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Stanice lanovky na Kamzík Stanice lanovky na Kamzík 
si vyžadujú opravy, si vyžadujú opravy, 
lanovka je v poriadkulanovka je v poriadku 

Hlavné mesto chce podporiť výstavbu komerčných garážových domov
Magistrát hlavného 

mesta Bratislavy 
chce podporovať vý-
stavbu komerčných 
garážových domov 
v Bratislave. Vyplýva to 
z informačného materi-
álu, ktorý si majú vypo-
čuť poslanci hlavného 
mesta, keď tento bod 
príde na rad na zasad-
nutí zastupiteľstva.

 Ako sa uvádza v dôvo-
dovej správe, predmetom 
vytvorenia koncepcie je 
stanovenie základných 
pravidiel pre podnikateľov, 
ktorí požiadajú o podporu 
vo forme dotácie či zľavy 
pri predaji, prenájme, ale-
bo vecnom bremene na po-
zemok vo vlastníctve hlav-
ného mesta na výstavbu 
komerčných garážových 

domov. Cieľom je, podľa 
materiálu, zadefi novať prá-
va, povinnosti a požiadav-
ky, ktoré musia žiadatelia o 
podporu splniť a najmä ku 
ktorým sa zaviažu na zák-
lade zmluvného vzťahu s 
hlavným mestom. „Hlavné 
mesto v týchto prípadoch 
nemá záujem zbaviť sa ma-
jetku alebo poskytnúť po-
zemky mesta bez náležitej 

protihodnoty a bez vytvo-
reniu verejne dostupných 
parkovacích miest,“ uvádza 
sa v informačnom doku-
mente pre poslancov.
 V správe sa ďalej uvá-
dza: „Základným predpo-
kladom úspešnosti podpory 
pre rozvoj komerčných ga-
rážových domov bude počet 
nových parkovacích státí, 
ktoré žiadateľ poskytne hlav-

nému mestu v rámci samot-
nej stavby. Navrhujeme, aby 
žiadateľ poskytol hlavnému 
mestu minimálne 25 % novo 
vybudovaných parkovacích 
státí v rámci daného garážo-
vého domu, teda minimálne 
50 státí, ktoré budú situova-
né na prízemí navrhovaného 
garážového domu a budú 
oddelené od ostatných par-
kovacích státí.   V prípade, 

ak žiadateľ navrhovanou 
stavbou garážového domu 
zaberie existujúce parko-
vacie státia je povinný tieto 
zabraté parkovacie státia 
nahradiť v celom rozsahu, 
a to buď v rámci navrhovanej 
stavby garážového domu, 
alebo formou vybudovania 
nových parkovacích státí 
v okolí stavby. 

(pokračovanie na str. 2)

Lordship má záujem o kúpu 
obchodného domu
Developer Lordship 

má a v minulosti 
aj mal záujem o kúpu 
obchodného domu na 
Kamennom námestí v 
Bratislave, aby tak k to-
muto priestoru v centre 
mesta mohol pristupo-
vať a rekonštruovať ho 
ako celok.
 Uviedol to samotný 
investor, nepotvrdil a ani 
nevyvrátil však medializo-
vané informácie, že už mal 
predložiť ponuku na kúpu 
obchodného domu spoloč-
nosti Tesco Stores SR. Tá 
totiž zvažuje, čo s budovou 
ďalej.
 "Bez ohľadu na prípad-
ný predaj obchodného 
domu je spoločnosť Lord-
ship pripravená realizo-
vať rekonštrukciu budovy 

bývalého hotela vrátane 
nového námestia pre Bra-
tislavčanov v trojuholníku 
ulíc Rajská a Cintorínska," 
skonštatoval investor s 
tým, že sa chce podieľať aj 
na revitalizácii samotného 
priestoru Kamenného ná-
mestia.
  Lordship je cez svo-
ju dcérsku spoločnosť SK 
Centre vlastníkom býva-
lého hotela Kyjev v tesnej 
blízkosti Kamenného ná-
mestia a niektorých po-
zemkov v okolí. Obchodný 
reťazec Tesco Stores SR 
zvažuje, čo bude ďalej s 
obchodným domom MY 
na Kamennom námestí v 
Bratislave.

(pokračovanie na str. 3)

Bratislavskému dopravnému 
podniku chýba asi 50 vodičov

Aj v súvislosti s do-
časným opatrením 

Dopravného podniku 
Bratislava a. s. , kto-
rým nedávno obmedzil 
frekvenciu niektorých 
liniek MHD kvôli chríp-
kovému obdobiu, sme 
sa mestského doprav-
cu pýtali aj na to, ako 
je na tom v súčasnosti 
s počtom vodičov DPB.
 Ako médiá vo febru-
ári informovala hovorky-
ňa DPB Adriana Volfová, 
„práve z dôvodu chrípko-
vého obdobia v súčasnej 
dobe evidujeme 173 vo-
dičov PN, z toho vodičov 
autobusov 119, vodičov 
trolejbusov 35 a vodičov 
električiek 19“.
 V DPB zrejme chýba 
množstvo vodičov. Čím 

to je? Slabým ohodno-
tením? Vysokými ná-
rokmi zamestnávateľa 
(DPB)? Neatraktívnos-
ťou povolania (stres, 
zodpovednosť)?
Odpoveď: Novým vo-
dičom ponúka Dopravný 
podnik Bratislava viaceré 
benefi ty. Napríklad nábo-
rový príspevok vo výške 
3 000 eur pre tých vodičov 
autobusov a trolejbusov, 
ktorí vlastnia vodičské 
oprávnenie skupiny D.  Ďa-
lej získanie príslušného vo-
dičského oprávnenia a od-
bornej spôsobilosti vodiča 
MHD zdarma vo vlastnej 
autoškole.

(pokračovanie na str. 2)

Desiatky zastávok 
MHD menia svoje 
pomenovanie

Cestujúci bratislav-
skou mestskou 

hromadnou dopravou 
(MHD) musia od tohto 
týždňa počítať so zme-
nami  týkajúcimi sa 
premenovania niekto-
rých zastávok. Doprav-
ný podnik Bratislava 
(DPB) tento krok odô-
vodňuje sprehľadne-
ním cestovania a zjed-
nodušením orientácie.
 "Ide hlavne o rozšírenie 
univerzálnych názvov, od-
stránenie neaktuálnych a 
komerčných názvov a spo-
ločné názvy pre prestupné 
uzly," uviedla pre TASR 
hovorkyňa DPB Adriana 
Volfová. Niektoré zastávky, 
ktoré nesú neaktuálny ná-
zov, dostanú pomenovanie 
podľa najbližších ulíc.
 Príkladom je zastáv-
ka Park kultúry, ktorá sa 
mení na Kráľovské údolie, 
či zastávka VD Úsvit, ktorá 
bude po novom Zálužická. 
V niektorých prípadoch 
sa opravujú chybné názvy, 
prípadne sa z názvu od-
straňuje jeho komerčná 
časť, keďže zmluva na ko-
merčné názvy časom vy-
pršala.Zároveň zastávky v 
prestupných uzloch dosta-
nú spoločné pomenovanie.
 Zastávka Na vrátkach 
sa mení na ŽST Lamač, 
zastávky Lediny a Hodo-
nínska ponesú názov Pod 
násypom, zastávka Cesta 
na letisko bude najnovšie 
Letisko, parkovisko. Za-
stávka Váhostav sa mení 
na Pod gaštanmi, zastávka 
Cintorínska na Ondrejský 
cintorín, zastávka Vojen-
ský útvar na Regrútska, 
zastávka Šíravská na MiÚ 
Vrakuňa a zastávka Vra-
kuňa-záhrady na Podprie-
hradná.

(pokračovanie na str. 5)

Máme záujem 
pokračovať 
v KHL
Ge n e -

rálny 
m a n a -
žér HC 
SLOVAN 
P a t r i k 
Z i m a n , 
ktorý sa 
svojej funkcie ujal iba 
pred ôsmimi mesiacmi 
priznal, že z hľadiska vý-
sledkov a dosiahnutých 
bodov má Slovan za se-
bou najhoršiu sezónu 
v KHL. 
 V 56 zápasoch základ-
nej časti nazbieral 58 bo-
dov, čo je najmenej počas 
jeho šesťročného pôsobenia 
v nadnárodnej súťaži. Štvr-
týkrát nepostúpil do bojov 
o Gagarinov pohár.
 Slovan sa počas sezóny 
nikdy nedostal na správ-
nu víťaznú vlnu, nedokázal 
vyhrať viac ako tri zápasy 
za sebou. Nádej postúpiť 
do vyraďovacích bojov mu 
zhasla už 10. januára. Vý-
sledky odlákali z tribún aj 
časť divákov, domáca aréna 
bola v sezóne vypredaná 6x 
(vlani až 12x):
 „Môžem povedať, že 
máme záujem pokračovať 
v KHL. Dôvod, pre ktorý to 
nemôžeme oznámiť ofi ciál-
ne je ten, že okolo dátumu 
1. apríla zasadne rada gu-
vernérov KHL a do tej doby 
to nemôže ofi cálne potvrdiť 
žiadny klub. Ale ak sa nám 
podarí dokončiť veci, ktoré 
máme dnes na stole a KHL 
sa rozhodne, že Slovan v 
nej zostane, bude to vyze-
rať úplne inak. Nielen po 
športovej stránke, ale aj po 
obchodnej, marketingovej a 
tým pádom aj po fi nančnej.“

 (TASR, hcslovan.sk)



Spravodajstvostrana 2 03 l 2018

Hlavné mesto chce podporiť výstavbu 
komerčných garážových domov
(Dokončenie zo str. 1)

Podmienka poskytnúť 
hlavnému mestu mini-
málne 25 % novo vybu-
dovaných parkovacích 
státí v rámci parkova-
cieho domu nie je tým-
to dotknutá“.

Stanoviská odborných 
útvarov magistrátu 
 Oddelenie správy 
komunikácií sa vyjadrilo 
v tom zmysle, že komerčná 
výstavba garážových do-
mov by nemala byť zame-
raná na zabratie už existu-
júcich parkovísk, ale mali 
by sa hľadať voľné pozem-
ky v zmysle územného plá-
nu. Oddelenie stratégie 
a projektov považuje pri 
schvaľovaní výstavby gará-
žových domov za potrebné 
overiť, či sa dotknutá par-
cela nenachádza v oblasti, 
ktorá je registrovaná ako 
environmentálna záťaž. 
Navrhované opatrenie je 
preventívnym opatrením 
pred neodborným zása-
hom do kontaminovaného 
geologického prostredia, 
a s tým súvisiacimi mož-
nými environmentálnymi 
príp. aj zdravotnými rizika-
mi, ktoré z toho môžu pre 
okolité prostredie príp. aj 
ľudí vyplývať. Oddelenie 
stratégie rozvoja mes-
ta a tvorby územnoplá-
novacích dokumentov 
tvrdí, že navrhovaná kon-
cepcia je vhodným krokom 
pri riešení problémov sta-
tickej dopravy na území hl. 
m. SR Bratislavy. „Je však 
nevyhnutné správne zade-
fi novať vstupné údaje pre 
vyhodnocovanie žiadosti 
tak, aby na jednej strane 
nevznikla náročná byro-
kracia pri posudzovaní, na 
strane druhej aby nedo-
chádzalo k umiestňovaniu 
stavieb garážových domov 
do nevhodných polôh“.
 V odbornom stanovis-
ku oddelenia dopravné-
ho inžinierstva sa píše, 
že predložený je potrebné 
dopracovať. „Z návrhu by 

mali byť jasné podmienky 
a pravidlá pre všetkých do-
tknutých: mesto, žiadate-
ľov a užívateľov garážových 
domov. Z hľadiska záujmov 
sledovaných oddelením 
dopravného inžinierstva, 
pri posudzovaní investícií, 
pred prijatím koncepcie 
podpory komerčnej vý-
stavbe garážových domov 
je nevyhnutné schváliť 
koncepciu riešenia static-
kej dopravy v meste, ktorej 
musí predchádzať kvalifi -
kovaná analýza skutočné-
ho stavu v segmente „sta-
tická doprava“, na základe 
prieskumu ponuka/dopyt 
vyčísliť reálnu dispropor-
ciu medzi požiadavkou 
na parkovanie a ponukou 
odstavných a parkovacích 
stojísk pre rezidentov, zrej-
me aj s evidovaním záujmu 
o parkovanie pre ostatné 
záujmové skupiny/subjek-
ty. Z výsledkov vyplynie 
kde je potrebné budovať 
garážové domy, koľko a aké 
veľké“.   

Stanovisko útvaru hlav-
nej architektky
 Podľa tohto útvaru je 
podmienkou pre úspech 
zámeru založenie pra-
covnej skupiny a násled-
ne participácia zámeru 
s mestskými časťami. Dô-
ležité je, aby pre všetkých 
platili rovnaké pravidlá. 
„Základom fungova-
nia garážových domov 
v súlade s udržateľným 
rozvojom hlavného 
mesta v zmysle strate-
gických dokumentov 
je nižšia cena parkova-
nia v hromadných ga-
rážach ako parkovania 
na verejných priestran-
stvách na povrchu (sú-
lad s parkovacou poli-
tikou hlavného mesta). 
Z toho dôvodu by mal 
byť model budovania 
komerčných parkova-
cích domov založený 
vždy na tom, že hlav-
ného mesta preberie do 
x rokov po návratnosti 
nákladov s adekvátnym 

ziskom tieto garážové 
domy od investora do 
svojej správy resp. do 
majetku mesta“. Ta-
kýto postup by bol pod-
ľa tohto útvaru v súlade 
s parkovacou politikou a 
jej riadením na celom úze-
mí mesta. „Týmto si hlavné 
mesto ponechá dosah na 
riešenie statickej dopravy 
na svojom území, rieše-
nie verejných priestorov 
a prevádzkových vzťahov 
v územiach najmä obyt-
ných štruktúr, kde má väč-
šinu pozemkov vo svojom 
vlastníctve. Hlavné mesto 
by malo v budúcnosti ak-
tívne prebrať rolu správcu 
týchto území vo svojom 
vlastníctve, čím môže dl-
hodobo ovplyvniť udrža-
teľný rozvoj hlavného mes-
ta v oblastí bývania“.

Predpokladom je 
schválenie parkovacej 
politiky
 Ako sa uvádza v návrhu 
koncepcie, prvým a nevy-
hnutným krokom, ktorý 
musí predchádzať prijatiu 
navrhovanej koncepcie 
je schválenie parkovacej 
politiky, resp. koncepcie 
riešenia statickej dopravy 
v meste s jasnými pravidla-
mi pre všetkých užívateľov. 
„Až po vytvorení základné 
a záväzného dokumentu 
riešiaceho statickú dopra-
vu Bratislavy, ktorá bude 
vychádzať z kvalifi kova-
ných analýz skutočného 
stavu v segmente „static-
ká doprava“,  na základe 
prieskumu ponuka/dopyt, 
ktorý vyčísli reálnu dispro-
porciu medzi požiadavkou 
na parkovanie a ponukou 
odstavných a parkovacích 
stojísk pre rezidentov, zrej-
me aj s evidovaním záujmu 
o parkovanie pre ostatné 
záujmové skupiny/subjek-
ty, bude možné vypracovať 
koncepciu podpory výstav-
by hromadných garáží“.

(red, rl)

Nábrežie: „Cestičku pre vyznačených 
užívateľov“ majú monitorovať 12 mesiacov
Dopravný prieskum a 

kapacitné posúde-
nie na Nábreží arm. gen. 
L. Svobodu potvrdili 
dlhodobo diskutovanú 
potrebu riešiť bezpeč-
nosť pohybu chodcov 
a cyklistov na obľúbe-
nom úseku dunajskej 
promenády. Tvrdí to 
v tlačovej správe spo-
ločnosť J&T Real Esta-
te. 
 Ako spoločnosť ďalej 
uvádza, na základe súhlas-
ného stanoviska hlavného 
mesta a aj mestskej časti 
Staré Mesto, dôjde preto v 
najbližších dňoch k zmene 

dopravného značenia v ce-
lom úseku medzi mostami 
SNP a Lafranconi. Cieľom 
má byť zjednotenie dote-
raz chaotického a nejed-
noznačného dopravného 
značenia v rôznych čas-
tiach promenády, kvôli 
ktorému vznikali kolízie, 
a vytvorenie bezpečnejšej 
„zóny zmiešaného pohy-
bu“.
 „Navrhnutá úprava 
dunajskej promenády 
plne zohľadňuje súčas-
nú situáciu v lokalite, 
ktorou denne prechá-
dzajú nielen zamest-
nanci a návštevníci pre-

vádzok v River Parku, 
ale trávi tu čas čoraz 
viac seniorov a rodín 
s malými deťmi,“ uvied-
la hovorkyňa spoločnosti 
JTRE Daniela Stričková 

a dodala, že spoločnosť 
verí, že spomenutá úprava 
prispeje k plnohodnotné-
mu využívaniu promenády 
na voľnočasové aktivity a 
rekreáciu všetkých Brati-
slavčanov.
 Pre užívateľov dunaj-
skej promenády – chod-
cov aj cyklistov – bude 
po novom smerodajná 
zvislá značka C12 – 
Cestička pre vyznače-
ných užívateľov, ktorá 
žiadnym spôsobom neruší 
existujúcu cyklotrasu, ale 
stanovuje pohyb cyklis-
tov tak, že nesmú svojou 
jazdou chodcov ohroziť. 

Rozhodnutie podporilo sú-
hlasným stanoviskom Hl. 
mesto SR Bratislava, mest-
ská časť Bratislava-Staré 
Mesto, Správa telovýchov-
ných a rekreačných zaria-
dení hl. mesta SR Bratisla-
vy (STaRZ) ako aj ďalšie 
dotknuté subjekty. Správ-
nosť rozhodnutia má 
potvrdiť nasledujúcich 
12 mesiacov, počas 
ktorých bude úsek mo-
nitorovaný z pohľadu 
kolízií. 
 Kvôli zjednoteniu zna-
čenia na celom úseku 
je okrem zmeny zvislej 
značky C12 aj odstránenie 
existujúceho vodorovného 
značenia priamo na pro-
menáde. Ako spoločnosť 
informuje, kvôli pretrváva-
júcim nepriaznivým pove-
ternostným podmienkam, 
bude táto zmena realizo-
vaná najskôr formou do-
časného náteru. Trvalá 
úprava, v podobe mecha-
nického vyčistenia alebo 
výmeny povrchu, sa usku-
toční v dohľadnej dobe. 
Všetky spomenuté zmeny 
bude realizovať spoloč-
nosť WOAL, a.s., ktorá 
je spoločným podnikom 
spoločností JTRE a Cresco 
Group.

(red, rl, foto: JTRE)

Bratislavskému dopravnému podniku 
chýba asi 50 vodičov
(Dokončenie zo str. 1)

Ďalej cestovné zadarmo 

pre každého zamestnanca 

Dopravného podniku Bra-

tislava a jeho rodinných 

príslušníkov, tiež fi nančný 

príspevok na ubytovanie 

pre všetkých zamestnan-

cov bez ohľadu na miesto 

trvalého bydliska.

 Medzi benefi ty pre vo-

dičov MHD patria i mi-

moriadne odmeny za ini-

ciatívny prístup k riešeniu 

problematiky zabezpečo-

vania výpravy dopravných 

prostriedkov MHD, či 

fi nančné odmeny za bez-

škodovú jazdu, odpraco-

vané roky a iné.

 Samozrejmosťou je 

príspevok na stravova-

nie zamestnancov for-

mou stravovacej karty 

Ticket Restaurant, ďalej 

príspevok na doplnko-

vé dôchodkové sporenie, 

rôzne sociálne výpomoci 

zamestnancom zo sociál-

neho fondu, či periodická 

starostlivosť o zdravotný 

stav vodičov MHD.

 Vedenie prijalo viaceré 

opatrenia, ktoré robia po-

volanie vodiča MHD ešte 

atraktívnejším. V prvom 

rade ide o nadpriemerný 

platový medziročný ná-

rast – u vodičov trolej-

busov o takmer 6 % a u 

vodičov autobusov o 4 % 

ročne. Priemerná mzda 

vodiča MHD sa za rok 

2017 dostala na úroveň 

1 253 eur (medziročný ná-

rast vyše 4 %).

Koľko vodičov v sú-
časnosti DPB chýba? 
Aký je súčasný stav a 
aký by bol potrebný v 
tom ideálnom prípade?
Odpoveď: Dopravný 

podnik Bratislava stále 

robí nábor na nových vo-

dičov MHD, či už z dô-

vodu prirodzenej fl uktu-

ácie alebo dôchodkového 

veku.

 V súčasnej dobe je spo-

lu 1480 vodičov, do úplne 

ideálneho stavu by podnik 

potreboval obsadiť na po-

zíciu vodiča ešte približne 

50 ľudí.

Medzi šoférmi elektri-
čiek je 11 študentov 
VŠ, DPB hľadá ďalších
 K 11 vysokoškolákom, 

ktorí šoférujú bratislav-

ské električky, sa pridajú 

o niekoľko mesiacov ďalší. 

"Na najnovšiu kampaň už 

zareagovalo päť študen-

tov, je medzi nimi aj jedno 

dievča. Jeden zo záujem-

cov si už vybavuje nástup-

né formality do kurzu," 

informovala hovorkyňa 

DPB Adriana Volfová.

 Ďalší sa môžu v sú-

časnej dobe prihlásiť do 

20. apríla, samotný kurz 

otvárajú na začiatku mája. 

"Kampaň bude potom po-

kračovať a ďalší kurz otvo-

ríme v septembri," doplni-

la hovorkyňa.

 S náborom vysoko-

školákov začal DPB na jar 

2016, inšpiroval sa príkla-

dom z Brna. Študentov 

láka na fi nančný benefi t, 

rovnajúci sa hodinovej 

mzde kmeňového vodiča 

i zamestnanecké cestov-

né výhody. Výhodou je 

možnosť zladiť si prácu so 

štúdiom a právomoc roz-

hodnúť o rozsahu práce.

 DPB študentom po-

skytne kvalifi kačný kurz 

a okrem kurzu zabezpečí 

pre kandidátov aj doprav-

no-psychologické vyšetre-

nie a lekársku prehliadku.

 Podmienkou pre pri-

jatie je minimálny vek 20 

rokov i vodičské oprávne-

nie skupiny B. Záujemco-

via musia tiež predložiť 

výpis z registra trestov.

(tasr, rl, ilustr. foto BK)
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Napísali ste nám
Ostrá diskusia o zastávke tzv. Viedenského typu: 
Vo Viedni som taký paškvil ako pri Blumentáli ešte nevidel
Na náš článok o tom, 
či je v Bratislave vhod-
né budovanie zastávok 
tzv. Viedenského typu, 
aktívne reagujú naši či-
tatelia a vyjadrujú svoj 
názor. Zhrnuli sme ich 
postrehy i nápady do 
nasledujúceho príspev-
ku. Veríme, že k prob-
lematike sa vyjadria aj 
odborníci, DPB, či ďalší 
zainteresovaní. 

Dobrý deň,
nedá mi nereagovať na 
Váš článok. Podľa mňa 
ste to dobre zhrnuli. 
Chodím týmto miestom 
denne, keďže pracujem 
vo fi rme, kúsok vedľa. Po-
znám ju aj ako chodec, aj 
ako vodič.
 Zastávka je v podsta-
te super, problém je v nie-
čom inom. Chýba akékoľ-
vek dopravné značenie 
a osveta. Chodci nevedia, 
čo robiť, vodiči nevedia čo 
robiť. A vodiči MHD, to je 
kapitola sama o sebe.
 Mnohé autá dodnes 
idú na električkovú trať, 
lebo povedzme si úprim-
ne, je to logické: prečo 
by mali ísť po zastávke? 
Prečo sa to nedá vyriešiť 
značkou, ktorá by nazna-
čila ako ísť?
 Vodiči MHD sa sprá-
vajú, akoby ani neexis-
tovali ostatní účastníci 
cestnej premávky. Bežná 
vec, ktorá sa mi stane 
minimálne raz týždenne. 
Prídem z Vazovovej ulice 
a na zastávku ide elek-
trička, alebo autobus. 
Zastavím za priechodom 
pre chodcov - viem, že 
by som nemal, ale viem 
ako to chodí... a čakám. 
V zrkadle vidím, že ide 
ďalšie vozidlo z Račian-
skeho mýta. Čakám teda 
ďalej, nech prejde. Potom 
príde z Vazovovej ďalší 
autobus, a teda čakám 
ďalej. V medzičase už je 
rad áut, ktoré sa kopia 

za mnou na Radlinského a 
Vazovovej už celkom dlhý. 
Autobus opúšťa zastávku 
a ja teda idem. Ale čo sa 
nestane: chodci sa rozhod-
nú po jednom ísť cez prie-
chod na začiatku zastáv-
ky neďaleko Floriánskeho 
námestia, a tak im dávam 
prednosť. V medzičase prí-
de električka z Vazovovej, 
o ktorej som nemohol ani 
tušiť, keď som na zastávku 
vstupoval. Nuž a vodič/vo-
dička má totálne na háku. 
že sme tam všetci čakali už 
tak 3 - 5 minút a momen-
tálne je zastávka plná áut. 
Prifrčí na zastávku a otvo-
rí dvere. Ja ešte so šťastím 
prejdem, ale vidím, ako na 
zastávke chodci kľučku-
jú pomedzi autá. Pritom 
stačilo počkať 10 sekúnd a 
autá by prešli.
 Takže, ak to zosuma-
rizujem. Treba doplniť 
dopravné značenie, ideálne 
také, aby účastníci pocho-
pili, čo sa od nich očakáva. 
Týka sa to chodcov, aj vo-
dičov áut. Vodičov MHD je 
potrebné vyškoliť tak, aby 
rešpektovali špecifi ckosť si-
tuácií na zastávke a aby s 
cieľom ušetriť pár sekúnd 
neohrozovali ostatných 
členov cestnej premávky. 
Osobne by som ocenil ešte 
viac takýchto zastávok - 
potom sa ľudia naučia ako 
sa majú správať a bude po 
probléme.

Palo Werner 

Dobrý deň,
reagujem na Váš článok: 
Patria zastávky tzv. vie-
denského typu do Brati-
slavy? Bratislava ma jednu 
zastávku tzv. viedenského 
typu, ktorá, ako ste písali, 
sa nachádza na Radlinské-
ho ulici. Túto zastávku ako 
cestujúca MHD a chodky-
ňa som pravidelne využí-
vala z oboch strán. Musím 
povedať, že tento typ za-
stávky bol pre mňa úplne 
nevyhovujúci, pretože keď 
som vystúpila z doprav-
ného prostriedku, tak som 
sa ocitla priamo na ceste, 
kade mohli prechádzať 
autá a tým pádom som sa 
necítila isto, t.j. tak ako na 
chodníku. Vnímala som to 
tak, že musím byť ešte via-
cej obozretnejšia, keď vy-
stupujem a nastupujem na 
MHD. Dobré nie je ani to, 
že sa pred takouto zastáv-
kou tvorí rad áut, keďže 
vodiči musia zastaviť, keď 
príde na zastávku prostrie-
dok MHD.
 Takisto niekedy sa stalo, 
že krátko pred tým, ako pri-
chádzal prostriedok MHD, 
tak sa po tejto zastávke 
prehnalo auto a to som sa 
už ako čakajúca cestujúca 
chystala na dopravný pro-
striedok nastúpiť. Preto je 
takáto zastávka nevyhovu-
júca, najmä pre také mesto, 
akým je Bratislava a ďalšiu 
takúto zastávku v meste by 
som neprivítala.

Mgr. Beata Novomeská

Z diskusie na našom 
facebooku Bratislavský kuriér:

 Ona sa dá zvládnuť, ale kedy a kto vysvetlil či chodcom alebo vodičom, že ako to 

funguje? Aké to má pravidlá? Ja som to videl vo Viedni, ale myslím, že je úplne jas-

né, že nie každý vodič či chodec si išiel do Viedne vyskúšať zastávku. Chýba osveta. 

To, že to je nové, neznamená, že je to zlé. Je to iba iné. 

 Nuž, táto zastávka vyžaduje síce viac pozornosti, ale má aj výhody. Zvyčajne 

viem dobre si naplánovať cestu s viacerými destináciami tak, že nemusím cestovať 

hore-dole, ale vždy sa odveziem, len niekoľko zastávok, vybavím a pokračujem. 

 V Olomouci sú bezpečnejšie tieto zastávky aj s plôtikmi a ochranou pred ostrie-

kaním autom.

 Dvakrát sa mi stalo, že pri otvorených dverách električky auto prefrčalo po ceste. 

Nesúhlasím s takými zástavkami

 Nie, nik ich nevie „používať“. Keď vidím i.....v, ako ešte električka nie je na za-

stávke, ale oni už idú ku koľajam bez toho, aby sa pozreli, či nejde auto. alebo ako 

vodič stoji za električkou, aj keď už má zatvorene dvere, a medzitým príde ďalšia. 

Takto tam stoja auta do aleluja. Neviem, prečo nemohli tie zastávky nechať tak, 

ako boli, na Floriánskom nám. a tam kde je „Nová mýtna“.

 Zabudli ste na kategóriu vodičov „ja to stihnem a predbehnem električku, aj keď 

je už vedľa mňa“ a na kategóriu chodcov „načo budem stáť na chodníku keď sa mô-

žem promenádovať po zastávke“. V poslednej dobe pozorujem nárast počtu vodičov, 

ktorí radšej obídu zastávku cez koľaje a ani sa im nečudujem. 

 Je to lepšie ako na začiatku, ľudia si už zvykli. Dúfam, že ste to nepozorovali v 

čase, keď všetky električky boli presmerované na Obchodnú a Radlinského, vtedy 

bol skutočne problém pre autá prejsť. 

 Určite nie a to nielen kvôli vodičom, ale hlavne kvôli chodcom. Pri Blumentáli 

je to čistá katastrofa, ľudia vstupujú na cestu ešte keď je električka dosť ďaleko od 

zastávky a úplne zablokujú premávku. Dennodenne sú tam kolízne situácie ktoré si 

koledujú o vážne zranenia. Pritom napríklad pri Blumentáli máme možno 100m 

ďalej zastávku ktorá je normálna, ale sa nevyužíva. Zaujímavé riešenie majú napr. 

v Záhrebe, kde sú električkové a cestné pruhy de facto vymenené - električka ide 

pri kraji cesty a autá v strede. V rámci električkového pruhu pritom môžu jazdiť aj 

autobusy. Vyriešili tak 2 problémy naraz. 

 Ja už tade ani nechodím, aj keď bývam blízko, ale tam ide elina za elinou a ľu-

dia stále stoja na vozovke, minule som čakal 5 minút

 Zastávka je OK. Jediné možné riešenie ako vytvoriť spoločný uzol pre električky z 

Obchodnej aj Amerického námestia. Tie uzučké socialistické zastávky, kde sa nedá 

ani prestúpiť, sú absolútne nevhodné. Som tam denne ako vodič aj ako chodec. 

Vodiči v meste sa proste musia podriadiť MHD aj chodcom. Chodcom dokonca, aj 

keď nedodržujú pravidlá. Keď nechcú čakať, nemajú ísť do mesta autom.

 Mesto by malo mať hlavne motiváciu autá z centra a jeho okolia skôr vytláčať a 

zvýhodňovať práve MHD... 

 Určite tento druh zastávky neakceptujem. Ľudia sú ako opice a to nehovorím, 

že keď prší, alebo je na nich sneh, tak máte čo robiť, keď tam nejaký blbeček skočí 

do dráhy... A tie reči, že vodiči sú arogantní... Nuž dovoľte lekciu pravidiel z cestnej 

premávky, ktorá platí aj pre chodcov... a pojem neobmedziť a neohroziť. 

 Tie zastávky a hlavne to označenie „Viedenského typu“ mi už vážne lezie na 

nervy. Priznám sa, že vo Viedni som taký paškvil ako pri Blumentáli ešte nevidel a 

Viedeň mám vcelku slušne prejdenú. Áno, sú tam spoločné zastávky pre autobus a 

električku, ale ako ostrovček a áno, sú tam zastávky zasahujúce priamo z chodníka, 

ale nevidel som že by po tom chodníku chodili aj autá. Mám skôr pocit, že ten „Vie-

denský typ“ je iba hra na „hlúpeho“ voliča lebo to „Viedenské“ dobre znie. Ale samé o 

sebe je to totálna hlúposť, naviac život ohrozujúca pre ľudí na zastávke s hromadou 

konfl iktov medzi ľuďmi na zastávke a vodičmi. Takže už s tým prestaňte, pretože to 

nie je zastávka Viedenského typu ale „Bratislavská chu.....a“.

Príspevky nie sú sú redakčne (pravopisne) upravené bez zásahu do 
obsahu a zmyslu.

(red)

(Dokončenie zo str. 1)

Spoločnosť uviedla, že ten-
to obchodný dom potre-
buje značné fi nančné in-
vestície, aby dokázal aj do 
budúcna spĺňať očakáva-
nia a potreby zákazníkov. 
Z tohto dôvodu zvažuje 
rôzne alternatívne mož-
nosti v rámci svojich ďal-
ších obchodných zámerov. 
Predaj budovy reťazec však 
TASR momentálne nepo-
tvrdil a ani nevyvrátil.
 V odpovedi uviedol, že 
svoje podnikanie sa snaží 

neustále zjednodušovať, 
pričom vidí, že prevádzko-
vanie obchodných domov 
sa stáva pre neho zložitej-
ším v porovnaní s prevádz-
kovaním iných svojich ob-
chodov.
 "Aktuálne sme v štádiu 

rokovaní a o konkrétnych 
plánoch budeme informo-
vať predovšetkým našich 
zamestnancov a následne 
verejnosť," povedala Eva 
Čekovská z Tesco Stores 
SR.

(tasr, foto BK)

Lordship má záujem o kúpu obchodného domu
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Slušnosť je nákazlivá, aj keď 
mnohých zaočkovali
Video agresívneho 

vodiča, ktorý si cez 
petržalskú hrádzu ur-
čenú pre rekreantov 
riskantnou jazdou skra-
coval cestu do práce, 
obletelo nedávno slo-
venské médiá aj sociál-
ne siete. Nebol to prvý 
prípad agresie a bez-
ohľadného správania 
sa na hrádzi. Frajerov, 
ktorí tu bez povolenia 
jazdia chránení karosé-
riou svojho auta pričom 
ohrozujú nechránených 
cyklistov a korčuliarov, 
sa v tejto lokalite pohy-
buje viac. Vie o nich po-
lícia aj vodohospodári, 
ale ráznych opatrení sa 
ľudia zatiaľ nedočkali.  
 Od decembra klopem 
na dvere kompetentných, 
aby som zistil, čo sa za tie 
roky pre bezpečnosť ľudí 
urobilo. Prakticky sa okrem 
náhodných kontrol neuro-
bilo nič. Aj po rokovaniach 
so mnou polícia urobila na 
hrádzi ďalšiu raziu a natra-
fi la opäť na niekoľko áut 
bez povolenia. Sami vodo-
hospodári pripúšťajú, že aj 
pravidlá vydávania povole-
niek budú musieť sprísniť. 
 Najviac ma však prekva-
pilo, že tieto moje posla-
necké aktivity a stretnutia 
s predstaviteľmi polície aj 
vodohospodárov dokonca 
vyburcovali inak pasívne-
ho starostu Petržalky Ba-
jana k nevídanej aktivite 
– stretol sa so šéfom vo-
dohospodárskeho podni-
ku, aby spolu „diskutovali“ 
o hrádzi. Blížiace sa voľby 
zrejme vedia motivovať 
k zvýšeným výkonom.
 Na rokovaniach s kraj-
ským policajným šéfom 
a zástupcami vodohospo-
dárov som sa dozvedel, 
že je už pripravená séria 
opatrení. Neviem nakoľko 
sú tieto plány realistické, 
lebo na upresňujúce otázky 
a termíny, dokedy sa tak 
stane, mi zatiaľ nevede-
li odpovedať.  Vraj ide o 
interné opatrenia, ktoré 
vyžadujú náročnú prípra-
vu a verejné obstarávania. 
Nevedno teda, v akej fáze 
prípravy sú. Chcem však 

dohliadnuť na to, aby sa 
postupne stali realitou. 
Uznajte, že osadenie kame-
rového systému, nových 
elektronických zábran či 
nasadenie hliadok vodnej 
stráže by časom z hrádze 
mohlo urobiť jednu z naj-
bezpečnejších rekreačných 
lokalít v meste.
 Petržalka je skvelé 
miesto pre život. Už dávno 
nie je betónovou džungľou. 
Naopak, dnes patrí medzi 
najzelenšie mestské časti 
a je v nej hneď niekoľko 
oddychových a rekreač-
ných lokalít, ktoré využí-
vajú všetci Bratislavčania. 
Chceme, aby zostala zele-
ná. Zároveň však trváme 
na tom, že musí byť bez-
pečná.  
 Spolu s kompetentnými 
sa pokúsime donútiť tých, 
ktorí porušujú pravidlá, 
aby sa im v luxusných au-
tách po hrádzi preháňať 
neoplatilo. Pre bezpečnosť 
na petržalskej hrádzi však 
môžu urobiť veľa aj samot-
ní rekreanti. Uvedomiť si, 
že ide o zdieľaný verejný 
priestor, z ktorého je síce 
vylúčená doprava, ale nie 
ohľaduplnosť. A vysvet-
liť to aj svojim deťom. Že 
korčuľovať a bicyklovať 
sa dá aj bez toho, aby sme 
ohrozovali ostatných. Keď 
sa z komunity vytratí spo-
lupatričnosť, prestáva byť 
komunitou. My Petržalča-
nia sme v meste najväčšou 
miestnou komunitou, tak 
začnime od seba a buďme 
na hrádzi príkladom. Ve-
rím, že slušnosť je nákazli-
vá.

PaedDr. Oliver Kríž
www.kriz.sk

Náčelník mestskej polície I. Lechner: 
„Táto práca nie je len o vyberaní pokút.“
O aktuálnych, i tých 

„trvalých“ prob-
lémoch týkajúcich sa 
práce Mestskej polí-
cie Bratislava, sme sa 
pozhovárali s jej ná-
čelníkom, vrchným ko-
misárom Ivanom Lech-
nerom.

Priblížte, aké zásadné 
zmeny prináša nový 
organizačný poriadok 
Mestskej polície Brati-
slava?
 Podľa schváleného no-
vého organizačného po-
riadku Mestská polícia 
hlavného mesta SR Bra-
tislavy sa delí na funkč-
né a výkonné útvary. Pod 
funkčné útvary spadá:  
vnútorno-organizačný od-
bor, ekonomický odbor, 
oddelenie PCO a informa-
tiky a centrálny dispečing. 
 Pod výkonné útvary 
patria Expozitúry mest-
skej polície Bratislava I-V, 
Stanica Jazdeckej polície 
a kynológie, Zásahová 

jednotka, Útvar dopravy 
a parkovania a Zabezpečo-
vacia  stanica.

Mestská polícia má 
v programe hospodár-
skeho a sociálneho 
rozvoja do roku 2020 
naplniť svoje stavy, čo 
by predstavovalo viac 
ako 400 zamestnan-
cov. Podľa vás to ale 
nie je reálne. Prečo a s 
akými problémami sa 
stretávate pri prijíma-
ní nových príslušníkov 
mestskej polície?
 Uchádzač o pracovnú 
pozíciu príslušníka mest-
skej polície musí spĺňať 

kritéria, ktoré sú dané zá-
konom o obecnej polícii. Je 
to bezúhonnosť, ukončené 
minimálne úplné stredné 
vzdelanie s maturitou ale-
bo policajné vzdelanie, vek 
minimálne 21 rokov, teles-
ná a duševná spôsobilosť. 
 K stabilnému platu po-
núkame viaceré benefi ty - 
13. a 14. plat, príspevky na 
bývanie, bezplatná MHD v 
Bratislave, možnosť uby-
tovania vo vlastných uby-
tovacích zariadeniach, 
stravovacie karty a pod. 

Pracovný pomer nevyluču-
je vykonávanie inej zárob-
kovej činnosti alebo pod-
nikateľskej činnosti, pokiaľ 
nie je v konfl ikte záujmov, 
resp. nie je v rozpore s dob-
rými mravmi. 
 Je potrebné si uvedo-
miť, že táto práca nie je len 
o vyberaní pokút, ako to je 
veľakrát medializované, ale 
sú to činnosti pri zabezpe-
čovaní verejného poriadku 
na území celého hlavného 
mesta. Nie je to kance-
lárska práca, je to práca 
v teréne, je to práca, ktorá 
nepozná piatky, či sviat-
ky, policajti z výkonných 

útvarov pracujú v 12-ho-
dinových zmenách a to či 
už ako pešie hliadky, cyk-
lohliadky, motohliadky, ale 
i hliadky jazdeckej polície 
na služobných koňoch.

Mestská polícia je často 
kritizovaná za to, že 
sa takpovediac vyváža 
v autách namiesto toho, 
aby jej príslušníci hliad-
kovali v uliciach, najmä 
pešo. Čo si o tom mys-
líte? Koľko máte mo-
mentálne áut a na čo sú 
využívané?
 Ako som už uviedol 
v predchádzajúcej odpove-
di, výkon služby je vykoná-
vaný viacerými spôsobmi. 
Jedným zo spôsobov je 
aj motorizovaná hliadka. 
Od nej sa očakáva okamži-
tý zásah a presun na miesto 
preverenia oznámenia 
o páchaní priestupku prí-
padne podozrenia zo spá-
chania trestného činu, ale 
aj zásahy na objekty na-
pojené na Pult centralizo-
vanej ochrany ktoré vyka-
zujú. Momentálne máme 
k dispozícii 41 motorových  
vozidiel, 7 motocyklov a tri 
prípojné vozidlá slúžiace 
na prevoz služobných zvie-
rat - koní a psov. 

Podľa niektorých ná-
zorov nie je kamerový 
systém mestskej po-
lície dostatočne efek-
tívny. Je podiel odha-
lených priestupkov, či 
trestných činov adek-
vátny nákladom na zria-
denie a prevádzkovanie 
kamerového systému 
v uliciach Bratislavy?
 Pokiaľ ide o kamerový 
systém, ktorý je v užíva-
ní mestskej polície, ten je 
plne funkčný a záznamy 
z jednotlivých kamier sú 
archivované v zmysle zá-
kona. Momentálne sú ve-
rejné priestranstvá v hlav-
nom meste monitorované 
170 bezpečnostnými ka-
merami, ktoré má v užíva-
ní mestská polícia. Len za 
minulý rok pomocou nich 
bolo zistených 2268 poru-
šení. Je potrebné povedať, 
že výstupy z kamerového 
systému sú na základe žia-
dosti poskytované aj orgá-
nom činným v trestnom 

konaní na dokumentova-
nie protiprávneho konania.

Mnohí obyvatelia sa 
často pýtajú, aké majú 
mestskí policajti kom-
petencie priamo vo vý-
kone služby, najmä čo 
sa týka dopravy?
 Kompetencie mestskej 
polície pri riešení priestup-
kov na úseku dopravy 
upravuje zákon o obecnej 
polícii č. 564/1991 Z.z. 
v znení neskorších predpi-
sov a to konkrétne § 3 ods. 
1 písm f. teda objasňuje 
priestupky, ak tak usta-
novuje osobitný predpis, 
prejednáva v blokovom 
konaní priestupky usta-
novené osobitným pred-
pisom a priestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti 
v cestnej premávke spá-
chané neuposlúchnutím 
pokynu vyplývajúceho z 
dopravnej značky zákaz 
zastavenia, zákaz státia, 
zákaz vjazdu, zákaz odbo-
čovania, zákazu otáčania, 
prikázaný smer jazdy, pri-
kázaný smer obchádzania, 
vyhradené parkovisko, 
obytná zóna, pešia zóna, 
školská zóna, zóna s do-
pravným obmedzením 
a parkovisko, ako aj zo 
všeobecnej úpravy cest-
nej premávky, ktorou sa 
zakazuje zastavenie, stá-
tie a vjazd vozidiel. Našou 
prvoradou úlohou však je 
ochrana života, zdravia a 
majetku občanov, ako aj 
zabezpečenie verejného 
poriadku.

(rl) 

Galéria mesta Bratislavy 
a Múzeum mesta 

Bratislavy
vypisujú   Výzvu na pred-
kladanie ponúk na nájom 
zariadených depozitárov 
za účelom umiestnenia ich 
zbierkových predmetov v 
katastrálnom území Bratisla-
vy. Doba nájmu 5 rokov + 3 
ročná opcia. Celková plocha 
5.000 m2. Termín na prelože-
nie ponuky: 29/03/2018. Pod-
klady si je možné vyzdvihnúť 
v pracovných dňoch na sek-
retariáte riaditeľa Galérie 
mesta Bratislavy, Mirbachov 
palác, Františkánske nám. 
11., Bratislava

Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786
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Napísali ste nám MHD má ďalšie vozidlá 
s wi-fi  pripojením

Hlavné mesto v spo-
lupráci s Doprav-

ným podnikom Brati-
slava rozširuje počet 
vozidiel s wi-fi  pripoje-
ním. Denne už bude jaz-
diť v uliciach Bratislavy 
266 vozidiel s wi-fi , čo 
je takmer 50 % vozidlo-
vého parku. Bezdrôtové 
internetové pripojenie, 
ktoré bude pre cestu-
júcich zdarma, má pri-
spieť k ešte väčšiemu 
komfortu cestovania 
v MHD.  
 DPB nainštaloval ešte 
v minulosti wi-fi  pripoje-
nie do 48 autobusov, kde sa 
mesačne eviduje 390-tisíc 
pripojení. Aktuálne sa za-
vádza wi-fi  do 50 autobu-
sov a do 60  nových elek-
tričiek. Zároveň dodávka 
90 nových autobusov a 18 
nových elektrobusov už je 
vybavených wi-fi  pripoje-
ním priamo od výrobcu. 
„Dopravný podnik Brati-
slava má záujem pokra-
čovať v inštalácii wi-fi  aj 
do ďalších vozidiel MHD, 
aby aj naďalej skvalitňoval 
služby cestujúcej verejnos-
ti,“ povedal riaditeľ úseku 
generálneho riaditeľa DPB 
Marián Áč. 
 Po spustení pripojenia 

wi-fi  vo vozidlách MHD 
tak bude po bratislavských 
cestách jazdiť 98 autobu-
sov typu SOR NB 18 a 60 
električiek typu ŠKODA, 
z toho 30 vozidiel typu 29T 
a 30 typu 30T. Všetky vo-
zidlá, kde je wi-fi  pripoje-
nie sú označené piktogra-
mom.
 Z 90 nových autobusov 
je aktuálne v premávke 
65, zvyšných 25 čaká na 
potrebnú dokumentáciu 
a ihneď potom budú zara-
dené do premávky. Podob-
ne je to aj s elektrobusmi, 
z dodaných jazdia už 
4, ostatné postupne 
prichádzajú v zmys-
le harmonogramu. Na 
týchto nových vozidlách, 
ktoré majú inštalované 
wi-fi  už priamo od výrob-
cu sa spustila testovacia 
prevádzka wi-fi  pripojenia 
aj z dôvodu analyzovania 
objemu prenesených dát, 
a teda, aby mohol DPB op-
timálne nastaviť objem dát 
na jednotlivé vozidlo. 
 V blízkom čase tak bude 
po Bratislave jazdiť spolu 
266 vozidiel MHD vybave-
ných wi-fi  pripojením, čo 
je vyše 450 % nárast v po-
rovnaní s minulým rokom.

(red, foto: Marek Velček)

JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

V našom dome chcú 
v podkroví vybu-

dovať byty. Investor 
nám prisľúbil, že ak 
budeme súhlasiť, na 
vlastné náklady uro-
bí zateplenie a novú 
fasádu pre celý dom. 
Na schôdzi vlastníkov 
bolo väčšinou odsú-
hlasené uznesenie, 
že vlastníci súhlasia 
s opravou fasády 
spolu s vybudovaním 
bytov v podkroví. My 
s tým spolu s ďalší-
mi vlastníkmi nesú-
hlasíme, ale sme v 
menšine. Chceme sa 
brániť, lebo sa obáva-
me, že výstavba bude 
mať negatívny vplyv 
na podmienky života 
v dome nehovoriac, že 
sa obávame, či nedôj-
de k narušeniu stati-
ky domu. Čo môžeme 
urobiť? 
 Výstavba bytov v 

podkroví domu je nepo-

chybne vážnym zásahom 

do bytového domu, kto-

rý zásadným spôsobom 

ovplyvní fungovanie ne-

hnuteľnosti v budúcnosti. 

Preto je správne venovať 

veľkú pozornosť všetkým 

aspektom takéhoto roz-

hodnutia. Určite nie je 

správne rozhodovať sa len 

podľa toho, čo investor 

prisľúbi za získanie sú-

hlasu s výstavbou. Zákon 

o vlastníctve bytov a ne-

bytových priestorov (Zá-

kon č. 182/1993 Z.z.) 

upravuje podmienky 

pri rozhodovaní vlastní-

kov pri spoločnej správe 

domu. Súčasťou zákonom 

upravených pravidiel je aj 

stanovenie mechanizmu 

prijímania rozhodnutí na 

schôdzi vlastníkov. Na 

rozhodovanie vo vybra-

ných prípadoch zákono-

darca sprísňuje podmien-

ky, kde nepostačuje prostá 

väčšina prítomných vlast-

níkov na chôdzi ale je po-

trebná kvalifi kovaná väč-

šina všetkých vlastníkov. 

Jedným z uvedených prí-

padov je ak sa rozhoduje o 

nadstavbe alebo o vstavbe 

v podkroví alebo v povale. 

Podľa §14 ods. 4 zákona 

sa vyžaduje súhlas dvoj-

tretinovej väčšiny hlasov 

všetkých vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov 

v dome. Zákon dokonca 

stanovuje v tomto prípa-

de doplňujúcu podmien-

ku, ktorou je požiadavka 

na súhlas všetkých vlast-

níkov bytov a nebytových 

priestorov v dome na naj-

vyššom poschodí. Z uve-

deného vyplýva, že na 

riadne rozhodnutie o vý-

stavbe v podkroví je po-

trebný súhlas 2/3 väčšiny 

všetkých vlastníkov (nie 

len vlastníkov zúčastne-

ných na schôdzi) a záro-

veň kumulatívne aj sú-

hlas všetkých vlastníkov 

na najvyššom poschodí. 

Prakticky aj jeden ne-

súhlasiaci vlastník bytu 

na najvyššom poschodí 

môže legálne zabrániť 

výstavbe v podkroví. 

Odporúčam preto pre-

skúmať akou väčšinou 

bolo prijaté rozhodnu-

tie o výstavbe a či všetci 

vlastníci z najvyššieho 

poschodia vyslovili svoj 

súhlas. Ak by ste mali 

dôvodné pochybnosti 

o zákonnosti prijatého 

rozhodnutia na schôdzi 

vlastníkov je potrebné sa 

obrátiť na spoločenstvo 

resp. správcu a žiadať 

o nápravu. Máte taktiež 

možnosť podľa §14 ods. 

8 zákona ako prehlaso-

vaní vlastníci obrátiť sa 

v zákonnej lehote (do 

30 kalendárnych dní od 

oznámenia výsledku hla-

sovania) na súd. Môžete 

sa na sa na súde taktiež 

domáhať dočasného 

pozastavenia účinnos-

ti rozhodnutia vlastní-

kov bytov a nebytových 

priestorov v dome.  

 Čo sa týka statickej 

bezpečnosti možnej nad-

stavby je potrebné si uve-

domiť, že na jej vykona-

nie bude potrebné získať 

riadne stavebné povo-

lenie. Podľa stavebného 

zákona v stavebnom ko-

naní sa bude musieť pre-

skúmať, či navrhovaná 

nadstavba spĺňa okrem 

iného aj všeobecné tech-

nické požiadavky na vý-

stavbu vrátane statické-

ho posúdenia. 

V okolí zanechávajú rôzny 
odpad a vykonávajú aj všetky 
telesné potreby

Dobrý deň.
Zaujímavý príbeh, ktorý 
doteraz nikoho nezaují-
mal, ani nikto neriešil, z 
niekoľko krát oslovených 
kompetentných úradní-
kov. Je veľký predpoklad, 
že zaujme aspoň niekto-
ré média, ktoré majú 
v takýchto riešeniach 
značné pozitívne úspe-
chy.

Na verejnom parkovisku 
Beňadická sú dlhodobo 
odstavené dva auto-vra-
ky, ktoré sú viditeľne 
na viacerých miestach 
poškodené, a v takom-
to technickom stave sú 
nepojazdné a neschop-
né ´ďalšej prevádzky po 
verejných cestných ko-
munikáciách, lebo plat-
nosť ich EK+TK skončila 
v roku 2014 a 2017, a 
boli tu ponechané svoj-
mu ďalšiemu osudu. 
Túto príležitosť využili 
rôzne asociálne nepri-
spôsobivé osoby, ktoré si 
z týchto vrakov urobili 
akési dočasné príbyt-
ky. V okolí zanechávajú 
značné množstvo rôzne-
ho odpadu, kde vykoná-
vajú aj všetky svoje teles-
né potreby. 

Občania, ktorí tu v oko-
lí bývajú a pracujú sú 
bezmocní, i napriek nie-
koľkým informáciám na 
Mú Ba 5, Mestskú polí-

ciu Ba 5 a Štátnu polí-
ciu Ba 5. Všetky subjekty 
sa vyhovárajú jeden na 
druhého, že oni to nema-
jú v kompetencii riešiť. 
A potom kto to má vlast-
ne riešiť ? Nikoho nezau-
jíma, že tieto osoby, ktoré 
sa nelegálne môžu svojim 
zdravotným stavom roz-
širovať po okolí nejakú 
nebezpečnú vírusovú in-
fekčnú chorobu. V týchto 
vrakoch vidieť osoby rôz-
nych vekových kategórií, 
i pohlavia, muži, ženy 
aj dieťa, aj tmavšej pleti. 
Obidva vraky majú všet-
ky dvere neuzamknuté, 
majú nefunkčné, roz-
bité, alebo chýbajúce 
okná, na jednom vozidle 
je prepadnutá spodná 
časť vozidla, i s výfukom, 
a druhé vozidlo má po-
dopretú prednú nápra-
vu. Väčšinou dvere sú na 
týchto vozidlách otvo-
rené dokorán, ako keby 
niekto pred niekým ute-
kal, alebo kvôli vetraniu. 
Vo vozidlách vidno znač-
né množstvo znečistené-
ho oblečenia, i detského, 
a rôzne iné veci detských 
potrieb. Potom náhodní 
okoloidúci ľudia, mu-
sia tieto dvere zatvárať. 
Zatiaľ jediní, kto má 
o tieto vraky záujem, sú 
vandali a zlodeji.

Rastislav Gemerský

Desiatky zastávok MHD menia svoje pomenovanie
(Dokončenie zo str. 1)

Zastávka Obchod Vajnory 
sa bude volať OC Vajno-
ry, rovnaký názov pone-
sie aj súčasná zastávka Pri 
starom letisku. Zastávka 
Shopping Park Soravia sa 
zmení na OC Rožňavská. 
Konečná zastávka linky č. 
56 s názvom Záhumeni-
ce-Drevona bude OC Rača.
Chybný názov zastávky Na 
pantoch a mení Na pán-

toch a zastávka Fatruny na 
Fafruny. Komerčné názvy 
sa rušia pri štyroch za-
stávkach. Zastávka Gaga-
rinova-Rádio Europa 2 tak 
bude už len Gagarinova, 
zastávka Herlianska-OC 
Retro bude Herlianska, za-
stávka Hraničná-OC Retro 
bude Hraničná a zastáv-
ka Nevädzová-OC Retro 
bude Nevädzová.
 Okrem toho sa zlúči 
názov zastávok Čachtická 

a Detvianska pod nový ná-
zov Cintorín Rača a zastáv-
ky Žilinská a Štefanovičova 
zasa na nový názov Úrad 
vlády SR.
 Zároveň sa zastávka 
Šancová mení na Karpat-
skú, zastávka Kaštieľska 
na Mierovú, Odborárske 
námestie a Mickiewiczo-
va na Americké námestie 
a zastávka Legionárska na 
Krížnu.

(TASR, foto BK)
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Mrazy a zastarané potrubia komplikujú
prácu bratislavských vodárov

Zimné obdobie je ty-
pické aj zvýšeným 

počtom havárií vodá-
renskej infraštruktúry. 
Takéto situácie majú 
vplyv na zásobovanie 
vodou a negatívnym 
spôsobom ovplyv-
ňujú aj komfort oby-
vateľov. Vo zvýšenej 
miere sa to prejavi-
lo na prelome rokov 
2016/2017, kedy celé 
územie Slovenska 
postihli silné mrazy. 
S takouto situáciou sa 
musela vysporiadať aj 
Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť, a.s., 
ktorej generálneho 
riaditeľa, Ing. Zsolta 
Lukáča, EMBA, sme 
sa opýtali na prácu 
vodárov počas zimy, 
celkový stav sietí a 
ich prevádzku.

Pán riaditeľ, mohli 
by ste na začiatok v 
skratke čitateľom pri-
blížiť, čo všetko je 
spojené s prevádzkou 
vodárenskej infraš-
truktúry?
Vodárenské technológie 
sú vo väčšine prípadov 
„skryté“ pred zrakom 
verejnosti, no s ich pre-
vádzkou sú spojené zlo-
žité a  fi nančne náročné 
procesy, ktoré umožňujú 
plynulé  zásobovanie ne-
závadnou pitnou vodou, 
ako aj odvádzanie a  čis-
tenie odpadových vôd. 
Jednoducho povedané, 
odobratú vodu dezinfi -
kujeme a v  prípade nie-
ktorých lokalít upravíme 
jej zloženie. Sústavou 
potrubí a čerpacích sta-
níc ju dopravíme do tla-
kových pásiem, v ktorých 
je akumulovaná vo vo-
dojemoch a následne ju 
gravitačne distribuujeme 
spotrebiteľom. Kvalitu 
vody počas celého proce-
su pravidelne monitoru-
jeme. Odpadová voda je 
vedená zberačmi a kana-
lizačnou sieťou do čis-
tiarní odpadových vôd. 
Tam je za pomoci zloži-
tých procesov mechanic-
ky a biologicky vyčistená. 

Máme zimné obdobie. 
Je BVS pripravená na 
možné havárie na po-
trubiach?
I keď je tohoročná zima o 
niečo zhovievavejšia, sme 
stále v pohotovosti. Na-
príklad v januári sme rie-

šili viac ako 160 porúch. 
No minulú zimu sme sa 
museli vysporiadať s 30% 
nárastom havarijných 
situácií než je obvyklé. 
S  poruchami zapríčine-
nými mrazmi sa zväčša 
stretáme na vodovod-
ných sieťach, no predošlú 
zimu došlo k nejednému 
problému aj pri odvádza-
ní a  spracovaní odpado-
vej vody. Všetky poruchy 
sú ihneď opravované, čo 
vyžaduje vysoké pracov-
né nasadenie opraváren-
ských tímov, ale aj vyššie 
fi nančné výdaje. Rastúce 
množstvo havárií však 
nie je spôsobené iba 
mrazmi, ale je výrazne 
ovplyvnené aj celkovým 
fyzickým stavom sietí. 

Znamená to, že sa po-
čet havárií a porúch 
môže do budúcna 
zvyšovať?
Udržiavanie dobrého 
stavu všetkých zložiek 
infraštruktúry je našou 
prioritou. Napriek tomu 
musím skonštatovať, že 
nezanedbateľná časť sietí 
je v  súčasnosti už opot-
rebovaná a  za hranicou 
svojej projektovanej ži-
votnosti. A  práve tieto 
siete predstavujú zvýšené 
riziko vzniku havarijných 
situácií, a  následne aj 
možné výpadky v  záso-
bovaní vodou.

Aká je dĺžka sietí, kto-
ré prevádzkujete? A 
koľko z nej je v zasta-
ranom stave? 
BVS na území svojej pô-
sobnosti prevádzkuje 19 
verejných vodovodov 
s  dĺžkou nad 3  000 km, 
z  ktorých v  117 obciach 
zásobujeme viac ako 700 
tisíc obyvateľov. V  42 
obciach prevádzkujeme 
26 verejných kanalizácií, 
čo predstavuje viac ako 
1  600 km kanalizačných 

sietí. Napríklad na hlav-
ných vetvách verejného 
vodovodu evidujeme 
v  Bratislave a  okolí viac 
ako 210 km zastaraného 
potrubia.

Hovoríte o vysokom 
veku sietí a rizikách 
s tým spojených. Čo 
zapríčinilo takýto 
stav? 
Všetky činnosti spojené s 
výstavbou infraštruktú-
ry, jej prevádzkou, údrž-
bou, či rekonštrukciou 
sú fi nančne náročné. 
Dlhodobým a najväč-
ším problémom odvet-
via vodárenstva boli a 
sú obmedzené fi nančné 
zdroje. V  prípade BVS 
je tento fakt znásobený 
skutočnosťou, že sme 
v  porovnaní s  inými vo-
dárenskými spoločnos-
ťami výrazne limitovaní 
v  možnostiach čerpať 
podporu z programov 
Európskej únie. Bez nej, 
resp. bez adekvátneho 
navýšenia zdrojov, však 
nie sme súčasnými dis-
ponibilnými prostried-
kami schopní situáciu 
výraznejšie zlepšiť.

Na jednej strane tu 
máme problém zasta-
raných sietí, na druhej 
strane sa BVS poda-
rilo zmodernizovať 
čistiarne odpadových 
vôd v Bratislave.
Áno, s hrdosťou môžem 
skonštatovať, že v  Brati-
slave sa nachádzajú dve 
najväčšie a  aj techno-
logicky najmodernejšie 
čistiarne na Slovensku. 
Keďže majú nadregionál-
ny presah – prispievajú k 
čistejším vodám Dunaja, 
mohla byť ich rekon-
štrukcia spolufi nancova-
ná z Kohézneho fondu 
EÚ. Na základe takýchto 
úspechov verím, že sa 
nám v prípade navýšenia 
zdrojov podarí riešiť aj 
potrebu obnovy zastara-
ných sietí tak, aby mohli 
bezproblémovo slúžil 
obyvateľom ďalšie desať-
ročia.

Inštalácia nových semaforov v Lamači 
trvá viac ako päť mesiacov
Inštalácia a spustenie 

semaforov na jednej 
križovatke v Bratisla-
ve, trvá už viac ako 5 
mesiacov. S prácami sa 
začalo 7. októbra 2017. 
Na situáciu sme sa boli 
pozrieť 6. marca. Ide o  
pomerne frekventova-
nú ulicu a križovatku 
Hodonínska – Vrančo-
vičova v Lamači.
 Pýtali sme sa miestnej 
predavačky v trafi ke, kedy 
križovatku sprístupnia, no 
nevedela nám povedať. Ve-
dela ale, že výstavba trvá už 
päť mesiacov a keď sme sa 
jej opýtali, či to nie je veľa, 
len lakonicky odpovedala: 
„Veď sme na Slovensku“. 
 Je pravdou, že práce, 
v rámci ktorých pribud-
li semafory, boli oprave-
né aj dve zastávky MHD 
a čiastočne urobená vo-
zovka, boli odhadované 
na 5 mesiacov. Je to málo, 
alebo veľa času?  Na magis-
trát hlavného mesta sme 
sa obrátili s nasledujúcimi 
otázkou: Radi by sme ve-
deli, kedy bude sprístupne-
ná križovatka Hodonínska 

- Vrančovičova v Lamači 
už aj s fungujúcou novou 
svetelnou signalizáciou a 
čo môže trvať viac ako 4 
mesiace (resp.5), aby bola 
stavba daná do užívania 
motoristom a chodcom 
jedna inštalácia semafo-
rov? 
Odpoveď magistrátu: 
“Ohľadne stavby križovat-
ky Hodonínska - Vrančo-
vičova momentálne pre-
biehajú procesné úkony 
súvisiace s osadením tr-
valého dopravného znače-
nia a pripojením cestnej 
svetelnej signalizácie na 
zdroj. Dokončovacie sta-
vebné práce začnú hneď, 
ako to klíma a počasie do-

volí. Ukončenie stavby 
očakávame v II. kvartáli 
2018“. 
 Náklady na výstavbu 
podľa zverejnenej zmlu-
vy na stránke Generálne-
ho investora Bratislavy 
(GIB) dosiahnu 819 750 
eur. Okrem vybudova-
nia svetelnej signalizácie 
a rozšírenia Hodonínskej 
ulice bude súčasťou prác 
aj vybudovanie novej za-
stávky MHD, odvodnenie 
komunikácií, vybudovanie 
nových priechodov pre 
chodcov i rekonštrukcia 
priľahlých chodníkov.

(rl, tasr, foto BK)

Od seniorov pýtajú peniaze na operáciu 
príbuzného, ktorý mal nehodu
Policajný zbor opa-

kovane upozorňuje 
občanov, najmä senio-
rov, aby nepožičiavali 
peniaze osobám, ktoré 
nepoznajú. Môže ísť 
o podvodníkov a zlode-
jov. 
 Polícia upozorňuje, že 
v ostatnom období sú za-
znamenávané prípady, 
kedy neznáme osoby (pá-
chatelia), volajú starším 
osobám a predstavujú sa 
nielen ako ich príbuzní ale-
bo známi (vnuk, syn, brat, 
sused, spolužiak) a žiadajú 
požičať peniaze na rôzne 
účely, ale tiež ako lekári.
 Seniorov kontaktujú 
telefonicky v neskorých 
nočných hodinách alebo 
skorých ranných hodinách 
a oznámia im, že ich prí-
buzný spôsobil dopravnú 
nehodu, leží v nemocnici, 
nemôže komunikovať, lebo 
si pri nehode odhryzol ja-
zyk a súrne potrebuje pe-
niaze.
 Páchatelia volajú 
niekoľkokrát za sebou, 
aby znemožnili senio-
rovi preveriť, či skutoč-
ne volá ich príbuzný. 
 Žiadajú, aby peniaze 
poslali po taxikárovi ale-
bo poslali neznámej osobe 
cez službu Western Union, 
príp. ich osobne priniesli 
na určené miesto a odo-
vzdali osobe, ktorá zariadi 
všetky potrebné veci, naj-
mä to, že nehoda nebude 

hlásená polícii.
 Policajný zbor preto vo 
výzve upozorňuje senio-
rov, aby si vždy overili, či 
naozaj ich telefonicky kon-
taktuje ich príbuzný alebo 
lekár, či iná osoba, ktorá sa 
predstavila v telefóne.
 Zároveň vyzýva se-
niorov, aby nedávali 
peniaze osobám, ktoré 
nepoznajú, aby nevybe-
rali úspory zo svojich 
účtov pre cudzie osoby, 
aj keď pôsobia dôvery-
hodne.
 V nemalej miere sú po-
licajným zborom zazna-
menávané aj prípady, kedy 
páchatelia oslovujú senio-
rov ako pracovníci elek-
trární, vodární, plynární, 
sociálnych úradov, či iných 

inštitúcií, ktorí prišli vrátiť 
preplatok, vyplatiť sociálny 
príspevok, zvýšiť dôcho-
dok alebo kontrolujú stav 
elektromeru a podobne.
 Tiež vystupujú ako cu-
dzinci, ktorí sa pýtajú na 
cestu do nemocnice a ná-
sledne pýtajú peniaze na 
operáciu ich príbuzného, 
ktorý mal dopravnú neho-
du s kamiónom a leží v ne-
mocnici v kritickom stave.
 V neposlednom rade 
páchatelia vystupujú ako 
podomoví predajcovia 
a ponúkajú na predaj to-
var (vlnené prikrývky, ma-
sážne stroje, zdravotnícke 
pomôcky, hrnce, nože) 
a ponúkajú tovar seniorom 
za výrazné zľavy alebo dar-
čeky zadarmo.
 V tejto súvislosti polícia 
ďalej upozorňuje, že pod-
vodníci a zlodeji ovládajú 
veľa spôsobov a manipu-
lačných techník ako získať 
dôveru seniorov, dostať 
sa do ich príbytkov, loka-
lizovať miesto ich úspor 
a v nepozorovanej chvíli 
ich okradnúť.
 Preto Policajný zbor 
SR vyzýva seniorov, aby 
nevpúšťali neznáme osoby 
do svojich príbytkov, ne-
boli s nimi osamote, nevy-
berali pred nimi peniaze a 
nerozmieňali im bankovky, 
ak keď pôsobia dôveryhod-
ne.

(Jd, red, ilustr. foto BK)
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OSVETLENIE: Vedci sa obávajú vplyvu modrého svetla na zdravie človeka a zvierat

V súvislosti s rozma-
chom tzv. moder-

ného LED osvetlenia 
a súťaže na osvetlenie 
Bratislavy, nás zaujala 
informácia výskumné-
ho tímu fyzikov z Fakul-
ty matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity 
Komenského (FMFI UK) 
pod vedením Mgr. Miro-
slava Kocifaja, PhD. Ten 
priniesol viaceré cenné 
výsledky. Jeden z naj-
významnejších projek-
tov tohto tímu je zame-
raný na modelovanie 
svetelného znečistenia 
v okolí miest.
 Tím vedcov z Univerzi-

ty Komenského v Bratisla-

ve dosiahol významné vý-

sledky v oblasti vysvetlenia 

faktorov určujúcich množ-

stvo svetelného znečistenia 

v životnom prostredí. Nimi 

vyvinuté metódy umožňu-

jú napríklad vopred vypo-

čítať dôsledky na úroveň 

svetelného znečistenia, 

ktoré by priniesli zmeny vo 

verejnom osvetlení alebo 

v množstve znečisťujúcich 

prímesí v atmosfére. Vďa-

ka tomu je možné reálne 

posúdiť ešte iba plánované 

zmeny.

 „Svetelné znečistenie, 

teda presvetlenie oblohy a 

terénu mimo mesta svet-

lom unikajúcim z miest, 

nie je len ekonomickým 

problémom alebo problé-

mom astronómov, ktorým 

znemožňuje pozorovania. 

Ukazuje sa, že presvetlenie 

životného prostredia na-
rušuje životný rytmus, 
správanie sa a veľko-
sť populácie mnohých 
nočných živočíchov,“
vysvetľuje doc. RNDr. 

František Kundracik, CSc., 

z FMFI UK. Obavy podľa 

neho vzbudzuje aj vplyv 

modrého svetla na zníže-

nie produkcie melatonínu 

u ľudí, čo by mohlo viesť k 

zvýšenému riziku vzniku 

niektorých ochorení.

 To, koľko svetla z mesta 

sa v atmosfére rozptýli späť 

smerom k zemi, závisí naj-

mä od momentálneho sta-

vu atmosféry, ako je hmla 

a opar, prítomnosť prachu 

a drobných aerosólov – 

napríklad z výfukových 

plynov a komínov – alebo 

oblačnosť. Predpovedať, 

aké bude svetelné znečis-

tenie pri zmene poveter-

nostných podmienok alebo 

po modernizácii osvetlenia 

v meste, je zložitou fyzi-

kálnou úlohou. „Ide o to, 

že zmena priestorového 

rozloženia a typu svietidiel 

alebo typu aerosólových 

častíc v atmosfére môže 

zásadne ovplyvniť zložitosť 

výpočtov. Napr. vyššia kon-

centrácia častíc vo vzduchu 

vedie k účinnejšiemu roz-

ptylu svetla v atmosfére, ale 

súčasne aj k výraznejšiemu 

oslabeniu jeho intenzity. 

Tieto dva efekty majú pro-

tichodné pôsobenie a od 

konkrétnych okolností zá-

visí, ktorý z nich bude do-

minantný. Vo výsledku je 

tak potrebné nájsť vhodný 

kompromis medzi presnos-

ťou výpočtu a jeho časovou 

náročnosťou,“ priblížil ďalej 

doc. Kundracik.

 Tím fyzikov dosiahol 

v oblasti modelovania sve-

telného znečistenia niekoľ-

ko prelomových výsledkov. 

Práca publikovaná vo feb-

ruárovom čísle prestíž-

neho časopisu Journal of 

Quantitative Spectroscopy 

and Radiative Transfer dala 

defi nitívnu odpoveď na 

roky diskutovanú otázku, 

koľko rádov rozptylu svetla 

je potrebné zahrnúť do vý-

počtov, aby výpočet úrov-

ne svetelného znečistenia 

bol dostatočne presný, ale 

pritom čo najkratší. O vý-

zname tohto článku svedčí 

skutočnosť, že ho komuni-

ta vedcov zaoberajúcich sa 

modelovaním svetelného 

znečistenia ocenila ako naj-

zásadnejší prínos k prob-

lematike a vydavateľ ho 

bezplatne sprístupnil celej 

vedeckej komunite.

 „Program SkyGlow vy-

vinutý na Fakulte matema-

tiky, fyziky a informatiky 

Univerzity Komenského 

a Ústave stavebníctva a 

architektúry Slovenskej 

akadémie vied je momen-

tálne najrýchlejším a pri-

tom dostatočne presným 

simulátorom svetelného 

znečistenia za rôznych at-

mosférických podmienok,“ 

popísal výskum doc. Kun-

dracik.

  V spolupráci s Inter-

national Dark-Sky Asso-

ciation v Tucsone (USA) a 

Consortium for Dark Sky 

Studies (Univerzita v Uta-

hu, USA) bol použitý na 

predpoveď vplyvu výmeny 

žlto svietiacich sodíkových 

svietidiel za biele LED svie-

tidlá v meste Tucson na 

svetelné znečistenie v jeho 

okolí. „Prvé merania po vý-

mene ukazujú, že predpo-

vedaná zmena úrovne sve-

telného znečistenia dobre 

zodpovedá reálne namera-

ným zmenám,“ dodáva doc. 

Kundracik.

 Výskumný tím sa venu-

je aj praktickým meraniam 

svetelného znečistenia 

a vyžarovacích charakteris-

tík miest. Vyvinuli prototyp 

unikátneho celooblohové-

ho skenera, ktorý je ľahko 

prenosný a napájaný z au-

tobatérie, má vysokú citli-

vosť aj pri meraní nízkych 

úrovní svetelného znečis-

tenia a kombinuje v sebe 

aj denný spektrometer pre 

určenie množstva a typu 

aerosólov v atmosfére. 

 „Teší ma výrazná miera 

využitia výskumu svetelné-

ho znečistenia v praxi, kto-

rú dosiahol náš výskumný 

tím vďaka novým metódam 

merania s dopadom nielen 

na ekonomické parametre, 

plánovanie logistiky verej-

ného osvetlenia, ale hlav-

ne na prevenciu možných 

negatívnych dopadov na 

človeka, narúšanie život-

ného prostredia a vplyvu 

na prírodu a živočíchov. 

Radosť nám robí aj publi-

kovanie práce v prestížnom 

vedeckom časopise, ako aj 

spolupráca špičkových pra-

covísk u nás aj v USA. Som 

totiž presvedčený o potre-

be spájania sa popredných 

vedeckých inštitúcií a špič-

kových vedcov i tímov na 

spoločných výskumných 

projektoch doma aj vo sve-

te,“ zdôraznil prof. RNDr. 

Karol Mičieta, PhD., rektor 

Univerzity Komenského 

v Bratislave.

(red, UK, foto UK)

Mláky na jedinej zastávke tzv. 
Viedenského typu v Bratislave

O zatiaľ jedinej za-
stávke tzv. Vieden-

ského typu v Bratislave, 
sa po našom článku, či 
patrí takýto typ zastáv-
ky do Bratislavy, roz-
prúdila pomerne vášni-
vá diskusia.
 V utorok 6. marca 
2018 sme si po inten-

zívnom snežení i daž-

di všimli, že zastávka je 

pravdepodobne zle vyspádo-

vaná. Svedčia o tom mláky 

a mláčky neďaleko kanálo-

vého vpustu. Zastávka bola 

sprístupnená od leta 2014, 

takže bude mať len štyri 

roky.

 Mláky a kaluže na za-

stávky MHD nepatria 

a hlavné mesto i DPB by si 

mali robiť monitoring, aká 

je ich kvalita. Magistrát dal 

nedávno opraviť dlhodobo 

kritizované zastávky na 

Patrónke a ich kvalita sa 

zlepšila, zastávky sú v pod-

state „suché“.

 Zrejme zlé vyspádova-

nie a asfaltovanie sú príči-

nou tvorby mlák pri daždi 

na zastávke tzv. Vieden-

ského typu na Radlinské-

ho ulici. Ak chce hlavné 

mesto lákať ľudí cestovať 

MHD, je potrebné sa starať 

aj o takéto „drobnosti“.

(rl, foto BK)

Stanice lanovky na Kamzík si vyžadujú opravy, lanovka je v poriadku

Obidve stanice la-
novky, ktorá pre-

máva zo Železnej 
studničky na Kamzík 
v bratislavskom Novom 
Meste, si vyžadujú re-
konštrukciu. Ich stav 
už totiž zodpovedá ich 
veku. Ako prvá by sa 
mala opraviť horná sta-
nica lanovej dráhy, kto-
rej časť je v havarijnom 
stave.
 "Strecha stanice potre-

buje nevyhnutnú opravu. 

Náklady na nevyhnutnú 

sanáciu sa predbežne od-

hadujú na približne 42 000 

eur," uviedol novomestský 

starosta Rudolf Kusý.

 Financie už odsúhlasi-

lo miestne zastupiteľstvo 

správcovi lanovky, ktorým 

je miestny EKO-podnik 

verejnoprospešných slu-

žieb. "Ten už realizuje naj-

dôležitejšie nevyhnutné 

opatrenia na zabezpečenie 

bezpečnosti objektu," do-

plnil Kusý. So samotnými 

prácami by sa malo začať 

hneď, ako to dovolia pove-

ternostné podmienky.

 Nevyhnutnú opravu 

si vyžiadala aj dolná sta-

nica lanovky, ktorá bez-

prostredne susedí so skele-

tom bývalej reštaurácie 

Snežienka. "V súčasnosti 

sa rozhoduje aj o osude 

tohto objektu, preto nie 

je vylúčené, že prípadná 

rekonštrukcia Snežienky 

bude spojená aj s opravou 

dolnej stanice," podotkol 

Kusý. Zároveň zdôraznil, 

že napriek zlému stavu bu-

dov lanovky je samotná la-

nová dráha v bezpečnom, 

prevádzkyschopnom stave.

 A ani rekonštrukčné 

práce by nemali naru-

šiť jej premávku, ktorá sa 

podľa starostu teší obľube. 

"Správcovi sa v posledných 

rokoch darí pravidelne 

zvyšovať návštevnosť la-

novky a postupne znížiť 

straty z jej prevádzky až 

o dve tretiny," doplnil Kusý 

s tým, že vlani lanovka pre-

viezla takmer 32 000 pasa-

žierov, z toho takmer dve 

tisícky cyklistov.

 Pôvodná lanovka zača-

la premávať 11. júla 1972 

a jej prevádzka sa skonči-

la v roku 1990. Ako uvá-

dza mestská časť na svojej 

webovej stránke, koncom 

januára 2005 odkúpilo ne-

hnuteľnosť, teda pozem-

ky aj stavby, za vtedajších 

19,5 milióna korún hlavné 

mesto, ktoré stavbu ná-

sledne zverilo mestskej 

časti, tá ju zrekonštruovala 

za 32 miliónov korún.

 Lanovku opätovne do 

prevádzky uviedli 30. sep-

tembra 2005 vtedajší pri-

mátor Bratislavy Andrej 

Ďurkovský a starosta No-

vého Mesta Richard Frim-

mel.

 Lanovka bola zároveň 

v roku 2008 zaradená me-

dzi pamätihodnosti mest-

skej časti a navrhnutá na 

vyhlásenie za Národnú 

technickú pamiatku.

(TASR, foto BK)
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Päť dvojíc abonentných koncertov SF 
bude dirigovať James Judd 

Päť dvojíc abonent-
ných koncertov 

Slovenskej fi lharmónie  
bude od marca do júna 
2018 patriť šéfdirigen-
tovi Jamesovi Juddovi - 
22., 23. a  28., 29. marca 
, 12., 13. a 19., 20. aprí-
la a  31. mája a 1. júna 
2018. 
 Maestro Judd uvedie 

v júni s našimi telesami 

(Slovenská fi lharmónia a 

Slovenský fi lharmonický 

zbor) záverečný koncert  

festivalu Pražská jar,  ve-

novaný  100. výročiu za-

loženia Československej 

republiky. 

 Vo štvrtok a piatok 22. 

a 23. marca sú na progra-

me koncertov diela troch 

skladateľov. Dramaturgia 

aj v tejto sezóne  refl ektu-

je  na jubileá slovenských 

umelcov. V marci oslávia 

60 rokov slovenský  sklada-

teľ Egon Krák a koncertný 

majster skupiny violon-

čiel SF, člen Moyzesovho 

kvarteta , skvelý hudob-

ník a človek Ján Slávik. 

Pri tejto príležitosti Egon 

Krák skomponoval die-

lo Message, čiže Správu 

pre violončelo a orchester 

(2017), ktorá  vznikla pre-

dovšetkým z pocitu radosti 

a priateľstva, ktoré ich spá-

jajú s Jankom Slávikom už 

takmer 45 rokov.    

 Po premiére diela Mes-

sage zaznie Koncert pre 

klavír a orchester č. 5 F dur 

„Egyptský“ , op. 103 Ca-

milla Saint-Saënsa, ktorý 

zaznie v interpretácii pô-

vodom srbskej klaviristky 

Jasminky Stancul. Piaty 

koncert pre klavír  uzatvá-

ra rad skladateľových kon-

certov, ktoré komponoval 

pre vlastné koncertné po-

treby. Skomponoval ho v 

roku 1896 na jednej zo svo-

jich zimných dovoleniek v 

egyptskom Luxore, preto 

dostal prívlastok „Egypt-

ský“ . Koncert patrí medzi 

Saint-Saënsove najznámej-

šie diela. Napriek tomu sa 

uvádza zriedka. Na záver 

zaznie Symfónia č. 5 D dur, 

op. 107 Reformačná Felixa 

Mendelssohna Bartholdy-

ho. Skladateľ ju kompono-

val na objednávku reform-

nej cirkvi v Ausburgu. 

 Nasledovať budú Veľ-

konočné koncerty, ktoré 

sa uskutočnia v bratislav-

skej Redute a Katedrále sv. 

Martina.

(red, sf, foto: Peter Brenkus)

Prichádza nový Festival Divadlo CS
Do Bratislavy prichá-

dza nový divadelný 
festival. Do Ateliéru Ba-
bylon mieri Festival Di-
vadlo CS, ktorý vypuk-
ne od 9. do 13. apríla. V 
piatich predstaveniach 
počas piatich dní sa fa-
núšikom predstavia le-
gendy českého divadla 
aj nové talenty mladšej 
generácie.
 Na prvom ročníku fes-
tivalu by si diváci nemali 
nechať ujsť Divadlo Bolka 
Polívky a jeho „Šest ta-
nečních hodin v šesti týd-
nech“, Divadlo Letí s hrou 
„8GB tvrdýho porna“, Di-
vadelní společnost DuEt 
a ich „Cravate club“, pred-

stavenie „Gedeonův uzel“ 
a Divadlo Komediograf 
so skvelým „Manželství v 
kostce“.
 Chantal Poullain, Vilma 
Cibulková, Anna Polív-
ková, Zuzana Krónerová, 
Miroslav Etzler či Martin 
Kraus. Tieto a mnohé ďal-
šie významné osobnosti 
vás čakajú na prvom roč-
níku Česko-slovenského 
divadla v Ateliéri Babylon.
Organizátor festivalu je 
obrovským fanúšikom čes-
kej kultúry a preto bolo 
len otázkou času, kedy do 
Bratislavy prinesie nový 
festival divadla. „Nápad 
vrátiť divadelný festival do 
priestoru Ateliéru Babylon 

sme mali už dlho. Ideálna 
príležitosť je sté výročie 
vzniku ČSR.
 Našim cieľom je pri-
niesť festival postavený 
na osobnostiach české-
ho a slovenského divadla 
a založiť tak dlhoročnú tra-
díciu,“ plánuje organizátor 
festivalu Mišo Malicher. 
Počas piatich dní uvidia di-
váci divadelné klasiky, ale 
aj nové predstavenia, ktoré 
na Slovensku ešte neboli. 
Obsadenie je postavené 
na famóznych divadelných 
legendách ale aj mladej ge-
nerácii.
  (red)

Pozdrav z Viedne
Viedenská univerzita 

založená 12. marca 

1365 sa radí medzi najpre-

stížnejšie európske vysoké 

školy. Svoj význam získa-

la aj výukou a výskumom 

slovanských jazykov. Nie je 

to nič prekvapivé, že práve 

Viedenská univerzita si zís-

kala svoju prestíž aj výukou 

slovanských jazykov, keď 

si spomenieme koľko slo-

vanských národov žilo na 

území podunajskej monar-

chie. Avšak výuka slovakis-

tiky ako samostatnej vedy 

o kultúre, jazykoch a litera-

túre slovanských krajín má 

svoje prvopočiatky, dlhú a 

intenzívnu tradíciu práve 

na Viedenskej univerzite. 

Už v 16. stor. boli položené 

základy rusistiky, vieden-

ským učencom a diploma-

tom, Slobodným pánom 

Sigmundom z Herberstei-

nu, ktorý v cisárskych služ-

bách niekoľkokrát navštívil 

Rusko. Jeho dielo na dlhé 

roky ovplyvnilo vzťah zá-

padnej Európy k Rusku. 

Vôbec prvá katedra slavis-

tiky na univerzite vznikla 

práve vo Viedni a to v roku 

1849, i keď už v časoch 

panovníčky Márie Terézie 

existovalo centrum pre 

bohemistiku. 7. októbra 

1775 bola zahájená výuka 

češtiny ako samostatného 

predmetu ako prvého ďal-

šieho jazyka po nemčine. 

Prvým profesorom češti-

ny a českej literatúry bol 

Jozef Valentín Zlobický 

z Velehradu na Morave. 

Na podklade výuky češ-

tiny vypracoval plán pre 

výuky slovanských jazy-

kov a položil tak základy 

inštitútu slavistiky, ktorý 

bol neskôr inšpiráciou aj 

pre zriadenie iných inšti-

tútov živých jazykov ako 

napríklad inštitútu roma-

nistiky, čím rozvinul do-

bový záujem o rozvoj vý-

skumu národných jazykov. 

Z rakúskou slavistikou sú 

spojené svetoznáme mená 

v odbore ako sú profesori 

Franz von Miklosich alebo 

jeho nasledovník v medzi-

vojnovom období knieža 

Nikolaj von Trubezkoj. 

Dnes je viedenská slavisti-

ka najväčším výskumným 

a vzdelávacím miestom pre 

slovanské jazyky, literatúry 

a kultúry na svete. Inštitút 

slavistiky požíva celosveto-

vo výnimočné postavenie. 

A prečo o tomto všetkom 

píšem. Lebo je namieste 

správna otázka ako to je so 

slovenčinou. Znie to ne-

uveriteľné, ale slovenčina 

bola dlhodobo na univer-

zite vo Viedni povestnou 

Popoluškou. Jej výuka bola 

pridružená k výuke češti-

ny ako voliteľný predmet 

v rámci výuky bohemisti-

ky. Až vznikom samostat-

nej Slovenskej republiky 

a nadviazaním bilaterál-

nych diplomatických vzťa-

hov s Rakúskou republikou 

povstala pre slovenskú 

diplomacia dôležitá úloha, 

etablovať výuku sloven-

ského jazyka na Vieden-

skej univerzite. Vyžiadalo 

si to veľké presvedčovacie 

úsilie, ale dobrá vec sa na-

koniec podarila. Od roku 

2002 sa na viedenskej uni-

verzite vyučuje aj sloven-

ský jazyk a literatúra a od 

roku 2010 je slovenčina aj 

samostatným študijným 

odborom. Málo známym 

faktom je, že tlmočníci 

v európskych orgánoch tl-

močia vždy len do svojho 

materinského jazyka a je 

aj rozdiel medzi rakúskou 

nemčinou a nemeckou 

nemčinou, hlavne v ad-

ministratívnych pojmoch. 

Zrazu boli potrební „slo-

venčinári“. Skutočnosť, 

že Slovenská republika 

sa stala novým susedom 

Rakúskej republiky a Slo-

vensko sa stalo členskou 

krajinou Európskej únie 

preto umocnilo snahu 

o etablovanie výuky slo-

venčiny vo Viedni. Veľká 

zásluha tu patrí profeso-

rovi západoslovanských 

jazykov Stefanovi Newe-

rklovi a vtedajšej lektorke 

na inštitúte pani doc. Eve 

Tibenskej. Na tieto snahy 

nadväzovalo etablovanie 

plnohodnotnej výuky slo-

venského jazyka v Rakúsku 

napísaním učebnice slo-

venčiny „Zlatá brána – Das 

goldene Tor“ pre rakúske 

základne školy pani Dag-

mar Ehm, ktorá bola vý-

sledkom spolupráce Slo-

venského pedagogického 

inštitútu a Pedagogického 

inštitútu spolkovej krajiny 

Dolné Rakúsko a učebnice 

pre dospelých „Slovenči-

na neu - Slowakisch fur 

Anfänger und Fortges-

chritten“ od pani Yvonne 

Tomenendal. Dnes teda 

každý kto chce sa môže 

v Rakúsku učiť po sloven-

sky od základnej školy až 

po univerzitu. A to je dob-

re, lebo však susedia by si 

mali dobre rozumieť.

Sven Šovčík
V rokoch 2001 až 2005 bol 

riaditeľom Slovenského 
inštitútu vo  Viedni
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Balet SND prináša unikátne dielo Esmeralda
Na doskách Baletu 

SND sa objavuje 
klasické a výnimoč-
né dielo Esmeralda. 
V marci zároveň 
uplynie 200 rokov od 
narodenia tanečníka 
a choreografa Mariu-
sa Ivanoviča Petipu. 
 Z jeho choreografi e 
nevychádza len sloven-
ská inscenácia Esme-
ralda, ale aj mnohých 
ďalších baletov vrátane 
Labutieho jazera alebo 
Luskáčika. „Hľadali sme 
titul, ktorý by bol zau-
jímavý, ktorý sme ešte 
nevideli v Bratislave 
a ktorý by bol mierou 
všetkých kvalít,“ vysvet-
lil riaditeľ Baletu SND 
Jozef Dolinský na tlačo-
vej konferencii. Podľa 
neho je Petipa „najväčší 
choreograf klasických 
baletov, aký kedy bol“. 
"To, že tieto diela pre-

žili a hrajú ich po celom 
svete, sú najväčším dô-
kazom geniality tohto 
majstra,“doplnila drama-
turgička Baletu SND Eva 
Gajdošová.
 Jeden z dvojice 
choreografov, Vasilij 
Medvedev, insceno-
val Esmeraldu aj na 
scéne Veľkého divadla 
v Moskve. SND si túto 
scénu od ruského divad-
la požičalo. „Máme tú 
česť predstaviť divákom 
toto dielo v tej istej scé-
ne, aká bola na veľkom 
javisku Boľšoj teatr,“ po-
chválila sa Gajdošová. 
Kostýmy sú zas z baletu 
berlínskej Štátnej opery 
a rovnako vychádzajú 
z pôvodných návrhov. 
Ako poznamenal cho-
reograf Stanislav Fečo, 
snažia sa dosiahnuť čo 
najautentickejšiu ver-
ziu, „aby zlato v podobe 

baletného odkazu osta-
lo rýdze". Do jedného 
predstavenia Esmeraldy 
sa zapojí okolo 230 ľudí, 
čo je jedným z dôvodov, 
prečo je ich do júna na-
plánovaných len päť. 
„Je to kolos,“ pozname-
nal Dolinský. Na prípra-
ve spolupracujú umelci 
z celého sveta, len v ba-
letnom súbore sú taneč-
níci 17 národností. SND 
v deň premiéry zároveň 
otvorí výstavu Francúz-
ska noblesa a ruská veľ-
koleposť/Marius Petipa 
na slovenských balet-
ných scénach. „Táto vý-
stava je venovaná dves-
tému výročiu narodenia 
Mariusa Petipu a záro-
veň je storočnou cestou 
slovenského baletu,“ vy-
svetlila Gajdošová.

(TASR)

v predajniach

Jarná divadelná ponuka v MDPOH

Jarné mesiace sa 
v Mestskom di-

vadle P. O. Hviezdo-
slava budú niesť 
v znamení lásky, 
p r o b l e m a t i c k ý c h 
partnerských vzťa-
hov, ale aj humoru 
a dobrej nálady. Ne-
chajte sa inšpirovať...

Tektonika citov, z 
pera jedného z naj-
úspešnejších súčasných 
francúzskych autorov 
– Erica-Emmanuela 
Schmitta, porozpráva 
príbeh o Diane (Petra 
Vajdová) a Richardovi 
(Milo Kráľ), ktorí tvoria 
dokonalý pár. Všetko 
sa zmení, keď sa Diana 
rozhodne pre riskantný 
a fatálny krok - chce pre-
veriť Richardovu lásku. 
Idylický vzťah sa mení 
na boj a nenávisť. Kto 
zvíťazí a kto bude pora-
zení? Tektonika citov 
- 20.3., 8.4. a 17.4. o 
19.00 hod.
 Príbeh o ambíciách, 
nástrahách zábavného 
priemyslu a karieriz-

me porozpráva Viera 
- 50 ročná podnikateľ-
ka, ktorá svojej kariére 
obetovala nielen rodin-
né vzťahy, ale aj mater-
stvo. Job Interviews 
si môžete pozrieť 26.3. 
a 27.4. o 19.00 hod.
Nevera - je lepšie ju za-
tĺkať alebo byť úprim-
ný? Komédiu Pravda, 
ktorú napísal súčasný 
najhrávanejší francúz-
sky dramatik, rozpráva 
o štvorici Parížanov a 
o neľahkých vzťahoch 
a strednom veku. Po-
zrieť si ju môžete 27.3. 
a 13.4.
 Prvý aprílový týž-
deň bude patriť tretie-
mu ročníku obľúbené-
ho Týždňa komédie. 
Návštevníci Mestského 
divadla P. O. Hviezdo-
slava majú jedinečnú 
možnosť pozrieť si hry, 
za ktorými by inak mu-
seli cestovať do Martina, 
Brna, Nitry, Trnavy či 
Prahy. 3. apríla sa pred-
stavia Hráči, ktorí majú 
podvod ako zamest-
nanie a životný štýl. 4. 

apríla nahliadneme do 
laboratória, v ktorom sa 
podarilo odkryť podsta-
tu evolúcie v hre Dotkni 
se vesmíru a pokra-
čuj. Vo štvrtok - 5. aprí-
la sa v hre Testosterón 
môžete pokúsiť spoznať 
mužský svet a získať od-
poveď na otázku, čo si 
myslia muži o ženách? 
Piatok - 6. apríla je ve-
novaný komédii o dvoch 
manželských pároch, 
ktorí sa ocitnú v jednom 
parížskom dome. Ach 
tie ženy, ach tí muži 
- to je šťavnatá komédia 
plná komických záple-
tok. V sobotu - 7. apríla 
sa pozrieme do Bieleho 
domu, kde sa pripravujú 
americké voľby. Hra Lis-
topad vtipne komentu-
je stav súčasnej vysokej 
politiky. No a záver Týž-
dňa komédie bude patriť 
už spomínanej Tektoni-
ke citov, ktorú si môžete 
pozrieť 8. apríla.
Viac informácií a pre-
daj vstupeniek na 
www.mdpoh.sk 

Predstavenie Listopad. Zdroj foto:  I.Chmela - MDP Praha
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Rubriku pripravuje 
portál Kavickari.sk
Portál, ktorý ako prvý na 
Slovensku združuje skupi-
nu gurmánov a pôžitkárov 
v jednom. Vznikol z malej 
skupinky na facebooku, 
v rámci ktorej mohli fanú-
šikovia postovať fotografi e 
a zážitky z kaviarní.

Vône a chute ulíc
V Rači nájdete tú pravú 
Atmospheru

Pokojná Bratislavská 
časť Rača, pripomí-

najúca v mnohom skôr 
vidiek, než mesto, je bo-
hatšia o novú kaviareň. 
Atmosphera cafe vás 
v mnohom príjemne 
prekvapí. Ukrytá v novo-
stavbe na prízemí, pri-
náša milé prekvapenie 
nielen v podobe útulné-
ho dizajnu, ale aj servi-
su. Veď, posúďte sami.
 Napriek nenápadnému 
vonkajšku, vo vnútri je ka-
viareň príjemným prekva-
pením. Kombinácia dreva, 
kože, industriálnych lámp, 
či tehličkovej steny, je tren-
dy, ale zároveň pôsobí veľ-
mi vrúcne. Rovnako ako aj 
samotní majitelia podniku, 
ktorým tak trošku „velí“ 
sympatický tatino, Imrich 
Sýkora. Napriek tomu, 
že väčšinu života strávili 
s manželkou vo vykurova-
com segmente, kaviarňou 
sa im splnil menší sen. 
A dohnala ich k tomu vlast-
ne až dcérka Nikola, ktorá 
vyštudovala strednú i vyso-
kú hotelovú školu.
 Keď sa tvorí sen, na fi -
nancie sa nehladí, a je to 
cítiť. Nielen v zariadení, či 
v rozdelení kaviarne na 
nefajčiarsku časť a fajčiar-
sku časť (ktorá disponu-
je skvelým odvetrávacím 
systémom a osviežovačom 
vzduchu), ale aj v príjem-

nej kuchynke, či skutočne 
krásnych toaletách, za aké 
by sa nemusel hanbiť ani 
štvorhviezdičkový hotel. 
Rovnako rodine záležalo aj 
na tom, čo svojim klientom 
ponúknu. Aj preto len pred-
nedávnom zmenili značku 
kávy na Daily Coff ee, ktorá 
plne vyhovuje nielen im, ale 
aj požiadavkám zákazníkov. 
Rovnako sa snažia ísť aj zdra-
vým trendom, a preto v ich 
vitríne nechýbajú 100% šťavy 
z ovocia, či zeleniny. Samo-
zrejmosťou je však aj čerstvo 
vytlačená šťava z citrusov. Kto 
má chuť si zamlsať, toho pote-
šia koláčiky od Pána Koláčika, 
ale aj od šikovnej Nikoly, kto-
rá svoj voľný čas venuje práve 
pečeniu. Samozrejmosťou je 
aj raňajkové menu. 
 

Simona Budinská
Foto: Ondrej Bobek

13. ČSOB BRATISLAVA MARATHON – BEŽECKÝ VÍKEND, 
V KTOROM SI TO SVOJE NÁJDE KAŽDÝ
Prípravy na 13. roč-

ník ČSOB Bratislava 
Marathon (07. a 08. apríl 
2018) sú v plnom prúde 
a s prihlásenými bež-
cami sa roztrhlo vrece, 
čo veľmi teší organizá-
torov. Riaditeľ  bežec-
kého podujatia Jozef 
Pukalovič aktualizoval 
počty bežcov: „Poma-
ly ale isto sa šplháme 
k prekonaniu 8000 re-
gistrácií. Napriek tomu, 
že nám každoročne 
rastú počty prihláse-
ných, neustále sa sna-
žíme novými nápadmi 
prilákať aj tých menej 
aktívnych športovcov.“
 Už avizovanou novin-
kou je nová disciplína SE-
NIOR RUN&WALK, ktorá 
je určená pre  aktívnych 
seniorov  s dátumom na-
rodenia 1958 a starších. 
Disciplína má dvoch skve-
lých ambasádorov, Evku 
Seidlovú (1948) a Janka 
Hazuchu (1943), dnes už 
pomerne známych beha-
júcich „dôchodcov-senio-
rov“, ktorí sú tým najlepším 
príkladom toho, že aktívne 
sa hýbať a žiť  dá v každom 
veku. Účastníci behu do-
stanú štartové číslo a  v cieli 
na každého bude čakať cer-
tifi kát aktívneho seniora a 
občerstvenie. Štartovné na 
Beh dobrých ročníkov je 
symbolické  1 euro. „Všet-
ci bežci navyše môžu 
pri registrácii prispieť 
ľubovoľnou čiastkou 
(1 €, 2 €, 3 €,..) a my ju 
následne použijeme na 
vybudovanie oddycho-
vej zóny pre seniorov 
v niektorej z bratislav-

ských lokalít. Teší nás, 
že si bežci uvedomujú 
nutnosť rozvoja pohy-
bovej aktivity u starších 
ľudí a čiastka príspev-
kov už teraz prevyšuje 
500,- €,“ uviedol Jozef 
Pukalovič. Výsledný čas 
Behu dobrých ročníkov nie 
je dôležitý. Podstatné je za-
pojiť sa a užiť si trať hoci aj 
chôdzou.
 Spolupráca Bratislav-
ského maratónu s Antido-
pingovou agentúrou Slo-
venskej republiky priniesla 
svoje ovocie  v podobe pra-
vidiel behania pod názvom 
Bežecké dvanástoro Brati-
slava Marathon Teamu ale-
bo len „We run Fair play“. 
Tieto pravidlá by podľa 
tvorcov mali tvoriť základy 
bežeckej etikety a  cieľom 
je  spoločne ich s bežcami 
rozvíjať a aplikovať v praxi 
počas celého roka.
 Významná novinka sa 
týka samotnej kráľovskej 
disciplíny – maratónu. 
Maratónci, ktorí na pol-
maratónskej vzdialenosti 
v prvom kole (približne na 
20,8km pri zbiehaní zo Sta-
rého mosta) zvážia, že už 
nebudú ďalej pokračovať 
do druhého kola (najmä 
zo zdravotných dôvodov), 
môžu dobehnúť regulár-
ne do cieľa prvého okruhu 
spolu s polmaratóncami, s 
ktorými budú aj vo výsled-
kovej listine riadne klasifi -
kovaní. Jedinou podmien-
kou je, aby maratónec po 
prebehu cieľovou čiarou 
nahlásil zmenu trate čle-
nom časomernému tímu 
VOS-TPK, ktorí sa budú 
nachádzať v cieľovom kori-

dore tesne za cieľovou brá-
nou. 
 K maratónu, polma-
ratónu, polmaratónskej 
štafete, desiatke, minima-
ratónu, detským behom 
a súťaži lezúňov tento 
rok pribudne maratónska 
štafeta na 4 x 10,5 km. Má 
motivovať všetkých milov-
níkov tímových športo-
vých zápolení i začiatoč-
níkov, ktorí si jednotlivo 
netrúfajú zabehnúť celý 
maratón, ale majú svoj tím, 
s ktorým trénujú a polma-
ratónsku štafetu už majú 
niekoľkokrát za sebou. 
 Po prvýkrát sa v rám-
ci ČSOB  Bratislava Ma-
rathon  uskutoční  i celo-
denný  Športový kongres.  
Základné témy kongresu 
budú športová legislatí-
va, digitalizácia v športe, 
šport a doping, dobrovoľ-
níctvo v športe a mnohé 
iné. Vyvrcholením kon-
gresu bude ofi ciálne otvo-
renie 13. ČSOB Bratislava 
Marathon, ktoré plynule 
prejde do slávnostného vy-
hlasovania bežeckých cien, 
RUNNING GALA 2017.  
Na jeho 3. ročníku budú 
ocenené najsilnejšie oka-
mihy, najlepšie výkony 
i najlepšie bežecké akcie 
uplynulej bežeckej sezó-
ny. Ceny sa budú udeľovať 
v 14-tich kategóriách, pri-
čom o víťazoch niektorých 
kategórií môžu už teraz 
prostredníctvom online 
hlasovania na portáli cvic-
te.sk rozhodovať všetci 
milovníci behu, bežci a ich 
priatelia, fanúšikovia, pod-
porovatelia, rodinní prís-
lušníci a všetci, ktorým beh 

prirástol k srdcu.,. 
 Slovenský atletický 
zväz sa tento rok naviac 
rozhodol založiť tradíciu 
oceňovania významných 
pracovníkov, funkcioná-
rov a organizátorov,  ktorí 
pomohli k rozvoju atletiky. 
Prví ocenení budú vyhlá-
sení už na tomto ročníku 
RUNNING GALA.
 Všetkých milovníkov 
behu  a športových nad-
šencov, ktorí o športe radi 
diskutujú, sa týka aj úpl-
ne najčerstvejšia novinka 
13. ČSOB Bratislava Ma-
rathon.  Spoločnosť Be 
Cool v spolupráci so Slo-
venským atletickým zvä-
zom pripravila jedinečný, 
a dúfame, že aj veľmi zau-
jímavý a poučný workshop 
organizátorov najvýznam-
nejších slovenských bežec-
kých a triatlonových pod-
ujatí. Organizátori ČSOB 
Bratislava Marathon, 
Medzinárodného mara-
tónu mieru v Košiciach, 
Štefánik Trailu, Orava-
man Triathlonu a minu-
loročných úspešných ME 
v krose v Šamoríne na ňom 
poodhalia zákulisie príprav 
týchto významných podu-
jatí. Účastníci workshopu 
sa dozvedia o veciach, kto-
ré počas pretekov málo-
kedy zaregistrujú a takisto 
budú mať priestor opýtať 
sa na čokoľvek z organi-
zácie behov. Workshop sa 
uskutoční vo štvrtok, 5. 
apríla od 18.00 do 20.10 h 
v jednej z kinosál Cinema 
City v nákupnom centre 
Eurovea (presné miesto 
ešte oznámime). 

Jana Bačíková
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Najlepší Európan na 60 m na HMS 2018 Ján Volko: „Vo fi  nále som ešte veril v osobný rekord“
Do Birminghamu 

išiel ako zvyčajne: 
skromne, žiadne veľ-
kohubé vyhlásenia. 
„Chcem postúpiť do 
semifi nále, na iné za-
tiaľ nemyslím. Pôjdem 
ako vždy – krok za kro-
kom,“ vravel slovenský 
šprintérsky zázrak Ján 
Volko pred odletom do 
dejiska halových MS. A 
– v Birminghame opäť 
príjemne prekvapil. Zo 
semifi nále bolo napo-
kon fi nále a v ňom vý-
borné šieste miesto. 
Z Európanov skončil 
najvyššie. Na atletic-
kých majstrovstvách 
sveta či už vonku ale-
bo v hale sa doposiaľ 
nijaký Slovák nedostal 
až do záverečného sú-
boja o medaily. Až Ján 
Volko.  
 
O fi nále ste nahlas ne-
rozprávali, no v debate 
pred odletom do Bir-
minghamu ste pripus-
tili, že aj takáto myš-
lienka vám preletela 
hlavou, ale hneď ste ju 
odtiaľ vytesnili. Sen, na 
ktorý ste radšej nech-
celi ani len pomyslieť, 
sa však stal skutočnos-
ťou…
 „Je úžasné, že som šiesty 
najlepší na svete. Som nes-
mierne šťastný a zároveň 
ďakujem všetkým, čo k to-
muto úspechu prispeli – či 
už tam hore nad nami ale-
bo dolu na Zemi. Tých, čo 
mi pomohli a podporovali 
ma, je toľko, že ich nemô-
žem všetkých vymenovať, 
lebo by to bol dlhočizný 
zoznam. Zo šiesteho mies-
ta sa veľmi teším, ale účasť 
vo fi nále nie je len moja 
zásluha. Veľký podiel na 
úspechu má celý môj tím, 

moji najbližší a tiež Boh, 
ktorý ma obdaroval talen-
tom a dal mi možnosť be-
hať rýchlo.“

Taktika postupných 
krokov, keď vždy mys-
líte len na najbližší beh, 
vám, zdá sa, perfektne 
vychádza. Mienite v nej 
pokračovať aj v letnej 
sezóne?
 „Nevidím dôvod niečo 
meniť. Napriek všetkým 
úspechom a rýchlym ča-
som ostávam nohami stále  
pevne na zemi. Jedine, ak 
by sa uskutočnilo niekde 
priamo fi nále, čo sa však 
na veľkých šampionátoch 
asi nestane, len vtedy bu-
dem myslieť od začiatku už 
priamo naň.“ (smiech)

Vo fi nále ste už nemali 
čo stratiť, keďže pred-
šampionátový cieľ ste 
nielenže splnili, ale 
výrazne ste ho prekro-
čili. Na čo ste si trúfali 
v rozhodujúcom medai-
lovom behu?
 „Tajne som dúfal, že 
neskončím posledný a to 
sa mi podarilo – predbe-
hol som Turka Barnesa aj 
Safa-Antwiho z Ghany. Vo 
fi nále som zo seba vyžmý-

kal ešte posledné sily, dal 
som do toho úplne všetko. 
Škoda len, že som spravil 
nejaké chyby. Najväčšiu v 
tom, že som sa približne po 
40 metroch začal zbytoč-
ne nakláňať dopredu, čím 
som sa zrejme pripravil o 
lepší čas. Chýbala mi dyna-
mika a možno i viac skúse-
ností z takýchto behov. V 

kútiku duše som veril, že 
sa mi podarí zlepšiť osobný 
rekord 6,57. Žiaľ, nevyšlo 
to, ale čas 6,59 zodpovedá 
tomu, na čo som v danej 
chvíli mal. Som však spo-

kojný, lebo v Birmingahme 
som zabehol tri vyrovnané 
výkony – v rozbehu 6,66, v 
semifi nále 6,58 a vo fi nále 
6,59.“

V celej halovej sezóne 
ste sa borili so štartmi. 
Ako vám vyšli tri bir-
minghamské?
 „Ak nepočítam rozbeh 

na mítingu v Linzi – ne-
viem, či sa mi taký štart 
ešte niekedy podarí – tak 
štarty v rozbehu a vo fi nále 
v Birminghame boli naj-
lepšie v celej sezóne.“

Po semifi nále, v ktorom ste 
súboj o druhé priame po-
stupové miesto prehrali o 
stotinku, ste priznali, že ste 
sa obávali, či sa dostanete 
do fi nále aspoň s časom. 
Posťažovali ste sa na slabší 
štart. Čo sa stalo?
 „Asi som sa príliš orien-
toval na vedľa mňa bežia-
ceho Američana Bakera, 
ktorý z blokov vyletel ako 
strela. Moja reakcia bola 
0,149 sekundy, čo na  mňa 
vôbec nie je zlé, lenže moje 
prvé kroky po štarte boli 
asi trochu pomalšie. Učím 
sa na každom podujatí, 
beriem si ponaučenie z 
každého behu. S trénerkou 
Naďou Bendovou vždy po-
zorne sledujeme, čo a ako 
robia najlepší, čo môžeme 
zlepšiť. Azda ešte príde-
me na nejaký nový spôsob 
štartu, vďaka ktorému sa 
zlepším.“

Trénerka Bendová nám 
krátko pred fi nále napí-
sala, že sa cítite unave-
ný a ani obvyklý kon-
trolný beh pred štartom 
nebol najrýchlejší. To 
vás tak veľmi vyčerpalo 
semifi nále?
 „Nie, nie! Išlo o celko-
vú únavu, veď od rána do 
večera som bol na nohách, 
mal som nabitý program. 
Priamo počas fi nálového 
behu som už únavu necítil, 
telo ju v tej chvíli nevníma. 
Ocitnete sa v takej eufórii, 
že všetko, aj únava, ustúpi 
do úzadia. Keby som bežal 
dvojstovku, asi by to bolo 
lepšie, keďže som mal stále 
ľahké nohy. Na šesťdesiat-
ke mi už chýbala potrebná 
dynamika. Bol to náročný 
deň, v ktorom som absol-
voval tri nielen fyzicky, ale 
aj psychicky vyčerpávajúce 
behy.“

Postup zo semifi nále 
ste si vybojovali o 19.25 
h miestneho času, vo fi -
nále ste bežali o jeden a 
trištvrte hodiny neskôr 
o 21.09 h. Ako ste strá-
vili tie necelé dve ho-
dinky čakania?
 „Snažil som sa pozvie-
chať sa, preto som si do-
prial najmä veľa oddychu. 
Využil som aj prístroj Vei-
noplus Sport na uvoľnenie 
lýtok, potom som urobil 
zopár rýchlych štartov, 
prešprintoval som rovinku. 
Pre pocit únavy sme to už 
nesilili. Ostatní moji súpe-
ri sa v rozcvičke išli priam 
roztrhať, ja som len zbieral 
posledné zvyšky síl.“

Keď ste vlani získali 
senzačne striebro na 
halových ME v Belehra-
de, víťazný Brit Richard 
Kilty vám vystrúhal po-
klonu a predpovedal 
vám veľkú budúcnosť 
(„Big future!“). Zaznel 
podobný kompliment aj 
teraz?
 „Nie, moji súperi ani len 
netušia, kto vlastne som. 
V živote ma asi nevide-
li a zrejme sa čudovali, že 
s nimi beží taký biely člo-
vek ako ja. Všetci však boli 
priateľskí, nik sa nesprával 
arogantne.“ (smiech)

Na čo sa po šampioná-
te najviac tešíte?
 „Na oddych, na rodičov, 
kamarátov. Budem si vy-
chutnávať 6. miesto a dú-
fam, že mi postupne dôjde, 
čo sa vlastne v Birmingha-
me stalo.“

Gabriel Bogdányi  

Vizitka Jána VOLKA
Dátum narodenia: 2. 11. 1996
Miesto narodenia: Bratislava
Výška/Hmotnosť: 178 cm/81 kg
Klub: BK HNTN Bratislava
Vrcholové stredisko: Národné športové centrum (NŠC) 
Bratislav
Tréneri: Naďa Bendová (1975) a Róbert Kresťanko (1972)
Osobný rekord na 60 M V HALE: 6,57 (15. 2. 2018 Toruň)
Povolanie: študent – Fakulta informatiky a informačných 
technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-
ve
Vzor: Wayde van Niekerk (JAR)
Záľuby: informačné technológie, pozeranie fi lmov, číta-
nie, oddych a relax vo vysokohorskom prostredí
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Viac info na www.hcslovan.sk
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