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Ignoruje magistrát zákon? 
Na asfaltovanie na Nám. SNP si 
nevyžiadal súhlas pamiatkarov

Biznis centrum Apollo 1 chcú 
začať búrať už v marci
Biznis centrum Apol-

lo 1 na Prievozskej 
ulici v Bratislave, kto-
rému hrozilo zrútenie, 
chcú začať búrať v 
marci 2018. Asanácia 
by mala byť ukončená 
na jar 2019. Pozemok 
chce developer využiť 
na výstavbu novej bu-
dovy.
 Vyplýva to zo zverej-
neného zámeru, ktorý je 
momentálne v procese po-
sudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie (EIA).  V 
roku 2015 zistil majiteľ Bi-
znis centra Apollo 1 prob-
lémy so statikou objektu, 
ktoré boli tak závažné, 
že budovu bolo potrebné 
uzatvoriť a prestať užívať.
 Medializované infor-

mácie v tom čase hovori-
li o preťažení budovy na 
viacerých miestach o 50 
percent, na jednom mieste 
až o 250 percent. Vlastník 
centra pôvodne uvažoval, 
že po realizácii potreb-
ných stavebno-technic-
kých opatrení obnoví jeho 
prevádzku začiatkom roka 
2016. Následné statické 
posudky však preukázali 
závažné poškodenie stati-
ky objektu a odporučili ob-
jekt asanovať. Spoločnosť 
Smart City Centre ako 
vlastník budovy ju chce 
teraz začať búrať v marci 
2018. Zároveň chce ply-
nulo naviazať na výstavbu 
novej budovy.

(pokračovanie na str. 5)

Podpísali 
zmluvu aj 
napriek 
výhradám ÚVO 

Hlavné mesto SR 
podpísalo so spo-

ločnosťou Siemens 
zmluvu o zabezpečení 
prevádzky a údržby ve-
rejného osvetlenia na 
rok 2018, do obdobia, 
kým sa neskončí pre-
biehajúci tender na no-
vého dodávateľa tejto 
služby. Zmluvu, ktorú 
hlavné mesto zverejni-
lo na svojej stránke 28. 
decembra 2017, uzav-
rel magistrát napriek 
výhradám Úradu pre 
verejné obstarávanie 
(ÚVO).
 Úradu sa nepozdá-
va spôsob, ktorý hlavné 
mesto zvolilo, keď sa roz-
hodlo prideliť zákazku 
spoločnosti Siemens len 
na základe rokovacieho 
konania. Neuplatnilo si 
tak opciu na rok 2018 zo 
zmluvy, ktorú so Siemen-
som uzatvorilo taktiež 
priamym rokovaním ešte 
koncom roka 2016.
 Sporný je tiež postup 
hlavného mesta z kon-
ca roka 2016, keď pria-
mym rokovaním uzatvo-
rilo zmluvu na dodávku 
komplexnej služby správy 
verejného osvetlenia so 
Siemensom na obdobie 
jedného roka s možnosťou 
opcie na ďalších 12 mesia-
cov. Mesto ju uzavrelo po 
tom, čo mu koncom roka 
2016 skončila 20-ročná 
zmluva s touto fi rmou, a 
chcelo, aby bola táto služ-
ba zabezpečená až po vý-
ber nového prevádzkova-
teľa verejného osvetlenia.
 ÚVO však odhalil po-
chybenia pri tejto zmluve a 
samospráve hrozí pokuta.
Súťaž na nového prevádz-
kovateľa verejného osvet-
lenia v Bratislave vyhlásil 
magistrát koncom mája 
2017.
 Hoci predpokladal jej 
ukončenie ešte v tom is-
tom roku, nestalo sa tak. 
Tender už štvrtýkrát pre-
dĺžil. Mesto chce s víťazom 
súťaže uzavrieť zmluvu na 
20 rokov v predpokladanej 
výške 143,69 milióna eur 
bez DPH.

(pokračovanie na str. 4)

Václav Mika zvažuje 
kandidatúru na post primátora
Bývalý generálny 

riaditeľ RTVS Vác-
lav Mika zvažuje, že 
sa bude v jesenných 
komunálnych voľbách 
uchádzať o post primá-
tora Bratislavy. Potvrdil 
to pre TASR s tým, že 
zatiaľ nie je defi nitívne 
rozhodnutý. 
 Prvým ofi ciálnym kan-
didátom na primátora 
hlavného mesta je archi-
tekt, mestský aktivista a 
hudobník Matúš Vallo. Za-
čínajú sa však objavovať aj 
ďalšie mená ľudí, ktorí roz-
mýšľajú zabojovať o primá-
torskú stoličku. Súčasný 
bratislavský primátor Ivo 
Nesrovnal pre TASR uvie-
dol, že momentálne vôbec 
nerozmýšľa nad otázkou 
svojej kandidatúry.

Bývalý primátor hlavného 
mesta Milan Ftáčnik, ktorý 
v novembri 2017 neuspel 
v boji o kreslo šéfa Brati-
slavského samosprávneho 
kraja (BSK), zvažuje, akým 
spôsobom sa zapojí do 
komunálnych volieb. "Ne-
mám ešte defi nitívne roz-
hodnutie. Padnúť by malo 
do marca," skonštatoval 
pre TASR.
 Boj o primátorské 
kreslo zvažuje aj staros-
ta bratislavských Vajnôr 
a bratislavský mestský 
poslanec Ján Mrva, ktorý 
v novembri 2017 neuspel v 
boji o post šéfa BSK. TASR 
potvrdil, že momentálne 
rokuje s politickými stra-
nami, ktoré tvoria opozíciu 
voči súčasnej vláde.

(pokračovanie na str.3) 

(viac na str. 3)

Koncom roka nás čakajú komunálne voľby, 
nie všetci chcú na starostovskej stoličke pokračovať
Pozvoľný úvod nového 

roka dáva priestor aj 
na krátke hodnotenie toho 
minulého. Koncom roka 
sme preto oslovili všet-
kých 17 mestských častí, 
aby zhodnotili ich očami 
rok 2017. Zároveň, keďže 
zhruba o  11 mesiacov sú 

tu komunálne voľby a kon-
čí sa starostkám a  staros-
tom volebné obdobie, pý-
tali sme sa, či majú chuť 
pokračovať, prípadne či 
o tom aspoň uvažujú.
 Možnosť zapojiť sa ne-
využili všetci. Prinášame 
odpovede podľa zúčast-

nených mestských častí 
v abecednom poradí, v prí-
pade rozsiahlejších odpo-
vedí sú krátené.
 
DEVÍNSKA NOVÁ VES
 Starosta Milan Jambor 
sa neplánuje po tretíkrát 
uchádzať o  stoličku sta-

rostu tejto mestskej časti. 
Uplynulý rok hodnotí veľ-
mi pozitívne, keďže sa po-
darilo zrealizovať aj veľké 
a významné projekty.
 Rozšírili kapacitu bu-
dovy materskej školy na 
ulici J. Smreka 8 formou 
vybudovania nadstavby. 

Na základných školách 
zrekonštruovali zázemie 
pri telocvičniach. V  telo-
cvični na ZŠ P. Horova 16 
vybudovali novú podlahu.

(pokračovanie na str. 6)

Beh dobrých 
ročníkov 

Pozývame Vás, milí se-
niori na Beh dobrých 

ročníkov, aby ste presvedčili 
svoje okolie, že hýbať sa dá v 
každom veku. V 13. ročníku  
ČSOB Bratislava Marathon 
2018 nám pribudne nádher-
ná disciplína, a tou je novin-
ka tohto ČSOB Bratislava 
Marathon, - Beh dobrých 
ročníkov s vekovou hrani-
cou 60 + (ročník narodenia 
1958 a starší).
 Spolu pobežíme 7.4.2018 
o 12:00 hod (sobota). iden-
tickú trať ako minimaratón-
ci v sobotu. Základné štar-
tovné je 1 euro, avšak každý 
účastník môže prispieť ľu-
bovoľnou čiastkou priamo 
pri prihlásení sa.
 V registračnom formulá-
ri priamo na stránke www.
bratislavamarathon.com 
(otvorte sekciu prihlásiť a 
postupujete podľa poky-
nov). V prípade, že chcete 
prispieť vyššou sumou v 
sekcií „Produkty“ môžete 
zadať 2, 3, 4 alebo viac eur.
 Je možnosť aj fyzického 
prihlásenia sa cez prihlášky, 
ktoré budú v mestských čas-
tiach na  miestnych úradoch 
(odd. sociálnych vecí), ako aj  
v denných centrách a v klu-
boch JDS.  

Bratislava Marathon Team 
a Rada Seniorov 

hl. m. SR Bratislavy
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Patria zastávky tzv. viedenského typu do Bratislavy?

Bratislava má od kon-
ca augusta 2014 

zatiaľ jedinú zastávku 
tzv. viedenského typu 
na Radlinského ulici. 
Odvtedy ubehol nejaký 
ten čas a my sme sa 
boli koncom roka 2017 
pozrieť, ako funguje. 
Máte s ňou skúsenos-
ti? Aké? 
 Vzhľadom na zvyšujú-
ci sa počet áut v hlavnom 
meste a pomerne úzke uli-
ce, sa stred mesta, najmä 
počas špičiek a prípadných 
problémov (dopravné ne-
hody, oprava ciest), začal 
upchávať. Doprava kola-
buje aj pri zlom počasí a 
problémy sú aj s kapacit-
nou (ne)priepustnosťou 
križovatiek.
 

Vzhľadom na to, že Radlin-
ského ulica vyúsťuje až na 
Račianske mýto, teda do 
jednej z najexponovanej-
ších križovatiek mesta, sú 
na zastávke tzv. viedenské-
ho typu skúšaní tak vodiči, 
ako aj chodci. Navyše, uli-
ca naberá autá i električky 
aj z bočných ulíc, najmä z 
Vazovovej. Problémom je 
ale najmä smer Račianske 
mýto. Autá totiž občas sto-
ja v rade už od Vazovovej a 
stane sa, že sa upchá aj celá 
zastávka viedenského typu.

Magistrát o zastávke 
viedenského typu
 Magistrátu hlavného 
mesta sme adresovali v 
tejto súvislosti pár otázok: 
Ako hodnotí existenciu 
zastávky tzv. vieden-
ského typu v Bratislave 
na Radlinského ulici?  
Je to vhodný typ zastá-
vok v hlavnom meste? 
Ak áno-nie prečo?  Kde 
mesto plánuje s ich vý-
stavbou ešte?
Odpoveď: „Integrovaná 
zastávka pre autobusy a 

električky umožňuje ces-
tujúcim komfortnejšie pre-
stupovanie medzi rôznymi 
druhmi dopravy na jednej 

ploche. Zastávka „Blumen-
tál“ na Radlinského ulici 
bola prvá takáto zastávka 
s nástupiskom tzv. vieden-
ského typu v Bratislave. Z 
tohto dôvodu spočiatku 
vznikali kolízne situácie 
medzi cestujúcimi a vodič-
mi automobilov, ktorí si na 
zastavovanie pred nástu-
pišťami museli zvykať.
 Zastávky takéhoto typu 
sa zriaďujú spravidla tam, 
kde nie je dostatočná šír-
ka pre štandardný nástup-
ný ostrovček, čo je častým 
prípadom práve v mestách. 
Cieľom viedenských typov 
zastávok je predovšetkým 
zabezpečenie bezpečného 
a pohodlného nástupu a 
výstupu cestujúcich. Za-
stávka viedenského typu je 
pozitívom aj pre seniorov a 
hendikepované osoby, kto-
rí by inak vystupovali buď 
priamo na vozovku, ktorá 
má voči električke vysoký 
výškový rozdiel, alebo na 
úzky ostrovček, ktorý by 
neposkytoval dostatočný 
priestor pre neobmedzený 
pohyb takýchto osôb.

 Hlavné mesto plánuje 
aj naďalej výstavbu zastáv-
ky viedenského typu tam, 
kde to bude vhodné rie-
šenie. To je vždy potrebné 
overiť projektovou doku-
mentáciou a súhlasom do-
tknutých orgánov, vrátane 
Krajského dopravného 
inšpektorátu Policajného 
zboru“.

Počas asi hodinové-
ho pozorovania na tvá-
ri miesta, na zastávke 
Blumentál, sme videli, aký 
náročný je tento typ za-
stávky na pozornosť vo-
dičov i chodcov. Je to vec 
zvyku, Je však otázne, či si 
Bratislavčania zvyknú keď-
že je len jedna. Muselo by 
ich byť omnoho viac.
 Podobne, ako si vodi-
či a chodci zatiaľ nezvykli 
na rešpektovanie cyklistov 
na cestách a cyklochodní-
koch, pretože k tomu ne-
boli nikdy vedení.
 Hlavné mesto ale sľu-
buje od roku 2016 ďalšie 
zastávky tzv. viedenského 
typu. Nová má pribudnúť 
na Laurinskej ulici. Pred 
ňou sa ešte mala vybudo-
vať zastávka na Špitálskej v 
rámci rekonštrukcie elek-
tričkovej trate. Výstavba 
ale bola zrušená kvôli ne-
súhlasu obyvateľov.
 Zatiaľ sa nevie, kedy 
mesto zruší dočasné za-
stávky MHD na nám SNP 
a na Špitálskej ulici. Má 
ich nahradiť spomínaná 
zastávka tzv. viedenské-
ho typu medzi Námestím 
SNP a východom z Lau-
rinskej ulice, pri Mander-
láku. Mesto ju sľubovalo 
už v roku 217. Zastávka má 
mať 31-34 metrov a nákla-
dy majú byť okolo 200-tisíc 
eur.  

(rl, red, 
foto BK a Slovak Lines)

Devín chce, aby jej z nútenej správy pomohlo 
mesto. Chýba takmer 7 miliónov.
Bratislavská mest-

ská časť Devín je 
od roku 2005 v nútenej 
správe. Celkový zá-
väzok voči veriteľom 
mala ku koncu roka 
2016 vo výške 10,6 mi-
lióna eur.  Rokovania-
mi s veriteľmi počas 
minulého roka však 
dosiahla samospráva 
prísľub, že pri splatení 
sumy 6,75 milióna eur 
by boli všetky jej záväz-
ky vynulované a nútená 
správa by mohla byť 
ukončená. Devín však 
toľko peňazí nemá, pre-
to chce, aby mu v tejto 
situácii pomohlo hlav-
né mesto.
 Naň totiž v roku 2014 

prešiel legislatívnou zme-

nou výkon nútenej sprá-

vy z ministerstva fi nancií.

Poslanec hlavného mesta 

Ignác Kolek a starostka 

Devína Ľubica Kolková 

preto vypracovali návrh na 

riešenie oddlženia Devína, 

o ktorom by mali vo feb-

ruári rokovať bratislavskí 

mestskí poslanci. V ňom 

navrhujú poveriť primáto-

ra Bratislavy Iva Nesrovna-

la v spolupráci s mestskou 

časťou dosiahnuť dohodu 

s veriteľmi a následne uza-

vrieť zmluvy o urovnaní, 

umožňujúce ukončenie 

nútenej správy Devína.

 "Bez pomoci mesta sa 

Devín z nútenej správy 

nedostane," povedala Kol-

ková. Nútená správa podľa 

nej mestskú časť limituje a 

vylučuje akúkoľvek mož-

nosť jej rozvoja. "Nakoľko 

nesmieme čerpať žiadne 

projektové fi nancie, či už 

regionálne alebo z EÚ. Ta-

kisto nesmieme do ničoho 

investovať, výlučne riešime 

opravy zvereného majetku, 

ktorý je v havarijnom sta-

ve," podotkla starostka.

 Do roku 2016 vyplatila 

mestská časť svojim veri-

teľom 119 462 eur. Eko-

nomické možnosti Devína 

však ani v najbližších ro-

koch neumožnia rýchlejšie 

splácanie záväzkov. Situ-

ácia je podľa samosprávy 

neriešiteľná, nakoľko pri 

doterajšom tempe spláca-

nia istiny neexistuje reálna 

možnosť oddlženia mest-

skej časti.

 Vzhľadom na celoná-

rodný kultúrno–historický 

význam Devína je podľa 

Koleka a Kolkovej potreb-

né tento stav riešiť. Ako 

tvrdia, jedinou účinnou 

možnosťou je aktívna po-

moc zo strany hlavného 

mesta, ktoré zabezpečí po-

trebné fi nančné prostried-

ky na uspokojenie verite-

ľov.

 Magistrát však uviedol, 

že riešenie tejto otázky je 

veľmi komplikované, či už 

po stránke fi nančnej legis-

latívy, kde primátor hovoril 

na túto tému s viacerými 

členmi vlády, ako aj v ro-

vine dohody na úrovni sa-

motného mesta, kde by sa 

na vyriešenie tohto prob-

lému vyžadoval konsen-

zus všetkých 17 mestských 

častí Bratislavy.

 Devín je od roku 2005 

v nútenej správe pre dlhy. 

Zadlžovanie mestskej časti 

sa začalo v roku 1996, keď 

sa vytvorila skupina, ktorá 

chcela pod hlavičkou mest-

skej časti vyvíjať realitnú a 

developerskú činnosť.

(TASR )

Viedenský typ zastávky priamo vo Viedni.

Pozdrav z Viedne
Sú rôzne druhy sused-

stva. Sú susedia, ktorí 
sa vôbec nepoznajú. Suse-
dia, ktorí  o sebe nič neve-
dia. Ale sú aj susedia, ktorí 
sa veľmi dobre poznajú a 
dokonca spolu trávia čas. 
Zdieľajú spolu svoje rados-
ti a starosti. Tak ako je to 
u nás u ľudí, je to aj medzi 
krajinami a národmi. Pre 
sto rokmi,  keď sa rozpadlo 
Rakúsko-Uhorská monar-
chia a vznikli jej nástup-
nícke štáty ocitli sa vedľa 
seba aj Nové Rakúsko a 
Československa republi-
ka. Pre Slovákov to bolo 
vyslobodenie. Rakúšania 
boli tí „čo zostali“ a museli 
sa Rakúšanmi najprv stať. 
Chvíľku si možno mysleli, 
že riešením by bolo, že sú 
Nemci. Nežnou revolú-
ciou a vznikom samostat-
nej Slovenskej republiky 
sme sa vedľa seba nakoniec  
ocitli ako dve demokratic-
ké krajiny. Našim prijatím 
do Európskej únie sme sa 
nakoniec dostali tam, kde 
naši predkovia už vlastne 
boli, v jednom spoločnom 
útvare. Výhodou našich 
vzájomných vzťahov je, 
že sú historický pomerne 
malo zaťažené. Keď som 
bol riaditeľom Slovenské-
ho inštitútu vo Viedni rád 
som opakoval, že sa teším 
na čas kedy slovensko-ra-
kúske vzťahy už nebudú 
potrebovať účasť ofi ciál-
nych štátnych štruktúr, 
lebo sa budú odohrávať na 
mimovládnej úrovni . Ra-
kúska republika má veľkú 
tradíciu spolkov priateľstva 

medzi národmi.  Spolok 
rakúsko-československé-
ho priateľstva vznikol už  
v roku 1928 a nadväzoval 
na Komisiu priateľstva 
Wien-Pressburg, ktorá 
vznikla o rok skôr. Spolok 
vydával aj vlastný časopis 
„Nachbarn“ (Sused).  Po 
„anšluse“ Rakúska bol spo-
lok zakázaný a jeho činnosť 
bola obnovená až po druhej 
svetovej vojne  v roku 1946. 
Prezidentom sa stal minis-
ter obchodu Eduard Heinl 
a po ňom herečka Burgthe-
atra Maria Eis. Aj po ucho-
pení moci komunistami v 
Československu sa spolok 
snažil vyvíjať činnosť, ale 
táto bola obmedzená ko-
munistickým režimom. 
Po roku 1989 a po vzniku 
samostatného Slovenska 
sa po vzájomnej dohode 
spolok rozdelil a 7. júla 
1993  vznikol Rakúsko-slo-
venský spolok priateľstva. 
Dnes je jeho prezidentom 
dlhoročný minister obra-
ny Dr. Werner  Fasslabend, 
pochádzajúci z Marcheggu 
a dnes žijúci v Hainbur-
gu a viceprezidentom je  
prvý veľvyslanec Rakúskej 
republiky na Slovensku 
po roku 1993 a čestný ob-
čan mesta Bratislavy, Dr. 
Maximilian Pammer. Dl-
horočnou tajomníčkou je 
pani Elena Penze-Strobl.  
Rovnako na Slovensku 
sme založili v roku 2010 
Slovensko-rakúsku spo-
ločnosť priateľstva, ktorej 
mam tu česť byť preziden-
tom od jej založenia. Dalo 
by sa povedať, že pestova-

nie vzájomných vzťahov už 
nepotrebuje štátnu pomoc. 
Je však dobre, že Sloven-
sko má v srdci Viedne na 
Wipplingerstrasse svoj 
kultúrny Slovenský inšti-
tút  a Rakúska kultúra je 
slovenským záujemcom 
sprostredkovavana aj Ra-
kúskym kultúrnym inštitú-
tom v Bratislave. Nehovo-
riac o množstve kontaktov, 
ktoré pestujú jednotlivé 
rakúske spolkové krajiny, 
predovšetkým tie susedné. 
Dolné Rakúsko a Burgen-
landsko.  Čas kedy naše 
národy oddeľovala železná 
opona odvial čas a musí-
me urobiť všetko, aby sa už 
nevrátil. Naše členstvo v 
Európskej únií je na to vý-
borný nástroj.
 A nabudúce Vám napí-
šem niečo o Viedenských 
Slovákoch. Nielen tých mi-
nulých, ale hlavne súčas-
ných.

 Sven Šovčík
Prezident 

Slovensko-rakúskej 
spoločnosti priateľstva



Spravodajstvo strana 301 l 2018 p j
Nezmyselný zákaz pyrotechniky 
a bezmocnosť obyvateľov
Delobuchy, petardy 

a iná hlučná pyro-
technika je síce v Brati-
slave zakázaná od kon-
ca roka 2016, ale ako 
sa ukázalo a ukazuje, 
ide o dementný zákaz, 
z ktorého sa tí, ktorí si 
„liečia“ svoje frustrácie 
odpaľovaním hlučných 
delobuchov, iba smejú. 
 Prijímať zákazy použí-
vania a zároveň ponechať 
tento tovar v predaji, je ako 
zakázať močiť, no močový 
mechúr nechať funkčný. 
 Zákonite musí 
prasknúť.... A tak praskajú, 
teda skôr dunia a búchajú 
petardy a delobuchy aj po 
Novom roku.  „Petarďáci“, 
posilnení nevymožiteľnos-
ťou nariadenia nepochopi-
teľného zákazu používania 
hlučnej pyrotechniky, po-
kračujú v traumatizovaní 
bezmocného obyvateľstva 
aj ďalej. 

 Týmto dementom ne-
prekáža, že za oknami by-
tov spia malé deti, ale aj 
starší, či chorí ľudia, kto-
rých ohlušujúce rany šoku-
jú viac ako tých zdravých. 
Ale aj ostatných zaskočí 
prekvapujúca a silná rana.
 Odstreľovanie, hádza-
nie a vôbec používanie 
petárd mimo Silvestra a 
Nového roka, je len akým-
si „liečením“ si frustrácií, 
či bezmocného hnevu je-
dincov. Je to prejav zlomy-
seľnosti, neúcty a neohľa-
duplnosti. Človek predsa 
nežije na sídlisku sám. Na-
priek tomu sa často  sprá-
va ako magor vypustený z 
liečebného ústavu.
 Zákaz používania pyro-
techniky by mal ísť ruka v 
ruke s obmedzením preda-
ja. Inak je tento zákaz len 
úbohým gestom neschop-
ných poslancov.

(rl, ilustr. foto BK)

Mestská časť 
Bratislava-Rusovce 

oznamuje vypísanie verej-
nej obchodnej súťaže na 
prenájom časti pozemku 
registra C KN par. č. 965/1 
vo výmere 36 m2 (Kovácso-
va ul.), katastrálne úze-
mie Rusovce, využiteľný 
na 4 parkovacie státia pre 
osobné autá.  Pozemok je 
v správe mestskej časti Bra-
tislava-Rusovce. Minimálna 
cena za prenájom  1 parko-
vacieho  státia je 200 €/rok. 
Súťaž sa vypisuje odo dňa 
15.01.2018  do 05.02.2018.  
Podmienky verejnej ob-
chodnej súťaže je možné 
si vyzdvihnúť na Miestnom 
úrade MČ Bratislava-Ru-
sovce, Vývojová 8, 851 10 
Bratislava, tel. č. 02/68 20 
70 31. Zverejnenie súťaže 
www.rusovce.sk 

Mestská časť Bratislava – 
Staré Mesto 

oznamuje zámer prenajať 
na základe obchodnej 

verejnej súťaže
nehnuteľný majetok vo vlast-
níctve Hlavného mesta SR 
Bratislavy, v správe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, 
nachádzajúci sa v k. ú. Staré 
Mesto, a to:
■ stavba, druh stavby: Iná bu-
dova, súpisné číslo 66, výmera 
69,27 m2 postavená na pozem-
ku parcela registra „C“ parce-
la č. 21370, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 138 m2, katastrálne 
územie Staré Mesto, 
nehnuteľnosti sa nachádzajú 
na Rázusovom nábreží (objekt 
Café Propeler), zapísané na 
liste vlastníctva č. 4036 pre ka-
tastrálne územie Staré Mesto, 
Okres: Bratislava I, Obec: BA-
m.č. Staré Mesto. 
Podmienky obchodnej verej-
nej súťaže budú zverejnené 
na internetovej stránke www.
staremesto.sk dňa 15.01.2018 
a k nahliadnutiu či poskytnutiu 
akýchkoľvek informácií v po-
dateľni (Centrum služieb ob-
čanom) na prízemí Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratisla-
va–Staré Mesto a v kancelárii 
č. dverí 229 na druhom po-
schodí – Mgr. Malinová alebo 
na tel.č.  02/59 246 292.

Ignoruje magistrát zákon? 
Na asfaltovanie na Nám. SNP si nevyžiadal súhlas pamiatkarov

Václav Mika zvažuje 
kandidatúru na post primátora

(Dokončenie zo str. 1)

"V priebehu januára by 
malo padnúť rozhodnu-
tie," skonštatoval. Starost-
ka bratislavskej Karlovej 
Vsi a poslankyňa hlavného 
mesta Dana Čahojová tiež 
potvrdila, že diskutuje o 
prípadnej kandidatúre na 
post primátorky Bratislavy. 
"Keďže sa so mnou o tom 
určití ľudia rozprávajú, 

som nútená to zvažovať," 
uviedla. Bližšie však záleži-
tosť komentovať nechcela.
Medzi možnými kandidát-
mi sa spomína aj poslanec 
Národnej rady SR a posla-
nec hlavného mesta Ján 
Budaj. "Takéto rozhodnu-
tie som neurobil. Zatiaľ by 
som sa nechcel k tomu vy-
jadriť," odpovedal na otáz-
ku TASR.

(red, text a foto TASR)

Necitlivé asfalto-
vanie magistrá-

tom hlavného mesta 
na Námestí SNP nie 
je odsúhlasené Kraj-
ským pamiatkovým 
úradom Bratislava 
(KPÚ). 
 Nedávno na to upo-
zornila aj mestská 
poslankyňa Katarína Ši-
mončičová, ktorá okrem 
asfaltovania na Nám. 
SNP upozornila aj na to, 
že mesto nedávno zalia-
lo asfaltom aj pôvodné 
dlažby na Americkom 
námestí. Krajskí pamiat-
kari nám jej informácie 
potvrdili.
 Z KPÚ nás informo-
vali, že vlastník pozemku 
ich nepožiadal o vy-
danie rozhodnutia k 
obnove povrchov na 
Námestí SNP, aj keď je 
podľa zákona o ochrane 
pamiatkového fondu ako 
vlastník nehnuteľnosti na 
pamiatkovom území po-
vinný vyžiadať si rozhod-
nutie krajského pamiat-
kového úradu aj k úprave 
pozemku nachádzajú-
com sa na pamiatkovom 
území.
 Teda úpravy na 
Nám SNP boli robené 
bez schválenia záme-
ru a Krajský pamiat-
kový úrad Bratislava 
na túto povinnosť už 
v roku 2016 upozornil 
listom oddelenie do-
pravy na Magistráte 
hl. mesta SR Bratisla-

vy.
 Ako KPÚ upozorňuje, 
v zmysle Zásady ochrany 
pamiatkového územia 
Pamiatková zóna Brati-
slava – centrálna mest-
ská oblasť platí, že pri 
povrchových úpravách 
komunikácií a verejných 
priestranstiev je potreb-
né vychádzať z funkcie 
a historických vzorov a 
materiálov, t. j. v prípade, 
že na komunikácii sú za-
chované pôvodné čadi-
čové kocky sú tieto pred-
metom ochrany a majú 
byť obnovené. Pri dláž-
dených plochách uplat-
ňovať predovšetkým prí-
rodné materiály, tradičné 
spôsoby kladenia, raster, 
tvar, veľkosť jednotlivých 
prvkov dláždenia a pod.
 Ako nás informovala 
mestská poslankyňa Ka-
tarína Šimončičová, na 
rokovaní mestského za-
stupiteľstva 7. decembra v 
rozprave k návrhu nového 
rozpočtu upozornila, že 
mesto môže dostať poku-
ty od KPÚ za porušovanie 
zákona, nech s tým počíta 
v novom rozpočte. Ako 
ale v stanovisku pre Bra-
tislavský kuriér podotkla, 
možno pokutu mesto ani 
nedostane. “Ale keby KPÚ 
chcel, aj by mohol začať 
vyrubovať pokuty, nielen 
kritizovať,“ uviedla.
 Druhýkrát na asfaltova-
nie upozornila na rokovaní 
8. decembra v rámci reak-
cie na vybavené interpelá-
cie, ktoré sa podľa nej tý-
kali porušovania zákonov 

hl. mestom, o. i. aj pamiat-
kového zákona. Ako ďalej 
mestská poslankyňa doda-
la, riaditeľ KPÚ P. Jurkovič 
bol pozvaný na zasadnutie 
komisie kultúry a ochra-
ny historických pamiatok 
v júni, kde kritizoval, že 
mesto zalieva asfaltom 
dlažby na Americkom 
námestí.
 Podľa K. Šimončičovej 
ide o pôvodné historické 
dlažby. Poslankyňa chce, 
aby bol asfalt odstránený 
a tvrdí, že KPÚ by mal ko-
nať, je štátny orgán. Ako 
sme už informovali, ma-
gistrát hlavného mesta 
tvrdí, že Námestie SNP 
bolo dlhodobo neudržia-
vaným verejným priesto-
rom, hlavné mesto preto 
pristúpilo k potrebným 
opravám chodníkov. Ak-
tuálne opravy sú najmä 
bezpečnostného a udržia-
vacieho charakteru.
 Ako už hlavné mesto 
informovalo, ide o dočasné 
riešenie, nakoľko priestor 
Námestia SNP čaká kom-
plexný projekt revitalizá-
cie, z ktorého vyplynú aj 
parametre na dlažbu a iné 
technické riešenia na ko-
munikáciách.
 Ako nás informovala 
mestská poslankyňa Ka-
tarína Šimončičová, na 
rokovaní mestského za-
stupiteľstva 7. decembra v 
rozprave k návrhu nového 
rozpočtu upozornila, že 
mesto môže dostať poku-
ty od KPÚ za porušovanie 
zákona, nech s tým počíta 
v novom rozpočte. Ako 
ale v stanovisku pre Bra-
tislavský kuriér podotkla, 

možno pokutu mesto ani 
nedostane. “Ale keby KPÚ 
chcel, aj by mohol začať 
vyrubovať pokuty, nielen 
kritizovať,“ uviedla.
 Druhýkrát na asfaltova-
nie upozornila na rokovaní 
8. decembra v rámci reak-
cie na vybavené interpelá-
cie, ktoré sa podľa nej tý-
kali porušovania zákonov 
hl. mestom, o. i. aj pamiat-
kového zákona. Ako ďalej 
mestská poslankyňa doda-
la, riaditeľ KPÚ P. Jurkovič 
bol pozvaný na zasadnutie 
komisie kultúry a ochra-
ny historických pamiatok 
v júni, kde kritizoval, že 
mesto zalieva asfaltom 
dlažby na Americkom 
námestí.
 Podľa K. Šimončičovej 
ide o pôvodné historické 
dlažby. Poslankyňa chce, 
aby bol asfalt odstránený 
a tvrdí, že KPÚ by mal ko-
nať, je štátny orgán. Ako 
sme už informovali, ma-
gistrát hlavného mesta 
tvrdí, že Námestie SNP 
bolo dlhodobo neudržia-
vaným verejným priesto-
rom, hlavné mesto preto 
pristúpilo k potrebným 
opravám chodníkov.Aktu-
álne opravy sú najmä bez-
pečnostného a udržiava-
cieho charakteru.
 Ako už hlavné mesto 
informovalo, ide o dočasné 
riešenie, nakoľko priestor 
Námestia SNP čaká kom-
plexný projekt revitalizá-
cie, z ktorého vyplynú aj 
parametre na dlažbu a iné 
technické riešenia na ko-
munikáciách.

(rl, foto: BK)

V Petržalke plánujú 
výstavbu polyfunkčnej zóny 
za 90 miliónov eur

V bratislavskej Petr-
žalke, v tesnej blíz-

kosti Kopčianskej ulici, 
plánuje vybudovať in-
vestor Fundus Project 
polyfunkčnú zónu, kto-
rá zahŕňa bývanie, pre-
chodné ubytovanie či 
občiansku vybavenosť. 
Začatie výstavby prvej 
etapy sa predpokladá v 
roku 2020 a ukončenie 
v roku 2025, následne 
chce spustiť investor aj 
druhú etapu výstavby.
 Pozemok, na ktorom sa 
má stavať, susedí s Kop-
čianskou ulicou, s poľno-
hospodársky využívanými 
plochami a s areálom vo-
jenského cintorína. Plo-
cha riešeného územia je 
o výmere 89 613 metrov 
štvorcových. Hlavný vstup-
ný bod do navrhovaného 
areálu bude orientovaný z 
Kopčianskej ulice. Celkové 
náklady na výstavbu sú od-
hadované na 90 miliónov 
eur.
 "Primárnou funkciou 
navrhovaného polyfunkč-
ného komplexu má byť bý-
vanie trvalého charakteru a 
prechodného ubytovania, 
realizované v nízkopodlaž-
ných bytových domoch, v 
menšej miere v mestských 
vilách a objektmi slúžiaci-
mi pre prechodné ubytova-

nie," píše sa v zámere.
 Investor ráta aj s občian-
skou vybavenosťou, ktorú 
majú tvoriť najmä zariade-
nia obchodu a služieb, do-
mova seniorov, internátu a 
predškolského zariadenia. 
Chýbať by nemal ani hotel 
a penzión. Výhľadovo sa tu 
uvažuje aj s umiestnením 
zdravotného strediska. V 
areáli plánujú pre moto-
ristov vybudovať celkovo 
2100 parkovacích miest. Z 
toho 1600 umiestnených v 
podzemnej parkovacej ga-
ráži a 500 na povrchu.
 Investor tvrdí, že reali-
záciou tohto projektu dôj-
de v Petržalke k vybudo-
vaniu nového moderného 
polyfunkčného komplexu 
pre širšie vrstvy obyvateľ-
stva.

(TASR, 
Viz: Fundus Project s.r.o.)
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O čom je občiansky rozpočet Bratislavy? 
Tri projekty za 50 000 eur. BRNO má 16 projektov za 694 000 eur
Neuveriteľný rozdiel 

v počte projektov, 
hlasujúcich, i vo výške 
pridelených peňazí, je 
medzi občianskym roz-
počtom (OR) hlavného 
mesta SR Bratislavy na 
rok 2018 a metropolou 
Moravy v Českej repub-
like, Brnom. 
 Kým Bratislavčania 
mohli koncom minulého 
roka hlasovať o troch pro-
jektoch, na ktoré pôjde 50 
000 eur, obyvatelia Brna 
v participatívnom rozpoč-
te (PR) mali na výber z 83 
návrhov. Z nich na koneč-
ných 16 projektov pôjde 
spolu takmer 694 000 eur 
(17 705 924 mil. českých 
korún). Kým Bratislavča-
nov hlasovalo 1007, Brňa-
nov hlasovalo 11 660...

Výsledky hlasovania v 
BRATISLAVE
 Podľa výsledkov hlaso-
vania, ktoré ešte minulý 
rok oznámil bratislavský 
magistrát, najviac hlasov 
získal projekt Riešenie 
problému túlavých ma-
čiek z kategórie Životné 
prostredie. Za tento pro-
jekt hlasovalo 856 Bra-
tislavčanov. V rovnakej 
kategórii získal projekt Re-
vitalizácia parčíka pri 
nemocnici Antolská 199 
hlasov.
 V kategórii Kultú-
ra a šport uspel projekt 
Spoznaj osobnosti, po 
ktorých sú pomenova-
né ulice v meste, s 87 
hlasmi.
 Z celkových 1 007 
hlasov, 972 Bratislavča-
nov hlasovalo elektronic-

ky na internetovej stránke 
hlavného mesta.
 Možnosť hlasovať pí-
somne v kancelárii prvého 
kontaktu hlavného mesta 
využilo 35 občanov. Pred-
pokladaná suma na úče-
ly Občianskeho rozpoč-
tu 2018 je 50 000 eur. V 
Bratislave žilo v roku 2016 
podľa štatistických údajov 
422 000 obyvateľov.
 Podľa magistrátu ob-
čania, v rámci burzy ná-
padov v roku 2017, zaslali 
42 návrhov, z ktorých 
po odbornom posúdení 
realizovateľnosti a verej-
nej diskusii s občanmi, (na 
ktorej sa zúčastnili piati 
navrhovatelia – pozn. red) 
boli vybraté tie, ktoré môže 
hlavné mesto Bratislava 
uskutočniť v rámci svojich 
kompetencií. Mesto bude 
realizovať jednotlivé pro-
jekty na základe pomeru 
hlasov získaných v prebie-
hajúcom hlasovaní.

O PR v BRNE bol znač-
ný záujem 
 V druhom najväčšom 
meste Českej republiky 
Brne, žilo koncom septem-
bra 2016 – 377 547 ľudí 
(zdroj: brnensky.denik.cz). 
Brno mohlo v participatív-
nom rozpočte hlasovať z 
fi nálnych 83 návrhov. Hla-
sovalo spolu 11 660 ľudí, 
ktorí vybrali celkovo 16 
projektov za takmer 18 mi-
liónov českých korún, teda 
za približne 694-tisíc eur.
 Mesto Brno na začiat-
ku roka 2017 spustilo prvý 
ročník projektu „Dáme 
na vás“, v rámci ktorého 
mohli občania mesta roz-
hodovať o časti rozpočtu. 
Brno sa tak stalo prvým 
štatutárnym mestom v 
Českej republike, ktoré za-
viedlo participatívny roz-
počet na celomestskej 
úrovni.

Kritika občianskeho 
rozpočtu zo strany ak-
tivistov

 Značné výhrady k prí-
prave a realizácii občian-
skeho rozpočtu, nielen na 
rok 2017, majú niektorí ob-
čianski aktivisti. Občian-
sky rozpočet považujú za 
zle pripravený a jeho me-
dializáciu za slabú. Podľa 
občianskej aktivistky Mi-
loslavy Necpalovej, ktorá 
sa občianskym rozpočtom 
zaoberá už roky, od roku 
2015 už nebolo treba dávať 
projekty, ale len námety.
 Námestníčka primáto-
ra Iveta Plšeková, ktorá za 
občiansky rozpočet na ma-
gistráte zodpovedá, uzná-
va, že podnety občanov na 
jednotlivé projekty nie sú 
kompletné, no podľa nej 
občan nevie odhadnúť ná-
klady a často nerozoznáva, 
či jeho podnet sa má rea-
lizovať na majetku mesta, 
mestskej časti, župy, štátu 
či nebodaj súkromnom po-
zemku.

Napísali ste nám
Akoby Bratislavčania stratili záujem 
o svoje kedysi pekné mesto

Vážená redakcia Brati-
slavský kuriér!
 Pred Vianocami som 
navštívila rodinu v Bra-
tislave a samozrejme aj 
obidva vianočné trhy. 
Tento rok sa mi zdali 
krajšie ako minulé roky, 
bolo menej zbytočností 
a jedlo bolo veľmi chut-
né. V porovnaní s trhmi 
v Rakúsku, kde žijem 40 
rokov, bratislavské sú 
svojráznejšie a nepodá-
vajú sa tam chemické 
žbrndy namiesto horú-
cich nápojov, ale dobrá 
medovina alebo červené 
varené víno.
 Keď však ma spre-
vádzajú moji rakúski 
priatelia, dávam dob-
rý pozor, aby sme nešli 
ďalej od starého mesta, 
aby nevideli ako vyzerá 
ostatná Bratislava. 
 Plne súhlasím s pá-
nom Kamilom Petera-
jom, keď v jeho zaujíma-
vom interwiew pre Vaše 
noviny povedal, že Ná-
mestie SNP vyzerá hor-
šie 25 rokov po revolúcii, 
ako 25 rokov pred ňou... 

a nielen toto námestie.
 Všade, kam sa človek 
obzrie - pomaľované steny, 
schátrané budovy, špina 
na uliciach, povaľači oko-
lo Tesca a v parkoch, no 
hrôza... Na takú Bratislavu 
nie som zvyknutá.
 Akoby Bratislavčania 
stratili záujem o svoje 
kedysi pekné mesto a pre-
stali byť naň hrdí....
 Ešte k myšlienke vybu-
dovania dráhy monorailu 
v Bratislave... Je to celkom 
príjemný spôsob dopravy, 
poznám to z Tokia, kde som 
častejšie. Na letisko a z le-
tiska Haneda sa najrýchlej-
šie dostať do Tokia akurát 
monorailom.
 Jedno si ale treba uve-
domiť - že to veľmi mení 
(k horšiemu) vzhľad okolia 
a do mesta ako Bratislava 
sa to vôbec nehodí.  Akurát 
tak okolo mesta.
 Všetko dobré v novom 
roku želá srdečne Teresa 
Dittrich 

Foto: Ilustračné: Archív BK

Budova Magistrátu BratislavyBudova Nové Radnice v Brne

Zaregistrujte sa a získajte 
Cashback až  5% a

Shopping Points!*
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MAGISTRÁT: Na projekty pre ľudí 
bez domova poskytne dotáciu 150 000

Neziskové organi-
zácie, občianske 

združenia či nadácie 
môžu do konca januára 
požiadať hlavné mesto 
SR Bratislavu o dotá-
ciu pre svoje projekty, 
zamerané na integráciu 
a postupnú resocializá-
ciu ľudí bez domova. 
Metropola v tohtoroč-
nom rozpočte vyčlenila 
na tieto účely 150 000 
eur.
 "Podporu integračných 
projektov pre ľudí bez do-
mova považujeme za naj-
efektívnejšiu pri celkovej 
komunitnej rehabilitácii 
tejto skupiny," uviedol v 
tejto súvislosti primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Pripomenul, že v rámci 
zefektívnenia poskytova-
nia dotácie boli upravené 
pravidlá pre ich poskyto-
vanie v súlade so Všeobec-
ne záväzným nariadením 
(VZN) o poskytovaní do-
tácií a návratných fi nanč-
ných výpomocí z rozpočtu 
hlavného mesta.
 Cieľom výzvy je podpo-
ra integračných procesov, 
ich inovácií a ďalších ino-
vatívnych projektov neve-
rejných subjektov pracujú-
cich s ľuďmi bez domova v 
Bratislave.
 Ide najmä o oblasť so-

ciálneho začleňovania so 
zameraním na podporu 
zdravia, právnu pomoc, 
duchovnú pomoc, psycho-
logickú pomoc, využitie 
voľného času, tréning so-
ciálnych zručností, vzdelá-
vanie, pomoc v komunite, 
tvorivé dielne a ďalšie akti-
vity.
 Oprávneným žiadate-
ľom je právnická osoba, 
ktorej zakladateľom nie je 
hlavné mesto a je opráv-
nená poskytovať sociálnu 
starostlivosť na základe 
Rozhodnutia o udelení 
akreditácie na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately alebo Registračnej 
karty poskytovateľa sociál-
nej služby.

(TASR, ilustr. foto: BK)

JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Pred dvomi rokmi som 
si postavil garáž na 
vlastnom pozemku. 
Prístup ku garáži mám 
z verejnej komuniká-
cie, ale medzi verejnou 
komunikáciou a mojím 
vjazdom do garáže je 
úzky pás pozemku, 
ktorý kúpil jeden pán 
a teraz nastali problé-
my. Žiada, aby som si 
pozemok odkúpil, ale 
za cenu, ktorú pova-
žujem za vysokú. Dal 
mi ultimátum, že ak si 
pozemok do určitého 
času neodkúpim, bude 
mi brániť vo vjazde do 
garáže. Má právo mi 
znemožniť prístup do 
garáže? 
 Problém, ktorý ste po-
písali je možné posúdiť z 
viacerých hľadísk. Na jed-
nej strane sú všeobecné 
práva vlastníka predmet 
svojho vlastníctva držať, 
užívať, požívať jeho plody 
a úžitky a nakladať s ním 
(§123 Občianskeho zá-
konníka). Tieto práva má 
ako majiteľ pozemku cez 
ktorý vchádzate do svo-
jej garáže a rovnako máte 
tieto práva aj vy ako vlast-
ník stavby. Na druhej stra-
ne, na to, aby ste vy mohli 
užívať svoje vlastníctvo 
musíte v určitej miere 
obmedziť vlastníctvo inej 
osoby. Preto je potrebné 
na to, aby ste mohli pre-
chádzať cez pozemok iné-
ho vlastníka mať zriadené 
právo vecného bremena 
spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu cez 
cudzí pozemok. Vecné 
bremená patria do okru-
hu vecných práv k cudzím 
veciam a ich podstatou 
je obmedzenie vlastníka 
nehnuteľnej veci v pro-
spech niekoho iného tak, 
že je povinný niečo str-
pieť, niečoho sa zdržať 
alebo niečo konať. Vecné 
bremená vznikajú písom-
nou zmluvou, na základe 
závetu v spojení s výsled-
kami konania o dedičstve, 
schválenou dohodou de-
dičov, rozhodnutím prís-
lušného orgánu alebo zo 
zákona. Právo zodpove-
dajúce vecnému bremenu 
možno tiež nadobudnúť 
výkonom práva (vydrža-
ním). Na nadobudnutie 
práva zodpovedajúceho 
vecným bremenám je po-
trebný vklad do katastra 
nehnuteľností. 
 Vo Vašom prípade je 
nepochybne najistejším 
riešením odkúpenie po-
zemku, cez ktorý vchá-
dzate do garáže. Nado-
budnutím vlastníckeho 
práva k pozemku by ste 
si trvale zabezpečili bez-

problémový vjazd. Ak 
je problémom cena, od-
porúčam pokúsiť sa ešte 
rokovaním dosiahnuť 
zníženie ceny a možný 
kompromis.  V prípa-
de, že sa nedohodnete 
na predaji pozemku, cez 
ktorý prechádzate do 
vašej garáže, je potrebné 
zriadiť vecné bremeno 
práva prechodu a pre-
jazdu cez pozemok. Opäť 
máte možnosť písomnou 
dohodou zriadiť vecné 
bremeno, pravdepodob-
ne za určitú náhradu. 
Ak by ste sa nedokázali s 
vlastníkom pozemku do-
hodnúť, do úvahy vo Va-
šom prípade prichádza 
aj aplikácia ustanovenia 
§151o ods. 3 Občianske-
ho zákonníka spočívajú-
ceho v tzv. práve cesty. 
Ak nie je vlastník stav-
by zároveň vlastníkom 
priľahlého pozemku a 
prístup vlastníka k stav-
be nemožno zabezpečiť 
inak, súd môže na návrh 
vlastníka zriadiť vec-
né bremeno v prospech 
vlastníka stavby spočí-
vajúce v práve cesty cez 
priľahlý pozemok. Ďal-
šou možnosťou je pre-
skúmať, či nie sú splnené 
podmienky pre vydrža-
nie práva zodpovedajú-
ceho vecnému bremenu, 
čo z popisu situácie v 
ktorom uvádzate, že prá-
vo vjazdu vykonávate len 
dva roky pravdepodobne 
nenastalo. 
 Odporúčam preto 
rokovať s vlastníkom po-
zemku o všetkých mož-
nostiach riešenia prob-
lému v snahe vyhnúť sa 
jednostranným krokom, 
ktoré by vyhrotili situá-
ciu a skomplikovali uží-
vanie vašej garáže. Záro-
veň si môžete pripraviť 
kvalifi kované podanie na 
súd s návrhom na zriade-
nie vecného bremena.

Biznis centrum Apollo 1 chcú 
začať búrať už v marci

(Dokončenie zo str. 1)
 
 Celkové náklady by sa 
mali pohybovať na úrovni 
3,1 milióna eur. "Sanácia 
objektu polyfunkčného 
centra je nevyhnutná z 
bezpečnostných a ekono-
mických dôvodov," píše 
sa v zámere. Asanácia 
polyfunkčného komplexu 
Apollo Bussines Center I 
bude prebiehať v niekoľ-
kých etapách. Najprv sa 
odpoja a demontujú všet-
ky technické zariadenia 
budovy. Ďalej sa demon-
tujú všetky nenosné kon-
štrukcie a až následne sa 
postupne asanuje nosná 
konštrukcia. Vybúraný 
materiál sa odvezie na ďal-
šie využitie, spracovanie či 
zneškodnenie. V zámere sa 
uvádza, že pri odstraňova-
ní stavby nie je vzhľadom 
na jej súčasný stav a bez-

prostredné okolie prípust-
né použitie trhavín.
 Developerom novej bu-
dovy, ktorá ma na pozemku 
vyrásť, má byť skupina HB 
Reavis. "Apollo Business 
Centrum I potrebuje kom-
plexnú zmenu, vzhľadom 
na statickú chybu projektu, 
budova je navyše technolo-
gicky opotrebovaná, nový 
projekt je lepším riešením 
ako sanácia existujúceho," 
uviedol v júni 2016 gene-
rálny riaditeľ HB Reavis 
Group Pavel Trenka.
 V pláne je postaviť v 
tejto lokalite novú budo-
vu veľkosťou podobnú sú-
časnej nehnuteľnosti. Jej 
súčasťou budú kancelárie, 
maloobchodné aj voľnoča-
sové prevádzky poskytujú-
ce služby miestnej komu-
nite aj rastúcim fi rmám v 
Bratislave.

(text a foto TASR)

Ukázali, ako si predstavujú verejný priestor na Kamennom námestí

Za priestor Kamen-
ného námestia a 

okolia bývalého Hotela 
Kyjev sa hanbí viac ako 
80 percent obyvateľov 
Bratislavy. Horšie na 
tom je už len Železnič-
ná stanica a bývalá sta-
nica pre autobusy. Vy-
plýva to z prieskumu, 
ktorý pre spoločnosť 
LORDSHIP vykonala 
začiatkom decembra 
agentúra Stem/Mark na 
vzorke 500 responden-
tov z Bratislavy.
 Najviac respondentov 
si želá, aby priestor Ka-
menného námestia ply-
nulo nadväzoval na histo-

rické centrum, poskytoval 
miesto pre služby a zábavu, 
ale aj oddych a kultúru. Vy-
jadrilo sa tak až 69 percent 
respondentov. Z výsledkov 
prieskumu akcentuje aj do-
plnková zeleň (59 percent 
respondentov), priestor 
pre služby, zábavu a ná-
kupy (42 percent) alebo 

kultúru (39 percent).
 Obyvateľom mesta naj-
častejšie v tomto priestore 
prekážajú bezdomovci a 
špina, a chýbajú verejné a 
komunitné priestory. Vý-
skumný analytik Václav 
Forst zo Stem/Mark zhrnul 
výsledky: „Z výskumu je 
vidieť, že súčasná situácia v 
okolí Kamenného námestia 
nie je Bratislavčanom ľaho-
stajná. Aktuálnu situáciu v 
lokalite pociťujú ako veľmi 
nepríjemnú a problémovú, 
ale súčasne veria, že lokali-
ta má veľký potenciál a je 
nutné ju rýchlo oživiť. Pri 
mnohých respondentoch 
sme tiež zaznamenali aj 

pozitívne asociácie navia-
zané na osobné spomienky 
z doby, keď bol komplex 
nový a fungoval.“ Po zmene 
volá takmer každý
 Spoločnosť LORD-
SHIP, ktorá vlastní objekt 
bývalého hotela a niektoré 
pozemky v okolí, zadala 
výskumnej agentúre Stem/

Mark úlohu vypracovať 
prieskum medzi Bratislav-
čanmi. „Najvýraznejším 
výsledkom je, že ľudia chcú 
v tomto priestore zmenu. 
Pokúsime sa zapracovať 
do našich budúcich plánov 
veci, ktorých sa Bratislav-
čania najviac dožadujú,“ 
povedal Rostislav Novák, 
generálny riaditeľ spoloč-
nosti LORDSHIP.
 Rostislav Novák začiat-
kom decembra previedol 
novinárov budovou bý-
valého Hotela Kyjev. Vy-
svetlil im, že spoločnosť 
LORDSHIP chce objekt 
zrekonštruovať a vytvoriť v 
priestore ulíc Rajská a Cin-
torínska nové námestie. 
Jeho účel bol tiež predme-
tom výskumu. „Výsledky 
prieskumu stále vyhod-

nocujeme. Najmä to, čo z 
toho je možné realizovať a, 
pochopiteľne, aj udržiavať. 
Želania obyvateľov berie-
me veľmi vážne a hľadáme 
riešenia. Nechceme vytvo-
riť iba hodnotné miesto, 
ale najmä miesto živé, pul-
zujúce energiou, na ktoré 
sa budú Bratislavčania radi 
vracať, aby tu trávili svoj 
čas,“ vysvetlil Novák. 
 Britský investor LORD-
SHIP v spolupráci s Tes-
com už na jar začne pláno-
vanú rekonštrukciu časti 
Kamenného námestia. Au-
tormi jeho novej tváre sú 
renomovaní architekti z 
kancelárie A1 ReSpect, 
ktorí stoja napríklad aj za 
oceňovanou Euroveou. 

(red, Lordship - Lord-
ship-vizualizácie)
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Koncom roka nás čakajú komunálne voľby, 
nie všetci chcú na starostovskej stoličke pokračovať
(Dokončenie zo str. 1)

 V  areáli bývalej základ-
nej školy na Charkovskej uli-
ci aktuálne dokončujú nový 
oddychový park, pričom bu-
dova bývalej základnej školy 
sa po ukončení investícii zo 
strany Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky zmení na 
Múzeum školstva a pedago-
giky, ktoré bude do nej pre-
sťahované.
 Vybudovali novú hasič-
skú zbrojnicu pre Dobrovoľ-
ný hasičský zbor mestskej 
časti, ktorá bola slávnostne 
otvorená pri príležitosti 140. 
výročia založenia zboru.
 V  rámci znižovania 
energetickej náročnosti bu-
dov zateplili objekt viacúče-
lového zariadenia na ulici 
Štefana Králika, ďalej zatep-
lili časť budovy Istracentra 
(dom kultúry) a  Materskej 
školy na ulici M. Marečka 
20. 
 
DÚBRAVKA
 Starosta Dúbravky 
Martin Zaťovič sa plánuje 
uchádzať v komunálnych 
voľbách opätovne o dôve-
ru Dúbravčanov. Chcel by 
v ďalšom volebnom období 
pokračovať v rozbehnutých 
projektoch, spolupráci s 
obyvateľmi a komunitami a 
obnove Dúbravky. 

JAROVCE
 Starosta Pavel Škodler 
zatiaľ uvažuje o  opätovnej 
kandidatúre. Hodnotí rok 
ako úspešný a fi nančne ná-
ročný. Vybudovali  spevne-
nú plochu na Trnkovej ul., 
revitalizovali priestor parku 
pred MÚ, opravili pešiu ko-
munikáciu na Mandľovej ul., 
oplotili cintorín a športový 
areál TJ Jarovce, zrealizova-
li nadstavbu ZŠ (výstavba 3. 
nadzemného podlažia) a vý-
menu kotolne ZŠ. 

KARLOVA VES
 Starostka Dana Čaho-
jová sa chce o  svojom prí-
padnom pokračovaní v po-
zícii poradiť najskôr doma. 
Posledný rok hodnotí ako 
príliš krátky na to, aby stihla 
všetko, čo si zaumienila v 

pracovnom aj osobnom ži-
vote. Našťastie s každým 
novým rokom podľa nej pre 
nás prichádzajú aj nové šan-
ce. Cesta k cieľu je zložená 
z nespočetných pokusov a 
námahy. „Som optimista. 
Je jedno, či ste starostom, 
maliarom alebo záhradní-
kom. Som presvedčená, že 
ak je námaha dobre vynalo-
žená, nesie v sebe semienko 
úspechu.“ dodáva starostka

LAMAČ
 Starosta Peter Šramko 
sa chce otázkou opätovnej 
kandidatúry zaoberať až 
v priebehu roka.

NOVÉ MESTO
 Starosta Rudolf Kusý 
plánuje opäť kandidovať. 
Čo sa týka uplynulého roku, 
zrekonštruovali ôsme denné 
centrum seniorov (klub dô-
chodcov) na Športovej uli-
ci,  ZŠ Riazanská má novú, 
modernú kuchyňu. Na ZŠ 
Jeséniova vybudovali krásnu 
drevenú nadstavbu, v ktorej 
pribudli dve nové triedy, zá-
roveň urobili novú strechu.
 Na Kolibe vybudovali 
unikátny park Gaštanica. 
Na 17  000 m2 stavebné-
ho pozemku urobili jeden 
z najkrajších parkov na Slo-
vensku - park Jama. Začali 
s  obnovou stromoradí - pr-
vou fázou na Kraskovej ulici 
a na Ulici odbojárov. 
 Na ZŠ Kalinčiakova 
vznikol nový športový are-
ál - jeden z  najlepších na 
Slovensku vybudovaný pri 
základnej škole. Dve kvalit-
né ihriská - veľké s  umelou 
trávou a menšie s  trávovým 
kobercom, bežecká drá-
ha.  Tretí park, ktorému sa 
v tomto roku venovali, je na 
Bielom kríži, ktorý si  robia 
sami.
 Pre futbalistov v  Novo-
mestskom športovom klube 
1922 vybudovali osvetlenie, 
aby mohli trénovať aj vo 
večerných hodinách. Zre-
konštruovali športovisko na 
Teplickej. 

PETRŽALKA
 Starosta Vladimír Bajan 
nechce zatiaľ pokračova-
nie starostovskej dráhy 

komentovať. Minulý rok 
v rozpočte vyčlenili historic-
ky najvyššiu sumu – takmer 
800-tisíc eur na opravu 
ciest, chodníkov a  terás. 
Okrem toho zastupiteľstvo z 
prebytku hospodárenia  vy-
členilo fi nančné prostried-
ky na rekonštrukciu ďalších 
komunikácií v celkovej výš-
ke 250-tisíc eur. Opravili 
chodníky na Pankúchovej,  
na Tupolevovej (tu  opra-
vili aj celé parkovisko), na 
Medveďovej, na Holíčskej, 
parkovisko na Fedinovej a 
na Mlynarovičovej ulici pri 
trhovisku.. 
 S  obyvateľmi spolupra-
covali aj pri výstavbe nových 
chodníkov  - na Vyšehrad-
skej, Iľjušinovej a Jankolovej, 
kde vedie chodník k detské-
mu ihrisku, pri Chorvát-
skom ramene, ktorý vedie 
z Lachovej k lávke cez kanál. 
Doteraz sa k  nej totiž ľudia 
dostali len po trávniku. Na 
túto výstavbu vyčlenili 45-ti-
síc eur. 
 Mestská časť za posled-
né mesiace investovala do 
rekonštrukcií materských 
a základných škôl tiež nema-
lú sumu – až 550-tisíc eur. 
Rekonštruovali sme predo-
všetkým hygienické zaria-
denia, vymenili sme rozvody 
vody a kanalizácie, obklady, 
dlažby aj sanitu.
 Okrem toho sme začali 
s  rekonštrukciou DK Lúky 
a  DK Zrkadlový háj, kde sa 
robila predovšetkým stre-
cha. Dali sme do užívania 
ďalší, 24-árový, výbeh pre 
psov – na Vyšehradskej uli-
ci. 
 Na čo je starosta  mi-
moriadne hrdý, je, že už od 
jesene slúži multifunkčné 
ihrisko pre deti aj dospelých 
Jama, ktoré sa zatiaľ stretlo 
len s  pozitívnou odozvou, 
a  že sa v  termíne podarilo 
dokončiť rekonštrukciu bu-
dovy MŠ na Vyšehradskej. 
 „Našou najťažšou úlo-
hou ale je nájsť kvalifi kova-
né učiteľky predovšetkým 
do materských škôl. Nie je 
žiadnym tajomstvom, že 
Petržalka sa s  týmto prob-
lémom borí už dlho. Ne-
dostatok pedagógov nielen 
v  materských, ale aj v  zák-

ladných školách úzko súvisí 
s  ich fi nančným ohodnote-
ním. Mojou prioritou stále 
je nájsť spôsob, ako učiteľov 
zastabilizovať, ako im pri-
dať. Podarilo sa mi v spolu-
práci s  bývalým predsedom 
BSK Pavlom Frešom vybaviť 
15 miest v  stredoškolskom 
internáte na Vranovskej 
ulici, ktoré sme poskytli 
na ubytovanie mimobrati-
slavským učiteľom za veľmi 
výhodných fi nančných pod-
mienok – v podstate za po-
platok, aký platia študenti. 
Išli sme však ešte ďalej – pe-
dagógom, ktorí sa rozhodnú 
pracovať v  novej škôlke na 
Vyšehradskej, ponúkame 
náborový príspevok 750 eur 
hrubého,“ dodal Bajan.

PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE
 Starostka Alžbeta Ož-
valdová sa k  opätovnej 
kandidatúre nevyjadrila. 
Vlani  dokončili rekonštruk-
cie budov patriacich pod 
správu mestskej časti: ma-
terské školy, základné školy, 
zdravotné strediská, budovy 
úradu, kultúrne zariadenia, 
požiarna zbrojnica majú 
zrekonštruované strechy, fa-
sády, okná, dvere, hygienic-
ké zariadenia, interiéry. 
 V  hodnote 600-tisíc eur 
úplne vynovili trhovisko na 
Latorickej s  novými stán-
kami, ktoré sú samostatne 
napojené na vodu, elektri-
ku, vybudovali úplne nové 
parkovacie miesta pre oby-
vateľov v  počte 95 kusov, 
dobudovala sa cyklotrasa 
smerom na Rovinku.
 „Hrdá som na to, že všet-
ky trojročné deti z Podunaj-
ských Biskupíc sú umiestne-
né v našich škôlkach a pred 
zavedením akejkoľvek par-
kovacej politiky budujeme 
nové parkovacie miesta pre 
našich obyvateľov, a  koneč-
ne sa začala budovať R7 na 
našom území,“ dodala sta-
rostka.

RAČA
 Starosta Peter Pilinský 
uvažuje o  opätovnom sa 
uchádzaní na post starostu. 
Rok 2017 považuje za veľmi 
aktívny z  hľadiska samo-

správnych činností. Veľkú 
pozornosť venovali opra-
vám ciest a  chodníkov, či 
už v správe hlavného mesta 
a tiež v správe mestskej časti. 
Ešte pred letom bola opra-
vená Detvianska ulica a časť 
Dopravnej ulice, v októbri sa 
celoplošne opravila vyťaže-
ná Kubačova ulica a tiež časť 
Púchovskej ulice. Opravili 
sa aj bezbariérové priecho-
dy pre chodcov, chodník na 
Cyprichovej ulici, ktorý bol 
skutočne v  dezolátnom sta-
ve. 
 Podarilo sa odstrániť 
viac ako 301 ton odpadu ne-
legálne uloženého na verej-
ných priestranstvách. „Som 
rád, že sme sa výrazne posu-
nuli k vyriešeniu a dúfam že 
aj defi nitívnemu zažehnaniu 
problému našich obyvateľov 
na Mrázovej ulici, ktorým 
po každom výdatnejšom 
daždi vytopilo domy aj zá-
hrady a  celá ich ulica bola 
takmer po kolená pod vo-
dou. Som hrdý, že sme tento 
rok stihli kompletne zrekon-
štruovať a tiež rozšíriť aj po-
slednú materskú školu – MŠ 
Pri Šajbách,“ dodal starosta. 

RUSOVCE
 Starosta Dušan Antoš 
ešte nie je rozhodnutý, či 
chce pokračovať. V  uply-
nulom roku sa im podarilo  
vybudovať 13 vsakovačiek, 
rekonštruovali schody   na 
náučnom chodníku   nad 
kanálom, zakúpili traktor s 
príslušenstvom aj na zim-
nú údržbu, vybudovali sme 
23 parkovacích miest pri 
futbalovom klube, spustili 
novú web stránku, dosa-
dili v rámci revitalizácie 
20 stromov na Gaštanovej 
aleji, opravili dlažbu na uli-
ciach Kovacsova, Balkán-
ska a  Gerulatská. Zároveň 
vymenili aj posledné okná 
na ZŠ a  telocvični, odkana-
lizovali ulice Gerulatská a 
Maďarska, čo boli posledné 
ulice bez kanalizácie v  MČ. 

VAJNORY
 Starosta Ján Mrva sa ku 
opätovnej kandidatúre ne-
vyjadril. V  rámci mestskej 
časti sa im tento rok podari-
lo rozbehnúť dlhodobo pri-

pravované projekty. Už v no-
vembri začali s prístavbou 5 
tried v ZŠ Kataríny Brúdero-
vej. Prírastok detí vo Vajno-
roch má trvalý trend preto 
je potrebné zvýšiť kapacitu 
aj komfort vyučovania v zá-
kladnej škole. Z  jari začnú 
druhú stavbu, vďaka ktorej 
pribudnú 4 triedy v  mater-
skej škôlke. Pre obyvateľov 
Vajnôr ale aj pre ostatných 
cykloturistov z  regiónu za-
čali stavať cyklochodník Pri 
starom letisku. 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
 Starosta Jozef Krúpa sa 
vyjadril, že pokiaľ bude mať 
podporu ľudí v  Záhorskej 
Bystrici,  chcel by kandi-
dovať aj v budúcom voleb-
nom období. V  minulom 
roku sa im podarilo rozšíriť 
materskú školu o jednu trie-
du, čo znamená, že tu môžu 
umiestniť o 20 detí viac. Zá-
roveň  uspeli aj s ďalším pro-
jektom zvýšenia kapacity 
škôlky o  dve triedy a  jedá-
leň, keď získali z eurofondov 
640  000 eur. V  súčasnos-
ti robia výber dodávateľa, 
s dostavbou škôlky by  chceli 
začať na jar budúceho roka. 
Čo sa týka základnej školy, 
pripravili projekt rozšírenia, 
pričom prvá etapa počíta 
s prístavbou dvoch tried, na 
tento projekt už majú sta-
vebné povolenie a  vybrané-
ho dodávateľa, s  realizáciou 
začínajú taktiež na jar 2018. 
 V  areáli školy pokraču-
je výstavba multifunkčnej 
športovej haly, novej moder-
nej telocvične. Po jej dokon-
čení bude začiatkom budú-
ceho školského roka slúžiť 
najmä deťom ale aj všetkých 
športovo založeným obča-
nom v našej mestskej časti. 
 Ďalšou našou prioritou 
bola oprava ciest a  chod-
níkov. Skultivovali priestor 
medzi poštou a  požiarnou 
zbrojnicou, ktorý vydláždili. 
Bola dokončená očakávaná 
svetelná križovatka na ulici 
Čsl. Tankistov – Bratislav-
ská. Na žiadosť veľkého poč-
tu obyvateľov osadili tabule, 
ktorý vyzývajú na zachová-
vanie pokoja v nedeľu a po-
čas sviatkov. 

(red)           

Prvú časť Národného centra rýchlostnej kanoistiky dokončia v tomto roku
Prvá etapa projektu 

Národného centra 
rýchlostnej kanoistiky 
a veslovania má byť 
hotová už tento rok.
Uviedol to generálny 
manažér Slovenského 
zväzu rýchlostnej kano-
istiky Boris Bergendi, 
ktorý už v najbližších 
dňoch odovzdá staveb-
ného úradu v Jarov-
ciach všetky dokumen-

ty potrebné na územné 
konanie.
 "Máme pripravené 
všetky požadované doku-
menty, súhlasné stanoviská 
všetkých dotknutých sub-
jektov, projekt pre územné 
konanie aj environmentál-
nu štúdiu," povedal Ber-
gendi, ktorý očakáva, že 
stavebné povolenie bude 
mať zväz v rukách v sep-
tembri tohto roka.

 "Do konca roka 2018 by 
sme teda stihli vybudovať 
infraštruktúru a priame 
cestné spojenie od hrádze 
do cieľového areálu, čo je 
vlastne prvá etapa reali-
zácie projektu," doplnil 
Bergendi s tým, že projekt 
prekonzultovali s odborom 
športu na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a 
športu SR a olympijským 
výborom tak, aby ju v tom-

to čase dokázali reálne zre-
alizovať.
 Predbežné náklady na 
prvú etapu budú predsta-
vovať takmer dva milió-
ny eur. Národné centrum 
rýchlostnej kanoistiky na 
Zemníku sa má stať dejis-
kom prestížnych medziná-
rodných podujatí. Projekt, 
ktorý sa mal začať stavať 
začiatkom roku 2017, 
predstavil v roku 2016 Slo-

venský zväz rých-
lostnej kanoistiky, 
ktorý získal po-
zemky v okolí ja-
zera do prenájmu 
na 50 rokov.
 

(TASR)
Viz:pavlech-pauli-

šin, JFatelier
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Allan Mikušek, 
Michal David a Vašo Patejdl
odovzdajú fanúšikovi gitaru podpísanú 
slovenskými a českými legendami

Galakoncert Allana 
Mikušeka, ktorý 

spojí slovenskú a čes-
kú hudobnú scénu, sa 
uskutoční už koncom 
tohto mesiaca. Na jed-
nom pódiu sa predsta-
via spevácke esá ako 
Michal David, Vašo Pa-
tejdl, František Nedvěd, 
Beáta Dubasová, Peter 
Cmorik a mnoho ďal-
ších.
 Oslava dvoch jubileí 
jedného z najvýraznej-
ších slovenských country 
spevákov sa uskutoční na 
sklonku januára.  Na kon-
certe  nesúcom názov Ga-
lakoncert Allan Miku-
šek 50-25 + hostia sa v 
bratislavskej HANT aréne 
na jednom pódiu stretnú 
zaujímavé tváre slovenskej 
i českej hudobnej scény. 
Návštevníci tejto hudob-
nej udalosti sa môžu tešiť 
na silný zážitok a obrovskú 
škálu hudobných žánrov. 
Jeden z návštevníkov si 
domov odnesie i hodnotný 
darček, ktorý mu priamo 
na pódiu odovzdá osláve-
nec Allan Mikušek spolu 
s Michalom Davidom a 
Vašom Patejdlom.
 Počas takmer trojhodi-
nového programu sa po-
stupne vystúpia zaujímaví 
hostia. Všetci avizovaní vy-

stupujúci  sú s Mikušekom 
spojení či už profesionálne, 
alebo dlhoročnými pria-
teľstvami. Diváci sa môžu 
tešiť na Frantu Nedvěda  
a Tie break,  Tučňákov, 
Petra Kocmana, To-
máša Linku či Michae-
lu Tučnú. Interpreti sa 
predstavia s nestarnúcimi 
country skladbami, ktoré 
sú Mikušekovi najbližšie. 
Jubilejný koncert však bude 
postupne gradovať a náv-
števníci zažijú ochutnávku 
popu, či pop-rocku, ktoré 
im zaspievajú zástupcovia 
domácej hudobnej scény.  
Svojim chrapľákom publi-
ku ponúkne niekoľko pies-
ní i Peter Cmorik. Jed-
nou z nich bude i n známa 
skladba Kam som rozum 
dal? Nežnejšie pohlavie 
počas koncertu zastúpi aj 
Beáta Dubasová, kto-
rá zaspieva okrem ďalších 
piesní známy hit Dievča 
z reklamy. Azda najoča-
kávanejším slovenským vy-
stúpením večera bude, keď 
pódium ovládne legendár-
ny Vašo Patejdl a okrem 
spoločnej skladby s Miku-
šekom, či piesne z jeho só-
lovej dráhy publiku zahrá a 
zaspieva skladbu Kaskadér. 

(rl)
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Réžia: Michal Spišák Premiéra: 12. 1. 2018
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Eric Emmanuel Schmitt

12. januára predstavilo Mest-
ské divadlo P. O. Hviezdoslava 
premiéru hry od francúzske-
ho autora Erica Emmanuela 
Schmitta s názvom – Tekto-
nika citov. Dej inscenácie sa 
odohráva v Paríži a hlavnými 
postavami sú skúsená mi-
nisterská pracovníčka Diana 
(Petra Vajdová) a úspešný 
a pohľadný podnikateľ Ri-
chard. Sú šťastní a zaľúbení... 
a možno v tom je problém. 
Dokonalosť začne Dianu nu-
diť a napriek nesúhlasu svojej 
matky Madame de Pomme-
ray, ktorú bravúrne stvárňu-
je Božidara Turzonovová, sa 
rozhodne vyskúšať Richar-
dove city. Do svojho boja za-
tiahne aj dve neznáme ženy 
- Elinu (Dominika Žiarano-
vá) a Rodicu (Jana Valocká). 
Na prvý pohľad majstrovský 
plán zmení lásku na nenávisť 
a boj. Kto zvíťazí? A ide tu vô-
bec o víťazstvo?
 Inscenácia spracúva tému 
večnej ľudskej nespokojnos-
ti a ponúka ukážku toho, čo 
môže spôsobiť nesprávne 
životné rozhodnutie. Tekto-
niku citov si môžete pozrieť 
5.2., 27.2., 8.3. a 20.3. o 19.00 
hod. v Mestskom divadle P. 
O. Hviezdoslava. 

Týždeň komédie – 6 dní 
divadelnej zábavy

Miesto smiechu, zábavy a 
dobrej nálady. Na také sa 
zmení Mestské divadlo P. O. 
Hviezdoslava prvý aprílo-
vý týždeň. Muži, ktorí majú 
podvod ako zamestnanie, 
biochemik so svojimi vrchol-
mi, pádmi a evolúciou, no aj 
večný boj žensko-mužského 
sveta. Od 3. apríla 2018 do 9. 
apríla 2018 si môžete v rámci 
Týždňa komédie pozrieť 6 
kvalitných slovenských a čes-
kých hier so začiatkom vždy 
o 19 - stej.

Utorok – Gogoľov pohľad 
na svet
Týždeň komédie v tomto 
roku prinesie na divadelné 
dosky až 6 slovenských a čes-
kých hier. Slovenské komor-
né divadlo Martin predstaví 
ako prvé kolotoč zábavy v 

utorok - 3. apríla s insce-
náciou Hráči. V Gogoľovej 
inteligentnej komédii divák 
spozná nielen kritický obraz 
sveta, ale najmä tragikomic-
ký príbeh jednej ľudskej am-
bicióznosti.

Streda – Aj biochémia 
môže byť vtipná
4. apríla, sa o zábavu postará 
Mestské divadlo Brno s hrou 
Dotkni sa vesmíru. Bohu-
mil Plánovský, vedúci skupi-
ny Biochémie a molekulárnej 
biológie, dosiahol najvyššiu 
métu – podarilo sa mu obja-
viť mechanizmus vzniku no-
vého druhu a teda podstatu 
evolúcie. Toto je  východisko-
vá situácia  komédie René 
Levínského, komédie o ceste 
z vrcholu až na samé dno a 
potom zase ďalej.

Štvrtok – Čo si myslia 
muži o ženách?
5. apríl bude patriť Divad-
lu Andreja Bagara v Nitre. 
Chceli by ste vedieť, čo si 
muži myslia o ženách? Tak si 
prídite pozrieť predstavenie 
Testosterón, v ktorom hlav-
ní hrdinovia odhalia podsta-
tu „mužského všehomíru“. 
Pripravte sa na zamotané 
situácie, perlivé dialógy, situ-
ačnú komiku, no aj neočaká-
vané dejové zvraty.

Piatok – Manželstvo s hu-
morom
Ach, tie ženy! To nie je 
povzdych, ale názov hry naj-
lepšieho svetového kome-
diografa Georgesa Feydeaua, 
ktoré na konci týždňa - 6. 
apríla v MDPOH predstaví 
trnavské Divadlo Jána Palá-
rika. Jedna noc, jeden deň, 
jeden dom a dva manželské 
páry. To je recept na kolotoč 
komických kotrmelcov. Čo 
sa môže stať, ak má posla-
nec prijať vo svojom byte vý-
znamného starostu, no jeho 
manželka sa po dome rada 
pohybuje v negližé? 

Sobota – Na slovíčko s 
pánom prezidentom
7. apríla nakukneme do 
kancelárie Bieleho domu, kde 
sa prezident Charles Smith 
pripravuje na prezidentské 
voľby, v ktorom sú však jeho 
šance viac než mizivé. Vzdať 
sa však neprichádza do úva-
hy. V komédii Davida Mame-
ta s názvom Listopad ste ví-
taní zažiť svet, ktorý vtipne a 
britko komentuje stav súčas-
nej vysokej politiky a ďalších 
spoločenských javov. 

Nedeľa – Nespokojnosť 
sa nevypláca
Záver Týždňa komédie bude 
patriť už spomínanej najno-
všej divadelnej hre Mestské-
ho divadla P. O. Hviezdoslava 
– Tektonika citov. Predsta-
venie o nesprávnom rozhod-
nutí a pýche v láske si môžete 
pozrieť 8. apríla. 

Príďte sa zabaviť do váš-
ho Mestského divadla P. O. 
Hviezdoslava! Viac informá-
cií a predaj vstupeniek na 
www.mdpoh.sk 

foto Peter Chvostek, 
archív divadla Brno

Premiéra v MDPOH - príbeh o pýche v láske a týždeň plný smiechu
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Aká bola BRATISLAVA 2017?
Rok 2017 bol bohatý 

na udalosti v živote 
hlavného mesta. Pripo-
meňme si, čo dôležité, 
podľa nás, sa od za-
čiatku januára 2017 do 
konca decembra 2017 
udialo a o čom  sa písa-
lo. Vyberáme ku každé-
mu mesiacu iba niekoľ-
ko  udalostí. Rozšírenú 
verziu si môžete prečí-
tať na našom webe ba-
kurier.sk 

Január 2017
Ktoré poplatky sú od 
roku 2017 opäť vyššie? 
 Daň z nehnuteľností 
Sadzba pre byty sa zvýši-
la o 30 %, čo predstavuje 
0,66 eur/mesiac (napríklad 
predtým zaplatil majiteľ 
priemerného bytu 26,6 
eur/rok a po novom za-
platí 34,6 eur/rok). Sadzba 
pre domy sa zvýšila o 30 %, 
čo predstavuje 1,675 eur/
mesiac (napríklad predtým 
majiteľ priemerného domu 
zaplatil 66 eur/rok a po no-
vom zaplatí 86 eur/rok)...

Novú parkovaciu politi-
ku mesta preverí proku-
ratúra 
 Mestský poslanec Mi-
lan Vetrák sa kvôli novému 
spoplatneniu parkovania 
v hlavnom meste obracia 
na prokuratúru.Aj keď ta-
kúto reguláciu parkovania 
na mestskom zastupiteľ-
stve 8. 12. 2016 podporil, 
dve otázky v schválenom 
nariadení sú podľa neho v 
rozpore so zákonom, a to s 
princípom nediskriminá-
cie...
 
Február 2017
Zmluvu mesta so Sie-
mensom preverí ÚVO 
 Mestskí poslanci Lu-
cia Štasselová a Ján Mrva 
podali nedávno podnet na 
Úrad pre verejné obstará-
vanie (ÚVO). Dôvodom je 
uzatvorenie zmluvy medzi 
hlavným mestom a spo-
ločnosťou Siemens na do-
dávku komplexnej služby 
správy verejné- ho osvetle-
nia bez súťaže. „Máme po-
dozrenie, že bol porušený 
zákon o verejnom obsta-
rávaní, pretože to bolo za-
dané priamym rokovacím 
konaním a nie verejnou sú-
ťažou,“ povedal Ján Mrva...
 
Magistrát zatiaľ odmie-
ta informovať o výsled-
koch auditu za 100-tisíc 
eur
 O výsledku auditu o 
parkovaní, ktoré si magis-
trát objednal u spoločnos-
ti Deloitte za sto tisíc eur, 
ktoré sú aj peniazmi daňo-
vých poplatníkov, odmieta 
magistrát hl. mesta SR za-
tiaľ informovať...

MAREC 2017
Zákaz hazardu v Brati-
slave neprešiel, mnohí 
volajú po opakovaní 
hlasovania 
 Potom, ako 26. januára 
tohto roka prijalo mestské 
zastupiteľstvo uznesenie, v 
ktorom poverilo primátora 
prípravou VZN o zákaze 
hazardu v Bratislave, pri-
šlo na program rokovania 
zastupiteľstva 16. februára 
hlasovanie o samotnom 
zákaze. Uznesenie nezíska-
lo dostatočný počet hlasov. 
Kým v uznesení z 26. janu-
ára hlasovalo za všetkých 
39 prítomných poslancov 
a šiesti neboli prítomní, v 
prípadne hlasovania o zá-
kaze hazardu bolo zo 41 
prítomných poslancov 24 
za, zdržalo sa 5 a nehlaso-
valo 12...
 
APRÍL 2017
Magistrát sa podľa sta-
rostov zmieta v chaose 
 Regionálne združenie 
mestských častí hlavného 
mesta Bratislava (RZ) ne-
dávno upozornilo, že spo-
lupráca a výkon magistrá-
tu sa ani po polroku, kedy 
starostovia sedemnástich 
mestských častí Bratislavy 
vyjadrili svoju nespokoj-
nosť s riešením problémov 
miestnych samospráv ve-
deniu mesta, nezlepšili...
 
Hlavnému mestu sa ne-
páči kritika Cyklokoalí-
cie, ktorá ho prirovnáva 
k brzde
 Cyklokoalícia žiada 
okamžité navýšenie kom-
petencií mestského cyklo-
koordinátora a radikálny 
rozvoj novej cyklistickej 
infraštruktúry. Ako uvádza 
v stanovisku Cyklokoalícia 
(CK), 28. marca 2017 sa 
uskutočnila prvá Komisia 
pre cyklistickú a pešiu do-
pravu magistrátu hlavné-
ho mesta v roku 2017. Z 
priebehu samotnej komisie 
CK usudzuje, že magistrát 
Bratislavy je najväčšia brz-
da rozvoja cyklistickej do-
pravy v Bratislave...

MÁJ 2017
Mesto chce vyhlásiť sú-
ťaž na verejné osvetle-
nie do konca mája, má 
ísť aj o smart riešenie 
 Verejnú súťaž na no-
vého prevádzkovateľa ve-
rejného osvetlenia v Bra-
tislave chce hlavné mesto 
vyhlásiť do konca mája. 
Lehotu na predkladanie 
ponúk predpokladá do 
konca augusta a ukončenie 
verejného obstarávania do 
konca tohto roka...

Modernizácia električ-
kových tratí je zatiaľ v 
nedohľadne

 Podľa medializovaných 
informácií sa rekonštruk-
cia Dúbravsko-Karloveskej 
radiály mala začať v apríli 
tohto roka. Oslovili sme 
preto primátora Bratislavy 
Iva Nesrovnala s otázkou, 
prečo začiatok moderni-
zácie trate mešká. Podľa 
primátora ale nič nemešká, 
v apríli sa spúšťajú iba pro-
cesy, vraj to niekoľkokrát 
vysvetľoval.
 
JÚN 2017
Parkovisko pod Červe-
ným mostom napokon 
nebude – poslanci ne-
uvoľnili peniaze z roz-
počtu
 Plánované parkovisko, 
ktoré pod Červeným mos-
tom navrhovali vybudovať 
mestskí poslanci Branislav 
Kaliský, Juraj Káčer a Pavol 
Bulla, napokon nebude. S 
parkoviskom predbežne 
súhlasil magistrát a aj Že-
leznice SR, mnohí mestskí 

poslanci mali ale iný ná-
zor...

Mesto ide obstarávať aj 
úsporné LED osvetle-
nie, ktoré podľa vedcov 
nemusí mať iba pozití-
va
 V súvislosti medializo-
vaným tendrom magistrá-
tu na verejné osvetlenie, 
sme sa bližšie pozreli aj 
na iné aspekty úsporného 
LED osvetlenia. V roku 
2016 sa objavili v médiách 
informácie, v ktorých le-
kári varujú, že nesprávne 
osvetlenie môže prispie-
vať k rôznym zdravotným 
problémom...

JÚL 2017
Primátor Nesrovnal: 
Práca mestského za-
stupiteľstva stráca kva-
litu a kompetentnosť
 „Práca mestského za-
stupiteľstva stráca kvalitu 
a kompetentnosť. Poslanci 
podávajú návrhy, ktoré sú 
v rozpore so základnými 
právnymi predpismi. To 
sa týka aj tých posledných, 
ktoré sú v rozpore so záko-
nom o rozpočtových pra-

v i d l á c h 
mesta a 
nedá sa s 
nimi uro-

biť nič iné, ako ich nepod-
písať,“ povedal primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal 
o zvolaní mimoriadneho 
zastupiteľstva k nepodpí-
saným uzneseniam primá-
tora...

Primátor bude informo-
vať o počte herní, ale 
nie o ich rušení 
 Primátor Ivo Nesrovnal 
nemusí informovať mest-
ské zastupiteľstvo o počte 
herní a kasín, ktoré boli 
uzavreté, či zrušené v pria-
mej príčinnej súvislosti s 
nadobudnutím účinnosti 
všeobecne záväzného na-
riadenia hlavného mesta o 
zákaze umiestnenia herní 
na území hlavného mesta 
SR Bratislavy...

AUGUST-SEPTEMBER 
2017
Krajský súd rozhodol, 
že mesto môže Pri kríži 
stavať

 V súvislosti s kauzou 
výstavby náhradných ná-
jomných bytov na ulici Pri 
kríži v Dúbravke sme zis-
tili, že Krajský súd v Brati-
slave svojím rozhodnutím 
zrušil neodkladné opat-
renie vydané Okresným 
súdom Bratislava IV, na 
základe ktorého nemohol 
stavebník (Hl. mesto SR 
Bratislava) vykonávať sta-
vebné práce...

Pamiatkari odmietajú 
zodpovednosť za sú-
časný vzhľad hotela 
Danube 
 Za svojvoľné konanie 
investora, ktorý pri fasáde 
hotela Danube v bratislav-
skom Starom Meste nedo-
držal podmienky Krajské-
ho pamiatkového úradu 
(KPÚ) Bratislava, nemôže 
niesť tento úrad zodpoved-
nosť. Tvrdí to riaditeľ KPÚ 
Peter Jurkovič. „Zdôrazňu-
jeme, že nová fasáda hote-
la nebola pred realizáciou 
prerokovaná na KPÚ Bra-
tislava, ani naším úradom 
odsúhlasená...
 
Polícia: Za sedem me-

siacov vyslali hliadku 
do problematického 
Pentagonu 247-krát
 Obrovskú nespokoj-
nosť so situáciou týkajúcou 
sa tzv. Pentagonu dávajú 
najavo obyvatelia i počas 
leta najmä na sociálnych 
sieťach.Vyjadrujú svoje ná-
zory na to, ako kompetent-
ní a zainteresovaní riešia, 
resp. neriešia situáciu oko-
lo tohto neslávne známeho 
obytného súboru vo Vra-
kuni...
 
OKTÓBER 2017
SPOR o Hlavnú stani-
cu: ŽSR chcú pozemky 
späť
 Železnice Slovenskej 
republiky (ŽSR) po odstú-
pení od zmluvy so spoloč-
nosťou Transprojekt s.r.o. 
(18. septembra 2017) pri-
stúpili k druhému kroku. 
V závere septembra ŽSR 
písomne vyzvali spoloč-
nosť Transprojekt s.r.o. na 
protokolárne odovzdanie 
pozemkov, ktoré sa usku-
točnilo v plánovanom ter-
míne – 5. októbra 2017 

pred bratislavskou hlavnou 
železničnou stanicou...

Ako vyzerá náhradná 
autobusová stanica? 
Pozrite sa s nami …
 Poďte sa pozrieť s nami, 
ako vyzerá náhradná au-
tobusová stanica zvonka i 
zvnútra. Po piatich dňoch 
od otvorenia v nej vládne 
čulý ruch. Navštívili sme 
ju 4. októbra o osemnástej 
hodine. Náhradná autobu-
sová stanica má poskyt-
núť verejnosti vyšší kom-
fort a kvalitnejšie služby. 
Cestujúci si môžu tak ako 
doteraz priamo na stanici 
zakúpiť lístky na autobus, 
dopravné karty či pred-
platné cestovné lístky...
 
Odstránenie plota je na 
dosah ruky! 
 Stavebný úrad Starého 
Mesta vydal Oznámenie o 
začatí konania o nariadení 
na odstránenie oplotenia 
veľvyslanectva USA na 
Hviezdoslavovom námestí. 
Máme tu najvýznamnejší 
posun v kauze oplotenia 
americkej ambasády. Je to 
konečne tu! Za toto sme 

bojovali niekoľko rokov...
VÝZNAMNÁ INVESTÍ-
CIA: Či je žiaduca, musí 
podľa Pellegriniho po-
vedať primátor. Primá-
tor Ivo Nesrovnal: Ja 
ani mesto o tom neroz-
hodujeme… 
 Rozhodnutie k žiados-
tiam dvoch developerov 
– HB Reavis a J&T Real 
Estate – o udelenie štatútu 
významnej investície pre 
ich projekty v Bratislave 
by malo padnúť v októbri, 
najneskôr začiatkom no-
vembra...
 
NOVEMBER 2017
Župan Droba: VÚC by 
sa mohli zrušiť 
 Víťazom župných vo-
lieb v Bratislavskom kraji 
sa stal v sobotu 4. novem-
bra poslanec Národnej 
rady SR Juraj Droba (SaS), 
ktorému zverilo do rúk 
osud kraja, pri 31 % účasti, 
zhruba 37-tisíc voličov...

Hlavnú stanicu čakajú 
len malé zmeny. Hrá sa 
o Filiálku
 Primátor hlavného 
mesta Ivo Nesrovnal sa 
nedávno nechal počuť, že 
verejný priestor na Trnav-
skom mýte naberá na dôle-
žitosti. V tejto súvislosti sa 
vynárajú otázky, aký bude 
osud Hlavnej stanice, na 
ktorú podľa dostupných 
informácií, čakajú zrejme 
len kozmetické zmeny...

DECEMBER 2017:
Prečo sa v Bratislave 
nehovorí o budovaní 
električky nad hlavou, 
tzv. alwegu – monorail? 
Vietnam ho už má! ko-
mentár
 V Bratislave sa už veľmi 
dlho diskutuje o tom, čo 
má byť nosným systémom 
dopravy. Mnohí zaň po-
važujú koľajovú dopravu. 
Z hľadiska nosnosti majú 
pravdu. Veľkokapacitné 
električky skutočne doká-
žu odviesť najviac cestujú-
cich naraz. Otázne je, ako 
rýchlo a ako bezpečne, na 
starých tratiach. Prečo sa 
ale nehovorí o budovaní 
alwegu – nadzemnej elek-
trickej dráhy-tzv. mono-
rail?...

Cena cigánskej pečien-
ky už aj 4 eurá! 
 Ceny mnohých jedál a 
nápojov na bratislavských 
trhoch z roka na rok rastú. 
Jedno z najfrekventovanej-
ších jedál, cigánska pečien-
ka, ktorá mimochodom 
nemá s Vianocami asi nič 
spoločné, sa tento rok na 
trhoch vyšplhala už na 4 
eurá! Ceny na bratislav-
ských vianočných trhoch 
sa pomaly ale isto blížia k 
cenám vo Viedni, či cenám 
na vianočných trhoch v ne-
ďalekom Schloss Hofe...

 (rl, red)
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Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786

Kamila Magálová: 
Milujem Bratislavu a držím jej palce
So slovenskou herečkou, 

Bratislavčankou Kami-
lou Magálovou, sme sa 
pozhovárali o jej vzťahu k 
rodnému mestu, o tom kde 
vyrastala, čo sa jej páči a čo 
by hlavné mesto potrebo-
valo.

Aký je váš vzťah k Bra-
tislave?
K. Magálová: Ja som veľ-
ký patriot. Nie naciona-
lista, ale patriot. Milujem 

Bratislavu, narodila som sa 
na Heydukovej ulici. Moja 
omama bola stará Prešbu-
ráčka aj s opapom. Hovo-
rili tromi rečami – sloven-
sky, maďarsky, nemecky 
a dohovorila sa vtedy celá 
Bratislava. Boli sme v úžas-
nej komunite. Pamätám si 
ešte originál sochy Márie 
Terézie, ktorá stála pred 
Redutou. Je to hrozné že 
tam už nie je... Ale takých 
nerestí sa udialo mnoho. 
 Bratislave držím palce, 
ale nehovorím o nej toľko 
ako východniari, ktorí keď 
sú v hlavnom meste, tak 
stále hovoria o tom výcho-
de. Akože však je to pekné, 
keď sú patrioti a sú hrdí na 
ten východ, ale my tým, že 
žijeme v Bratislave, sa ako-
si k tomu nedostaneme. 

Bratislave by som želala 
aby rozkvitala, aj keď je to 
niekedy ťažké. Ja si ju pa-
mätám ako úplne staručkú, 
so zbúraným vyhoreným 
hradom. Takže sledujem to 
a dúfam, že to bude s ňou 
lepšie.

Kde ste vyrastali a cho-
dili do škôl?
K. Magálová: Na zák-
ladnú školu som chodila 
na Nedbalovu a potom 

som išla na strednú ško-
lu na Makarenkovu, teraz 
je to Einsteinova. Na túto 
školu dávali ten odpad, 
ktorý nikde inde nechceli 
(úsmev)... No pretože ja a 
matematika, fyzika a ché-
mia sme sa nemuseli.
Koho to ale dnes zaujíma? 
Veď na tom javisku sa nik-
to nepýta, že čo ako malá 
mala z matematiky.... No a 
potom som išla na VŠMU. 
Takže som tu zakorenená, 
štyridsať rokov som bývala 
na spomínanej Heyduko-
vej ulici.

Čo sa vám na súčasnej 
Bratislave páči a čo na-
opak vás na nej mrzí?
K. Magálová: Páči sa mi 
staré historické mesto, tie 
jeho kaviarničky, ktoré k 

nemu patria. Dokonca sa 
mi páči aj zóna pri Euro-
vei. Na nábreží sa príjemne 
sedí a keby sa to potiahlo k 
bývalému PKO, čo develo-
peri sľubujú, a aj na druhú 
stranu, tak by to mohlo 
byť veľmi zaujímavé. Kaž-
dé mesto nemá nábrežnú 
zónu pri rieke, čo vytvára 
príjemnú atmosféru.
S čím nie som spokojná je 
infraštruktúra. To je teda 
tragédia. Ja teda jazdím 
vlakom, ale chcem, aby 
som mala kde zaparkovať, 
keď z neho vystúpim. Žiaľ, 
v meste je dnes doprav-
ný kolaps a chaos, je to už 
totálna apokalypsa a ne-
viem čo bude ďalej. Možno 
sa zatvorím doma a už vô-
bec nebudem vychádzať...

Rozhovor robíme na 
krste CD skupiny Prú-
dy, vy ste krstná mama. 
Ako ste sa zoznámili 
s Palom Hammelom a 
ako ste sa ocitli v muzi-
káli Cyrano z predmes-
tia?
K. Magálová: Na muzikál 
Cyrano z predmestia som 
robila konkurz na Novej 
scéne a vybrali si ma. Bola 
som veľmi poctená. No 
a odvtedy sa začalo naše 
priateľstvo, spolupráca a je 
to úžasné dodnes.
 Prúdy sú jedna geniál-
na skupina, ich hudba žije 
dodnes a je aktuálna pre 
mladých, strednú generá-
ciu i pre starých. A to je to, 
čo o kvalite hudby hovorí, 
alebo o skupine, či spevá-
kovi – že sú stále aktuálni.

Čo by ste zapriali Bra-
tislave do ďalšieho ob-
dobia?
K. Magálová: Aby rozkvi-
tala a aby sme do nej mali 
ako chodiť. Netreba ju úpl-
ne zastavať, naopak, histo-
rickej časti trochu pomôcť 
s obnovou. Aj keď mnohé 
jej dominanty, ako naprí-
klad synagóga, sa už ne-
vrátia... Urobili sa tu hroz-
né veci, ale dúfam, že už sa 
také nestanú. Bratislava nie 
je veľké mesto - je to men-
šie a komorné mestečko. 
Zachovajme si ho tak.

Robert Lattacher, 
foto: Patrik Ratajský

150 rokov pamätáme na budúcnosť

Múzeum mesta Bra-
tislavy nepretržite 

existuje od roku 1868. 
Postupne sa rozrást-
lo nielen o historicky 
vzácne zbierkové pred-
mety, ale aj o objekty, v 
ktorých najvýznamnej-
šie zbierky predstavu-
je. Desať tematických 
múzeí so špeciálnymi 
expozíciami je tu pre 
vás, milí návštevníci. 
Budeme radi, keď ich 
v tomto významnom 
roku všetky navštívite 
a prijmete pozvanie na 
množstvo sprievod-
ných podujatí.

VENUJTE 30 MINÚT 
SLÁVY MÚZEU MESTA 
BRATISLAVY
 Podujatia sú výnimoč-
nými stretnutiami verej-
nosti s desiatimi umelca-
mi – vyslancami desiatich 
tematických múzeí MMB a 
ich kurátormi. Rozhovory 
vo Faustovej sieni predsta-
via dva pohľady na expozí-
cie a zbierkové predmety. 
Na záver každého stretnu-
tia je pripravená autogra-
miáda umelcov a výtvarné 
ateliéry pre rodiny s deťmi, 
či návšteva práve prezento-
vaného múzea.
Faustova sieň, soboty 14.30
20. 1. 2018
Lujza Garajová - Schra-
meková, Marta Janovíčko-
vá
Téma: Múzeum historic-
kých interiérov, Apponyi-
ho palác
17. 2. 2018
Lukáš Latinák, Zuzana 
Francová
Téma: Múzeum Arthura 
Fleischmanna
24. 3. 2018
František Kovár , Elena Ku-
rincová
Téma: Múzeum dejín mes-
ta, Stará radnica
21. 4. 2018
Marián Miezga a Marta 
Janovíčková
Téma: Múzeum farmácie, 
lekáreň U červeného raka
19. 5. 2018
Juraj „Šoko“ Tabaček, Jaro-
slava Schmidtová
Téma: Antická Gerulata 
Rusovce
16. 6. 2018
Marián Labud, Daniel 
Hupko
Téma: Múzeum Johanna 
Nepomuka Hummela
22. 9. 2018
Adela Vinczeová, Elena 
Kurincová
Téma: Múzeum vinohrad-

níctva, Apponyiho palác
20. 10. 2018
Kristína Farkašová, Daniel 
Hupko
Téma: Múzeum zbraní, 
Michalská veža
24. 11. 2018
Iveta Malachovská, Kata-
rína Harmadyová
Téma: Hrad Devín
15. 12. 2018
Patrícia Garajová Jarjab-
ková, Zuzana Francová

Téma: Múzeum hodín, 
Dom u Dobrého pastiera
Programom sprevádza Be-
áta Husová

POZDRAVY 
PRE MÚZEUM
22. 4. 2018, 15:00
Hudobný program na 
Hlavnom námestí venova-
ný všetkým návštevníkom 
a priaznivcom Múzea mes-
ta Bratislavy.

GENERÁCIE GENERÁ-
CIÁM / VÝSTAVA K 150. 
VÝROČIU MÚZEA
17. 5. 2017, 18.00
Otvorenie na nádvorí Sta-
rej radnice
Výstava približuje aktivity 
múzea v kontexte kultúr-
nych a spoločenských de-
jín mesta a zrozumiteľne 
predstavuje návštevníkom 
jeho základné funkcie, aký-
mi sú zbieranie, odborné 
spracovanie, ochraňova-
nie, reštaurovanie, uklada-
nie a vystavovanie zbierko-
vých predmetov.

HOVORY ZO STAREJ 
RADNICE
Päť večerov s rozhovormi 
na témy, ktoré nenájdete v 
novej publikácii o dejinách 
Múzea mesta Bratislavy Vo 
víre dejín.
Moderátor večerov Dado 
Nagy
Vždy v stredu, nádvorie 
Starej radnice, 18.00**
27. 6. 2018
Elena Mannová, Štefan 
Gaučík
Téma: Elity v druhej polo-
vici 19. storočia v Bratisla-
ve
11. 7. 2018
Dušan Kováč, Zuzana 
Francová
Téma: Umenie a kultúra v 
medzivojnovej Bratislave 
(obdobie prvej ČSR)
25. 7. 2018
Henrieta Moravčíková, 
Marta Janovíčková
Téma: Urbanizmus mesta 
Bratislavy
22. 8. 2018
Jozef Tancer, Elena Kurin-
cová

Téma: Viacjazyčná Brati-
slava
5. 9. 2018
Maroš Schmidt , Beáta Hu-
sová
Téma: Aby múzeum bolo 
pre všetkých
Možnosti a formy približo-
vania kultúrno-historické-
ho dedičstva
Hudobné predely
Maroš Schmidt - špeciálna 
hudobná produkcia ever-
greenov na pôvodnom gra-
mofóne na kľuku
**V prípade nepriaznivého 
počasia Faustova sieň.

MESTO A JEHO PA-
MÄŤ /MEDZINÁRODNÁ 
KONFERENCIA
17. - 18. 10. 2018
Konferencia je zameraná 
na refl exiu rôznych aspek-
tov dokumentačných, vý-
skumných a prezentačných 
aktivít vo vzťahu k dejinám 
Bratislavy a jej kultúrnemu 
dedičstvu v období rokov 
1868 – 2018 a priblíženie 
paralel a odlišností v histó-
rii aj v súčasnom fungova-
ní múzeí na Slovensku i v 
blízkom zahraničí. Nazna-
čí aktuálne trendy smero-
vania mestských múzeí do 
budúcnosti.

NA TRASE MÚZEÁ
MMB od februára do kon-
ca mája 2018 vyhlasuje sú-
ťaž pre verejnosť NA TRA-
SE MÚZEÁ. Hlavná cena 
elektrobicykel a ďalších 15 
zaujímavých cien. Sloven-
ská pošta, a.s. vydáva pri 
príležitosti výročia MMB 
JUBILEJNÚ ZNÁMKU, 
ktorú inauguruje 30. júna 
2018.

VO VÍRE DEJÍN...
V jubilejnom roku uzrie 
svetlo sveta publikácia, 
ktorá predstavuje dejiny 
múzea na pozadí spolo-
čensko-politických zmien 
v krajine a historických 
udalostí. Čitateľa prevedie 
históriou Múzea mesta 
Bratislavy od okamihu jeho 
založenia v roku 1868 až do 
súčasnosti.
Nad podujatiami prevzal 
záštitu primátor Hlavné-
ho mesta SR Bratislavy Ivo 
Nesrovnal
© Múzeum mesta Bratislavy, 
2018
Design:
www.150múzeum.bratislava.sk
www.muzeum.bratislava.sk
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Tesne pred Vianocami sa v ZOO narodil samček oryxa arabského
Otec Thiory po-

chádza zo ZOO 
Thoiry vo Francúz-
sku. Matka Haiti po-
chádza zo ZOO Dvůr 
Králové. Je to jej tre-
tie mláďa. Prvé bol 
samček, druhé sa-
mička. Pôrod podľa 
ZOO Bratislava bol 
bez komplikácií. Ke-
ďže je Haiti skúsená 
matka, o mláďa sa 
veľmi dobre stará.

 Momentálne je sa-
mica s mláďaťom od-
delená od stáda, prvý 
týždeň strávili obaja 
spolu v maštali, počas 
druhého týždňa chodi-
li spolu do výbehu na 
krátky čas, aby si mláďa 
zvyklo na prostredie a 
naučilo sa chodiť dnu 
do maštale na zavolanie 
chovateľov.
 Od tretieho týždňa 
už je matka s mláďa-

ťom spojená s ostat-
nými členmi stáda a 
obaja preto chodia von 
na dlhší čas, takže ich 
návštevníci budú môcť 
vidieť vo výbehu. Táto 
púštna antilopa je vý-
borne prispôsobená na 
život v drsných a su-
chých podmienkach. V 
hlave má špeciálny sys-
tém ochladzovania krvi, 
aby sa jej neprehrial 
mozog. Telo je sfarbe-

né do pieskovej farby, 
ktorá odráža slnečné 
žiarenie, takže ani to sa 
neprehrieva. Srsť tých-
to zvierat má podsadu, 
ktorá akumuluje teplo 
do zásoby a uvoľňuje ho 
počas chladných zim-
ných nocí. Nohy v zime 
stmavnú, aby si udržali 
teplo.

(red,
 foto: ZOO Bratislava)
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FUTBAL: Najslávnejšie dvojičky Ján a Jozef 
Čapkovičovci sa dožívajú sedemdesiatky
Najslávnejšie dvojič-

ky v dejinách náš-
ho futbalu Ján a Jozef 
Čapkovičovci oslávili 
11. januára veľké jubile-
um - 70. narodeniny. 
Obaja rodení Bratislav-
čania začínali s futba-
lom v Červenej hviezde, 
obaja ako útočníci. 
 Ján svoje kanonierske 
vlohy uplatnil aj medzi se-
niormi, veď v drese Slova-
na nastrieľal sto ligových 
gólov. Z Jozefa sa časom 
stal výborný obranca. Ako 
19-roční prestúpili na Te-
helné pole a s ich mena-
mi je spojených mnoho 
významných úspechov 
nášho klubu. Bratia Čap-
kovičovci nechýbali v 
základnej zostave tímu, 
ktorý v roku 1969 vo fi -
nále Pohára víťazov po-
hárov zdolal v Bazileji 
slávny FC Barcelona a 
Ján prispel k víťazstvu 
3:2 jedným gólom. Oba-
ja zanechali výraznú stopu 
aj v reprezentácii, hoci v 
jednom medzištátnom zá-
pase si spolu nikdy neza-
hrali. Ján štartoval na MS 
1970 v Mexiku, Jozef sa stal 
v roku 1976 majstrom Eu-
rópy.
 Nielen spolu hrávali, 
ale absolvovali aj rovnaké 
školy počnúc základnou, 
pokračujúc strednou (elek-
trotechnická priemyslov-
ka na Zochovej) a končiac 
vysokou (VŠE v Bratislave). 
Boli spolu, aj keď neboli 
spolu. ,,Jano sa zúčastnil 
na MS 1970 v Mexiku a ja 
som tam bol s ním na 50 

percent. To isté platilo na 
ME 1976 v Juhoslávii, kam 
som cestoval ja. Dvojčatá 
spolu cítia,“ pripomenie Jo-
zef Čapkovič.
Jozef Čapkovič sa na-
rodil 11. januára 1948 v 
Bratislave. So Slovanom 
Bratislava sa v roku 1969 
tešil zo zisku PVP, o sedem 
rokov neskôr sa s Česko-
slovenskom stal majstrom 
Európy. V lige nastúpil na 
268 zápasov, v ktorých 
zaknihoval 25 gólov, re-
prezentoval 16 razy. Je je-
diným československým 
futbalistom, ktorý vyhral 
majstrovstvá Európy i sláv-
nu kontinentálnu klubovú 
trofej. A takisto je členom 
Siene slávy slovenského 
futbalu. So Slovanom zís-
kal tri majstrovské tituly, 
dve víťazstvá v Čs. Pohári a 
štyri v Slovenskom pohári.
Jeho brat Ján, o pol ho-
diny mladší, bol taktiež pri 
pohárovom triumfe „bela-
sých“ v roku 1969, jeho gól 
na 3:1 proti FC Barcelona 
sa dokonca ukázal ako ví-
ťazný. Hral aj na MS 1970 

v Mexiku, v najcennejšom 
drese odohral spolu 20 
zápasov, v ktorých zazna-
menal šesť presných zá-
sahov. S bratom si však v 
národnom tíme spoločne v 
jednom zápase nikdy neza-
hral. V lige nastrieľal v 286 
stretnutiach rovnú stovku 
gólov. Je teda členom Klu-
bu ligových kanonierov a 
v sezóne 1971/1972 sa s 19 
gólmi stal kráľom strelcov 
československej ligy. So 
Slovanom bol trikrát maj-
strom ČSSR, dvakrát s ním 
vyhral Čs. Pohár a štyrikrát 
Slovenský pohár.
 ,,Sme radi, že sme sa 
dožili takého pekného 
veku. K súčasnému živo-
tu už veľa nepotrebujeme, 
čo treba to máme, preto si 
želáme to najdôležitejšie – 
zdravie,“ povedali nám obi-
dvaja slávni bratia.

Bratislavský kuriér veľ-
kým jubilantom srdeč-
ne blahoželá!

Milan Valko
Foto: Ján Luky

Festival HORY A MESTO sa po 18 rokoch presúva 
na nové miesto – do BORY MALL

Najväčšou novinkou 
devätnásteho roč-

níka Medzinárodného 
festivalu horského fi l-
mu a dobrodružstva 
HORY A MESTO bude 
nové miesto konania, 
ktorým sa stane BORY 
MALL s kinami CINE-
MAX. 
 Organizátori vidia zme-
nu pozitívne, akcii dodá 
novú energiu a možnosti, 
ktoré iste ocenia aj návštev-
níci. Osvedčená dramatur-
gia a programová štruktúra 

zostávajú nezmenené, di-
váci sa môžu tešiť na vyše 
50 fi lmov a hostí svetového 
formátu. To všetko od 21. 
do 25. marca 2018, „bliž-
šie, než si myslíte“. HORY 
A MESTO sú s 18-ročnou 
tradíciou jediným festiva-
lom svojho druhu v Bra-
tislave, zároveň má pevne 
vybudované postavenie na 
mape slovenských festiva-
lov.
 Festival sa začal v roku 
2000 v Zrkadlovom háji, v 
roku 2002 sa presunul do 

dnes už neexistujúceho 
PKO a od roku 2004 pô-
sobil v Auparku celých 14 
rokov. Organizátori festi-
valu si headline Bory Mall 
„Bližšie, než si myslíte“ 
zobrali za svoj. Nákupno 
- zábavné centrum je len 
15 minút od centra, využiť 
sa dá aj praktické spojenie 
MHD a bezproblémová je 
aj cesta autom po obchva-
te, navyše parkovanie je 
zdarma a to neobmedzene. 

(red)

Osemdesiatnik Jozef Golonka: 
Teším sa z každého nového dňa ako zo vzácneho daru

Hokejová legenda 
Jozef Golonka od 

soboty 6. januára nosí 
na chrbte osem krížikov. 
Niekdajší skvelý hráč bra-
tislavského Slovana s čís-
lom 9 oslavuje svoje 80. 
narodeniny stále v celkom 
dobrom zdraví. Oslavy si 
chce užiť.
 „Nebude to jednodu-
ché, ale také jubileum tre-
ba osláviť. Nemyslel som 
si, že sa dožijem sedem-
desiatky, pretože v tomto 
modernom a stresujúcom 
svete moji priatelia a spo-
luhráči odchádzali skôr 
ako ja na druhý svet a ja 
som to vydržal. A dožiť sa 
osemdesiatky, tak to je už 
niečo výnimočné, musím 
preto sám sebe blahože-
lať,“ povedal nám Jozef 
Golonka.
 „Pochodil som takmer 
celý svet, ale na Slovensku 
sa vždy cítim najlepšie. Te-
ším sa z každého nového 
dňa ako zo vzácneho daru. 
Pozitívny prístup k životu 
u mňa nemôže vyprchať. 
Som šťastný, mám veľa 
vnúčat, som aj praded-
ko. Aj po rôznych zdra-
votných peripetiách som 
neklesol na duchu, stále 
rád chodím do spoločnos-
ti s úsmevom. Teším sa 
z toho, že rád stretávam 
ľudí, starých dobrých zná-
mych i nových, čo majú 
pred sebou zaujímavé vý-
zvy,“ vraví skutočná legen-
da bratislavského, niekdaj-
šieho československého a 
slovenského hokeja.
 Bratislavský rodák je 
v kronike slovenského 
hokeja zapísaný zlatými 
písmenami. Je držiteľom 
striebornej medaily zo 
ZOH 1968 v Grenobli, 
striebro má aj z MS 1965, 
1966, 1967 a 1968.  Na 
ZOH 1964 v Innsbrucku 
získal bronz a kov rovna-
kého lesku vybojoval aj na 
MS 1959, 1964 a 1969.
 Niekdajší hokejový 
rebel je od roku 1999 
člen Siene slávy Medzi-
národnej hokejovej fe-
derácie (IIHF), od roku 
2002 aj Siene slávy 
slovenského hokeja.  
V roku 2004 sa stal čle-
nom Siene slávy nemecké-
ho hokeja a v roku 2010 aj 
členom Siene slávy české-
ho hokeja.
 V roku 2003 Golon-
kovi udelil vtedajší prezi-
dent SR Rudolf Schuster 
Pribinov kríž II. triedy. Je 
nositeľ aj Zlatého odzna-

ku SOV (od roku 2016) a 
Strieborných kruhov SOV 
(od roku 2003). Neúnavný 
komentátor, ale aj otvore-
ný kritik diania v sloven-
skom hokeji, si z tvrdého 
a najrýchlejšieho kolektív-
neho športu okrem úspe-
chov a nezabudnuteľných 
príhod odniesol aj 305 
stehov na tele a sedemkrát 
zlomený nos.
 Golonka ako dlhoroč-
ný center bratislavského 
Slovana, ale aj hrdý repre-
zentant Československa 
vynikal na ľade ostrosťou 
vo všetkých herných čin-
nostiach a aj preto si vy-
slúžil prezývku „Žiletka“.
Pamätníci nielen sloven-
ského, ale aj svetového 
hokeja dodnes spomínajú 
na Golonkove súboje s 
robustným ZSSR Alexan-
drom Ragulinom či ne-
kompromisným „tvrďa-
som“ Kanaďanom Alom 
Dewsburym.
 V najvyššej českoslo-
venskej súťaži odohral 330 
zápasov a s 298 gólmi to 
dotiahol až do Klubu ligo-
vých kanonierov. V sezó-
ne 1960/1961 bol kráľom 
ligových strelcov. Hráčsku 
kariéru zakončil v Lo-
komotíve Bučina Zvolen 
(dnes HKM Zvolen), kde 
hrával do roku 1975.
 Dres československej 
reprezentácie si obliekol 
v 134 dueloch, v ktorých 
súperových brankárov 
prekonal 82-krát, čo je 
historický rekord, ktorý 
v reprezentácii, či už fe-
derálnej alebo slovenskej, 
neprekonal žiadny Slovák. 
Druhý v poradí je s 80 
gólmi Miroslav Šatan.
 Nemá problém s 
úprimnosťou, vždy povie, 
čo si myslí. Mrzí ho, že 

Slovan znova nebude hrať 
v KHL vo vyraďovacích 
bojoch play-off  a že v jeho 
kádri sa dostatočne ne-
presadzujú domáci hráči. 
Na slovenskú reprezentá-
ciu má tiež vlastný názor. 
Keď ju trénoval Zdeno Cí-
ger, tak sa hráči hromade 
ospravedlňovali z účasti 
na MS.
 Keď pred novou sezó-
nou prišiel k mužstvu do-
vtedy pod Tatrami menej 
známy tréner z Kanady 
Craig Ramsey, tak zrazu 
všetci hokejisti chcú re-
prezentovať Slovensko. 
,,To bolo nefér voči Cíge-
rovi, ktorý dosť urobil pre 
slovenský hokej,“ pripomí-
na veľký jubilant.
 A svoje si myslí aj o 
tom, keď Slovensko na po-
sledných MS v Nemecku a 
vo Francúzsku prvý raz v 
histórii nemalo ani jedné-
ho hráča z NHL!
 Po skončení aktív-
nej činnosti trénoval SC 
Riessersee, EC Kolín nad 
Rýnom, ECD Iserlohn, 
EHC Norimberg a jednu 
sezónu bol aj vo švajčiar-
skom Davose. Trénoval aj 
rakúsky tím EW Viedeň a 
český Zetor Brno a, samo-
zrejme, nemohol chýbať 
ani na striedačke milova-
ného Slovana. Okrem klu-
bov viedol československú 
reprezentáciu do 20 ro-
kov, B-tím bývalej ČSSR. 
Trénoval aj reprezentačný 
A-tím SR, ktorý viedol na 
Svetovom pohári 1996 a 
MS 1997.

Bratislavský kuriér ju-
bilantovi srdečne bla-
hoželá!

Milan Valko
Foto: Milina Strihovská
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