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Revitalizácia
Námestia
slobody

C

eny mnohých jedál
a nápojov na bratislavských trhoch z roka
na rok rastú. Jedno
z najfrekventovanejších
jedál, cigánska pečienka, ktorá mimochodom
nemá s Vianocami asi
nič spoločné, sa tento
rok na trhoch vyšplhala
už na 4 eurá!
Ceny na bratislavských
vianočných trhoch sa pomaly ale isto blížia k cenám
vo Viedni, či cenám na vianočných trhoch v neďalekom Schloss Hofe. Ak porovnáme rakúske vianočné
trhy s našimi, tie naše sú
asi viac o jedle, Rakúšania
ich majú najmä o vianočných produktoch a tradícii. Veď tradičná vianočná
kapustnica sa z mestských
trhov takmer vytratila,
o pečení tradičných vianočných oblátok sa nechyruje. Vystriedali ich pochutiny typu zemiakových
lupienkov, či populárneho
trdelníka.
Hlavné mesto by malo
podľa nás dbať o to, aby sa
na vianočných trhoch predávali produkty a výrobky,
ktoré majú s Vianocami,
či Adventom, aspoň čo-to
spoločné. Aby vianočné
trhy nevyzerali ako tie bežné, počas roka. Tak, ako je
tomu na rakúskych trhoch
napríklad v spomínanom
Schloss Hofe. Tento rok si
tam organizátori dali záležať na tom, aby ponúkané
predmety a výrobky, mali
aspoň nejakú súvislosť
s týmto najväčším kresťanským sviatkom roka. Stačí
sa ísť presvedčiť.
(pokračovanie na str. 4)
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Cena cigánskej
pečienky už aj
4 eurá!
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Vianočné trhy
opäť podcenili
ľudské „potreby“

B

V centre Bratislavy
otvorili Uličku vianočných
želaní pod imelom
Návštevníci bratislavského centra sa môžu až do 22. decembra prejsť Uličkou vianočných želaní pod
imelom. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) ju sprístupnilo v piatok na Kostolnej ulici.
Táto symbolika vychádza z toho, že biele perličkovité plody imela, ktoré dozrievajú v decembri, priliepajú všetko pevne k sebe. Zaľúbené páriky či manželské dvojice si pod vianočným imelom dávajú bozk
ako znak vernej lásky a pevnosti svojho partnerského zväzku. Imelo u nás doma zasa symbolizuje vieru
v to, že nám prinesie lásku, šťastie a spokojnosť.
(text a foto TASR)

Pôjdu električky po
Špitálskej už do Vianoc?

N

edávna
technicko-bezpečnostná
skúška prejazdu električiek na Špitálskej
ulici v Bratislave, kde
od augusta rekonštruovali električkovú trať,
dopadla dobre.
Pre TASR to potvrdil
vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB
Zenon Mikle s tým, že trať
je z technického pohľadu
spôsobilá na prevádzku.
Električky by mohli podľa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) po
Špitálskej ulici začať jazdiť ešte pred Vianocami.
DPB už podal žiadosť o
kolaudáciu. Električko-

vú dopravu spustí až po
obdržaní rozhodnutia od
správneho orgánu. Možný
je však už prejazd individuálnej dopravy.
BSK ako špeciálny stavebný úrad pre mestské
dráhy uviedol, že po obdržaní všetkých potrebných dokladov z technicko-bezpečnostnej skúšky
od DPB začne s kolaudačným konaním električkovej trate. Dotknutým
orgánom a účastníkom
kolaudačného
konania
bude doručený termín
ústneho
pojednávania
spojeného s miestnym
zisťovaním.
(pokračovanie na str. 5)

Rozbehol sa proces
odstraňovania plota pred
americkou ambasádou

V

utorok 14. novembra sa pred
budovou
americkej
ambasády konalo tzv.
miestne zisťovanie vo
veci odstránenia oplotenia ako čiernej stavby z Hviezdoslavov ho
námestia.
Miestne
zisťovanie
zvolal Stavebný úrad
mestskej časti Staré
Mesto. Ide o procesný
úkon, ktorý je súčasťou nedávno vydaného
Oznámenia o začiatku
konania na odstránenie
plota, a ktorý je potrebné absolvovať, aby proces
odstraňovania oplotenia

mohol pokračovať. Pokiaľ
ide o proces odstraňovania stavby, podľa názoru
poslanca Martina Borguľu, ambasáda sa bude
snažiť robiť obštrukcie
s cieľom celý proces zvrátiť. „Dá sa očakávať, že
ambasáda bude teraz hľadať akékoľvek záchytné
body, ktorých by sa mohla chytiť, aby proces odstraňovania plota prerušila alebo odročila. Zákon
je však na našej strany a ja
tento proces považujem
za nezvratný.“ povedal
Martin Borguľa.
(red)

ratislavské vianočné trhy v centre
mesta zvyknú navštíviť
najmä počas víkendu
desiatky tisíc ľudí. Mnohí kaviarnici a prevádzkari v Starom Meste už
roky nie sú spokojní s
počtom verejných toaliet, ktoré pri tejto príležitosti inštaluje hlavné
mesto na Františkánskom námestí.
Tento rok dal magistrát pristaviť WC kontajner, v ktorom je na taký
veľký počet návštevníkov
trhov, malé množstvo kabíniek. Ľudia musia pred
nimi často čakať v rade. Na
oboch námestiach by mali
byť jasne viditeľné tabuľky, ktoré návštevníkov na
WC nasmerujú. Na našu
otázku, na základe čoho sa
mesto rozhoduje pri osádzaní množstva (počtu)
WC na Vianočných trhoch
v centre mesta a či ich nie
je málo a či by nemali byť
aj na iných miestach, magistrát hlavného mesta
odpovedal: „Množstvo
osadených WC je podmienené
kapacitnými
a technickými možnosťami
plochy, na ktorej sa konajú
bratislavské Vianočné trhy.
Návštevníkom trhov sú
okrem mobilných toaliet
na Františkánskom námestí v centre mesta k dispozícii aj verejné toalety na Uršulínskej ulici za budovou
magistrátu“.
(pokračovanie na str. 9)

Developerom v Bratislave prekáža najmä dlhý čas čakania na povolenia

V

Bratislave sa 7. novembra v Austria
Trend Hotel uskutočnila
konferencia Real Estate
Market 2017, na tému
Development a investície. Konferencia sa venovala štyrom nosným
témam. Prvá bola o
strategických projektoch Bratislavy, dru-

há o stratégii predaja
v rezidenčnom developmente, tretia sa venovala realitnému právu a
daniam a štvrtá téma sa
niesla v znamení boomu vo výstavbe kancelárskych objektov.
Úvodné slovo, namiesto
pozvaného primátora Bratislavy Iva Nesrovnala,

ktorý sa ospravedlnil, mal
jeho prvý námestník, Milan Černý. Okrem iného
uviedol, že sme svedkami,
ako sa z Bratislavy - uhorského vidieckeho mesta,
stala moderná metropola
a aj developeri posúvajú
toto mesto na úroveň svetových metropol. Podľa
neho Bratislava stojí pred

výzvou, ako komplexne
regulovať mesto v záujme
všetkých obyvateľov. Pripomenul, že práve mesto
musí určovať pravidlá výstavby a prioritou sú potreby mesta, nie developerov.
Dodal, že hlavné mesto má
15 stavebných úradov a že
územné plány v mestských
častiach sú často nekon-

cepčné a mesto potom nevyzerá ako jeden celok.
Diskutujúci sa bavili aj o
štatúte významnej investície. Hlavná architektka Ingrid Konrad napríklad povedala, že mesto by si malo
ozrejmiť, čo je to strategicky významná investícia
a prečo ju potrebujeme.
Podľa nej sa na úrovni

mesta ešte nehovorilo tom,
aký prínos by mala táto
investícia v oblasti MHD.
Poukázala na Viedeň, ktorá podľa nej uplatňuje tzv.
urbanistickú zmluvu, ktorá
stanovuje jasné pravidlá
partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom.
(pokračovanie na str. 7)
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J. Droba: Sľub je záväzkom zodpovednosti za tvár a prosperitu kraja

Z

ložený sľub sa stáva
záväzkom
zodpovednosti za tvár a prosperitu Bratislavského
samosprávneho kraja
(BSK) na ďalších päť
rokov. Vo svojom príhovore po zložení sľubu
to v pondelok uviedol
nový predseda BSK Juraj Droba (SaS, OĽaNO,
NOVA, SMK-MKP, OKS,
Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska). Podľa neho je jeho
povinnosťou i povinnosťou
nových krajských poslancov robiť veci lepšie, lebo
ľudia očakávajú viditeľnejšie výsledky, ale je zároveň
pripravený nadviazať na
všetko dobré, s čím prišlo
bývalé vedenie kraja.

Odstupujúci Pavol Frešo odovzdáva BSK Jurajovi Drobovi,
ktorý pobudne na županskej stoličke 5 rokov.

"Dnešným dňom sa to
pre nás začína. Odhodlanie máme a je v nás potenciál. Treba si vyhrnúť rukávy a pustiť sa s chuťou do
práce," zdôraznil Droba.
Venovať sa je podľa neho
potrebné viacerým oblastiam v kompetencii kraja,
ako doprave, zdravotníctvu, sociálnym veciam, životnému prostrediu, školstvu, kultúre, športu, ale
tiež regionálnemu rozvoju.
Taktiež je potrebné otvoriť Úrad BSK obyvateľom
kraja.
"Ľudia tu nie sú pre nás,
ale my sme tu pre nich.
A nie je to len Bratislava a
mestské časti, ale aj okresy
Malacky, Pezinok a Senec
musia byť pre nás rovna-

ko dôležité ako Bratislava
alebo jej mestské časti,"
zdôraznil Droba. Ten si
pondelkovým dňom podľa vlastných slov vyzlieka
zelené stranícke tričko
a je pripravený pracovať
pre všetkých obyvateľov
kraja. A to bez ohľadu na
to, či sú konzervatívci,
alebo liberáli, či sú Slováci, Maďari, alebo inej národnosti a tiež bez ohľadu
na to, či ich predkovia sú
z tohto regiónu, alebo sa
presťahovali do kraja za
prácou alebo štúdiom.
Sľub okrem nového
predsedu BSK zložilo aj 49
poslancov z 50-členného
bratislavského krajského
zastupiteľstva. "Sľubujem
na svoju česť a svedomie,

že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy Bratislavského samosprávneho kraja, dodržiavať Ústavu SR, ústavné
zákony, zákony a ústavno-právne predpisy a pri
výkone funkcie poslanca ich budem uplatňovať
podľa najlepšieho vedomia
a svedomia," zložili prítomní poslanci sľub. Spečatili ho svojím podpisom
a podaním ruky predsedovi BSK Drobovi. Slávnostného ceremoniálu sa nezúčastnila poslankyňa Mária
Kisková, ktorá je na zahraničnej pracovnej ceste.
(text a foto TASR)

BSK: Noví i staronoví poslanci veria v konštruktívnu prácu prinášajúcu riešenia
B
ez
politikárčenia,
zato s konštruktívnym "ťahom na bránu",
ktorý prispeje k riešeniu problémov a výziev
v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK).
Takto si prácu 50-členného
Zastupiteľstva
BSK v nasledujúcich
piatich rokoch predstavujú tí, ktorí budú
pokračovať vo svojom
mandáte z predchádzajúceho obdobia, i nováčikovia v krajskom parlamente.
"Myslím si, že nás čaká
veľa práce, a verím, že zastupiteľstvo aj veľa práce
urobí," uviedol pred zložením pondelkového sľubu
na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva BSK
vôbec najmladší poslanec v
novozvolenom parlamen-

te, Mikuláš Krippel, zvolený ako kandidát pravicovej koalície SaS, OĽaNO,
NOVA, SMK-MKP, OKS,
Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska v bratislavských Podunajských
Biskupiciach. Prioritne sa
chce venovať témam sociálnych vecí, školstva a dopravy.
K téme zdravotníctva
bude mať zasa blízko Juraj Štekláč, ktorý sa do
Zastupiteľstve BSK dostal
ako nezávislý poslanec za
bratislavskú Dúbravku. "Je
potrebné sa aj s predsedom
kraja porozprávať o týchto
témach, určiť si spoločné
priority a čo najskôr ich
začať presadzovať," deklaroval Štekláč.
Staronovým poslancom
BSK, ktorý však v predchádzajúcom období v zastu-

piteľstve nebol, je starosta
Petržalky Vladimír Bajan.
V minulosti pôsobil nielen ako krajský poslanec,
v roku 2005-2009 bol predsedom VÚC. V nasledujúcom období chce na pôde
krajského
zastupiteľstva
rozvíjať tému reformy verejnej správy. "Bude potrebná diskusia o tom,
ako je potrebné nastaviť
samosprávu v našom kraji,
ktorého súčasťou je hlavné
mesto. Priznávam, že mojou osobnou ambíciou je
prispieť k tomu, aby sme
o päť rokov volili primátora alebo župana, ale nie
oboch," prezradil TASR
Bajan, ktorý pozitívne vníma i zvýšený počet starostov a primátorov v zastupiteľstve.
Stotožňuje sa s tým
i primátor Pezinka Oliver

Solga. "Práve starostovia
a primátori vedia veľmi jasne pomenovať problémy
vo svojich samosprávach
i to, ako pri tom môže pomôcť samosprávny kraj,"
ozrejmil. Verí, že aj pri novom zložení zastupiteľstva,
kde je polovica nezávislých
poslancov, dokáže krajský
parlament i pri názorových
odlišnostiach konštruktívne spolupracovať. "Dúfam,
že sa nebudeme dohadovať, ale riešiť problémy
hlavného mesta a tzv. vidieckych okresov," uviedol
Solga.
Vo svojom poslaneckom
mandáte bude pokračovať
aj starosta Šenkvíc Peter
Fitz. V predchádzajúcom
volebnom období bol jediným úspešným kandidátom Smeru-SD. V aktuálnom volebnom období

je jedným zo šiestich zvolených kandidátov za koalíciu Most-Híd, Smer-SD,
SKOK - Európski liberálni
demokrati, SZ, SDKÚ-DS
a Starostovia a nezávislí
kandidáti. Podľa vlastných
slov to však nie je dôvod,
aby sa v zastupiteľstve cítil komfortnejšie. "Je to
o práci, nie je to o komforte. Máme pred sebou päť
rokov tvrdej práce a verím,
že dotiahneme rozumné
projekty do konca," povedal pre TASR.
V Zastupiteľstve BSK
bude nasledujúcich päť
rokov 50 poslancov, oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu stúpol
ich počet o šesť. V Zastupiteľstve BSK bude 34
poslancov zastupovať Bratislavu, šesť okres Malacky
a po piatich poslancoch

budú mať okresy Pezinok
a Senec. Polovicu zastupiteľstva tvoria nezávislí
kandidáti, 17 poslancov sa
dostalo do zastupiteľstva
s podporou koalície SaS,
OĽaNO, NOVA, SMKMKP, OKS, Zmena zdola
a Demokratická únia Slovenska, ďalších šesť ako
kandidáti koalície MostHíd, Smer-SD, SKOK
- Európski liberálni demokrati, SZ, SDKÚ-DS a
Starostoviaanezávislíkandidáti.
V zastupiteľstve bude
i kandidát Nezávislého fóra
a strany Doma dobre. Vekový priemer poslancov je
45,5 roka, štvrtinu poslancov tvoria ženy.
(TASR)

Prečo sa v Bratislave nehovorí o budovaní električky nad hlavou, tzv. alwegu - monorail? Vietnam ho už má!

V

Bratislave sa už
veľmi dlho diskutuje o tom, čo má byť
nosným systémom dopravy. Mnohí zaň považujú koľajovú dopravu.
Z hľadiska nosnosti
majú pravdu. Veľkokapacitné električky skutočne dokážu odviesť
najviac
cestujúcich
naraz. Otázne je, ako
rýchlo a ako bezpečne, na starých tratiach.
Prečo sa ale nehovorí
o budovaní alwegu –
nadzemnej elektrickej
dráhy-tzv. monorail?
Potom, ako volení zástupcovia štátu, mesta
i kraja nedokázali presadiť
pre Bratislavu metro, ani
rýchlodráhu typu S-Bahn,
sa dnes hovorí už len
o električke a trochu
o elektrobusoch a ekologickej doprave. Je ale možné, že kým sa bude u nás o
tom najmä hovoriť a málo

pre racionálnu MHD robiť, budú bratislavské cesty
už dávno upchaté. A nepomôže ani tých pár BUS
pruhov.
Budovanie električkových dráh je síce fajn, no
priestor na ich rozvoj sa
pomaly ale isto zmenšuje.
Navyše, aj keď je nová električka veľkokapacitná, je
príliš pomalá. V dnešných
časoch je 50 km rýchlosť
pre moderné dopravné
prostriedky verejnej dopravy slabota. Na to, aby
vodiči prestúpili z áut do
MHD potrebujú pár zásadných vecí – dostupnosť,
rýchlosť a komfort.
No a samozrejme, s tým
súvisiacu kultúru cestovania. Ak sa chce v budúcnosti obyvateľstvu brániť v
jazde autom najmä do centrálnych častí mesta rôznymi opatreniami, je potrebné vybudovať adekvátne
alternatívne možnosti.

A touto možnosťou je
alweg, alebo nadzemná
elektrická dráha, či monorail. Je zvláštne, že dnes o
nej takmer nikto nehovorí.
Naopak, mnohí sa nechávajú počuť, že rozvoj verejnej hromadnej i osobnej
dopravy je v jej ekologizácii, v podobe elektrobusov,
trolejbusov, elektromobilov a podobne. Iste, ekologizácia dopravy je potrebná, ale zápchy v mestách
a na diaľniciach nevyrieši.
Napriek tomu, že systém
alweg-u nie je novinkou,
myšlienku jeho budovania
paradoxne oživila spoločnosť HB Reavis, ktorá chce
na určitom úseku hlavného
mesta vybudovať nadzemnú dráhu.
Stala sa zato terčom
kritiky mnohých laikov
i odborníkov. Tak, či onak,
myšlienka verejnej hromadnej dopravy vzduchom, nad zemou, sa zdá

byť v dobe zväčšujúcich sa
zápch najracionálnejšia.
Vybudovanie
nadzemnej elektrickej dráhy developerom, by
ale dávalo zmysel asi
až vtedy, ak by v jeho
budovaní mesto i štát
pokračovali v celom
meste a vybudovali by
akýsi vonkajší okruh
„nadzemného metra“.
Električky by mohli
tvoriť tzv. vnútorný okruh.
Výhody alwegu sú nesporné a stručne zhrnuté
vyzerajú takto: nepotrebnosť vykupovania, alebo
vyvlastňovania pozemkov,
rýchla a čistá doprava vo
„vzduchu“, žiadne križovatky, žiadne zápchy a pod.
Tak, kde je problém? Len
nech nikto nehovorí, že vo
ﬁnanciách.
Obyvatelia si zaslúžia
rýchlu a bezpečnú dopravu. Preto platia dane a
ďalšie poplatky štátu a ob-

Moderný ALWEG v Kuala Lumpur

ciam. Výsledok je žiaľ, zatiaľ, veľmi slabý. A bez podceňovania – ak si monorail
môže dovoliť Vietnam,
prečo nie aj Bratislava?
A monorail majú ďalej nie-

len Seattl v USA, ale napríklad aj malajzský Kuala
Lumpur...Čo poviete...?
(rl, zdroj vlaky.net)
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Kamil Peteraj: Z turistov ide na mňa často strašná lacnota,
prebehnú Bratislavou a zmiznú na lodiach ktovie kam

S

básnikom,
textárom, dramaturgom
a Bratislavčanom, Kamilom Peterajom,
sme sa stretli, aby si
zaspomínal na Petržalku svojho detstva. Aby
nám povedal, ako sa
kedysi žilo v centre a
vo „Véčku“ a aká bola
bratislavská hudobná
scéna jeho mladosti. O
tom a ešte o všeličom
inom, sme sa pozhovárali počas príjemného
dvojhodinového posedia. Ďakujeme zaň.

Narodili ste sa a vyrastali v Petržalke v roku
1945. Bol koniec II. svetovej vojny. Ako
sa tam vtedy
žilo?
K.
Peteraj:
Narodil
som
sa štyri mesiace po skončení
vojny v jednej z petržalských víl, v ktorej bola
vtedy pôrodnica. Ten
dom stojí dodnes a možno tam na staré kolená
aj skončím, pretože dnes
je z neho starobinec...
Po druhej svetovej vojne
z Petržalky vyhnali mnoho maďarských a nemeckých rodín. Napriek tomu
sa tam za mojej mladosti bežne hovorilo aj po
maďarsky aj nemecky. Ja
som súbežne rozumel po
maďarsky, po nemecky
a slovenčina prišla ako
tretí, skomolený jazyk.
Pamätám si ako ma otec
často opravoval, aby som
hovoril spisovne, pretože bežne som prechádzal
z jazyka do jazyka. Tu sa
totiž hovorilo zvláštnym
prešpuráckym nárečím.
Niekedy ním hovorí napríklad Meky Žbirka.
O Petržalke sa hovorievalo, že bola viacmenej
proletárskou
a chudobnou štvrťou.
Čo si o tom myslíte?
K. Peteraj: To by som
celkom nepovedal. Niektorí tvrdili, že bola najväčšou dedinou na Slovensku, iní akousi záhradnou
časťou Bratislavy, žili tam
ľudia majetnejší, aj nemajetnejší, ale žili v súlade.
Hlavná petržalská ulica,
ktorá sa naposledy volala
Zadunajská a za bývalej
Československej republiky Karola Marxa a počas
Hitlera, ktorý anektoval
Petržalku sa volala Hitle-

rova, tak táto ulica bola
kompletne vybavená infraštruktúrou. Bola tam
lekáreň, pekáreň, konzum, kasárne, farby-laky,
dokonca konfekcia Nehera, obuv, kníhkupectvo, hodinárstvo,
slávna
Ryba,
evanjelický
kostol,
škola,
holičs t v o ,

chových a športových aktivít.
V Bratislave za posledných 27 rokov zaniklo
množstvo štadiónov,
vraj až dvadsať. Je
pravdepodobné, že
po vybudovaní
futbalového
štadióna na
Te h e l n o m
poli (Slovan), ten
na
Interi
zanikne...
K. Peteraj:
Zánik takých
veľ-

zmrzlinárstvo… V Petržalke boli slávne krčmy,
napr. Mrena, Lipa, atď,
dokonca jeden čas tam
sídlili aj pracoviská Československej
televízie.
Spomínam si, že vtedy
v Petržalke boli dve kiná,
Iskra a Partizán. Vždy keď
bola búrka, sedeli sme
v kine Partizán po členky
vo vode. Z Petržalky do
Bratislavy jazdila linka
dvadsaťpäť, červené autobusy so žltými, puding
pripomínajúcimi
strechami. Petržalka bola aj
marhuľovým rajom a Česi
k nám v lete jazdili kupovať “meruňky”. Vtedy tu
boli dve základné školy
- Jánošíkova a Stalinova.
Neskôr postavili ďalšie
dve, jedna z nich sa volala
Makarenkova, dnes Einsteinova. Ja som chodil
na Jánošíkovu. Pamätám
si, že tu bola aj tančiareň
U Gamla, závodný klub
Matador s kolkárňou,
kde sa okrem iného hrávali amatérske divadelné
predstavenia. Mali sme
tu aj množstvo štadiónov
– Matador, Kovosmalt,
Spoje, Červená hviezda,
Slovan Pravda a ďalšie.
Dnes zostal jeden, najviac
dva. Ako deti sme chodievali na ihrisko Matadorky. Hospodár Lakatoš
nám požičal loptu, dresy a
štulpne a každé popoludnie sme hrali futbal. Žiaľ,
dnes Petržalka a ani Bratislava nemá vybudovanú
potrebnú infraštruktúru,
najmä čo sa týka oddy-

kých štadiónov ako napr.
ZŤS Petržalka považujem
za barbarstvo. Je to neuveriteľné a môže sa to stať
iba na Slovensku.
Dá sa teda povedať, že
ste boli deti ulice a tam
ste vyrastali?
K. Peteraj: Toto všetko,
čo som povedal, patrí do
obdobia, kedy sme my
deti mali to, čomu hovoríme ulica. Vyrastali sme
na petržalských uliciach a
lúkach. Dnešné deti, žiaľ,
ulice v pravom slova zmysle nemajú. Z bytoviek nemajú kam vybehnúť a ako
sa hrať. My sme mali neďaleko les, šutrovky, svoj
Bučič, Pumpák, Lumpódl,
nádherné šutrové jamy
pri horárni, kde sa dalo
skvele kúpať, či chytať
ryby. Ulica za mojich čias
mala svoju “uličnú” etiku.
Nebolo dobré sa príliš vyťahovať, lebo hneď ste dostali po nose. V zime sme
sa chodili korčuľovať na
Pečňu neďaleko Dunaja.
V zime z nej vzniklo nádherné, asi pol kilometra
dlhé klzisko v oblasti,
ktorej sa hovorilo Au,
neďaleko Aušpicu. Pečňa
končila v oblasti hraníc
s Rakúskom, bola blízko
hraničného pásma a tak
večer vždy vybehli hraničiari so psami a vyháňali
nás odtiaľ preč. Bolo to
napínavé, a tí brechajúci
psi - žiadna sranda.
Ako si spomínate na
uvoľnené šesťdesiate

roky v Bratislave z hľadiska umeleckej tvorby?
K. Peteraj: Už na konzervatóriu, na ktoré som
začiatkom šesťdesiatych
rokov chodil, som cítil, že
sa niečo deje a že sa začínajú lámať ľady. Začali sa
premietať dobré ﬁlmy a v
Bratislave bolo viac západu. Vyrastal som v rodine,
kde stále hralo rakúske
rádio, či bola pustená rakúska televízia. Počúvali
sme napríklad populárnu motoristickú reláciu
Autofahrer unterwegs...
Neskôr, keď ešte televízory snežili, už sa pozerala
Viedeň, správy ORF. Tie
spôsobovali v hlavách ľudí
skutočnú eróziu. My mladí sme sa samozrejme aj
týmito kanálmi dostávali
viac ako k politike, k západnej populárnej hudbe. Snáď najväčšiu eróziu
v našich hlavách spôsobovala stanica Radio Luxemburg. Túto rozhlasovú
stanicu počúvali takmer
všetci mladí ľudia. Môžem
prijať názor o politickom
pôsobení Slobodnej Európy, či Hlase Ameriky,
ale úprimne povedané,
z mladých ľudí (beatlesákov - džínsy, dlhé vlasy,
atď.) bola jasne na prvom
mieste hudba z rádia Luxemburg.
Odklon od
komunizmu podľa mňa,
najmä v hlavách mladých
ľudí, spôsobilo oveľa viac
toto rádio, kapely ako Beatles, Rolling Stones, Yes,
Queen, Who, atď., ale napríklad aj módny časopis
Burda (predával sa pod
pultom na Leningradskej), západné pesničky,
ﬁlmy, knihy, skrátka ten
pocit slobody, ktorý vtedy odtiaľ zo západu vanul
a prenášal sa do životného
štýlu. Komunizmus totiž
mladým ľuďom nevedel,
okrem ideológie a niekedy
nešikovnej “organizovanej” starostlivosti (osvetové besedy, kluby), ponúknuť z toho, čo k nám
prichádzalo zvonka, nič
zaujímavé.
Kúsok od Korza bola
Gorkého ulica, kde boli
predajne Tuzexu a stávali tam veksláci. Ten tuhý
a nepružný socializmus
sa rúcal v hlavách najmä
mladej generácie. A Bratislava bola takpovediac
nakazená Viedňou. Liberálnejšia bola napríklad aj
situácia v Maďarsku. No a

v tomto období si každý,
kto sa aspoň na chvíľku
dostal von, priniesol vinylové platne. To boli vtedy
relikvie a na bratislavské
Korzo si ich mladí nosili
pod pazuchou a vymieňali
medzi sebou. Čo bolo spoločné v týchto šesťdesiatych rokoch bol pocit, že
svet môže byť lepší. (Žiaľ,
nemôže, mám na mysli
súčasné sklamanie z konzumného globalizmu.) To
bolo spoločné v Anglicku,
Francúzsku, Československu, Poľsku, atď. Tento pocit, ktorý bol, to unášanie
beatovou vlnou, sa už odvtedy neobjavil. Postupne
sa rozbil na mnohých veciach. Najviac podľa mňa
potlačením
parížskeho
študentského povstania
v roku 1968. Študentských
demonštrácií sa poriadne
báli aj kapitalisti.

Ako ste sa dostali
k hudbe, k štúdiu hry
na husle, básničkám a
textom piesní?
K. Peteraj: Na husle ma
zapísal otec. Vo štvrtom
ročníku som dostal vynikajúceho
profesora,
ktorý ma doviedol až na
konzervatórium. Riaditeľom petržalskej hudobnej
školy bol skvelý láskavý
človek a pán hudobník
František Oswald. Na to
muzicírovanie v komornom orchestri, ktorý viedol, nikdy nezabudnem.
V treťom ročníku konzervatória som zistil, že
svetový huslista zo mňa
nebude. Nevoňala mi ani
predstava huslistu hrajúceho v orchestri. Vo
štvrtom ročníku konzervatória som začal písať
básničky, najskôr to bola
recesia, neskôr, keď som
mal osemnásť, prišli už aj
prvé vážne veci. Po maturite som išiel na VŠMU,
kde som absolvoval odbor
divadelnej dramaturgie.
Pamätám si, že tri básne
mi uverejnili v literárnom
časopise Slovenské pohľady a neskôr som publikoval v časopise Mladá
tvorba. Všimol si ma básnik Ján Stacho, ktorý mi
ponúkol vydať básnickú
knihu. Knižka vyšla, keď
som mal len devätnásť
rokov a volala sa Sad zimných vtákov. Na tie časy to
bol zázrak, pretože na debutové zbierky čakali vtedy básnici omnoho dlhšie,
často aj do tridsiatky. Za

túto zbierku som dostal
cenu
medzinárodného
PEN klubu.
Ktorý bol váš prvý
vážny text, z ktorého
vznikla známa pesnička?
K. Peteraj: K písaniu textov ma inšpiroval Marián
Varga. Pamätám si presne
- bolo to dva týždne pred
inváziou sovietskych vojsk
do Československa v roku
1968. S Mariánom sme sa
poznali z konzervatória
a vtedy ma pozval do štúdia vtedajšieho Čsl. rozhlasu a pustil mi nahrávku
skladby Malá čierna ruža.
Tá skladba ma očarila.
Sám seba v tom čase som
považoval za “vážneho”
básnika, pre ktorého bola
pop music čosi podradné... Marián bol môj spolužiak z konzervatória, vedel som, že je to muzikant,
akoby z inej dimenzie, ale
prekvapilo ma, ako vynikajúco sa napojil na beatovú vlnu. Tak som začal
chodiť na skúšky skupiny
Prúdy, ktorá cvičila na
dnešnom Jakubovom námestí. Pavlovi Hammelovi
som jedného dňa priniesol text s názvom Jesenné
litánie. Pieseň sa dostala
na LP – dlhohrajúcu platňu Zvonky zvoňte. To bol
môj prvý oﬁciálny text.

Čo hovoríte na súčasné centrum mesta vrátane Námestia SNP?
K. Peteraj: Provokatívna
otázka. Námestie SNP je
naša vizitka. Bezduché,
zanedbané, ak by som bol
zlomyseľný povedal by
som - aký štát, taká jeho
výkladná skriňa. 25 rokov
po revolúcii vyzerá horšie
ako 25 rokov pred ňou.
Dôkaz toho, že štát je
morálne na dne, správa sa
ako kolónia a nie je v žiadnom rozkvete. Všimnite
si napr. niekdajšiu pýchu,
obchodný dom Dunaj…
Tie vchody! Ten bordel
všade, kde sa pozriete! Kto
to necháva takto pustošiť?
To úbohé Tesco! A to jeho
balkánske okolie, kde kráčate po vlnovkách asfaltu
a neviete, kde si vykĺbite
členok. Tí majitelia do tej
budovy nevrazili ani cent.
Dojazdia ju a zmiznú. Zle
sa to počúva, ale je to tak.
Ale, ruku na srdce: zaujíma to vôbec niekoho?
Robert Lattacher
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Vrakuňa nie je spokojná
s riešením problému
s chemickou skládkou

B

ratislavská mestská
časť Vrakuňa nie je
spokojná, ako štát rieši
problém tunajšej skládky bývalých Chemických závodov Juraja
Dimitrova. Proces sanácie sa podľa samosprávy posúva do roku 2018
a to aj napriek tomu, že
táto skládka patrí medzi
celoslovenské priority
a so sanáciou sa malo
začať už na jeseň minulého roka.
Vrakuňa preto požaduje urýchlenie prípravných prác sanácie a aj
vybudovanie vodovodu. Na stredajšej tlačovej
konferencii to vyhlásil starosta mestskej časti Martin
Kuruc a miestny poslanec
Milan Šindler.
"O skládke sa vie už
vyše 16 rokov. Za ten čas sa
toho veľa povedalo, ale nič
sa neudialo. Už vyše roka
nám ministerstvo sľubuje,
že sa verejne obstaráva, no
nemáme žiadnu informáciu o tom, žeby sa v tomto
smere pohlo niečo ďalej,"
povedal Kuruc.
Rezort životného prostredia podľa neho postupuje veľmi pomaly, čo má
dokazovať aj vydávanie
územného a stavebného
povolenia. Starosta upozornil, že územné konanie
bolo zatiaľ prerušené, pretože ministerstvo nedodalo
všetky potrebné doklady.
"Nie je ukončené tým pádom ani územné rozhodnutie a tobôž už nie stavebné povolenie. Verejné
obstarávanie takisto stojí
podľa všetkého na bode
mrazu a nič sa v tom nekoná," skonštatoval Kuruc.
V roku 2002 mestská
časť v dotknutej lokalite
zakázala používanie vody
zo studní na pitie a polievanie záhrad. Problémom
podľa Vrakune však je aj
to, že ide o obydlia, ktoré
stále nemajú napojenie na
verejný vodovod. Obyvatelia dotknutých lokalít sa

tak dostali do neriešiteľnej
situácie, pretože nemajú
prístup k zdravotne vyhovujúcej vode. "Požiadal
som ministerstvo životného prostredia, aby zvážilo
mimoriadnu dotáciu na
vybudovanie vodovodnej
prípojky pre tieto lokality
vo Vrakuni.
Odpoveď z ministerstva bola, že nie je to v jeho
kompetencii riešiť pitnú
vodu pre obyvateľov, ale
teda aby sme urobili projektovú
dokumentáciu,
spravili stavebné povolenia
a potom si požiadali o dotáciu a možno ju dostaneme," uviedol starosta.
Mestská časť sa obrátila aj na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS),
ktorá podľa starostu nesúhlasí s vybudovaním vodovodnej prípojky v týchto
lokalitách. Napriek tomu
Vrakuňa už pripravuje
podklady a návrh technického riešenia.
Minister
životného
prostredia László Sólymos
(Most-Híd) v októbri informoval, že proces sanácie skládky vo Vrakuni je
rozbehnutý a momentálne
prebieha verejné obstarávanie, ktoré chcú ukončiť
ešte v tomto roku.
So samotnou sanáciou
plánujú začať v roku 2018.
"Stojí to na dvoch problémoch. Jedným je verejné
obstarávanie, aby sme vybrali uchádzača, a druhým
je, aby sme získali všetky
povolenia na to, aby sa
stavebné práce mohli začať. Tieto dve veci musíme
dotiahnuť a môže sa s prácami začať," spresnil Sólymos.
Rezort životného prostredia chce v rámci sanácie
skládky vo Vrakuni vybudovať podzemnú tesniacu
stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia.
(foto BK, TASR)

Spravodajstvo
Mesto sa pustilo do
odstraňovania ďalšej stovky
nelegálnych reklám

S

amospráva hlavného mesta do konca
roku odstráni ďalších
100 nelegálnych reklamných
zariadení
na území Bratislavy.
Informoval o tom bratislavský primátor Ivo
Nesrovnal, ktorý sa
v novembri osobne zúčastnil odstraňovania
15 nelegálnych reklamných plôch na rohu ulíc
Rožňavská-Turbínová.
"Mesto pokračuje v
boji s vizuálnym smogom,
v priebehu predchádzajúceho 2,5 roka sme vyriešili
približne 1000 reklamných
zariadení na pozemkoch
mesta," uviedol primátor.
Do výpočtu zarátal
450 reklamných trojnožiek, 49 kusov niekdajších telefónnych búdok
v uliciach Starého Mes-

aby intenzívnejšie odstraňovali
nelegálne
reklamné
zariadenia
z pozemkov, ktoré majú
v správe. "Nalieham, píšem a žiadam ich, aby
boli aktívnejší," uviedol
primátor.
V prípade regulácie výskytu reklamných plôch na
súkromných pozemkoch
Nesrovnal priznal, že to
bude možné, iba ak budú
mať obce zákonné oprávnenie regulovať vonkajšiu
reklamu na svojom území,
teda aj na privátnych plochách. "Dnes takúto kompetenciu nemáme," pripomenul primátor, ktorý sa
o tejto téme rozpráva aj s
ministrom dopravy, pod
ktorého rezort spadá gescia v prípade stavebného
zákona.
Znižovanie vizuálne-

ta, ktoré sa stali nosičmi nelegálnej reklamy,
taktiež odstránenie približne štyroch desiatok
reklamných zariadení
na súkromných plochách a 482 žiadostí o
odstránenie nelegálnej
reklamy, ktoré hlavné
mesto adresovalo stavebným úradom mestských častí.
V rámci týchto žiadostí disponuje magistrát 166
povoleniami, na základe
ktorých mohol a môže
konať, v prípade ďalších
žiadostí je pripravený odstrániť
identiﬁkovanú
čiernu reklamu po získaní
povolenia. Mesto musí aj
v prípade svojich pozemkov žiadať o povolenie
mestské časti, na rozdiel
od nich totiž nemá stavebný úrad. Z približne 10.000
reklamných zariadení na
území hlavné mesta je
približne 3000 na pozemkoch mesta, 1000 stojí na
pozemkoch v správe mestských častí, zvyšok je na
súkromných parcelách.
Primátor aj dnes
apeloval na starostov mestských častí,

ho smogu hlavné mesto
koordinuje s Asociáciou
vonkajšej reklamy (AVR).
Jej prezident Ivan Peller
ocenil možnosť, ktorú poskytla zmena v stavebnom
zákone umožňujúca AVR
odstraňovať nelegálnu reklamu na súkromných pozemkoch. Výsledky podľa
Pellera možno vidieť už
dnes, prízvukoval však,
že ide o dlhodobý proces.
"Uvidíte, že o také dva roky
sa bude Slovensku lepšie
dýchať," povedal v súvislosti so znižovaním vizuálneho smogu, ktorému sa
AVR venuje na celom území SR.
Na otázku, či by nepomohla ešte viac ďalšia
zákonná reštrikcia, Peller uviedol, že je potrebné
najskôr vyriešiť problém
s nelegálnou reklamou,
naznačil pritom aj častý
problém identifikácie
povolenej a nepovolenej reklamy. "Keď vyriešime nelegálnu reklamu,
možno sa ukáže, že bude
potrebná aj ďalšia regulácia," povedal.
(TASR, rl, foto: Marek Velček )
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VIANOČNÉ TRHY:

Cena cigánskej pečienky už aj 4 eurá!

Gastronómia na
vianočných trhoch
Cigánska pečienka sa
stala žiaľ dominantným
pokrmom na vianočných
trhoch v Bratislave. Jej
cena (4 eurá) sa vyšplhala približne na
cenu jedného menučka
v
reštaurácii.
Na
Hviezdoslavovom námestí sme ochutnali výbornú
cigánsku „len“ za 3,80...
Na trhoch sa už tradične
predávajú lokše. Mastené
sú od jedného eura, s príchuťami až do 2,50. Tradičná štrúdľa sa dá kúpiť aj
za 1,20, grilovaný oštiepok
(45 g) za 2 eurá, grilovaný
encián (90 g) za 3,50. Dokonca v jednom stánku
sme videli porciu klobásy s prílohami za 4 eurá!
Inde bola lacnejšia. Veľká
zemiaková placka sa tento rok vyšplhala niekde aj
na 3 eurá! A to zemiakové
placky, boli kedysi jedlom
chudoby... A jedávali sa s aj
kyslou kapustou. Našli sme
aj kapustnicu s chlebom
za 3,50! Ponuka veľkých
krajcov chleba s masťou a
cibuľou, či rôznymi pomazánkami, akoby tento rok
ubudla. Našli sme ich na
Františkánskom
námestí. Zo sladkých pochutín
nechýbajú napríklad bratislavské rožky, jablkové pité,
lokše na sladko atď.
Spotrebný vianočný tovar sa na trhoch veľmi ne-

mení. V ponuke sú rôzne
vianočné ozdoby, perníky,
novinkou je čokoládové
„náradie“. Na Hlavnom námestí sa dajú nájsť aj knihy,
hrnce, medové ozdoby a
sviečky, čiapky atď.
Alkohol na trhoch
Pokiaľ ide o výber alkoholu, tak ten je na bratislavských
vianočných
trhoch tradične bohatý.
Predajcovia sa predháňajú
v rôznych nových názvoch
nápojov, či príchutiach
a receptoch. Nechýba napríklad turbo punč, ale
aj silný punč pod názvami horehronský sveter a
horehronský kabát, ďalej
vanilkové víno, slivkové
víno, tradičné varené víno,
medovina, včelovina, všakovaké punče atď. Nealko
punč dostanete za 1,50, tri
dcl turbo punču sme našli
za 3,30... Dva dcl tradičného vareného vína stojí 1,50,
deci medoviny jedno euro,
teplý čaj (3 dcl) 80 centov a
čaj s rumom 1,50. K dispozícii je ďalšie množstvo alkoholických i nealko nápojov, medzi nimi aj obľúbené
ríbezľové víno aj vo forme
vareného.
Ako sa Vám páčia bratislavské vianočné trhy?
Napíšte nám svoje dojmy a skúsenosti.
(rl, foto BK)
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Architekt Igor Marko: Návrh budúcej podoby Námestia slobody,
ktorý bol vybraný voči tým ostatným trinástim, je naozaj unikátny
S
o známym architektom, predsedom
poroty súťaže na nové
stvárnenie
Námestia slobody, Igorom
Markom, sme sa
pozhovárali o samotnej súťaži a o tom, čo
nový návrh prináša
a o tom, ako on vidí slovenských architektov
dnes.

Architektonická súťaž
revitalizácie Námestia
slobody napokon nezískala ani prvé, ani
druhé miesto. Udelili
ste tretie. Nie sú súťaže
na to, aby mali víťazov?
Prečo ho táto súťaž
nemá?
Je to technická vec. Naozaj to chápte tak, že návrh, ktorý bol vybraný voči
tým ostatným trinástim,
je naozaj unikátny. Je iný,
venuje sa len tomu, čomu
sa treba venovať. Autori
zvolili vyslovene akúsi formu akupunktúry. Návrh
nechce úplne vymeniť čo
tam je, nechce to premaľovať, nechce tam niečo
vážne zmeniť. Zhrnul by
som ho takto: zameriam
sa len na niektoré detaily a tie urobím perfektne.
Ide teda o zameranie sa na
funkčnosť, na bezbariéro-

si rýchlo a asi aj veľmi
rýchlo ukončená?
Toto ja neriešim. Treba
to brať tak, že je tu reálna
možnosť, sú tu peniaze, je
tu politická vôľa. Takže aký
je tu problém? Musíme sa
toho chopiť.

V čom vás víťazný návrh najviac zaujal?
Je to v tej odvahe. Jednoducho povedať, že niekedy nepotrebujeme všetko prerobiť a prebúrať.
Niekedy je treba byť citlivý
aj k veciam, ktoré sú možno komplikované a znovu
ich zacieliť tam kde patria.
Veľakrát niečo nakreslíme,
je to veľmi pekné, ale nerealizovateľné.

vosť a na veci, ktoré sa za
tých tridsať-štyridsať rokov
zmenili. Ide o realistický
a triezvy návrh, ktorý je
absolútne vhodný do podmienok v ktorých Bratislava je. Návrh sadol na to, čo
je v súčasnosti potrebné.
Fontána Námestia slobody vraj bola a je dušou toho priestoru. Samozrejme, najmä keď
striekala vodu. Súhlasíte?

Voda musí ísť späť. Ale
nie v tej forme ako to bolo
kedysi, pretože by to bolo
neudržateľné a poprelo
by to myšlienky týkajúce
sa ekológie. Fontána tam
bude - nové architektonické riešenie je ale komornejšie a je adekvátne. Je to
zároveň projekt realizovateľný aj z ﬁnančného hľadiska.
Nezdá sa vám, že súťaž bola urobená ako-

Električky by mohli začať premávať
po Špitálskej ešte pred Vianocami
(Dokončenie zo str. 1)
"Pokiaľ nebudú zistené
závažné skutočnosti, pri
ktorých by bola ohrozená
bezpečnosť
cestujúcich
i premávky, a v prípade
kladných stanovísk všetkých zúčastnených strán,
vydá BSK kolaudačné rozhodnutie.
Električky by mohli po
Špitálskej ulici prejsť ešte
pred Vianocami," povedala hovorkyňa BSK Lucia
Forman. DPB po vznesení
námietok správnych orgánov v stavebnom konaní
voči zastávke viedenského typu, plánovanej na
Špitálskej 31-35, pripravil
projekt na ponechanie zastávky Mariánska (smer
Kamenné námestie) na pôvodnom mieste.
Jej realizácia a následná prevádzka je závislá od
stavebno-povoľovacieho
konania. "Keďže DPB má
záujem sprevádzkovať trať
čo najskôr, spustenie prevádzky bez zastávky Dva
levy je pravdepodobné,"
informoval v polovici novembra DPB.
Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej za

viac ako 2,5 milióna eur sa
začala v auguste a podľa
odhadov mala trvať tri mesiace. Stavebné práce však
museli v septembri zastaviť
po tom, čo podľa Ministerstva dopravy a výstavby
(MDV) SR nebola rekonštrukcia povolená v súlade
so zákonom a v procese
nastali vážne pochybenia.
Podľa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK),
ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy, bola dôvodom
zastavenia prác plánovaná
zastávka viedenského typu
a obavy obyvateľov bytového domu na Špitálskej
ulici, že vybudovanie zastávky im znemožní, resp.
výrazne sťaží možnosť vy-

chádzať autami z dvora na
ulicu.
Opätovne sa na Špitálskej ulici pokračovalo
v rekonštrukcii od 26. septembra, v rámci tzv. zabezpečovacích prác, ktoré
možno vykonávať v osobitnom režime, ak je to nevyhnutné v dôsledku živelnej
pohromy, havárie alebo
inej mimoriadnej udalosti.
DPB totiž upozorňoval, že
z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác
hrozí havarijný stav, ktorý
môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek
v celej Bratislave.
(red, TASR, rl, foto BK)

Ako vnímate súvislosti Námestia slobody
s jeho okolím? Možnosti jeho oživenia
závisia aj na tom, ako
bude sprístupnené ľuďom povedzme aj dopravne, na bicykloch a
podobne?
Verejný priestor neexistuje, ak tam nemá spoločenský program. A v
tomto prípade tu máme inštitúcie, ktoré jednoducho
musia vyjsť z tých budov
a tento priestor užívať. To
sú ale veci, ktoré sa nedajú

prikázať a musí to byť prirodzené. Keď ten priestor
bude prístupný, bezbariérový a ponúkne možnosti
rôznych aktivít, tak sa tie
veci stanú.
Kto bude podľa vás
Námestie slobody po
revitalizácii primárne
využívať?
Myslím si, že toto námestie je dobre osadené.
Je presne v tej spojnici od
stanice, je v tej diagonále
mesta a ľudia sa tam vrátia.
Samozrejme že je využívané množstvom psičkárov,
množstvom mladých ľudí,
ktorí tam niekedy robia
neporiadok... Čo je ale paradoxné, že vlastne to námestie vzniklo v neslobode
a teraz je to najspontánnejšie námestie v meste.
I keď mnohí budú namietať
v zmysle, že ide o priestor,
kde je neporiadok a neviem
čo všetko. Ale potrebujeme sa vrátiť k spontánnosti
a k prirodzenej radosti ktorá sa do tých námestí má
vrátiť. Chceme, aby sem
chodili mamičky s deťmi,
ale aj dôchodcovia a aby
to bolo ich miesto. Aby tu
nebol už problém chodiť
po rozbitej dlažbe a aby si
bolo kam sadnúť. To sú ale

z hľadiska dizajnu komplikované veci.
To, že súťaže sa chopili študenti architektúry
môže aj znamenať, že
pre tých „vážnych“,
teda hotových architektov, toto nebola téma?
Musíte sa spýtať tých
vážnych architektov. Je
pravdou, že z veľkých ateliérov sa súťaže nezúčastnil nikto. Ale opäť – je to
otázka na nich. Bol som
prekvapený, že tu neboli,
ale nemôžem to komentovať.
Bývate a tvoríte v zahraničí. Môže to znamenať aj to, že slovenská
architektúra je na takej
úrovni, že treba ísť do
zahraničia?
Žijem, bývam a pracujem
vo Veľkej Británii, konkrétne v Londýne. A na
vašu otázku odpovedám
– nie. Máme tu veľmi veľa
dobrých architektov. Naozaj na takú malú krajinu
je tu veľmi veľa dobrých,
kvalitných ľudí. Jednoducho ale, sme trošku v takej
dobe konzumu a tá kvalita
nie je tak ocenená. A kvalita stojí - to je ďalšia vec.
(rl, foto BK)

Obmedzenie premávky na Devínskej ceste
bude trvať ešte mesiace

P

ravdepodobne
do
leta bude obmedzená premávka na Devínskej ceste kvôli nebezpečenstvu padania skál
zo svahu nad cestou.
Inžiniersko-geologický
prieskum a projekt sanácie skalného zrútenia
ukázal, že regulácia dopravy v tejto lokalite je
nevyhnutná až do skončenia sanačných prác
s ohľadom na majetok
a životy obyvateľov žijúcich v danej mestskej
časti.
Ako nás ďalej aktuálne informoval magistrát
hlavného mesta, samotná
sanácia skalného zrútenia
by sa mala začať realizovať
na jar budúceho roka, v závislosti od schválenia žiadosti, ktorú mesto podalo
na Environmentálny fond
dňa 25. októbra 2017. Magistrát pripomína, že začiatkom apríla tohto roka,
bola na dotknutom úseku
vyhlásená imoriadna situácia, na základe ktorej dalo
mesto vypracovať inžiniersko-geologický prieskum
a projekt sanácie skalného
zrútenia.
Svah nad frekvento-

vanou Devínskou cestou
v Bratislave sa opäť ozval
5. apríla, keď sa zrútilo
k okraju vozovky niekoľko veľkých kusov skál.
V mieste zrútenia potom
pribudli betónové zvodidlá
a prenosné svetelné značenie. Cesta je prejazdná
v jednom jazdnom pruhu.
Aprílový zosuv skál nebol prvým, už v septembri
2014 sa zosunula zemina a
blato do priestoru medzi
ulicou Nad Sihoťou a Devínskou cestou. Dĺžka zosuvu bola vtedy 15 metrov.

Práce na sanácii sa začali
4. apríla 2016 a ukončili
ich 24. augusta toho istého roku. Náklady dosiahli
takmer 134.000 eur, z čoho
viac ako 100.000 eur išlo
z Environmentálneho fondu, zvyšok zaplatilo mesto
zo svojho rozpočtu. V rámci sanácie sa zabezpečil
zosunutý svah, opravil sa
poškodený lesný chodník
Nad Sihoťou, ako aj priľahlá komunikácia.
(bak, foto BK, TASR)
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OPUSTENÉ OBJEKTY: OD Lamač roky pustne,
Mesto chce dať pod Most Apollo
v okolí medzitým vyrástlo veľa nákupných stredísk kamery a opraviť dva výťahy
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V

súvislosti so situáciou pod Mostom
Apollo v podobe nefunkčných
výťahov
a neporiadku, na čo
Bratislavský
kuriér
viackrát upozornil, nás
hlavné mesto na základe našich otázok nedávno informovalo, že
aspoň dva výťahy chce
dať na budúci rok opraviť. Magistrát sme sa aj
pýtali, komu patrí pozemok pod Mostom Apollo a kto sa tam stará
o čistotu a poriadok.

meho a jediného
väčšieho
obchodného domu v okolí západnej časti Bratislavy počas socializmu,
OD Lamač, stále chátra.
Okolie objektu nevyzerá najlepšie, presklené vchodové dvere sú
posprejované,
jeho
bezprostredné okolie
zarastá burinou a náletovými drevinami.
Rok 2006 a 2008
V roku 2006 sa v médiách objavili informácie,
podľa ktorých sa mala lokalita, v ktorej je aj OD
Lamač revitalizovať. Majitelia pozemkov lokality Staré záhrady by tam
privítali polyfunkčné centrum. Urbanistická štúdia
priniesla nádej na vybudovanie domu služieb, bytov,
tenisových a futbalových
ihrísk. S OD Lamač sa rátalo ako s nákupným, alebo
kongresovým centrom.
O dva roky na to, v roku

2008, sa v médiách hovorilo o tom istom s tým, že
OD Lamač patrí súkromníkovi a že vraj záleží na
ňom, čo s ním urobí. Naposledy tam bola predajňa
nábytku. Odvtedy, zhruba
desať rokov, je o tomto
objekte ticho. K téme sme
oslovili starostu Lamača
Petra Šramka, čakáme na
jeho reakciu.
Je možné, že projekt nákupného a kongresového

centra zanikol aj preto, že
medzitým sa v okolí veľa
stavalo a pribudli rôzne
obchody a nákupné centrá.
Na druhej strane ulice je
Lidl, najväčším strediskom
všeličoho sú neďaleké Bory
Mall. V smere do Záhorskej Bystrice funguje OBI
a ďalšie obchody s ponukou rôzneho spotrebného
sortimentu a služieb.
(rl, foto BK)

Odpoveď bratislavského magistrátu: „Hlavné
mesto pracuje na riešení
zlej situácie s výťahmi na
Moste Apollo, ktoré sú
kvôli vyčíňaniu vandalmi
väčšiu časť v roku pokazené a odstavené z prevádzky. Naposledy boli dva
menej poškodené výťahy
funkčné koncom júna,
kým vzápätí neboli opäť
terčom vandalského útoku.
Na základe uvedených skutočností ich preto mesto

po oprave opätovne spustí
do prevádzky až po nainštalovaní kamerového
dohľadu v priestore pod
mostom Apollo ďalší rok.
V roku 2018 je súčasne
v pláne aj oprava dvoch
viac poškodených výťahov. Následne budú
v prevádzke vždy len dva
výťahy, kým dva budú zadebnené a odstavené, aby
v prípade poruchy alebo
poškodenia bol vždy aspoň
jeden výťah na každej strane funkčný.
Pokiaľ ide o čistotu
a poriadok na pozemku

pod Mostom Apollo, za
čistotu vozovky, lávky, výťahov na moste zodpovedá
hlavné mesto. Za čistotu
pozemkov
zodpovedajú ich vlastníci – prístav
a spoločnosť METRO. Avšak nie vždy tomu tak je,
ako aj v prípade čiernej
skládky pod mostom, ktorej odstránenie pred cca
dvoma týždňami zabezpečilo hlavné mesto so súhlasom vlastníka,“ uvádza
v stanovisku pre Bratislavský kuriér, magistrát Bratislavy.
(rl, foto BK)
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Developerom v Bratislave prekáža
najmä dlhý čas čakania na povolenia

(dokončenie zo str. 1)
Pripomenula, že dnes majú
stavebné konania na starosti až štyri ministerstvá.
Poukázala aj na stavebné
úrady mestských častí, na
ktoré síce boli prenesené
kompetencie štátnej správy, no nemajú už dosah
napríklad na architektúru
a nemajú ani ľudí, ktorí by
mohli dosledovať výstavbu
a plnenie zmlúv zo strany
stavebníka.
Developerom
často
prekáža dlhé stavebné konanie a dlhý čas od žiadosti po vydanie rôznych
povolení súvisiacich s projektom. Hovoril o tom aj
Jakub Gossányi z HB Reavis, ktorý povedal, že spoločnosť požiadala o štatút
významnej investície po
prvý krát a aj preto, aby nečakali tri – štyri roky a aby
potom nezistili, že sa všetko zmenilo a že už nechcú
stavať tak, ako pred štyrmi
rokmi...
V súvislosti s výstavbou
novej autobusovej stanice,
ktorá bude mať aj nákupné centrum a poznámkou
hlavnej architektky o tom,
koľko nákupných centier Bratislava ešte unesie,
J. Gossányi vysvetlil, že
investor chce na malom
priestore uspokojiť čo najviac ľudí, ktorí sa tam budú
pohybovať, pracovať a bývať. Pripomenul napríklad,
že v rámci projektu Twin
City bude k dispozícii
140 000 m² kancelárskych
plôch. Je tam preto potreb-

né ponúknuť napríklad aj
škôlku, priestor na kultúru,
služby a podobne.
Pokiaľ ide o zámer postaviť lanovku, zástupca
HB Reavis oznámil, že
lanová nadzemná dráha bez udelenia štatútu
významnej
investície
nebude. Dodal, že dráha
sa dá urobiť rýchlo, ekologicky. Výroba a technika
sa dá získať do roka a pol,
dlhšie to bude podľa neho
s vybavovaním povolení.
V súvislosti s dočasnou
autobusovou stanicou povedal, že ju robiť nemuseli. Chcú však cestujúcich
udržať pri využívaní tohto
druhu verejnej prímestskej
dopravy. Súčasne rokujú aj
so železnicami o možnostiach využívania prímestských vlakov meste, no je
to podľa neho beh na dlhé
trate.
Pavel Pelikán z J&T
Real Estate zdôraznil, že
pre developera je rozhodujúci čas, ktorý je často
čakaním na neraz zdĺhavé rozhodnutia prípadov,
stratený. Aj preto žiadajú
o štatút významnej investície. Nejde podľa neho
o obchádzanie územného
plánu. Hlavným posudzovateľom bude okresný úrad
a mestské časti sa k stavbe
rovnako budú naďalej vyjadrovať. V súvislosti
s obavami, že udelením
štatútu významnej investície by Bratislava prišla o
poplatok za rozvoj uviedol,
že investície v rámci projektu Spojená Bratislava

v prospech mesta, budú
omnoho vyššie ako poplatok.
Hovoril aj o projekte
Klingerka, kde v súvislosti s byrokraciou vydávaní povolení P. Pelikán
upriamil pozornosť na to,
že tento projekt už získal
dve kladné stanoviská úradov a ešte čakajú na tretie
v rámci odvolacieho konania... K projektu električky uviedol, že novú
trať chcú postaviť, ale
obáva sa, či bude realizovateľná bez podpory
štátu, teda bez udelenia štatútu významnej
investície. Konštatoval
zároveň, že Bratislava si
zaslúži vnútorný celomestský električkový okruh.
P. Pelikán sa dotkol aj veľkoprojektu Nové Lido na
petržalskej strane Dunaja

a pripomenul, že dnes je
v Petržalke iba 15 000 pracovných príležitostí a to je
veľmi málo. Dodal, že na
projekt bola spracovaná
urbanistická štúdia, ktorú
robili spolu s HB Reavisom. Teraz je podľa neho
loptička na strane mesta.
Radek Pšenička zo spoločnosti YIT konštatoval,
že investori v mnohom suplujú mestotvorné záležitosti a nemajú veľa času na
to, aby dlho čakali na realizáciu investície. Ľudia nechcú podľa neho čakať 4,5,
či 6 rokov na to, kým politici povedia, ktorý územný
plán je ten pravý. Vyzval na
jasné nastavenie pravidiel,
ich jednoduchosť, na potrebu dobrého stavebného
zákona a jednokolovosť
stavebných konaní.
(bak, foto BK)

Rozostavanú nemocnicu na bratislavských Rázsochách zbúrajú

Š

tát dá zbúrať rozostavanú nemocnicu
na bratislavských Rázsochách. “V krátkom
čase bude vypísaná
verejná súťaž na búranie,“ avizoval minister
zdravotníctva
Tomáš
Drucker. Časom by sa
tam mala postaviť nová
univerzitná nemocnica,
kedy by sa však mohlo
začať s výstavbou, nie
je zatiaľ zrejmé.
Drucker verí, že s výstavbou novej nemocnice
sa podarí začať v tomto
volebnom období. Ako hovorí, celá agenda sa nedá
stihnúť za rok. „Dôležité je,
že rozhodnutia sú dané a
v nich pokračujeme,“ skonštatoval. V súčasnosti sa
podľa jeho slov pracuje na
medicínskom plánovaní
a plánuje sa hľadať partner
pre funkčnú štúdiu projektu a architektonický návrh.

„Nič nezdržujeme, myslím,
že tie veci idú tempom, aby
sme to zrealizovali,“ doplnil.
Potrebu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava má vyriešiť výstavba
nemocnice na Rázsochách,
kde už roky stojí rozostavaný objekt, a rekonštrukcia, prípadne dostavba tej
v Ružinove. Najväčšiu aj
najzadlženejšiu slovenskú
nemocnicu tvorí v súčasnosti päť zariadení na Kramároch, v Starom Meste,
Ružinove, Petržalke a Podunajských Biskupiciach.
Po novom to majú byť len
Rázsochy a Ružinov.
Ministerstvo si vybralo tzv. integrovaný model
riadenia, ktorého základom je štátna kontrola.
Nad novou univerzitnou
nemocnicou tak bude mať
naďalej kontrolu štát, ktorý
bude projekt aj ﬁnanco-

vať. Následnú prevádzku
má zabezpečiť manažér
poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Detailnejšie rozpracovaný materiál
týkajúci sa výstavby a rozpočtu má minister Drucker predložiť na rokovanie
vlády do konca budúceho
roku.

Novú nemocnicu v
hlavnom meste ide stavať
aj ﬁnančná skupina Penta.
Prví pacienti by ju podľa
jej plánov mali navštíviť
v roku 2021.
(text a foto TASR)
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V našom dome sa chystá veľká investícia do
jeho modernizácie. Vyžaduje si písomné hlasovanie, ktoré zabezpečuje správca domu.
Uskutoční sa, ako zvyčajne, na prahu každého
bytu prostredníctvom
dvoch spoluvlastníkov
bytov v dome. Súpis
vlastníkov domu robí
správca. Mal by byť
z listov vlastníctva podľa katastra nehnuteľností, ale nikto neoveruje, že je platný k dňu
hlasovania. V súvislosti
s tým si Vás dovoľujem
požiadať o vysvetlenie
ako sa má podľa zákona vykonať hlasovanie.
Rovnako Vás prosím
o
Vaše
stanovisko
k tomu, že predsedom nášho domového
výboru je osoba bez
vlastníckeho
vzťahu
k nášmu domu a ani
v ňom nebýva. Je to
v súlade so zákonom?
Problematiku
správy bytov a nebytových
priestorov v bytových domoch upravuje Zákon č.
182/1992 Z.z. Čo sa týka
písomného hlasovania, zákon v §14 ods. 7 ustanovuje
podrobnejšie podmienky
pre vykonanie hlasovania.
Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome sedem
kalendárnych dní vopred
informovaní o otázkach,
o ktorých sa bude hlasovať,
o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome
obvyklým. Na hlasovacej
listine musí byť plné znenie schvaľovaného návrhu,
musí byť uvedený deň hlasovania, meno priezvisko
vlastníka. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci
vlastnoručným podpisom
a uvedením dátumu podpisu. Zmluva i spoločenstve alebo zmluva o výkone
správy môže určiť, kedy je
potrebné úradné overenie
podpisov pri hlasovaní.
Z uvedeného vyplýva, že
hlasovania sa môžu zúčastniť len vlastníci, resp. spoluvlastníci bytov, pričom
každý byt alebo nebytový
priestor v dome má jeden
hlas. Vlastník môže na hlasovanie splnomocniť aj inú
osobu, ale je potrebné dodržať všetky zákonné predpoklady pre riadne splnomocnenie. Obzvlášť je to
dôležité pri podielových
spoluvlastníkoch. Správca
by mal vyhotoviť aktuálny výpis z listu vlastníctva
a podľa neho postupovať.
Nie je prípustné, aby sa
hlasovania zúčastnili osoby, ktoré nie sú vlastníkmi
bytov alebo nebytových
priestorov. Pri hlasovaní

Právnik
radí

JUDr. Branislav Záhradník
„pri dverách“ je potrebné sa vždy presvedčiť, či
osoba je skutočným vlastníkom bytu a či je oprávnená alebo splnomocnená
na hlasovanie. V prípade,
ak sa hlasovanie nevykoná
dôsledne a vzniknú oprávnené pochybnosti o tom,
či prejav vôle urobili skutoční vlastníci alebo či nie
sú napríklad právne vady
v splnomocneniach je
možné sa obrátiť na súd,
aby preskúmal výsledky hlasovania. Určite z
hľadiska právnej istoty
odporúčam, najmä pri
hlasovaní o závažnejších
skutočnostiach týkajúcich
sa domu, zvoliť formu
úradného overenia podpisov vlastníkov bytov alebo
nebytových
priestorov,
resp.
splnomocnených
osôb. Predíde sa práve
tým pochybnostiam, ktoré
uvádzate vo svojom liste.
K osobe „predsedu
domového výboru“ mi
nie je jasné, či máte na
mysli predsedu spoločenstva alebo zástupcu
vlastníkov. V prípade
predsedu
spoločenstva
zákon stanovuje ako jednu
z podmienok zvolenia do
funkcie vlastníctvo alebo
spoluvlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru
v dome. Funkčné obdobie
predsedu
spoločenstva
skončí dňom, keď zanikne
vlastnícke právo predsedu
k bytu alebo nebytovému
priestoru v dome. V prípade zástupcu vlastníkov,
ktorý zabezpečuje styk
vlastníkov so správcom
zákon podmienku vlastníctva neupravuje. Mám
za to, že napriek tomu,
že to nie je zákonná podmienka, je vhodné, aby zástupcu vlastníkov vykonávala osoba s vlastníckym
právom k bytu alebo nebytovému priestoru, ale je
to na rozhodnutí schôdze
vlastníkov, na ktorej sa zástupca volí.

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

Život v meste
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Časť Trhoviska Miletičova má ukusnúť električka.
Aké je trhovisko dnes a kto tam vlastne predáva?

N

a Trhovisku Miletička sa najmä v sobotu, ale aj počas všedných pracovných dní
premelie veľké množstvo ľudí. Kto tam vlastne predáva? Čo z toho
má mestská časť a ako
si predstavuje budúcnosť tohto priestoru?
Na tieto a ďalšie otázky
sme dostali odpovede
od miestneho úradu
v Ružinove.
Známy investor nedávno predstavil svoj
koncept vedenia električkovej trate v okolí
Košickej ulice. Ako vnímate tento návrh a ako
by to ovplyvnilo chod
Trhoviska Miletičova?
Dopravné riešenie, ktoré navrhuje investor, teda
nové električkové trate, by
odľahčili situáciu na ťahu
Šafárikovo námestie, Pribinova, Záhradnícka a Ružinovská ulica. Gro trhoviska, od hlavného vchodu
smerom na ľavo, by zostalo
zachované.
Na trhovisku je aj množstvo predajcov - aj Vietnamcov. Koľko územia
trhoviska zaberajú?
Trhovisko má rozlohu
takmer 25 000 m². Predaj-

covia ázijského pôvodu,
ktorí predávajú najmä textil, sa nachádzajú na ploche necelých 600 m². Jeden vietnamský podnikateľ
prevádzkuje veľmi populárne vietnamské bistro.
Zvyšok predajcov ázijského pôvodu, cca 15 prevádzok sa nachádza v dvoch
budovách, ktoré nepatria
pod správu Ružinovského
podniku verejno-prospešných služieb, a.s. a ich majiteľmi sú súkromné osoby.
Koľko je evidovaných
trhovníkov s predajom
ovocia, zeleniny a teda
trhového sortimentu?
Sú v menšine?
Nie, v menšine určite
nie sú. Na predaj uvedeného druhu tovaru sa vy-

užívajú trhové zariadenia
- stoly v časti určenej na
predaj ovocia a zeleniny.
Týchto predajných miest je
viac ako 140. Presné čísla
o vyťaženosti nie je možné
uviesť, nakoľko sa líšia nielen v jednotlivých mesiacoch, ale aj v jednotlivých
dňoch týždňa, pričom
začiatkom týždňa je týchto predajcov menej a postupne pribúdajú blížiac sa
k víkendu. Tiež veľmi záleží na kalendárnom mesiaci
ako aj „úrodnosti“ daného
roka. Predajcovia ovocia
a zeleniny sa tiež delia na
zmluvných (mesačných,
celoročných) a tzv. denných predajcov. V roku
2017 je zazmluvnených cca
60 celoročných predajcov
a denných predajcov býva
od 5 do cca 40 a plocha
k tomuto predaju je viac
ako 7000 m2.
Koľko predajcov nepotravinového a netrhového (spotrebného,
veci, oblečenie, a pod.)
sortimentu tovaru evidujete za rok 2016?
Za rok 2016 evidujeme
viac ako 50 % predajcov
ovocia a zeleniny, 15 %
predajcov kvetov a zbytok
predstavuje predaj drogérie, textilu, rozličného to-

varu, občerstvenie, a pod.
Aká je výška prenájmu
pre trhovníkov (ovocie,
zelenina, a pod.) a aké
pre predajcov spotrebného tovaru?
Výška prenájmu je stanovená cenníkom a závisí
od sortimentu, ktorý predajca predáva. Denný nájom predajcu ovocia a zeleniny je od 5 do 25 euro,
mesačný od 181 do 353
euro. Mesačný nájom predajcov spotrebného tovaru
závisí od konkrétneho typu
predajného stánku a jeho
plochy, pričom nájomné
začína na sume okolo 400
euro. K uvedeným sumám
je ešte potrebné pripočítať úhrady za služby, ako
je strážna služba, odvoz a
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Mesto pripravuje viac ako
50-miliónový tender na letnú
a zimnú údržbu

H
likvidácia odpadu, vodné
a stočné, a pod. Cenník
je zverejnený na webovej
stránke spoločnosti www.
rpvps.sk v časti kontakt,
stredisko Trhoviská.
Aký príjem eviduje
mestská časť Ružinov
z prenájmu predaja
na celom trhovisku za
rok?
Mestská časť Bratislava-Ružinov má uzatvorenú zmluvu o komplexnom
nájme majetku so spoločnosťou Ružinovský podnik
verejno-prospešných služieb, a.s., v zmysle ktorej
je predmetná spoločnosť
poverená správou zvereného majetku. Výška príjmu
z prenájmu pre mestskú
časť je od 1.1.2016 stanovená na 150 000 € ročne.
Koľko predajných stánkov má trhovisko a koľko predajných miest
spolu?
Predajné
zariadenia
tvoria stoly a stánky. Stolov
na predaj ovocia a zeleniny
je viac ako 140 ks, stánkov
slúžiacich na poskytovanie
reštauračných služieb je
8 ks, 25 ks drevených stánkov na univerzálne použitie, 42 ks stánkov na predaj
drobného tovaru, textilu
a drogérie, 34 ks stánkov
kovovej konštrukcie, 3 ks
stánkov s predajom mäsa,
syrov a hydiny, 8 ks stánkov na predaj kapusty a
13 ks stánkov s predajom
kvetov. Predajných miest
je viac ako 50 a slúžia na
predaj sezónneho tovaru
(napr. jadierka, hríby, jahody, korbáče, prútené košíky, a pod.)
Čo všetko pribudlo,
alebo zmizlo za ostatné
obdobie a aké plány má
MČ s Trhoviskom Miletičova do budúcnosti,
keďže ide o lukratívne
pozemky?
Mestská časť Ružinov
má záujem trhovisko i naďalej rozvíjať, udržiavať a
modernizovať ho. Trhovisko Miletičova neodmysli-

teľne patrí k mestskej časti
a je vyhľadávané nielen Ružinovčanmi, ale i obyvateľmi z iných mestských častí
a návštevníkmi hlavného
mesta. Trhovisko Miletičova je i dejiskom viacerých
zaujímavých podujatí.
Prehľad
rekonštrukcií a opráv od nástupu
súčasného vedenia RP
VPS:
V roku 2014 bolo vybudovaných 25 ks drevených
stánkov na univerzálne
využitie. V roku 2015 pribudlo 6ks nových drevených stánkov spolu s dreveným javiskom a vznikla
tak kultúrna zóna, pričom
boli odstránené nefunkčné a nevyhovujúce stánky.
Od roku 2015 sa začala vykonávať postupná rekonštrukcia elektroinštalácie
trhových stolov, ako aj ostatných trhových zariadení.
V roku 2016 bola vykonaná komplexná obnova verejných studničiek v priestore trhovísk.
V priestore trhoviska a tiež
na parkovisku je vymenený a opravený poškodený asfaltový povrch a tiež
vybudovaný nový automatický parkovací systém
s vyznačením nových parkovacích miest.
V roku 2017 boli úplne
zrekonštruované priestory verejných toaliet, ktoré boli v nevyhovujúcom
stave. V tom istom roku sa
vybudovalo 8 ks drevených
stánkov určených na predaj kapusty, čím sa zväčšil
priestor určený na predaj
ovocia a zeleniny. V roku
2017 sa tiež vypracoval
projekt prestrešenia stolov
určených na predaj ovocia
a zeleniny a bola podaná
žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
A čo si myslíte o Trhovisku Miletičova Vy?
Podeľte sa s nami o
Vaše skúsenosti. Píšte
nám na: redakcia@bakurier.sk
(rl, foto BK)

lavné mesto pripravuje súťaž na letnú
a zimnú údržbu komunikácií a cestnej zelene
na území Bratislavy na
štyri roky za odhadovaných 51,48 milióna
eur s DPH. Vyplýva to
z predbežného oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Tender
plánuje spustiť magistrát 27. decembra.
Viacerí mestskí poslanci pritom magistrát žiadali
o analýzu, či je pre mesto
výhodnejšie
vykonávať
letnú a zimnú údržbu
prostredníctvom
vlastnej ﬁrmy alebo externej
spoločnosti. Magistrát na
mestské
zastupiteľstvo
chystá informáciu o východiskách zabezpečenia
údržby komunikácií a cestnej zelene v rokoch 2018
až 2022, detaily ale zverejnené nie sú.
"Na decembrové zastupiteľstvo bude zaradený
materiál, kde vám predložíme konkrétny návrh na
možnosti realizácie vlastného komunálneho podniku hlavného mesta, tak
ako sa o tom dlhodobo diskutuje," povedal mestským
poslancom v novembri riaditeľ bratislavského magistrátu Martin Maruška.
Mestská poslankyňa
Lucia Štasselová verí, že
analýza bude odpoveďou
na pochybenia a podvody
zistené kontrolórom mesta
v predchádzajúcom období a bude obsahovať systémové opatrenia. Zároveň priblížila, že plány na
údržbu a upratovanie mesta na rok 2017 sa pohybovali na úrovni 8,85 milióna
eur a pôvodné prognózy
na rok 2018 boli v sume
6,15 milióna eur. "Návrh
rozpočtu so zmenou nepočíta, plánuje na údržbu
ciest minúť opäť 8 850 000
eur. Zverejnená informácia
vo vestníku ÚVO však prekračuje všetky naše predstavy. Uvedená suma 51
481 188 eur s DPH na štyri
roky znamená, že mesto si

ide objednať dodávateľské
služby za viac ako 10 miliónov ročne," skonštatovala
pre TASR.
Mestský poslanec Jozef
Uhler povedal, že zverejnením predbežného oznámenia sa magistrát pripravil
na prípad, keď mestské zastupiteľstvo schváli tender
na externého dodávateľa.
"Môže však rozhodnúť aj
o zriadení mestskej komunálnej ﬁrmy, ktorá bude
zabezpečovať letné čistenie a zimnú údržbu. Toto
však ukáže až analýza. Určite sa prikloníme k riešeniu, ktoré bude efektívne a
menej nákladné," uviedol
pre TASR.
Čistotu na verejných
komunikáciách v hlavnom meste zabezpečuje
v súčasnosti ﬁrma A.R.K.
technické služby. Mesto
s ňou v roku 2010 uzavrelo
zmluvu do novembra 2018.
Mestskí poslanci začiatkom novembra tohto roka
požiadali primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby
ukončil túto zmluvu, pretože ju spoločnosť podľa
nich porušuje. Poukazovali
pritom na fakturáciu či výpisy jázd z GPS. Primátor
však odmietol túto zmluvu
ukončiť s odôvodnením,
že letná a zimná údržba
Bratislavy je zákonnou povinnosťou hlavného mesta a magistrát si nemôže
dovoliť, aby nastal stav, že
by nebol zabezpečený výkon zimnej údržby. Firma
A.R.K. technické služby
pre TASR v októbri uviedla, že mestu zasiela spoločne s faktúrou aj elektronický výpis jázd z navigácie
GPS, ktorý je vyhotovený
a predkladaný v zmysle
uzatvorenej zmluvy. V prípade fakturácie ﬁrma tvrdí,
že realizuje výkony vždy
na základe platného dokumentu, ktorý schvaľuje
magistrát.
(TASR, foto bratislava.sk)
Nevyhadzujte
knihy - darujte ich nám
kontakt 0907 701 786
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Kuriér zaostril
Prístupová cesta k cintorínu Vrakuňa
je v katastrofálnom stave už roky

J

ediná
prístupová
cesta z centra, ktorá vedie na najväčší
bratislavský
cintorín a na konci ktorej
je cintorín Vrakuňa
(predtým známy ako
Ružinovský cintorín),
je neuveriteľne rozbitá. Táto komunikácia
na konci Mierovej ulice, asi 300 metrov od
cintorína, je posiata
výmoľmi a nerovnosťami. Rozbitá cesta
pripomína tankodrom.
Mestská, či miestna
samospráva to tolerujú už roky.
„Aspoň cesta na cintorín by mohla byť dôstojne upravená tak, ako
je upravené toto nádherné pietne miesto, hovorí nám Peter, ktorý túto
rozbitú cestu pozná a pozná aj cintorín Vrakuňa.
Považuje ho za najkrajší
v hlavnom meste. „Ale
táto cesta tu, to je hanba
nad hanbu,“ konštatuje
a odchádza s veľkou kyticou kvetov v črepníku, do
areálu cintorína. Ako sme
sa presvedčili, aj samotné
parkovisko pred vrakunským cintorínom, je už
v dezolátnom stave. O

tom ale píšme v inom článku.
Oslovili sme bratislavský magistrát, mestskú časť
Ružinov i Vrakuňu. Vrakunský starosta nám zatiaľ
neodpovedal, odpovedalo
hlavné mesto a Ružinov.
Mesto nás odporučilo na
mestskú časť Vrakuňa, ktorá má vraj komunikáciu
v správe a podobne tak učinil aj Ružinov.
Mali sme za to, že komunikácie na ktorých jazdí
MHD, sú v správe hlavného
mesta a cesty tretej a štvrtej triedy, majú na starosti
mestské časti. V konečnom dôsledku je obyvateľom Bratislavy jedno, kto
sa má o určitú cestu starať.
Pre ľudí je podstatné to,
aby bola dobrá a opravená.
Občan Bratislavy platí dane
mestu a je mu jedno, kto
cestu opraví. Veríme, že koniec Mierovej ulice, ktorá
vedie k cintorínu Vrakuňa,
sa konečne dočká celkovej
rekonštrukcie tak, aby na
pietne miesto odpočinku
obyvateľov Bratislavy, viedla dôstojná cesta autom,
MHD i pešo.

Najširšia ponuka
vianočných ozdôb

Papiernictvo
OD Dunaj
Námestie SNP 30

(rl, foto BK)

Život v meste
Bratislavský lesopark
alebo stavenisko?

Ten, kto v minulosti napísal,
že Bratislavský lesopark sa
ocitol v prvej desiatke najlepších miest na dovolenku, sa
asi splietol, alebo v tom našom Lesoparku už dlho nebol.
Práve v týchto dňoch lesy nad
Bratislavou pripomínajú skôr
rušné stavenisko, než miesto
oddychu a rekreácie.
Zo staveniska v blízkosti
riaditeľstva MLB, pod názvom „Rybárska reštaurácia“,
v pracovných dňoch jazdia cez
Cestu Mládeže, smerom na
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Vianočné trhy opäť podcenili
ľudské „potreby“

Peknú cestu, ďalej na Krasňany a späť nákladné autá, ktoré
doslova ničia cestu, krajnicu a
vegetáciu. Prach, hluk a uskakujúci turisti sú toho jasným
dôkazom.
Bratislava za posledné
roky pripomína skôr stavebnú
betónovú džungľu, než miesto
a mesto na pokojný život, tak
prečo by Lesopark mal zostať
bokom? Kto je za to zodpovedný?
Čitateľ Tomáš. B.

(Dokončenie zo str. 1)
Obrátili sme sa aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ) s otázkou,
či existujú nejaké normy,
alebo pravidlá, ktoré musí
usporiadateľ
podujatia
(v tomto prípade Magistrát hl. mesta SR Bratislavy) splniť, ohľadom počtu
a rozmiestnenia WC, ak

tí sú zadarmo, WC na
Uršulínskej ulici je za
poplatok 30 centov. Na
Hviezdoslavovom námestí, za klziskom, sú
4 prenosné WC kabínky
zadarmo. Návštevníci trhov môžu ísť aj na verejné
podzemné WC na Námestí Eugena Suchoňa
pred Redutou, kde zaplatia
50 centov.
Prirodzenú ľudskú po-

Vstup do podchodu na Trnavskom
mýte bude čiastočne obmedzený

N

a Trnavskom mýte v
Bratislave od piatka
1. decembra pre stavebné práce dočasne
uzavreli dva vstupy do
podchodu, ktorý od polovice októbra rekonštruujú.
Alternatívne
trasy budú vedené na
povrchu
Trnavského
mýta. Obmedzenia sú
naplánované do marca
2018.
Dočasne
uzavreté
budú vstupy do podchodu
Nová Tržnica a električkové nástupište číslo 1.
Obmedzenia sú potrebné
pre bezpečnosť chodcov a
stavebných pracovníkov.
Podchodom prejde denne
okolo 30 000 ľudí.
Pre uzavretý vstup do
podchodu Nová Tržnica

IE
AKC

bude viesť obchádzková trasa po Šancovej ulici
k priechodu pre chodcov
pri Novej Tržnici v smere na Kukučínovú ulicu.
Následne bude potrebné
prejsť na druhú stranu
a po chodníku až ku vstupu do podchodu Istropolis.
Pre uzavreté električkové
nástupište číslo 1 bude obchádzková trasa viesť náhradným priechodom na
nástupište číslo 2.
Mesto i investor verejnosť žiadajú, aby tieto
trasy dodržiavala, pretože sú navrhnuté v súlade
s bezpečnostnými opatreniami a pravidlami cestnej
premávky. Na bezpečnosť
bude dohliadať štátna
i mestská polícia.
Rekonštrukcia
zanedbaného podchodu na
Trnavskom mýte sa začala 16. októbra. Ukončenie
prác je plánované na budúcoročné leto. Doteraz
sa v podchode realizovali
práce na odstránení hliníkového podhľadu, stropnej
tepelnej izolácie v celom
rozsahu a vybudovanie koridorov pre peších. Hlavné
mesto opravuje povrchy
chodníkov od Levickej ulice po križovatku Trnavské
mýto a v oblasti pri východe z podchodu Trnavská/
Vajnorská. Tieto práce
majú byť ukončené do polovice decembra.
(rl, TASR)

organizuje Vianočné trhy na Hlavnom a Františkánskom námestí. RÚVZ nám
odpovedal:
„Legislatíva
z oblasti verejného zdravotníctva nedeﬁnuje presné počty toaliet a ich rozmiestnenie, ktoré musia
byť zabezpečené pri podujatiach tohto typu“.
Alibizmus
po Slovensky
Akosi sme si na Slovensku zvykli na typ vyjadrenia „v súlade so zákonom“.
Hoci počet návštevníkov
- najmä tých zahraničných rastie, u nás to nikoho netrápi. Je absolútne zrejmé, že dve dámske
a dve pánske kabínky na
Františkánskom námestí,
je žalostne málo. Trochu
s nadsádzkou povedané,
štát reguluje kadečo, od
výmyslu sveta, je na čase,
aby sa zaoberal aj touto
ľudskou potrebou, resp.
určil usporiadateľom minimálne počty mobilných
toaliet v závislosti od počtu návštevníkov. Potom by
sa nestávalo, že niekedy sú
ženy nútené ísť aj do pánskeho „oddelenia“.
Dočasné toalety na
Františkánskom námes-

trebu ale riešia návštevníci
vianočných trhov aj nájazdom na okolité prevádzky
reštaurácií, kaviarní a barov. Aj preto mnohí majitelia a prevádzkari, prirodzene začali vyberať poplatok
za použitie WC od tých,
ktorí nie sú klientmi ich
zariadenia.
Treba pripomenúť, že
napríklad v roku 2012,
navštívilo počas dvoch víkendov vianočné trhy na
Hlavnom námestí viac ako
60 000 ľudí. O rok neskôr

odhadoval magistrát, že
počas prvých troch dní po
otvorení prišlo 15 000 ľudí.
(rl, foto BK)
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V iano ce pre všetk ých

ianoce sú obdobím,
kedy myslíme na svojich najbližších, no sme
srdečnejší aj k ľuďom
v núdzi. Vďaka podujatiu Vianoce v nocľahárni bude o niečo krajšie aj
tým z nás, ktorí sa ocitli
v zložitej životnej situácii.
Mesto Bratislava a
Bratislavské
kultúrne
a informačné stredisko
(BKIS) aj tento rok pripravilo v rámci Vianočnej Bratislavy 2017
tradičnú predvianočnú
návštevu v zariadeniach
určených seniorom a ľuďom bez domova. „Vianoce sú sviatky vnímavosti a ľudskosti. Každý
rok sa snažíme priniesť
do nášho mesta niečo
pekné. Preto vždy do tém
Vianočnej Bratislavy zaradíme aj niečo, čo pomáha aj ľuďom na druhej
strane,“ prezradil Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS.
Pre Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul pripravilo
BKIS kultúrny program
v podaní hudby speváčky Zuzany Mikulcovej.
Ako prežívajú Vianoce
v nocľahárni? „Vianoce sú
pre nás, zamestnancov aj
klientov, náročným obdobím. Snažíme sa, aby boli
oproti všedným dňom
aspoň trochu výnimočné.
Pre zamestnancov je to
však kopec roboty. Máme
vianočný stromček aj večeru ako má byť – kapustnicu, rybu, šalát. Klienti
dostanú aj malý darček.
Viacero dobrovoľníkov

rado príde stráviť večerný
čas s ľuďmi bez domova,“
hovorí Nina Piovarčiová
zo združenia De Paul,
ktoré už 10 rokov stojí po boku ľudí na okraji
spoločnosti. „Ak si odmyslíme vianočné ozdoby
a koledy z reproduktorov
nákupných centier, sú to
pre našich klientov dni
ako každé iné - len trochu
smutnejšie. Mnohí ľudia
bez domova sú v tomto
čase citlivejší, spomínajú
na svojich blízkych, na
minulosť, no uvažujú i
o budúcnosti. Nie každý
má náladu oslavovať.

Tí, ktorí môžu, strávia
aspoň pár dní so svojimi
blízkymi či kamarátmi,
pre tých ostatných to
nie sú sviatky radosti
a pokoja. Dennodenná
realita dolieha ešte o čosi
viac,“ dodáva.
Občianske združenie
VAGUS otvorilo koncom
roku 2013 nízkoprahové
denné a integračné centrum pre ľudí bez domova s názvom DOMEC,

ktoré sa nachádza v centre Bratislavy. Kultúrny
program v podaní skupiny Kristína Preblesková
BAND poteší aj toto centrum. Sociálny pracovníci vytvárajú pre ľudí bez
domova podmienky, aby
sa cítili lepšie. „Každý rok
sa pre ľudí bez domova
snažíme vytvoriť sviatočnú atmosféru spomalením tempa bežných dní.
Tento čas chceme, aby si
každý z ľudí bez domova
našiel svoje miesto, kde
môže prežiť svoje Vianoce
a cítiť sa videný a prijatý.
Vianoce sú pre ľudí bez
domova obzvlášť náročné obdobie, keď ešte viac
pociťujú svoju osamelosť
a chýbajúci domov. Počas sviatkov je pre nich
podstatné byť niekde, kde
je teplo, s ľuďmi, ktorí sú
im najbližší,“ povedala
zástupkyňa OZ Vagus.
Denné centrá a nocľahárne sú práve takéto miesta. OZ Vagus každý rok
spoločne s ľuďmi bez domova pripravuje vianočné posedenie a príjemné
chvíle pri vianočnom
stromčeku, tradičnom
jedle a koláčikoch. „Takto
sa im aspoň čiastočne
snažíme vynahradiť to,
čo im najviac chýba - teplo domova.“
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Vône a chute ulíc

Kapucíno na Kapucínskej

K

aviarničku Kapucíno nájdete na Kapucínskej ulici. Nie je to
náhoda, presne takouto
slovnou hračkou vznikol názov podniku. Možno sa z ulice zdá celkom
nenápadný, no po vstupe objavíte dvojpodlažnú kaviareň plnú svetla
a príjemnej atmosféry.
Majiteľka si dala záležať na interiéri a vytvorila
miesto plné pastelových
farieb. Popri novovzniknutých „hipsterských“ podnikoch, ktoré rastú ako huby
po daždi je to príjemná
zmena. Kávičku si tu rady
vychutnajú mamičky s deťmi, staršie dámy na ceste z
nedeľnej omše a na „zmrzku“ sa zastavia aj prázdninujúci tínedžeri. Farebné
tapety na stenách decentne
zvýrazňujú priestor. „Pinup žienky“ na fotograﬁách
potešia nejedno mužské
oko a trochu pripomínajú
atmosféru minulého storočia. Sľubovali sme však nevšedný zážitok pre milovníkov mrazenej pochúťky.
Gelato vyrábajú priamo na
mieste a skutočne stojí za
to! Majitelia sa preň školili
až v „mekke“ zmrzliny – v
Taliansku, v meste Bologna.
Okrem stálych obľúbených
príchutí ako čokoláda, jahoda, pistácia, vlašský orech,
lieskový orech, vanilka či
slaný karamel sú každý deň
v ponuke aj sezónne: naprí-

klad marhuľa či slivka. Určite
však odporúčame ochutnať
špecialitu Kapučína: exklusive. Je to väčšinou ovocná
zmrzlina s vrstvou dobroty
navrchu – biela či tmavá čokoláda, oriešková, mandľová
alebo karamel.
Všetky zmrzliny sú bezvaječné a ovocné sú sorbety, vegánske zmrzliny bez pridania
mlieka. A čo je najdôležitejšie,
ovocie si majitelia osobne vyberajú od lokálnych dodávateľov, čiže presne vedia, čo
do dobrôt dávajú. Novinkou
sú okrem zmrzliny aj domáce
nanuky. Vnútro tvorí zmrzlina ktorejkoľvek príchute a na
povrchu poteší chuťové poháriky vrstva čokolády, orieškového krému, pistácie, karamel… na čo si len spomeniete.
Text: Branislava Hronská
Foto: Ondrej Bobek

Rubriku pripravuje
portál Kavickari.sk
Portál, ktorý ako prvý na
Slovensku združuje skupinu gurmánov a pôžitkárov
v jednom. Vznikol z malej
skupinky na facebooku,
v rámci ktorej mohli fanúšikovia postovať fotograﬁe
a zážitky z kaviarní.

História
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Slobodomurárske lóže
v Bratislave
Ú

ryvky a fotografie
z knihy Kataríny
Hradskej pre vás vyberáme s láskavým súhlasom vydavateľa knihy
Slobodomurárske lóže
v Bratislave - Albert Marenčin
Vydavateľstvo
PT a Vydavateľstvo Ivan
Štefánik, rok vydania
2005 a samotnej autorky knihy.
Úryvky z časti Maďarská
lóža Testvériség (Bratstvo)
V prvých rokoch 20.storočia sa pozícia maďarského obyvateľstva začala
meniť. Hoci v lóži Zur Verschwiegenheit prevládala
všeobecná tolerancia, ktorá
bola do určitého času typická aj pre samotný Prešporok, predsa sa už ozývali
hlasy, že niektorí členovia
lóže síce rozumejú po nemecky, ale v tomto jazyku
nevedia dobre komunikovať. Preto maďarskí bratia
tejto lóže boli čoraz viac naklonení myšlienke založiť si
svoju vlastnú lóžu. Dňa 14.
novembra 1902 šiesti bratia lóže -János Dach, Endre
Kurschák, Aladár Bozó,
Vilmos Ormos, Károly
Kakujay János Jonás,ako
aj dvaja bratia z iných lóží
Bernhard Sonnenfeld a Josef Neumann – písomne
oznámili, že zakladajú lóžu
Tesvériség (Bratstvo) a že
za majstra lóže si zvolili J.
Dacha. V správe pre Veľkú
lóžu dôvodili, že „svoju silu
venovali rozkvetu národnej
veci a cítia sa odcudzení

tým, že sa tu účinkuje prevažne v nemeckom jazyku a
v nemeckom duchu“. Chceli mať výsostne maďarskú
lóžu, prostredníctvom ktorej by prenikali do radov
maďarskej inteligencie, aby
sa „šírila myšlienka jednotného maďarského štátu a
aby sa na mestské záležitosti pôsobilo vlasteneckým
a slobodomurárskym spôsobom“.
Hlavný majster novovzniknutej lóže J. Dach na
prvej porade nabádal bratov na spolupatričnosť a
vzájomnú lásku. Lóža Tesvériség sa v prvých rokoch
svojej činnosti venovala
najmä otázkam priemyselného, vedeckého i umelec-

kého života. Politike sa chceli
vyhnúť a rovnako sa nechceli
zaoberať ani náboženskými
otázkami. S charitatívnou prácou to v tejto lóži bolo poslabšie. Bratia sa však intenzívne
spolupracovali s mládežou
– podporovali činnosť štátnej
ligy na ochranu mládeže, ako
aj spolok pre chudobné pracujúce dievčatá v Budapešti,
či návrh týkajúci sa mravného a duševného vývoja učňov.
Vplyv lóže Testvériség v školstve a výchove mladých bol
vskutku pozoruhodný. Viacerí
bratia boli zároveň riaditeľmi
škôl, takže využívali svoju pozíciu na kontakt s mladými.
Brat M. Hirschmann viedol

evanjelické lýceum, F. Arató
bol riaditeľom vyššej dievčenskej školy, na čele vyššej dievčenskej obchodnej školy bol E.
Kürschner a E. Masznyik bol
podľa výročnej správy tejto
lóže riaditeľom evanjelickej
teológie. Do roku 1914 tvorili
učitelia a profesori pomerne
silnú skupinu. Bolo ich 21,len
o osem menej ako bolo úradníkov a riaditeľov podnikov.
Potom nasledovali advokáti,

inžinieri, továrnici, obchodníci a lekári.
Svoj vplyv hodlali šíriť
aj pomocou spolku Uránia,
ktorý v roku 1904 založili a
podporovali obe prešporské
slobodomurárske lóže. Prvým
predsedom tohto spolku sa
stal člen lóže Testvériség M.
Perjéssy, ktorý sa najviac pričinil o vznik spolku. Perjéssy
dobre vedel čo mládeži chýba.
Keď v marci 1905 navrhol,
aby sa do programu bratislavskej Uránie zaviedli názorné
prednášky, želal si, aby neboli
len jednorazovou akciou,ale pravidelným stretávaním
sa mladých ľudí, majetných i
tých bez majetku, robotníkov
i študentov. Na návrh mestskej rady bola pre túto činnosť

(až do roku 1910) uvoľnená
veľká sála radnice. Neskôr
sa prednášky konali každú
stredu v týždni – od 17.
do 19. hodiny v miestnosti
kina Fidélio (neskôr Uránia), ktoré sa nachádzalo v
priestoroch kina Hviezda.
Prejavom dobrej vôle mestskej rady bolo, že spolku
ročne platila podporu 200
korún. Vlažní nezostali
ani obyvatelia Prešporka. Finančne podporovali
organizovanie prednášok
na rozmanité témy, častokrát za pomoci najnovších
technických výdobytkov,
ktorými Uránia disponovala. Premietacie prístroje,

ktoré dostávali z Nemecka
a technika vôbec mnohým
v tomto spolku priem učarovala. Preto nečudo, že nevšedným zážitkom (a nielen
pre nich)bola návšteva T. A.
Edisona v Prešporku, na čo
Uránia okamžite zareagovala a pripravila prednášku
o tomto svetoznámom vynálezcovi. Keď sa tento slávny vynálezca priviezol pred
hotel Savoy (teda National)
na prekrásnom zelenom
aute značky Daimler, davy
zvedavcov nemali konca.
Nik z nich netušil, aký bol
skutočný cieľ jeho návštevy. Edison sa vo Viedni dopočul, že Uhorsko je veľmi
zaostalé a že má veľmi zlé a
nebezpečné cesty. Chcel sa
presvedčiť, či to tak vskutku
bolo. Jeho dávny spolupracovník, bratislavský rodák
inžinier Štefan Fodor ho
nahovoril, aby prišiel do
Prešporka. Noviny Pressburger Zeitung zachytili
Edisona ako usmievavého
muža s cylindrom na hlave,
ktorý sa tváril veľmi spokojne. Ešte dlho sa o Edisonovej návšteve hovorilo ako o
mimoriadnej udalosti.
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Za pamätihodnosťami
Bratislavy
Názov pamätihodnosti:Pomník Mikuláša Koperníka

va 1973).Spracovala a foto
PhDr. Jana Hamšíková v
roku 2012.
Názov pamätihodnosti:
kostol sv. Dona Bosca
a Saleziánsky ústav na
Dornkapli

Mestská časť: Karlova
Ves, Ilkovičova ul.
V areáli Slovenskej technickej univerzity je inštalovaná socha Mikuláša
Koperníka, poľského astronóma, žijúceho v 16.
storočí, zakladateľa heliocentrickej sústavy. Socha je odliata z bronzu,
je cca 3m vysoká, jej autorom je akademický sochár Tibor Bartfay, ktorý
ju vyhotovil v spolupráci
s architektom Dedečkom v r.1974. Socha bola
odhalená pri príležitosti
500 výročia narodenia
Mikuláša
Koperníka.
Astronóm je na nej spodobený ako muž odetý
v dlhom rúchu, ktorý
skúmavým
pohľadom
pozoruje oblohu. V jeho
tvári sa značí poznanie,
odhodlanie i silná viera.
Socha je spracovaná v
umeleckej skratke, bez
rozptyľujúcich detailov,
vhodne dopĺňa areál
univerzity. Literatúra a
pramene: Bober, J.: Malá
encyklopédia bádateľov
a vynálezcov (Bratisla-

Mestská časť: Bratislava
– Ružinov, časť Trnávka, Okružná ulica
Základný kameň kostola na
Trnávke bol položený v r.
1937. Plány oratória a kostola spracoval Ing. Gabriel
Schreiber. Kostol bol vysvätený v r. 1939. Kostol
je spracovaný ako bloková
stavba na obdĺžnikovom
pôdoryse . V interiéri je
tvorený rozmernou trojloďovou pseudohalou s plochými stropmi a s rovným
uzáverom. Kostra kostola
je železobetónová s tehlovými výplňami. Hlavná
fasáda bola v 60 –tych rokoch doplnená o graﬁtovú
výzdobu. Kostol je pekným
príkladom vysoko účelovej
stavby v duchu doznievajúceho funkcionalizmu. Literatúra a pramene:
Bagin,A: Kostoly a kaplnky hl.mesta SSR Bratislavy ( BA 1988), Spracovala
PhDr. Jana Hamšíková v
rou 2008 + foto, MÚOP.

Názov
pamätihodnosti:
budova Ministerstva
vnútra SR

Mestská časť- Bratislava-Staré Mesto, Pribinova ul.
Pôvodne budova ﬁnančných úradov, postavená v
roku 1931-32 podľa projektu významného architekta Františka Krupku. Ide o monumentálne
riešenú
architektúru
s akcentovanou hmotou hlavného priečelia.
Objekt má obdĺžnikový
pôdorys, dispozícia má
v sebe vnútorné átrium,
stavba je riešená ako
dvojtrakt s dvoma hlavnými schodiskami. Fasády charakterizuje pravidelný rytmus okenných
otvorov, v atike hlavnej
fasády je umiestnený
štátny znak –dvojkríž na
trojvrší, pod ním datovanie v rímskych čísliciach:
MCMXXXI. Literatúra
a pramene - spracovala
PhDr. Jana Hamšíková,
MÚOP v roku 2009.

Čunovo tento rok dokončí obnovu krovu a povaly vzácnej sýpky

M

estská časť Čunovo sa už dlhodobo
snaží o rekonštrukciu
kaštieľa a sýpky, ktoré
chátrajú. Sú zapísané
v ústrednom zozname
Národných kultúrnych
pamiatok (NKP).
Na sýpke sa v roku 2016
robila rekonštrukcia kvôli
havarijného stavu prvého
modulu strechy. V tomto
roku, 2017, pokračovala
rekonštrukcia druhého a
tretieho modulu strechy
a povalových trámov, na
ktoré bola poskytnutá dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017

v zmysle zmluvy v sume 28
000 eur.
Na rekonštrukciu strechy sýpky a riešenie havarijnej situácie na streche
sýpky, ktorá bola spôsobená veternými smršťami,
bola v auguste a septembri 2017 mestskej časti

poskytnutá aj dotácia z BSK v celkovej
výške 11 000 eur.
Združením ﬁnančných prostriedkov z
ministerstva ﬁnancií, BSK a mestskej
časti sa v roku 2017
ukončí rekonštrukcia krovu a povaly
NKP sýpky. Mestská
časť Čunovo bude naďalej
hľadať možnosti na získanie externých zdrojov na
pokračovanie rekonštrukcie týchto pamiatkovo významných objektov.
(red, foto Mú Čunovo)

Kultúra
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Vianočné turné

Poznáte tie najlepšie miesta
Mária Čírová & Robo Opatovský na Slovensku? My áno!

V

ýborná
spolupráca,
ľudské a profesionálne
sympatie, ale hlavne nadšenie pre Vianoce spojili
Roba Opatovského s Máriou Čírovou, aby znovu
tento rok spolu oslávili najkrajšie sviatky roka Vianočným turné. Na koncertoch
zaspievajú duety „Vianoce“,
„Čas sviečok“, „Aleluja“
z albumu Vianočné duetá.
Z Máriinho Vianočného
albumu odznie typická vianočná pieseň „Búvaj dieťa
krásne“. Koncert nebude
len o Vianociach, pretože zaznejú aj sólo skladby
Márie ako napr. „Unikát“,

„Búrka“, „Chýbaš“ či singel „Kráčam“. Robo zaspieva hit „Prší“, „Natália“,
novinku „Keď muž miluje
ženu“ a iné. Počas koncertov ich bude doprevádzať
hviezdna kapela, v ktorej
sa predstaví Andrej Urminský na gitare, Štefan
Bugala na vibrafóne a perkusiách, jeden z najlepších
trubkárov na Slovensku
Ondrej Juráši, ktorý prekvapí aj hrou na akordeóne
a Ján „CUCO“ Gajlík zahrá
na kontrabase a basovej gitare.

17. december 2017 –
18. december 2017 –
19. december 2017 –

Slovenská ﬁlharmónia
prichádza s bohatou ponukou
koncertov na DECEMBER

štvrtok, 7. december
2017, 19.00 hod
piatok, 8. december
2017, 19.00 hod
koncertná sieň SF
Slovenská ﬁlharmónia
Pavel Baleﬀ, dirigent
Marian Lapšanský, klavír
Johaness Brahms
Variácie na Haydnovu
tému, op. 56a
Piotr Iľjič Čajkovskij
Koncert pre klavír a orchester č. 2 G dur, op. 44
Alexander Skriabin
Symfónia č. 2 c mol, op. 29

(red)

nedeľa, 10. december
2017, 16.00 hod
Koncertná sieň SF
VIANOČNÝ KONCERT

N

12. december 2017–
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Dom odborov Istropolis,
Bratislava
Dom kultúry, Poprad
Mestský dom kultúry,
Vranov nad Topľou
Kultúrny dom A. Hlinku,
Ružomberok

ovinárka a marketingová konzultantka Simona Budinská
štyri roky cestovala po
Slovensku, aby svojim
čitateľom na portáli Kavickari.sk mohla prinášať tie najzaujímavejšie
informácie zo sveta kaviarní, hotelov i reštaurácii.
Teraz desiatky navštívených podnikov, stovky
spoznaných osobností a
nespočetné množstvo vypitých káv pretavila spolu
so svojim tímom do neobyčajného bedekru, ktorý
momentálne prichádza na
pulty kníhkupectiev.
Na svete je kniha Top
miesta na Slovensku/Top
places in Slovakia.
„Táto kniha dokazuje,
že na Slovensku je kam ísť
za dobrým jedlom a kávou.
V kontexte našej prírody
a kultúrneho dedičstva sa
aj vďaka týmto dobrým
miestam stávame atraktívnou dovolenkovou destináciou. Verím, že bedeker
inšpiruje aj mladých ľudí,
ktorí sa vzdelávajú v oblasti gastronómie, aby v tejto

sfére objavili úžasné méty,
ktoré sa dajú dosiahnuť
a nevnímali napríklad prácu čašníka len ako otravné
roznášanie. Je to skrátka
inšpirácia pre všetky strany
a ja sa za stranu návštevníkov z nej veľmi teším,“ vyjadruje sa o knihe známa
moderátorka a glosátorka
Adela Vinceová.
Vizuálne krásna kniha
je tak najmä bedeker pre
všetkých milovníkov kvalitnej gastronómie, pôžitkárov, „kávopičov“, či len
kaviarenských povaľačov.
Za jej pozadím stojí tím
obľúbeného portálu Kávičkári.sk, ktorý už vyše štyroch rokov navštevuje tie
najlepšie prevádzky (nielen) na Slovensku.
„V našej knihe sme sa
snažili priniesť výber toho
najlepšieho a najzaujímavejšieho, čo sme na Slovensku počas našej práce
objavili. Veríme, že touto
formou podporíme aj vznikajúcu novú formu turistiky – ‚gastroturistiku‘,“ tvrdí
Simona Budinská, autorka
knihy.
(red)

Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Lúčnica
Ewald Danel, umelecký vedúci/ husle
Elena Matušová, zbormajsterka
Katarína Krčmárová,
soprán
Katarína Kubovičová, alt
Jozef Gráf, tenor
Tomáš Šelc, bas
Giuseppe Torelli
Concerto grosso, op. 8 č. 6
Vianočné
Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční
Vianočné koledy
utorok, 12. december
2017, 19.00 hod
Malá sála SF
Eva Cáhová, klavír
Dmitrij Šostakovič
24 prelúdií op. 34
Franz Schubert
Sonáta a mol, D. 537
Eugen Suchoň
Metamorfózy, ESD 77a
Felix
Mendelssohn
Bartholdy
Variations sérieuses, op. 54
štvrtok, 14. december
2017, 19.00 hod
piatok, 15. december

2017, 19.00 hod

Koncertná sieň SF
VIANOČNÝ KONCERT
Slovenská ﬁlharmónia
Slovenský ﬁlharmonický
zbor
Bratislavský chlapčenský
zbor
Leoš Svárovský, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Magdaléna
Rovňáková,
zbormajsterka
Dalibor Karvay, husle
Sergej Tolstov, barytón
Joaquin Turina
Evangelio, poéma pre orchester, op. 12
Henryk Wieniawski
Koncert pre husle a orchester č. 2 d mol, op. 22
Arthur Honegger
Vianočná kantáta
utorok, 19. december
2017. 19.00 hod
Koncertná sieň SF
VIANOČNÝ KONCERT
Solamente naturali
Vocale ensemble SoLa
Miloš Valent, umelecký vedúci / husle
Hilda Gulyasová, umelecká
vedúca
Johann Sebastian Bach
Vianočné oratórium
streda, 20. december
2017, 19.00 hod
štvrtok, 21. december
2017, 19.00 hod
piatok, 22. december
2017, 19.00 hod
VIANOČNÉ KONCERTY
Slovenská ﬁlharmónia
Bratislavský chlapčenský
zbor
Rastislav Štúr, dirigent
Magdaléna
Rovňáková,
zbormajsterka
Martina
Masaryková,
soprán
Jarolím Emmanuel Ružička, husle
(red)

Vianoce 2017

12 l 2017
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Kompletný program Vianoc 2017 v BRATISLAVE

PROGRAM VIANOČNÁ
BRATISLAVA 2017
HLAVNÉ NÁMESTIE

06.12. 16.00 h Mikuláš na
námestí
07.12. 17:00 h Základná
umelecká škola Ľ. Rajtera,
Ružinov
19:00 h Katarína Koščová
so skupinou – vianočný
koncert
08.12. 15:30 h Folklórny
súbor Hrušov a Ragačinka,
Hrušov
19:00 h Martin Harich so
skupinou, koncert bývalého Superstaristu
09.12. 17:00 h Papyllon –
alternatívny rock, slovenská skupina z Prešova
19:00 h Slovak Tango – slovenská hudba 20.-30. roky
20.stor.
10.12. 15:30 h Folklórny
súbor Rozmarín, Pliešovce
18:00 h Modus memory
Mariána Greksu – koncert
11.12. 16:00 h Vianočné
priania hostí časopisu Slovenka
12.12. 17:00 h Súkromná
základná umelecká škola
Ostredková, Ružinov
18:00 h Základná umelecká škola Františka Oswalda
13.12. 18:00 h The Hope
Gospel Singers & Band,
dirigent Iveta Weiss Viskupová
Vianočný koncert
14.12. 17:00 h Základná
umelecká škola Vrbenského, Rača
19:00 h Spevácky zbor
Apollo, dirigent Milan Kolena – vianočný koncert
15.12. 15:30 h Folklórny
súbor Dúbravček, Považská Bystrica
19:00 h Rusín Čendeš Orchestra – world etno koncert
16.12. 15:30 h Folklórny
súbor Inovec, Zlaté Moravce
19:00 h Nebeská muzika koncert
17.12. 15:30 h Folklórny
súbor Pohronci, Šumiac
18:00 h Spevácky zbor
mesta Bratislavy, dirigent
Ladislav Holásek
Vianočný koncert
19.12. 16:00 h Základná
umelecká škola Exnárová,
Ružinov
17:00 h Súkromná základná umelecká škola ART
PEGAS, Petržalka
20.12. 19:00 h Starmania
vianočný koncert s medzinárodným repertoárom
ulička vianočných ŽelanÍ
pod imelom
1.12. – 22.12. 2017
Kostolná ulica
SPIEVAJÚCI BALKÓN
Predvianočný koncert na
netradičnom mieste
11.12.2017 18:00 h FRAGILE
Balkón Primaciálneho paláca

VIANOČNÝ UNIKÁT
Nádvorie sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom
paláci
1.12.2017 17:00 h Slávnostné rozsvietenie vyzdobených
vianočných
stromčekov, otvorenie unikátneho vianočného lesa
Ozdoby vytvoria a stromčeky vyzdobia bratislavské materské, základné a
umelecké školy. Najkrajšie
vyzdobený stromček bude
odmenený cenou primátora mesta.
VIANOCE SENIOROV
Tradičná
predvianočná
návšteva v zariadeniach
určených seniorom a ľudom bez domova.
11.12.2017 10:00 h Zariadenie sociálnych služieb
Gerium I. – Dychová skupina Spojár
11.12.2017 13:00 h Zariadenie sociálnych služieb
Gerium II. – Dychová skupina Spojár
12.12. 2017 14:30 h Centrum Memory – hudobný
súbor Koledníci
13.12.2017 14:00 h Centrum Domovinka – Slavonic Duo
13.12.2017 16:00 h Centrum Gerion – Slavonic
Duo
14.12.2017 14:30 h Dom
sociálnych služieb a zariadenia Rača - hudobný súbor Koledníci
14.12.2017 14:30 h Domov
jesene života - Kuštárovci
19.12.2017 12:00 h Dom
tretieho veku – ľudová
hudba Fidlikanti
19.12.2017 14:15 h Dom
seniorov Lamač – hudobný súbor Koledníci
20.12. 2017 15:00 h IRIS hudobný súbor Koledníci
MESTSKÉ DIVADLO P.
O. HVIEZDOSLAVA
6.12. 9.30, 11.00, 17.00
Mikuláš v MDPOH / Nové
divadlo Nitra: Kozliatka a
vlk
VIANOCE v nocľahárni
20.12.2017 18:00 Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul
21.12.2017 17:00 Vagus,
nízkoprahové denné centrum Domec
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby
– XII. ročník
Medzinárodný festival pre

zbory a orchestre
7. 12.2017 19:00 h Otvárací
koncert
Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske nám.
8. 12.2017 16:30 h Vystúpenia na Vianočných trhoch
Hviezdoslavovo námestie
19:00 h Adventný koncert
Koncertná sieň Klarisky
9. 12.2017 9:00 h Súťažná
časť festivalu
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
16:00 h Vyhlásenie výsledkov súťaže a koncert
Hviezdoslavovo námestie
17.12.2017
17:00
h
A máme tu Sviatky... –
koncert na želanie
Metropolitný
orchester
Bratislava
Dirigent: Miloš Formáček
(CZ), sólistka: Lívia Ághová
Mestské
divadlo
P.O.Hviezdoslava
DOBRÝ TRH na Laurinskej ulici
16.12.2017 od 10:00 –
20:00 hod.
VIANOCE NA HRADE
Bratislavský hrad
Prehliadka tradičných slovenských vianočných zvykov v interpretácii slovenských folklórnych skupín
a súborov a základných
umeleckých škôl.
8.12.2017 17:30 h Hrušovské vianoce
Spevy a tance v sprievode
heligóniek , Detský folklórny súbor Ragačinka, Hrušov
18:30 h Hrušovské vianoce
Hudobno-tanečný vianočný program,
Folklórny súbor Hrušov,
Hrušov
9.12.2017 17:30 h Prišli
sme k vám na koledu
18:30 h vianočné hudobno-tanečné pásmo,
Detský folklórny súbor
Dolina, Bratislava
10.12.2017 17:30 h Vinšujeme vám
Pásmo kolied, zvykov, vinšov a tancov,
Folklórny súbor Rozmarín,
Pliešovce
18:30h Po orechách
Obchôdzka mládencov po
dedine s koledami
Folklórny súbor Rozmarín,
Pliešovce

15.12.2017 17:30 h Vinšujeme Vám hudobný
vianočný program žiakov
ZUŠ J. Kresánka,
Bratislava, Detský folklórny súbor Čečinka, Bratislava
18:30 h Vianočné pohľadnice
Hudobno-tanečný
program vianočných tradícií
Folklórny
súbor
Dúbravček, Považská Bystrica
16.12.2017 17:30 h Vianočný program s FS Inovec
18:30 h Vianočné koledy,
tance a divadlo s betlehemcami
Folklórny súbor Inovec,
Zlaté Moravce
17.12.2017 17:30 h Pastierske vianoce
18:30 h Vianočné spevy,
muzika a vinše
Folklórny súbor Pohronci,
Šumiac

VIANOČNÁ
BRATISLAVA
V MESTSKÝCH
ČASTIACH
Výber z podujatí
STARÉ MESTO
6. 12. 2017 15.30 MIKULÁŠ SO ZUZANOU HAASOVOU A DIVADLOM
HAAF
7. 12. 2017 16.00 MATERSKÉ ŠKOLY VAZOVOVA
a KUZMÁNYHO, JÁN
GREGUŠ
8.- 9.12. 2017 16.00 12.
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL ADVENTNEJ A
VIANOČNEJ HUDBY
10. 12. 2017 17.00 KATKA
KORČEK
14. 12. 2017 16.00 ZÁKLADNÉ ŠKOLY HLBOKÁ A ŠKARNICLOVA,
MATERSKÉ ŠKOL Y
ŠKARNICLOVA, MALÁ,
CREEDANCE REVIVAL
BAND
15. 12. 2017 17.00 FOLKLÓRNY SÚBOR STUDIENKA, FS ČERVENÉ
JABĹČKO
16. 12. 2017 17.00 JANKECH MUSIC COLLECTIVE
17. 12. 2017 17.00 LE
PAYACO
21. 12. 2017 16.00 MATERSKÉ ŠKOLY ŠULEKOVA A GORAZDOVA,
MILOŠ BIHÁRY & JAZZ
FUNK BROTHERS
12. 12. 2017 17.00 ROBO
ROTH A OBD
RAČA
8. - 10.12.2017 Vianočné
trhy, Miestny úrad Rača,
Kubačova 21
8.12.2017 – 8.1.2018 Výstava prác deti Materských
škôl Rača „Vianočný darček očami detí...“ Parkovisko pred Nemeckým kultúrnym domom, Barónka 3
8.12.2017 15.00 Otvorenie
Vianočných trhov a roz-

svietenie stromčeka
9.12.2017 14.00 Divadlo
ZáBaVKa: „Alica v krajine
Vianoc“
Interaktívna mikulášska
rozprávka je inšpirovaná
príbehom L. Carrola. Alica
v krajine Vianoc je výpravná zábavka plná veselých
postavičiek ako je Srdcový
kráľ, Vianočný Zajac, Klobučník a pravdaže Alica.
15.00 Príchod Mikuláša
pre deti MČ Rača
17.00 Vianoce s ĽH Borovienka
18.30 ASCALONA Country Music
19.30 program v Červenej
lisovni, NKD
10.12.2017 15.00 MIA
„Vianočný koncert pre
deti“
16.00
„Ponáhľajme
pastuškovia k Betlehemu“
ĽH FidliCanti z Horných
Orešian
17.00 Peter Lipa Band
18.00 - 21.00 Mikulášska
tanečná zábava s HS Party
Time, NKD
10.12.2017 Nemecký kultúrny dom, Barónka 3
16.00 - 21.00 Mikulášska
tanečná zábava s hudobnou skupinou Party Time,
vstupné:3,00€.
9.12.2017 15.00 – 17.00
Vianočný punč so starostom

PETRŽÁLKA
6.12.2017 MIKULÁŠ
8.12.2017 17.00 – 19.00
Folk rockové Vianoce Dvaja z Prešporku Genius Locci
9.12.2017 17.00 – 19.00
Idú mladí vinšovníci prezentácia ZŠ, ZUŠ, ZŠ Prokoﬁevova, ZŠ Budatínska,
ZŠ Dudova, SZUŠ Art Pegas, ZUŠ F.Oswalda
10.12.2017 17.00 – 19.00
Trhy deťom a nielen im......
Perla šťastia – Divadlo na
vešiaku, Perla šťastia – Divadlo na vešiaku
15.12.2017 17.00 – 19.00
Hudobné Vianoce Vrbovské vŕby,
Janko Kulich& Kolegium
16.12.2017 17.00 – 19.00
Folklórne Vianoce Kubánkov sen , Ekonóm
17.12.2017 17.00 – 19.00
Vianočné koledy Spevácky
zbor Canens Evanjelický
spevácky zbor Petržalky
KARLOVA VES
17.12. 2017 10.00 Vianočná doba ľadová, Karloveské
centrum kultúry
Veselý vianočný príbeh
známych postavičiek popleteného leňochoda Sida,
veveričiaka Scratcha a ich
nových kamarátov Polárneho medvedíka
a Soba Rudolfa.
10:00-17:00 Vianočné dielničky - výroba ozdôb a dekorácií
10:00-17:00 Knižná bur-

za Karloveskej knižnice v
KCK
10.00 – 19.00 Stánky s tradičným vianočným občerstvením pred Karloveským
centrom kultúry
17:00 FS Čečinka - Vinšujeme vám / Folklórny
vianočný program zložený
zo zvykov a tradícií slovenských regiónov
17:40 Štátne konzervatória
spievajú vianočné koledy,
18:30 Katarína Máliková a
ansámbel
Fenomenálna
Katarína
Máliková a jej ansámbel
predstavia svoje aranžmány ľudových piesní v spojení so súčasnou hudbou,
artpopom a world music.
Vianočná kapustnica od
17.00 pre každého návštevníka, Karloveské centrum
kultúry

VAJNORY
7.12. 2017 15.00 Vítanie
detí do života – sobášna
sieň MÚ Vajnory
9.12. 2017 10.00-19.00 Vianočný bazár, /sobota/ DK
Vajnory, Pod lipami 2
9.12. 2017 16.45 Lampiónový sprievod pri príležitosti sviatku sv. Lucie –
pred MÚ, trasa Jačmenná,
Osloboditeľská a Baničova,
pozývame na detský punč
pred DK Vajnory.
9.12. 2017 10.00-14.00
Tvorivé dielne pre deti,
Galéria Typo&Ars
31.12.2017 23.00-01:30 Vítanie Nového roka 2018 /
nedeľa/ pred MÚ
LAMAČ
9.12. 10.00-21.00 Vianoce
v Lamači - Malokarpatské
nám., (vianočný koncert,
vianočné tvorivé dielne,
vianočné trhy)
9.12.2017
10.00-14.00
Vianočné
majstrovstvá
Bratislavy v karate detí
Základná škola Lamač - telocvičňa
9.12.2017 15.00 Snehová
kráľovná - divadelné predstavenie Divadla pod Hájom - kino Lamač
DÚBRAVKA
15. - 16.12 Vianočné trhy
pred DK Dúbravka
15.12.2017
16.00-17.00
ZUŠ E. Suchoňa
17.00-18.00 On The Road
18.00-19.00 Matěj Vávra
16.12.2017 15.00-15.45 Divadlo pre deti
15.45-16.15 Kúzelník Ivan
16.15-17.15 Anka Repková
17.15-17.30 Betlehemské
svetlo
17.30-18.00 Matica Slovenská
18.00-19.00
Veronika
Strapková
Sprievodné podujatia: Živý
Betlehem, ZOO Devín
viac sa dočítate

na bakurier.sk
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Titul majstra sveta vybojoval Bratislavčan Genci Juniorky z Juventy obhájili titul Majsteriek
Berisha a striebro priviezli Juniorky z Juventy
Európy v showdance a pridali aj ďalšie zlato
strana 14

T

anečný klub Juventa Bratislava zaznamenal opäť veľký triumf na medzinárodnom
poli. Po úspechu na európskom šampionáte
v show dance v Petrohrade v októbri tohto
roka bojovala Juventa
aj na majstrovstvách
sveta v nemeckej Riese
o najcennejšie tituly.
Slzy šťastia a obrovského dojatia priniesla 24
členná juniorská formácia
z Juventy v choreograﬁi
Eriky Šimonovej „Winter
is coming“. V silenej konkurenci 27 choreograﬁí
sa prebojovali do ﬁnále,
v ktorom dokázali dievčatá zdolať aj favorizovaných Kanaďanov a obsadili
striebornú pozíciu. Stali sa
tak tohto roku okrem majsteriek Slovenska, Európy
aj vicemajsterkami sveta.
Prvú priečku si vybojovali Slovinky, pod vedením
Matevža Česena, uznávaným choreografom vo svete show-dance. Slovensko
a Slovinsko tak obsadili vrcholné miesta v prestížnej
kategórii juniorských formácií a radosť bola v oboch
táboroch obrovská.
V sobotu večer zažila hala v Riese aj vrchol
v kategórii dospelých. Majstrom sveta v kategórií
mužských sólistov sa stal

Z

Petrohradu sa prednedávnom
vrátila
veľmi úspešná slovenská výprava tanečníkov, ktorá na Majstrovstvách Európy v show
dance nazbierala niekoľko cenných kovov
vrátane dvoch titulov
Majstrov Európy. Rozprávali sme sa s Erikou
Šimonovou,
hlavnou
trénerkou a choreografkou súboru JUVENTA
Bratislava.

Bratislavčan Genci Berisha
so svojou vlastnou choreograﬁou „I have dreamed
about better life“ a tak na
záver súťažného maratónu
zaznela aj slovenská hymna.
V Nemecku sa zišla svetová tanečná špička. 3200
tanečníkov z 32 krajín a
5 kontinentov, medzi ktorými nechýbali tradičné
veľmoci ako Rusko, Slovinsko, Kanada či Bielorusko, bojovali v týždennom
maratóne o svetové tituly.
Vyhlasovateľom súťaže je
každoročne najväčšia tanečná organizácia na svete
IDO – International Dance
Organization.

Slovenskú výpravu tvorili tanečník Genci Berisha a kluby Juventa Bratislava, Haló haló Bratislava
a Danceversity Nitra na
čele s Hankou Švehlovou,
predsedníčkou sekcie IDO
Slovenského zväzu tanečného športu. Najväčšie zastúpenie mala zo Slovenska Juventa Bratislava so
48 tanečníkmi a ako jediný
slovenský klub mala tanečníkov vo všetkých vekových kategóriách s celkovým počtom 15 súťažných
choreograﬁí.

Priblížte nám trochu
viac, aké podujatie sa
konalo v Petrohrade.
Po roku sme sa opäť
vrátili do Petrohradu, kde
od 13.-15. októbra prebiehali Majstrovstvá Európy
v show dance a acrobatic
dance a súbežne popri tom
aj svetový pohár v jazz,
modern & contemporary
dance. Všetko pod hlavič-

Súťaž prebieha v troch
vekových kategóriách. Deti
vo veku do 11 rokov, juniori vo veku 12-15 rokov
a hlavná veková kategória
od 16 rokov. Niekedy dokonca súťaží aj kategória
„Adults 2“, kde sú tanečníci od 30 rokov. V každej
vekovej kategórií sa potom
súťaží v disciplínach sólo
dievčatá, sólo chlapci, duá,
skupiny a formácie. Duá

(bak, Ľuboš foto)

V ZOO sa narodilo mláďatko antilopy nilgau

K

oncom novembra
sa narodila samička antilopy nilgau. Matkou je mladá samica
Dewi (nar. 3. apríla 2013
v ZOO Košice) a otcom
je samec Kieran (nar.
17. augusta 2014 v ZOO
Bratislava).
Matka mláďaťa je prvorodička, no o malú samičku sa vzorne stará.
Pri kojení si pokľakne na
predné nohy, aby sa k mláďaťu čo najviac priblížila.
Krátko po pôrode bola
u matky pozorovaná nižšia
tvorba materského mlieka.
Z tohto dôvodu začali naše
chovateľky s čiastočným
prikrmovaním mláďatka
sušeným kozím mliekom
2 – 3 krát denne. Malá samička však primárne naďalej pije mlieko od svojej
matky, čím získava dôležité
látky na tvorbu imunity a
správny rast. Matka s mláďatkom trávia väčšinu času
vo vnútornom priestore,
no v prípade priaznivého
počasia budú chodiť aj do
vonkajšieho výbehu.
Antilopa nilgau je najväčšia ázijská antilopa,
ktorá sa prirodzene vysky-

kou IDO – International
Dance Organization, čo je
najväčšia svetová tanečná organizácia. Slovenskí
tanečníci sa zamerali predovšetkým na show dance, keďže v tejto disciplíne
prebiehala
majstrovská
súťaž. Avšak pár choreograﬁí sme prihlásili aj do
pohárovej súťaže jazzu a
moderny. Všetko sú to artové tanečné disciplíny, pre
mnohých
povedomejšie
pod názvom „scénické tance“. Týmto choreograﬁám
veľmi svedčí javisko a vyniknú v takomto prostredí
viac ako v športovej hale.

tuje v trávnatých oblastiach Indie, Nepálu a Pakistanu. Názov „NILGAU“
pochádza z hindčiny a
v preklade znamená „modrý býk“. U týchto antilop je
viditeľný výrazný pohlavný dimorﬁzmus. Samce sú
väčšie, majú na hlave jednoduché tmavo sivé rožky, dlhé 25 až 30 cm a srsť
majú modro-sivej farby.
Samice sú menšie, nemajú

rohy a bývajú hnedo sfarbené. Spoločným znakom
pre obe pohlavia je čiernobiele pruhovanie na ušiach
a v spodnej časti nôh.
V období ruje bojujú samce o teritórium a samice
tak, že pokľaknú oproti
sebe na predné končatiny
a pretláčajú sa.
(red, foto ZOO Bratislava)

Takže Majstrovstvá Európy prebiehali v show
dance. V čom je táto
disciplína špecifická?
A v akých kategóriách
sa súťaží?
Pre show dance je typické, že tanečníci stvárňujú určitú myšlienku alebo príbeh. Kým v detských
kategóriách to bývajú témy
veselšie, juniori a dospelí
tanečníci už volia aj vážnejšie témy. Vždy to záleží
od choreografa a jeho tanečníkov, ktorým smerom
sa vyberú.

môžu byť zmiešané, alebo
čisto dievčenské. Skupiny tancuje 3-7 tanečníkov
a formácie 8-24 tanečníkov. Práve formácie sú
považované za kráľovskú
disciplínu.
Aké krajiny sa na súťaži v Petrohrade stretli
a aké bolo zastúpenie
Slovenska?
Tento rok, ak si dobre
pamätám, sa v Petrohrade
zišli tanečníci zo 14 krajín.
Všetky sa mi nepodarí vymenovať, ale ako príklad
môžem uviesť Bielorusko,
Poľsko, Slovinsko, Nórsko,
Fínsko, Taliansko, Rusko,
Ukrajina, Česko... a samozrejme aj Slovensko.
Do Petrohradu cestovali
dva slovenské súbory –
Juventa, ktorá súťažila vo
všetkých troch vekových
kategóriách a Haló, haló
s
tanečníkmi
detskej
a juniorskej vekovej kategórie. Celkovo to bolo
takmer 80 tanečníkov.
Ako prebieha hodnotenie takejto súťaže?
Jednotlivé
disciplíny hodnotí sedemčlenná
porota z rôznych krajín.

Najskôr prebiehajú vyraďovacie kolá, cez ktoré
sa postupuje až do ﬁnále.
A tam už porotcovia udeľujú konečné umiestnenie
pre konkrétnu choreograﬁu. Vždy sa bodovo hodnotí technika, kompozícia,
image a show.
K akým výsledkom
Vám teda môžeme blahoželať?
Pre mňa osobne je najväčším úspechom to, že
rovnako ako vlani aj tento
rok sa každý náš tanečník
vrátil domov so ziskom
medailového umiestnenia.
Ale ak mám byť konkrétnejšia, tak sa nám podarilo
s juniorskou formáciou obhájiť titul Majstrov Európy
z minulého roka. Navyše
sme s juniorskou skupinou
pridali ďalší titul Majstrov
Európy. Úspechy dosiahli
aj tanečníci detskej vekovej kategórie. Tu sa nám
podarilo „vytancovať“ dve
bronzové umiestnenia a to
so skupinou a formáciou.
Veľmi náročná je vždy súťaž hlavnej vekovej kategórie, ale aj tu naši tanečníci
obstáli a so skupinou sa
umiestnili na bronzovej
priečke. Celkovo teda prinášame dva tituly Majstrov
Európy a tri tituly II. Vicemajstrov Európy. K tomu
ešte ďalšie skvelé umiestnenia, kde sa nám ušla
nepopulárna „zemiaková“
medaila, alebo iné ﬁnálové
miesto.
A čo teraz čaká Majstrov Európy ďalej?
V našej tréningovej príprave sme veru nepoľavili.
Majstrovstvá Európy sú
síce veľmi úspešne za nami,
ale čakajú nás Majstrovstvá sveta v nemeckej Riese. Bude to veľmi náročná
súťaž, šesť dní tancovania
od rána do večera. Okrem
výborných európskych tanečníkov nebudú chýbať
ani reprezentanti Kanady,
Južnej Afriky, Austrálie,
Kórei, USA... Bude sa veru
na čo pozerať, konkurencia
bude obrovská...
(bak, foto Juventa)
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Registrácia na ČSOB Bratislava Marathon beží, ambasádorkou Hantuchová

O

rganizátori
13.
ročníka
ČSOB
Bratislava Marathonu
a sprievodných podujatí (v sobotu a nedeľu
7.8. apríla) majú za prvé
mesiace registrácie na
toto významné športové podujatie už vyše
1000 prihlásených.
Novou ambasádorkou
podujatia je jedna z najúspešnejších slovenských
športovkýň tenistka Daniela Hantuchová, ktorá v tomto roku skončila
s aktívnou činnosťou.
"Som nesmierne šťastná,
že ma organizátori oslovili. Neváhala som ani sekundu. Tenis a beh majú k
sebe veľmi blízko, beh bol
vždy súčasťou mojej kondičnej prípravy. Budem sa
usilovať motivovať najmä
deti a mladých ľudí, aby

začali niečo robiť pre svoje
zdravie nielen pohybom,
ale aj stravou. Ja behám od
malička. Aj po skončení
tenisovej kariéry bude beh
naďalej súčasťou môjho
života. V apríli budem na
tejto akcii bežať aj ja, teraz
však ešte neviem, akú trasu, "povedala Hantuchová.
Už 11 rokov je hlavným
partnerom
organizáto-

rov ČSOB. Bežať bude aj
jej generálny riaditeľ Daniel Kollár: "Naša nadácia
prispeje za každého bežca sumou jedného eura
na dobročinné účely pre
deti, ktoré sa nemôžu hýbať, aby mohli lepšie žiť.
Mám aj osobnú ambíciu
po ročnej prestávke vrátiť
sa k behu, bude to aspoň
desať kilometrov, začínam

ratislavský kolkársky zväz (BKKoZ)
síce v tomto mesiaci
oslavuje 80. výročie
založenia registrovaného kolkárskeho športu
na Slovensku, ale jeho
perspektíva a súčasnosť je veľmi hmlistá.
Pre médiá to nedávno
potvrdila Eva Uhlíková,
majsterka športu a predsedníčka BKKoZ.
Kolkársky šport v Bratislave prechádza zložitým
obdobím a to len z toho
dôvodu, že vybudované kolkárne sú zrušené,
zbúrané a tým sa vlastne
zrušili kluby. BKKoZ prišiel aj o svoju členskú základňu.

Má však veľkú snahu postaviť novú kolkáreň, lebo známa kolkáreň Pasienky, ktorá
bola postavená v roku
1962 z príležitosti konania MS je už predaná, bude zbúraná a na
jej mieste sa postaví
iný objekt, tak ako je to
v Bratislave bežné.
KK Spoje sa snažil postaviť halu na 4-dráhovú
kolkáreň v Petržalke, avšak
dotácie z BSK, na ktorý sa
obrátil so žiadosťou, neboli
adekvátne. O tento šport je
záujem, lenže v súčasnosti
sú v prevádzke iba dve kolkárne. Ide o Inter, kde je
6-dráhová na Turčianskej
ulici a rovnako 6-dráhová

je na Pasienkoch, ktorá už
dožíva. Starosta Nového
Mesta a kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý povedal: ,,Bratislava má od
roku 1989 veľký problém
s ihriskami a halami, ktoré
sa neustále rušia. Kolky sú
športom pre všetkých, preto majú perspektívu. Pred
niekoľkými mesiacmi sme
rozbehli diskusiu o tom,
čo urobiť s najväčším pozemkom, ktorý má 90 tisíc
metrov štvorcových a ktorý vlastní BSK a nachádza
sa v Petržalke. Je určený
na šport a preto sme prišli
s nápadom postaviť tu Park
športu a oddychu, kde
bude veľa zelene a športoviská. Takto by sa aspoň

VKP Bratislava sa spojilo s Nitrou
a zatiaľ sú na 2. priečke

už trénovať."
Dvojdňové podujatie
zahŕňa spolu 8 disciplín hlavný program v nedeľu
8. apríla 2018: ČSOB maratón (42,195 km), Mercedes polmaratón (21,098
km), Johnson Controls
štafetový
polmaratón
(21,098 km), Adient štafetový maratón (42,195km).
Sprievodný program
v sobotu 7. apríla 2018:
Klub vedie tréner Marek Kardoš.
Desiatka
s
Birellom
(10 km), Nutrilite mininovej sezóne muž- zov extraligového mužstva
maratón (4,2 km), Sport
skej
volejbalovej je logicky VKP Bystrina
Kids Academy detské behy extraligy účinkuje klub SPU Nitra."
Trénerom A-družstva
(300 m – 800 m), Preteky VKP Bystrina SPU Nitra, ktorý je zatiaľ po 13 VKP Bystrina SPU Nitra
lezúňov (5 m).
kolách s dvoma pre- je bývalý slovenský repreRegistrácia sa uskutočňuje hrami na 2. mieste ex- zentant a Bratislavčan Maon-line prostredníctvom traligovej tabuľky. Klub rek Kardoš. „Vo svojej kavznikol fúziou VK Bys- riére som pôsobil ako hráč
predpredaj.sk alebo bratitrina SPU Nitra a VKP v ŠKP a VKP Bratislava
slavamarathon.com.
Bratislava.
a súčasnú situáciu chá-

V

(TASR, foto Bratislavamarathon.com)

Problémy s kolkárskym športom: Východiskom je nová kolkáreň
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sčasti vykompenzoval i tie
straty, ku ktorým z oblasti
športu v Bratislave prišlo.
Po stretnutí s predstaviteľmi BKKoZ sme doplnili do
tohto projektu aj kolkáreň
spojenú s bowlingom. V
tejto chvíli, ako viete, prebieha druhá fáza našej diskusie s verejnosťou v rámci
ktorej si každý na stránke
má možnosť pozrieť, ako
by vyzeral Park športu
a oddychu,“ dodal R. Kusý.
Mimochodom, BKKoZ
za prenájom kolkárne na
Pasienkoch platí novým
majiteľom mesačne tisíc
eur a k tomu ešte náklady
za služby, elektrinu, plyn a
vodu.
(no)

V
predchádzajúcich
dvoch sezónach pod novým
názvom
spolupracovali
iba seniorské A mužstvá.
K fúzii sa vyjadril aj športový riaditeľ Ivan Husár.
„Po známych okolnostiach
okolo športovej haly PKO
v Bratislave sme došli k názoru, že ak nechceme zaniknúť, musíme sa spojiť do
jedného subjektu s Nitrou,
keď zostávala iba možnosť
venovať sa už len deťom.
Pritom verím, že v novom
osemdesiatkilometrovom
volejbalovom pásme nastane nová situácia, že
tam bude veľmi veľa detí a
mládeže a budeme získavať jeden titul za druhým.
Prakticky to znamená, že
tam, kde sa jednotlivé súťaže budú hrať, tak sa budú aj
družstvá volať. Čiže žiaci,
kadeti, juniori v Bratislave
budú VKP Bratislava, žiaci,
kadeti, juniori v Nitre budú
VKP Nitra a komerčný ná-

pem ako prirodzenú fúziu
dvoch klubov. Je to jediný
spôsob, ako na západnom
Slovensku naštartovať volejbal. V A družstve prišlo
k veľkým zmenám. V priebehu roka u nás skončilo
osem hráčov, ktorých bolo
treba nahradiť. Herná konsolidácia však bude trvať
niekoľko mesiacov. V súčasnosti máme v tíme 14
hráčov, s ktorými budeme
hrať v štyroch súťažiach.
V extralige chceme obhájiť
predchádzajúce dve prvenstvá a tým pádom zavŕšiť
majstrovský hetrik. Za
najvážnejších súperov považujem Prešov, Košice a
Prievidzu. Radi by sme konečne získali double, čo by
znamenalo, že by sme uspeli vo ﬁnále Slovenského
pohára. V medzinárodnom
Challenge Cupe chceme
ísť čo najďalej a v MEVZA
Cupe sa chceme dostať do
ﬁnále.“
(bak, foto svf.sk)

GÓLOVÉ
a

VIANOCE
RADOSTNÝ
NOVÝ ROK

BARYS ASTANA
LADA TOGLIATTI
AVTOMOBILIST JEKATERINBURG
JOKERIT HELSINKI

18. 12. 2017, 19:00
20. 12. 2017, 19:00
23. 12. 2017, 17:00
30. 12. 2017, 17:00

Vstupenky v sieti Ticketportal
Viac info na www.hcslovan.sk
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