii Bratislav-
skej župy zavediete ako žu-
pan zverejňovanie všetkých 
príjmov a výdavkov v zaria-
deniach sociálnych služieb. 
 Neverím úradníkom, ktorí 
vždy dokážu vysvetľovať, ako 
sa veci nedajú, a ktorí sa brá-
nia verejnej kontrole. Mojou 
ambíciou je zaviesť systém 
absolútne otvorenej a trans-
parentnej župy, ktorá zverej-
ňuje všetko, čo je zverejniť 
možné. Napríklad, obsadzo-

vanie miest v zariadeniach 
sociálnych služieb nemôže 
ísť divnou pyramídou. Má sa 
prideľovať v transparentnom 
poradí klientom, ktorí oň po-
žiadali v danom konkrétnom 
zariadení. 
 V sociálnej oblasti máme 
obrovské rezervy. Budem ma-
ximálne podporovať činnosť 
agentúr domácej opatrova-
teľskej a domácej ošetrova-
teľskej služby. V spolupráci 
s obcami a mestami bratislav-
ského kraja budem presa-
dzovať zreálnenie skutočnej 
ceny opatrovania v domácom 
prostredí, najmä vo verejnom 
sektore, na minimálne 7 eur na 
hodinu, pretože zahmlievanie 
skutočných nákladov zlikvi-
dovalo množstvo agentúr do-
mácej opatrovateľskej služby 
a občania vnímajú túto služ-
bu ako nedostatkovú. Treba 
konečne naštartovať projekty 
verejno-súkromných partner-
stiev pri budovaní zariadení 
sociálnych služieb, poskytnu-
tie vhodných pozemkov, bu-
dov pre investorov výmenou 
za zmluvne stanovený zá-
väzok sociálnej starostlivosti 
o obyvateľov kraja. Chceme 
budovať senior-parky na pod-
poru aktívneho života obča-
nov v postproduktívnom veku 
a zriadiť rehabilitačné stre-
disko na pomoc ľuďom s in-
dividuálnymi potrebami. Zvý-
šime sumu na fi nancovanie 
tlmočníckej služby na úroveň 
cca 8 eur, pretože najbohatší 
kraj s najvyššou koncentrá-
ciou sluchovo postihnutých 
ich nemôže najviac zo všet-
kých krajov zanedbávať. 

Povedzte viac o plánova-
nom systéme transparent-
nej župy a ako doň zapojíte 
občanov.
 Chcem vytvoriť inštitút 

župného ombudsmana, za 
ktorým môže prísť každý 
obyvateľ kraja a ktorý mu 
pomôže riešiť jeho problémy. 
V reálnom čase budú online 
zverejnené všetky zmluvy 
a faktúry nad 100 eur. Obsta-
rávať budeme maximum tova-
rov a služieb elektronickými 
aukciami na zníženie korupcie 
a vytvorím tiež protikorupčnú 
linku samosprávneho kraja. 
Osobne sa stretnem s ob-
čanmi, ktorí prinesú podnety 
o nesprávnom alebo nekalom 
konaní úradníkov.

Na takéto zásadné zme-
ny budete mať ako župan 
prvýkrát v histórii volieb do 
VÚC 5 rokov. Disponujete 
dostatočnou výdržou a mo-
tiváciou?
 V komunálnej politike som 
nový, ale mám skúsenosti 
a za sebou výsledky. Bol som 
ministrom vlády Ivety Radičo-
vej. Naštartoval som úspešný 
projekt obnovy hradov, ktorý 
pokračuje, dáva prácu neza-
mestnaným a nekradne sa 
pri ňom. Dokázal som úspeš-
ne zlúčiť Slovenský rozhlas 
a Slovenskú televíziu a vy-
tvoriť predpoklady na to, aby 
RTVS bola úspešným a fun-
gujúcim médiom. 
 Dobrý župan dokáže silou 
svojej osobnosti pôsobiť ako 
kvalitný mediátor a spájať 
mestá, obce, miestne časti 
na úrovni kraja pre ucelené, 
systémové riešenia. Nesmú 
sa viac opakovať situácie, 
keď župan bojuje s poslan-
cami a naopak. Presadzujem 
preto, aby po voľbách župan 
s poslancami vytvorili spoloč-
né programové vyhlásenie pre 
samosprávny kraj a nasledu-
júcich päť rokov ho spoločne 
napĺňali. 
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Maroš Krajči: Šport je tou najlepšou prevenciou nielen pred obezitou, 
ale aj pred negatívnym spôsobom trávenia voľného času
Medzi kandidátmi na 

poslancov do župné-

ho parlamentu sa objavilo 

viacero známych osobnos-

tí, ktoré si doteraz urobili 

meno v iných oblastiach, 

ako v politike. Jedným z 

nich je aj Maroš Krajči. 
Dlhoročný generálny 
manažér hokejového 
Slovana Bratislava kandi-

duje vo volebnom obvode 

Petržalka, kde už dlhší čas 

býva.

 “O možnosti vstúpiť 
do komunálnej politiky 
som uvažoval už dáv-
nejšie. Reálnejšie sa 
to stalo až teraz, keď 
som po takmer sedem-
nástich rokoch ukončil 
svoje pôsobenie v HC 
SLOVAN,” povedal Ma-

roš Krajči Bratislavskému 

kuriéru na otázku, čo ho 

viedlo k aktuálnej kandida-

túre.  “Som rodený Bra-
tislavčan, môj vzťah k 
mestu formovali štvrte 
ako ‘Brenner’, Staré 
Mesto, či Karlova Ves. 
Teraz už nejaký ten čas 
žijem v Petržalke. Bra-
tislava mi veľa dala, 
splnil som si tu takmer 
všetky svoje sny. Cítim, 
že je čas jej aspoň nie-
čo vrátiť.”
 Krajči otvorene prizná-

va, že v krajskom zastupi-

teľstve sa chce primárne 

venovať jednej téme – 

športu, telesnej výchove a 

fyzickej aktivite detí a mlá-

deže. “Šport a telesná 
kultúra je tou najlepšou 
prevenciou nielen pred 
obezitou a inými civi-

lizačnými chorobami, 
ale aj pred negatívnym 
spôsobom trávenia voľ-
ného času,” pripomína. 

“Nebudem predstierať, 
že som sa cez noc stal 

expertom na dopravu, 
či životné prostredie. 
Svoje praktické skúse-
nosti, ale aj množstvo 
odborných kontaktov 
chcem na župe využiť 

na posilnenie postave-
nia telesnej výchovy a 
športu na školách, lep-
šie ohodnotenie práce 
učiteľov telesnej vý-
chovy, rekonštrukciu a 
dovybavenie telocvič-
ní. Ako bývalý hoke-
jový manažér a dlho-
ročný hráč hokejbalu 
by som rád pomohol 
aj pri výstavbe ďalších 
hokejbalových a fl orba-
lových ihrísk, vrátane 
tréningových centier 
týchto športov, tak ako 
som to videl vo Švéd-
sku.” 

 V zastupiteľstve sa 

môže stretnúť so svojím 

dlhoročným “spoluhrá-
čom”, ikonou Slovana 

Miroslavom Lažom. “Veľa 

rokov sme spolu bojovali 

za Slovan, teraz chceme 

hrať za Bratislavu. Miro 

túži presadiť výstavbu no-

vej viacúčelovej športovej 

haly, aby sa v Bratislave 

naďalej rozvíjali tie športy, 

ktoré tu majú dlhoročnú 

tradíciu a boli úspešné: 

basketbal, volejbal, hádza-

ná, stolný tenis. Ja som mal 

tú česť byť súčasťou proce-

su rekonštrukcie Zimného 

štadióna Ondreja Nepelu, 

a nemáme sa veru za čo 

hanbiť, preto verím, že Mi-

rovi a Petržalke dokážem 

pomôcť,” dodáva M. Krajči.

 Voľby do orgánov re-

gionálnej samosprávy sa 

uskutočnia v sobotu 4. no-

vembra 2017. 

(bak)

Staré Mesto začína obstarávať 
Územný plán zóny Brnianska-Patrónka

Bratislavské Staré 
Mesto začína s ob-

starávaním Územného 
plánu zóny (ÚPZ) Br-
nianska-Patrónka.
 Ide o územie s rozlo-
hou takmer 60 hektárov. 
Predmetná lokalita je 
z juhovýchodu ohraniče-
ná Hroboňovou ulicou a 
z juhozápadu ulicami Lo-
vinského, Pri Habanskom 
mlyne a Lamačská cesta.
Na severozápade je vy-
medzené Mlynskou doli-
nou a Cestou na Červený 
most a zo severovýchodu 
katastrálnym územím Sta-
rého Mesta. "Zámerom je 

získanie záväzného doku-
mentu na zonálnej úrov-
ni, ktorý spodrobní plat-
ný územný plán mesta. 
Cieľom prípravných prác 
je sústrediť územnoplá-
novacie podklady a ostat-
né relevantné podklady 
s určením ich záväznosti 
a vyhodnotením možnosti 
ich využitia," uvádza mest-
ská časť na svojej webovej 
stránke.
 Do tejto fázy prípravy 
územnoplánovacej doku-
mentácie sa môžu zapojiť 
dotknuté orgány štátnej 
správy, samosprávy či 
miestne právnické a fyzic-

ké osoby, ale aj verejnosť.
Tie môžu staromestskej 
samospráve poskytnúť re-
levantné podklady a for-
mulovať využiteľné požia-
davky, podnety, postrehy a 
odporúčania.
 Urobiť tak môžu do 30. 
októbra, a to buď písomne 
v podateľni staromestské-
ho miestneho úradu na 
Vajanského nábreží, poš-
tou na Referát územného 
plánu a rozvoja miestneho 
úradu alebo na e-mailovej 
adrese anton.gabor@stare-
mesto.sk.

(tasr)

Obvinili 35-ročného Iračana 
z trestného činu prevádzačstva
Vyšetrovateľ Národ-

nej jednotky boja 
proti nelegálnej migrá-
cii Úradu hraničnej a 
cudzineckej polície 
vzniesol obvinenie ob-
čanovi Iraku, ktorý nele-
gálne previezol štyroch 
cudzincov na územie 
Slovenskej republiky, 
čím sa dopustil trestné-
ho činu prevádzačstva. 
TASR o tom dnes infor-
movala hovorkyňa Prezí-
dia Policajného zboru (PZ) 
Denisa Baloghová.
 "V piatok 6. októbra 
na diaľnici D2 v blízkos-
ti bývalého hraničného 
priechodu Čunovo mal 

previezť 35-ročný občan 
Iraku Th amer K., s cestov-
ným dokladom azylanta 
v Rakúsku, štyroch nele-
gálnych migrantov. Prís-
lušníci mobilnej jednotky 
Riaditeľstva hraničnej a 
cudzineckej polície z Bra-
tislavy zadržali dvoch štát-
nych príslušníkov Iránu, 
jedného Sýrčana a jedného 
občana Turecka. Ani jeden 
z nich nemal cestovné do-
klady, oprávňujúce ich na 
prekročenie alebo na pobyt 
na našom území," objasni-
la Baloghová.
 Ako uviedla, podľa 
zistení polície mali dvaja 
občania Iránu za cestu zo 

Srbska do Nemecka zapla-
tiť sumu vo výške 10 000 
eur. Migranti z Turecka 
a Sýrie cestovali priamo 
z Turecka, pričom prvý z 
nich mal zaplatil prevád-
začom 7000 eur a druhý 10 
000 eur. Cieľovou krajinou 
všetkých migrantov malo 
byť Nemecko.
 Vyšetrovateľ Národnej 
jednotky boja proti nele-
gálnej migrácii podľa Ba-
loghovej obvinil Iračana 
z trestného činu prevád-
začstva. Hrozí mu trest 
odňatia slobody vo výške 
sedem až 10 rokov.

(tasr, red)
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Bratislavčan, ktorý chce ukázať, že aj mimo ľadu je pripravený hrať za toto mesto
Počas aktívnej hráč-

skej kariéry hral za 
HC Slovan Bratislava, 
s ktorým získal 4 maj-
strovské tituly. Dnes 
vedie úspešné hokejo-
vé tréningové centrum 
v Petržalke, ktoré už 
presiahlo svojou poves-
ťou aj hranice Slovenska. 
Bratislava mu prirástla  
srdcu, hoci precestoval 
s hokejom kus sveta. 
O aktivitách spojených 
s hokejom i plánoch za-
bojovať v komunálnej 
politike, sme sa rozprá-
vali s bývalým hráčom 
hokejového HC Slovan 
Bratislava Miroslavom 
Lažom.

V Petržalke fungu-
je už takmer 4 roky 
HDC Slovakia.  Mô-
žete popísať, kam sa 
centrum posunulo za 
tie roky?
Naše centrum sa za tie 
roky dostalo na veľmi 
slušnú úroveň – už nás 
registrujú nielen tu na 
Slovensku, ale aj na me-
dzinárodnom fóre, kde 
nás prizývajú do vzá-
jomnej spolupráce; Na 
Slovensku sme organi-
zovali trénerský vzdelá-
vací seminár, vystupova-
li sme na medzinárodnej 
trénerskej konferencii 
počas majstrovstiev sve-
ta v Rusku, máme za se-
bou rôzne prezentácie 
pre viaceré hokejové fe-
derácie a podobne... 

Naplnilo poslanie 
centra za tie roky 
očakávania?
Myslím si, že áno. Aj keď 
sme začínali v skrom-
ných podmienkach, 
dnes sme sa vypraco-
vali na špičkové tré-
ningovo-diagnostické 
centrum pre hokejistov 
s najmodernejšími tech-
nológiami. 

Koľko športovcov ste 
približne za tú dobu 
obslúžili?
Samozrejme, že je ťaž-
ké povedať presné čís-
lo. Nakoľko, najmä 
v predsezónnom obdo-
bí sa k nám chodí pri-
pravovať mnoho hráčov 
z rôznych líg; KHL, 
AHL, česká extraliga, 
slovenská najvyššia sú-
ťaž, a podobne. Okrem 
ruských či slovenských 
reprezentantov tento 
rok napríklad pribudli 
hráči maďarského ná-
rodného tímu, či dokon-
ca švajčiarski hokejisti. 

V priebehu sezóny sa 
zase viac sústredíme na 
prácu s mladšími roč-
níkmi a hráčmi pôsobia-
cimi na Slovensku.   

Vďaka svojmu vyba-
veniu patrí HDC na 
Slovensku k špičke, 
čo môže hokejista 
dostať? Čo je to kon-
krétne...
Vďaka nášmu vybave-
niu, technológiám a 
modelu individuálnej 
prípravy hráčom v HDC 
zabezpečíme kompletnú 
starostlivosť od vyhod-
notenia ich zdravotného 
stavu, cez kompletnú 
výkonnostnú diagnos-
tiku až po výživu či ich 
mentálnu prípravu.  

"Celý život sa starali 
o mňa, dnes sa teším, 
že to môžem niekomu 
vrátiť"

Pred 3 rokmi ste 
skončili s aktívnou 
kariérou? Ako za-
tiaľ hodnotíte život 
z druhej strany? 
Mnohí sa nenájdu a 
po skončení kariéry 
to ide dole vodou...
Počas posledných dvoch 
rokov kariéry som cítil, 
že sa už tak neteším na 
ľad alebo do hokejovej 
šatne. Tak som si para-
lelne začal pripravovať 
to, čomu sa budem ve-
novať po hokeji. Som 
veľmi rád, že som aj na-
ďalej mohol zostať pri 
hokeji a zároveň som sa 
veľa vecí naučil. V pod-
state už vidím život aj 
z tej druhej strany, pre-
tože ako o profesionál-
neho hokejistu sa vždy 
o mňa starali a mal som 
všetko zabezpečené. 
Dnes tieto služby zabez-
pečujem a mám radosť 
z toho, že môžem odo-
vzdávať svoje skúsenosti 
prípadne im poradiť.  

Chýba Vám asi hokej, 
chalani, atmosféra 
v Slovane?
Samozrejme, že atmo-
sféra na Slovane bola ne-
zabudnuteľná. Určite mi 
chýba aj život v hokejo-
vej šatni, predzápasové 
hráčske rituály, spolu-
hráči, nekonečné dobe-
račky, či závan hokejovej 
výstroje.

Na aké momenty 
z kariéry si najviac a 
najradšej spomína-
te?
Najradšej spomínam na 

úspechy, vyhraté tituly, 
rozhodujúce góly... S od-
stupom času sa však aj 
na neúspechy prípadne 
prehry či zlyhania poze-
rám úplne inak, pretože 
je to len šport a uvedo-
mujem si, aké bolo úžas-
né prežiť takúto kariéru. 

Je niečo, po čom ste 
ako hráč túžili, ale 
nevyšlo to?
Samozrejme, že asi ako 
každý hráč som vždy 
túžil získať Stanley-
ho pohár, či medailu 
z olympiády. No dnes 
som vďačný za to, čo 
všetko som v hokeji pre-
žil, dokázal a spoznal 
mnoho fantastických 
ľudí.

Chodíte stále na zá-
pasy Slovanu?
Keď mi to čas dovolí, 
vždy sa prídem pozrieť 
na zápasy, aj keď mi tam 
trošku chýba viacej slo-
venských hráčov, či od-
chovancov. V poslednej 
dobe sa tam často menia 
hráči a tak už nie je jed-
noduché nájsť si svojich 
obľúbencov, či ikony 
klubu, ktorí by preuká-
zali svoj patriotizmus a 
na ľade nechali všetko.   

"Žalostný stav športu  
v Bratislave mi nedá 
spávať"

Ste rodený Bratislav-
čan, precestovali ste 
s hokejom kus sveta, 
momentálne ste sa 
usadili, ako na Vás 
pôsobí toto mesto? 
Je iné vracať sa sem 
na prespanie medzi 
zápasmi a iné riešiť 
každodenné problé-
my typické pre toto 
mesto – v čom je to 
iné?
Áno, som rodený Bra-
tislavčan, a preto nech 
som hral kdekoľvek, 
vždy som sa tešil domov. 
Tu mám spomienky na 
detstvo, svojich priate-
ľov, rodinu, známych... 
Je to skrátka moje mesto. 

Ako sa Bratislava 
zmenila, povedzme 
za posledné roky? 
Asi sa zhodneme, že 
doprava je neúnosná, 
stavia sa kade tade, 
komunálni politici a 
poslanci vlastne iba 
rokujú a rokujú, ob-
čas sa pohádajú, ale 
akosi zmenu necí-
tiť…
Zmenu vidím najmä v 

príchode veľkého množ-
stva ľudí do Bratislavy, 
súhlasím s tým, že do-
prava začína byt dosť 
veľkým problémom, kde 
v najbližšom období ju 
bude určite treba riešiť. 
Určite je potrebná do-
stavba ďalších obchva-
tov, a riešiť železničnú 
dopravu so záchytnými 
parkoviskami. Dostav-
ba električkovej trate je 
samozrejmosťou. Určite 
by si politici a poslanci 
mali uvedomiť, že pra-
cujú najme pre občanov 
a ich záujmy, nesľubovať, 
len keď sa blížia  voľby, 
ale naozaj, aby sa z tých 
sľubov aj niečo podarilo 
naplniť. 
 
Prečo ste sa roz-
hodli kandidovať za 
poslanca VÚC?
Jeden z hlavných dôvo-
dov, prečo kandidujem, 
je aktuálne žalostný stav, 
v akom sa nachádza 
šport a športoviska v 
Bratislavskom kraji. Kde 
namiesto športovísk vy-
rastajú obytné domy a 
nákupné centra. Chyba 
telesná výchova na ško-

lách, čim ďalej sa stre-
távame u mladších deti 
s obezitou, alergiami a 
zlým fyzickým stavom, 
ktorému predchádza za-
nedbávanie športových 
aktivít v mladom veku 
dieťaťa. 

Nemajú ľudia pred-
sudky, že športovec 
nič nevie, veď sa iba 
zabával športom celý 
život?
Určíte je to individuál-
ne, nie každý športovec 
po skončení kariéry nič 
nevie. Ale práve naopak, 
pravé zo športovcov  bý-
vajú kvalitní manažéri, 
riaditelia, možno aj poli-
tici, a to práve z dôvodu, 
že už počas športového 
pôsobenia sú cieľave-
domí, so zmyslom pre 
organizovanie a syste-
matickosť, v ktorej sa 
zdokonaľovali počas ce-
lej kariéry. 

Čo si myslíte, že by 
sa malo zmeniť na 
komunálnej úrovni, 
resp. je toho veľa, ale 
čo by ste Vy radi pre-
sadili, za čo budete 

bojovať prípadne? 
Určite budem bojovať za 
novú viacúčelovú špor-
tovú halu v Petržalke, 
revitalizáciu školských 
dvorov  a ihrísk. Zabez-
pečiť viac športu, pohy-
bu a zdravé prostredie 
pre výučbu.

Máte podporu neja-
kej strany?
Moju kandidatúru pod-
porili: Starostovia a ne-
závislí kandidáti, Strana 
zelených, Most-Híd, 
Skok, Smer a SDKÚ-DS. 
 
Kto sú vaši voliči? 
Koho chcete osloviť? 
Postaví sa za Vás 
celý Slovan?
Verím, že mojimi volič-
mi budú všetky generá-
cie,  ktoré si ma pamäta-
jú ešte z hráčskej kariéry, 
ale aj  všetci, ktorým 
nie je ľahostajný život 
v petržalskej mestskej 
časti, či v priľahlých čas-
tiach: Jarovciach, Rusov-
ciach a Čunove.  Chcem 
ukázať, že aj mimo ľadu 
som pripravený hrať za 
vás. 

(bak)
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Program v MDPOH 
bude v októbri a novembri rozmanitý

Th riller v divadle nie je 

bežný žáner. O to viac je 

posledná premiéra  Vero-
nikina izba jedinečnou 

a napätie spolu s nami si 

môžete užiť 20. októbra  
aj 14. novembra o 10. 
hodine. 
 Aj v deviatej sezóne 

myslíme aj na našich det-

ských divákov. Počas  sy-

chravých popoludní sa 

detičky a ich rodičia môžu 

tešiť na obľúbené  predsta-

venie s našimi divadelnými  

zvieratkami. Tri prasiat-
ka budú bojovať s vlkom 

a falošnou líškou už 21. 
októbra o 11. hodine. 
Namyslená Koza rohatá 

k nám do divadla zavíta 

opäť 12. novembra o 15. 

hodine, v postave kravič-

ky a líštičky v tejto sezóne 

účinkuje Zuzana Haasová.

 Cynizmus sa v dnešnej 

dobe „nosí“ a ambiciózni 

jedinci často uprednostnia 

prácu pred rodinou. Je-

dinečná Zuzana Mauréry 

nám ukáže, že pád na dno 

môže byť rýchly a boles-

tivý, ak sa nespamätáme  

včas. Ironická komédia 

Job Interviews nás pre-

vedie cynickým svetom 

showbiznisu 31. októbra 
o 19. hodine.
 Mestské divadlo P. O. 

Hviezdoslava sa opäť za-

pojí do projektu NOC DI-
VADIEL, ktorá sa tento 

rok koná  18. novembra 
2017. Tohtoročnú Noc 

divadiel charakterizuje slo-

gan  S DIVADLOM DO 

NEKONOČNA a v MD-

POH sa naši diváci budú 

baviť do neskorých noč-

ných hodín. 

 Okrem obľúbeného 

predstavenia PRAVDA o 
19.00 hodine,  sa budú 

baviť a možno aj tancovať 

v našom divadelnom klube 

pri hudbe kapely   herečky 

a hudobníčky Zuzany Ha-

asovej  - The Susie Haas 
Band od 21.30 hod. At-

mosféru dotvoria aj naše 

divadelné strašidielka. 

 Vstupné na celú diva-

delnú  noc je jednotné – 12 

eur.

Ďalšie informácie o našich predstaveniach, programe aj predaj vstupeniek náj-
dete na našej stránke www.mestskedivadlo.sk. Tešíme sa na Vás u nás v divadle.

Kristína krstila v Bratislave svoj štvrtý album

Mať srdce je názov 

štvrtého štúdiového 

albumu speváčky Kristíny. 

V stredu večer (4.10.) ho 

sympatická speváčka ofi -

ciálne predstavila a uviedla 

do života. Album vychádza 

v klasickej aj deluxe verzii, 

ktorá prichádza do predaja 

v symbolickom počte 2017 

kusov. Album je úspešný 

od prvej chvíle, keď uzrel 

svetlo sveta. Za krátke ob-

dobie od vydania získal 

za predaj už trojnásobnú 

platinovú platňu, ktorú 

si speváčka počas večera 

prevzala. Zároveň pred-

stavila aj videoklip k piesni 

Zradila nás chémia z tohto 

albumu. 

 Album ponúka celkom 

sedemnásť piesní, sú nimi 

titulná Mať srdce, Láska 

bombová, Daj mi, Na vyso-

kej skale, Na bieleho koňa, 

Si pre mňa best, Ahoj, Poď-

me do hory, Čo nás spolu 

drží, Zradila nás chémia, 

Dopravné značky, No. 1, 

Majáky, Kamenné mesto, 

Letím v duši, Vianočná ja-

hoda a Maturitné otázky. 

Autorsky prispeli Martin a 

Marián Kavulič aj samotná 

Kristína hudbou, textami 

Kamil Peteraj. Po jednej 

skladbe majú autorský 

podiel aj Braňo Jančich a 

Robo Grigorov v jedinom 

duete na platni Na vysokej 

skale. 

 "Na albume som pra-

covala tri roky so skvelým 

autorským tímom, s ľuďmi, 

ktorí priniesli novú vlnu do 

môjho hudobného sveta, 

spolupracovala som opäť s 

Kamilom Peterajom, Mar-

tinom Kavuličom, mojím 

manželom Mariánom Ka-

vuličom. Tá nová vlna, 

nová energia sa volá Adam 

Kuruc, ktorý má na svedo-

mí niektoré z aranžmánov. 

Veľmi sa teším, že moje 

publikum je veľmi široké, 

od detí cez tínedžrov, sa-

mozrejme rodičov aj star-

ších. Na svojich koncer-

toch vidím všetky vekové 

kategórie a som nesmierne 

rada. Teším sa z toho, že tie 

texty sa dotýkajú každého, 

zasiahne to všetky veko-

vé kategórie vďaka textom 

Kamila Peteraja," uviedla 

speváčka a dodala: „Tento 

album je veľmi emočný, má 

rôzne témy, ktoré mňa ako 

speváčku posúvali vpred. 

Je veľmi temperamentný, je 

v tom opäť východosloven-

ský temperament.“

(red, foto BK)
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Za pamätihodnosťami 
Bratislavy
Názov pamätihod-
nosti: Pamätník obetí 
komunistického reži-
mu na cintoríne Vra-
kuňa
 Pamätník obetí ko-
munistického režimu 
bol postavený v areáli 
cintorína Vrakuňa v r. 
1992. Slávnostné odha-
lenie bolo, za prítom-
nosti vládnych a cir-
kevných predstaviteľov, 
29.10.1992.  Pamätník 
je venovaný obetiam 
komunizmu z r.1945-
1989, ktorých mená sú 
zvečnené na pamätných 
tabuliach. Ide o ľudí, 
ktorí boli umučení v 
komunistických pracov-
ných táboroch, odsúde-
ní vo vykonštruovaných 
procesoch a neskôr 
popravení či zastrelení 
na úteku.  Pamätník je 
komponovaný vertikál-
ne – jeho dominantou 
je 17 m vysoký kovový 
kríž, ktorý bol postavený 
v Bratislave - Vajnoroch 
počas návštevy pápeža 
Jána Pavla II. na Sloven-
sku v r.1990. Od kríža 
sa lúčovito rozbiehajú 
tri kamenné múry, ktoré 
predstavujú múry väzni-
ce, na ktorých sú pripev-
nené bronzové tabule s 
menami obetí. Návštev-

níka víta text: „Postojme 
v tichom zamyslení nad 
umučenými a popravenými 
martýrmi – očakávali spra-
vodlivosť, dostávalo sa im 
opovrhnutia, hľadali slobo-
du a nachádzali smrť. Polo-
žili životy za našu slobodu 
1945-1989“. Pamätník je 
venovaný všetkým zná-
mym i neznámym ľudom, 
ktorí trpeli počas rokov 
totality, boli internovaní v 
pracovných táboroch, väz-
není, násilne vysťahovaní, 
pozbavení majetku, odvle-
čení do sovietskych gula-
gov či inak diskriminovaní. 
Každý rok 17.11. - v Deň 
boja proti totalite - prebie-
ha pri pamätníku pietna 

spomienka. Pamätník v 
bratislavskej Vrakuni je 
hlavným pamätníkom 
obetí komunistického 
režimu na Slovensku.    
Literatúra a pramene:  
http://www.pv-zpko.
com/organizacna/pa-
matniky.htm Sprievod-
ca po pamätníku obetí 
komunistického režimu  
- vydala Konfederácia 
politických väzňov Slo-
venska v r.1993  Mapový 
podklad použitý z Geo-
informačného portálu 
hl. mesta SR Bratislavy  
Spracoval: PhDr. Jana 
Hamšíková, dátum spra-
covania: október 2015. 
Foto: Politickí väzni

  

Slobodomurárske lóže 
v Bratislave
Úryvky a fotografi e 

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

Úryvok z časti Nebesá 
nad trónom ctihodného 
majstra

 V roku 1879 počet bra-
tov tak rýchlo vzrástol, že 
priestory na Wagnergasse 
už nepostačovali a vedenie 
lóže sa muselo poobzerať po 
nových miestnostiach. Naj-

viac vyhovovali miestnosti 
v hoteli Speneder na vte-
dajšej Brückgasse (dnešná 
Mostová ulica). Lóža si tam 
prenajala jedenásť izieb na 
treťom poschodí s výhľa-
dom na park. Postupne z 
nich vznikla veľká chrámo-
vá sála a tzv. sála stratených 
krokov, ktorá slúžila aj ako 
konferenčná miestnosť, 
ďalej čierna komora, šatňa, 
predizba, jedáleň a byt pre 
službukonajúceho brata. 
Celí prestavba, ktorá stála 
2 815 zlatých, bola výsled-
kom obetavosti niektorých 
bratov, ktorí kryli výdavky 
tým, že prevzali päť per-
cent podielových listov 
po 25 zlatých. Nájomné sa 
malo hradiť zmluvami s 
viedenskými lóžami, ktoré 
platili 400 zlatých ročne. 
Lóža Zur Verschwiegen-
heit napokon uzavrela s 
majiteľom hotela zmluvu 
na desať rokov s tým, že 
ročne bude uhrádzať za 
používanie priestorov 735 
zlatých. Miestnosti lóže i 
nový chrám začiatkom de-
cembra roku 1879 vysvätil 
veľmajster Uhorskej Veľkej 
Svätojánskej Lóže Franz 
Pulzsky.
 Chrám bol vybudovaný 
v egyptskom slohu. Pod-
kladové štúdie zhotovil J. 
Könyöky s pomocou svo-
jich synov a ďalšieho slo-
bodomurára brata Engela. 
Vchod do chrámu, masívny 
portál z ružovej žuly, uro-
bili podľa starej svätyne. 
V dutom žľabe nad ním sa 
vynímal okrídlený kotúč s 

hadmi a nápisom Hallgatag-
ság, Verschwiegenheit 1879. 
Po stranách boli zástavy a 
busty kráľovského páru. Do 
samotného chrámu sa vchá-
dzalo veľkými bronzovými 
dverami. Oltár stál pod vy-
čnievajúcim baldachýnom, 
ktorý držali dva stĺpy s palmo-
vými hlavicami. Medzi nimi 
dominoval bohato vyrezáva-
ný, zlatom a inými farbami 
vymaľovaný skarabeus. Stenu 
za oltárom pokrývali farebné 
ozdoby z kráľovských hrobiek. 
Napravo i naľavo od vchodu 
stáli obradné stĺpy podobné 
tým vedľa oltára. Nebesá nad 
trónom, priestor medzi stĺpmi 
a vstupnú stenu zdobil belasý 
záves. Na povale chrámu boli 
strieborné súhvezdia južnej 
oblohy, viditeľné v Egypte, 

ktorých presnú astronomickú 
mapu navrhol brat Polikeit. 
Kreslo veľmajstra bolo pres-
nou napodobeninou trónu 
Ramessa III.
 Lavice a sedadlá pri po-
zdĺžnych stenách, ako aj všet-
ky iné predmety boli zhoto-

vené podľa egyptského vzoru 
tak, aby boli štýlovo čisté a 
účelné zároveň. Dokonca aj 
trojramenné plynové lustre 
umiestnené po troch na kaž-
dej dlhšej strane a jednotlivo 
vedľa oltára znázorňova-
li  umelecky spracovaný trs 
lotosu. Návrh tapisérie bol 
vyhotovený tak, aby na ňom 
boli vidieť všetky murárske 
symboly. Ostatné priestory 
lóže boli celkom jednoduché. 
Jednoduchý bol aj pozdrav, 
ktorý vítal bratov, keď vstu-
povali do chrámu – Ave! (Buď 
pozdravený!).V tomto chrá-
me sa členovia lóže schádzali 

vyše tridsať rokov. Vytvorili 
si v ňom svoj vlastný svet 
a možno ani nepostrehli, 
že vonku na oblohe me-
siac úplne zatienil slnko a 
že pár metrov od nich sa 
život rýchlym tempom va-
lil vpred.. Menila sa doba i 
ľudia. Až do konca 19. sto-
ročia si prevahu udržiavala 
remeselnícka malovýroba. 
Vzmáhali sa fabriky – Men-
zelova továreň na asfalt, 
Klingerova továreň na juto-
vé a konopné výrobky, Gut-
tenbergova fabrika na kefy, 
Kablovka, rafi néria Apollo, 
čo sladký Stolwerck a ďal-
šie. V roku 1900 ich bolo už 
vyše päťdesiat a dovedna za-
mestnávali 6000 ľudí rôznej 
kvalifi kácie. Mesto bolo už 
od roku 1879 plynofi kované 
a elektrifi kované, malo svoj 
vodovod a kanalizáciu. Ply-
nové lampy postupne na-
hrádzali elektrické žiarovky. 
Tie prvýkrát zažiarili 2. feb-
ruára 1884 v mlyne, ktorý 
patril Gottfriedovi Ludwi-
govi. Po Dunaji sa od roku 
1890 plavilo propelerom, 
ktorý sa stal veľkou atrak-
ciou. O päť rokov neskôr sa 
ulicami Prešporka dalo ces-
tovať aj električkami. Boli 
vôbec jednými z prvých v 
Európe. Nezadržateľný bol 
aj nástup trolejbusovej do-
pravy. V júni roku 1909 tu 
začala premávať trolejbu-
sová linka medzi križovat-
kou z dnešnej Pražskej ulice 
na Železničnú studničku. 
Tam mala konečnú stanicu 
cez víkend, vo všedné dni 
mala konečnú na Patrón-
ke. Na trati dlhej necelých 
6 kilometrov premávalo 
až sedem trolejbusov fi r-
my Mercedes-Stoll. Denne 
prepravili asi 300 cestujú-
cich. Taktiež telefón sa stal 
nielen módnym doplnkom, 
ale aj nevyhnutnosťou. 
Koncom roka 1900 spojila 
prešporská hlavná telefón-
na ústredňa neuveriteľných 
103 596 hovorov v nemec-
kej, maďarskej i slovenskej 
reči. Pravda, treba dodať, 
že meste mali v tom čase 
prevahu Nemci, ktorí tvo-
rili ekonomicky silné zá-
zemie mesta. V roku 1910 
sa k nim hlásilo 41 percent 
z celkového počtu 78 223 
obyvateľov.

(pokračovanie nabudúce)

Za Gejzom Ďuriakom
(Dokončenie zo str. 1)

Sám Ivan vo svojej spo-
mienke na Gejzu hovo-
rí: „Prišlo veľa ľudí, veľa 
návštevníkov, tak sme sa 
s Gejzom Ďuriakom len 
tak úchytkom pozdravili, 
a potom už všetko plynu-
lo v prijemnej kamarát-
skej atmosfére, akú len 
Jožo Banáš vie vykúzliť. 
Hovorilo sa o radostiach i 
márnostiach tohto sveta, 
a kým sme skončili, Gejza 
sa elegantne vyparil. To 
bola jedna z jeho vzácnych 
ľudských i profesionálnych 
vlastností. Bol vždy všade 
tam, kde mal byť, ale záro-
veň bol neviditeľný.“
 Osud nám prihráva aj 
nečakané rozchody. Bez 
rozlúčky, len tak, aby sa aj 
čas nakŕmil. Je len škoda, 
že je mu neraz potravou 
človek, ktorý by si zaslúžil 
žiť večne. Na nesmrteľnosť 
ašpiroval aj Gejza Ďuriak. 
Som presvedčený, že to aj 
napriek svojej smrti stihol; 
v našich spomienkach.

Ľubo Belák

Na Gejzu Ďuriaka, ktorý 
by sa 2. októbra dožil 81 

rokov, si rád zaspomína aj 
textár a básnik Kamil Pe-
teraj. „On bol veľký pat-
riot Bratislavy, najmä tej 
starej, minulej, na ktorú si 
veľmi potrpel“. Podľa neho 
bol aj zanieteným ochran-
com zachovania historickej 
kontinuity Bratislavy, veľ-
kým propagátorom hlav-
ného mesta. Vždy keď sa 
dalo, sa podľa K. Peteraja, 
snažil pozdvihnúť ducha 
starej Bratislavy. „Gejza bol 
programový samotár, vždy 
chodil v čiernom a mal 
dobrú náladu. Bratislava 
sa stala témou jeho života. 
O každom dome v starej 
Bratislave vedel rozprávať 

- v rámci ústneho podania 
histórie hlavného mesta 
bol vynikajúci spoločník,“ 
uviedol. Samotný Kamil 
Peteraj ľutuje, že Gejza 
Ďuriak nenapísal knihu, 
kde by boli jeho vedomosti 
a rozprávačské umenie za-
chytené aj v hmotnej for-
me. „Treba sa dostať v Slo-
venskej televízii k tomu, čo 
natočil a myslím si, že toho 
bude dosť, pokiaľ sa to ne-
zničilo. On určite patrí do 
galérie osobností ktoré 
milovali Bratislavu a ktoré 
denno-denne s ním žili,“ 
uzatvára svoju spomienku 
Kamil Peteraj.

(red)
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Do konca roka 2020 sa 
v Bratislave vybuduje 55 
elektronabíjacích staníc

Bratislava bude mať 
sieť elektronabí-

jacích staníc vďaka 
medzinárodnému pro-
jektu, do ktorého sa 
spoločne zapojili hlav-
né mesto SR Bratislava, 
spoločnosť Západoslo-
venská energetika, a.s., 
a  kuriérska spoločnosť 
GO4, s.r.o. 
 Ide o medzinárodný 

projekt URBAN-E, ktorý 

je zameraný na podporu 

rozširovania infraštruktú-

ry elektronabíjacích staníc 

v Európe. V rámci projek-

tu bude v  hlavných mes-

tách Slovinska, Chorvátska 

a Slovenska – v Ľubľane, 

Záhrebe a Bratislave -po-

stavená sieť 167 nabíjacích 

staníc. V Bratislave sa vy-

buduje 55 týchto staníc. 

 Projekt prispeje k roz-

voju elektromobility vo 

veľkých európskych mes-

tách, k jej prepojeniu na 

iné druhy dopravy, a tiež 

k  znižovaniu znečistenia 

ovzdušia. Na projekt s roz-

počtom takmer 4,5 milió-

na eur poskytne Európska 

komisia spolufi nancovanie 

formou grantu vo výške 3,8 

milióna eur.  

 Do projektu sa spoloč-

ne zapojili Hlavné mesto 

SR Bratislava, Západo-

slovenská energetika, a.s.  

a kuriérska spoločnosť 

GO4, s.r.o. 

 „Hlavné mesto má am-

bíciu znižovať energetickú 

stopu svojho mesta aj pod-

porou rozumných riešení 

v oblasti zelenej infraštruk-

túry a dopravy. Obrovský 

priestor a potenciál v sú-

časnej dobe ponúka prud-

ko sa rozvíjajúca oblasť 

e-mobility. Preto mesto 

spolu so silnými  partner-

mi, akými sú Západoslo-

venská energetika a GO4, 

vstúpilo do tohto projektu. 

Hlavným cieľom Bratislavy 

v budovaní inteligentného 

mesta je zlepšovanie kva-

lity života Bratislavčanov, 

ale aj návštevníkov nášho 

mesta“, povedal Ivo Ne-

srovnal, primátor Bratisla-

vy.

 „Naším cieľom je vy-

budovať sieť nabíjacích 

staníc v hlavnom meste. 

V Bratislave postavíme 

50 elektronabíjacích sta-

níc pre striedavý prúd  a 5 

rýchlonabíjacích staníc na 

jednosmerný prúd. Spolu 

s tými, ktoré sme doteraz 

postavili, budeme v hlav-

nom meste prevádzkovať 

takmer 70 nabíjacích sta-

níc. To je už dobrá výcho-

disková pozícia pre rozvoj 

súvisiacich služieb, ako na-

príklad požičovňa elektric-

kých áut či e-taxi,“ uviedol 

Marian Rusko, člen pred-

stavenstva Západosloven-

skej energetiky.

 

(red, foto archív BK)

Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený!
V auguste som prvý-

krát predstavil ve-
rejnosti môj plán obno-
vy chodníkov v Starom 
Meste. Teší ma, že už o 
mesiac, keď som tento 
plán predložil na sep-
tembrovom zasadnutí 
staromestského zastu-
piteľstva, bol poslanca-
mi prijatý a schválený.
 Pre úplnú predstavu, 
čo tento významný krok 
pre Staromešťanov, ale 
aj ostatných obyvateľov 
Bratislavy znamená - cie-
ľom Programu obnovy 
chodníkov je postupná 
kompletná rekonštruk-
cia zničených chodní-
kov a vybudovanie no-
vých, a to v jednotnom 
dizajne tak, aby v prie-
behu najbližších päť 
až sedem rokov boli v 
Starom Meste opravené 
všetky chodníky a mali 
rovnaký vzhľad.
 Som rád, že sa Staré 
Mesto začalo konečne zau-
jímať aj o chodcov. Mnohé 
chodníky v našej mestskej 
časti sú totiž v katastro-

fálnom stave, a bol preto 
už najvyšší čas venovať se-
rióznu pozornosť aj tomu-
to problému, systémovo 
riešiť opravu chodníkov a 
ich vzhľad namiesto več-
ných „záplat“, ktoré aj tak 
nikdy dlhodobo nevydržia, 
o ich estetike ani nehovo-
riac. 
 Prijaté uznesenie s 
Programom obnovy chod-
níkov nie je len nejaký 
populistický ťah. Práve 
naopak, obsahuje kom-
plexný návrh riešenia, čo 
je potrebné zabezpečiť, aby 
mohli byť rekonštrukcie 
zrealizované, aby realizá-
cia bola funkčná a zároveň 
spĺňala aj vysoké estetické 
parametre, ako aj návrh 
zdroja fi nančných pro-
striedkov na opravy. 
 Súčasťou uznesenia 
je vypracovanie dizajn 
manuálu vzhľadu chod-
níkov s dôrazom na ich 
bezbariérovosť, ľahkú 
údržbu a v pamiatko-
vej zóne Starého Mes-
ta aj na zachovanie ich 
historického vzhľadu. 

Starostu uznesenie za-
väzuje, aby pri každej 
rekonštrukcii cesty vy-
žadoval aj rekonštruk-
ciu priľahlého chodníka 
a tiež, aby stavebné po-
volenie k novej stavbe 
obsahovalo ako záväz-
nú podmienku realizá-
cie stavby aj povinnosť 
stavebníka uskutočniť 
rekonštrukciu alebo 
výstavbu nového chod-
níka priľahlého k pred-
metnej stavbe. Každá 
rekonštrukcia zároveň 
musí byť zrealizovaná 
v zmysle spomínaného 
dizajn manuálu. 
 Zároveň bol zriade-
ný peňažný Fond obnovy 
chodníkov účelovo určený 
na fi nancovanie rekon-
štrukcií a budovania no-
vých chodníkov. Zdrojom 
príjmov pre fond budú vý-
nosy z miestneho poplatku 
za rozvoj.
 Schválením Programu 
obnovy chodníkov bol pre 
Staré Mesto prijatý zásad-
ný dokument, na základe 
ktorého môžeme začať 

so systémovou obnovou 
chodníkov a urobiť tak 
našu mestskú štvrť zasa o 
niečo krajšiu a lepšiu pre 
život. Zároveň pevne ve-
rím, že Staré Mesto bude 
v tomto smere inšpiráciou 
a budú ho postupne nasle-
dovať aj ostatné mestské 
časti Bratislavy.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú 

časť Staré Mesto

Zá
hr

ad
ká

rs
ky

 s
ve

t
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

Október je mesiac, keď už 
odkvitá väčšina kvitnúcich 
rastlín. Z pestrofarebných 
kvitnúcich rastlín je sezó-
na kvitnutia chryzantém. 
Stále ešte vysádzame cibu-
ľoviny narcisov, tulipánov 
a hyacintov. Odstraňujeme 
odkvitnuté kvety letničiek. 
Avšak odkvitnuté trvalky a 
suché trsy ozdobných tráv 
ponecháme. Budú nám 
tvoriť dekoratívnu funkciu 
v zime, ale takisto poslúžia 
ako potrava a útočisko pre 
vtáctvo.  Je vhodné obdo-
bie na zakladanie skalky, 
výsadbu ovocných stro-
mov, ihličnatých i listna-
tých okrasných kríkov a 
na výsadbu živých plotov. 
Pred výsadbou je dobré 
korene rastlín na 1 až 2 dni 
namočiť do vody. V zele-
ninovej záhrade zberáme 
už aj všetky druhy struko-
vín, koreňovej, tekvicovej 
a ostatnej dozretej zeleni-
ny. Pred uskladnením ich 
necháme najprv vysušiť a 
potom uskladňujeme vo 

vhodných tmavých, vetra-
teľných a suchých miest-
nostiach. Na prázdne zele-
ninové záhony rozhodíme 
maštaľný hnoj alebo vyzre-
tý kompost a porýľujeme. 
Mrazuodolnú zeleninu, 
ako je ružičková a hlávko-
vá kapusta, zimný pór, špe-
nát, chren a iné necháme 
na záhonoch a zberáme 
postupne. Ostatnú zeleni-
nu po zbere očistíme, vy-
sušíme a uskladníme. Po 
zbere prekypríme pôdu, 
prípadne zarýľujeme aj ze-
lený odpad po zbere, ktorý 
nám bude slúžiť ako hno-
jivo. Po zelenom hnojení 
vysádzame najskôr po 14 
dňoch. Takisto už zberáme 
aj v ovocnej záhrade všet-
ky druhy zimných odrôd 
jabĺk a hrušiek. Dozberá-
vame tiež posledné plody 
neskorého viniča. Koncom 
októbra, keď už prichádza-
jú ranné prízemné mrazíky 
a nočné teploty začínajú 
klesať pod nulu, musíme 
pripraviť záhradu na zimu.    

U okrasných stálozelených 
drevín odstraňujeme sta-
ré, suché a choré vetvy. 
Dostatočne ich zavlažuje-
me kvôli dobrému prezi-
movaniu.  Citlivé rastliny v 
kvetináčoch schováme pred 
mrazmi dovnútra. Na jeseň 
nezabúdame na pravidelné 
odstraňovanie opadaného 

lístia, hlavne z trávnikov, 
kde  by nám mokré lístie 
zanechalo škvrny. Podr-
vené lístie je výborným 
materiálom na kompost.    

 „Záhradkársky svet .“                                   
Ing. Radovan Tomko - 

Happygardens 
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PONDELOK  23. 10. 2017, 19:00  DYNAMO MOSKVA

STREDA  25. 10. 2017, 19:00  LOKOMOTIV JAROSLAVĽ

PIATOK  27. 10. 2017, 19:00  SKA PETROHRAD

SPOLU SME
SLOVAN!

www.loacker.it

Inzerujte za zvýhodnené ceny v tlačenom vydaní aj na webe a oslovte 
vyše 100 000 Bratislavčanov. O možnostiach inzercie sa informujte na inzercia@bakurier.sk.
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