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Maratónsky víkend opäť 
rozhýbal celú Bratislavu

Mesto začína s opravou 100 km ciest, 
pracuje sa už na Dolnozemskej

Hlavné mesto začí-
na s opravou 100 

kilometrov bratislav-
ských komunikácií za 
16 miliónov eur. Práce 
už prebiehajú na Dol-
nozemskej ceste a od 
piatka (6.4.) začali aj na 
Bajkalskej ulici. Väčši-
na opráv ciest sa však 
bude realizovať v let-
ných mesiacoch. 
 "Práve začala historicky 

najväčšia obnova bratislav-

ských komunikácií za po-

sledných 25 rokov. Spolu 

s 50 kilometrami z roku 

2016 a 50 kilometrami z 

roku 2017 bude mať hlavné 

mesto počas troch rokov 

opravených 200 kilomet-

rov komunikácií," povedal 

primátor Ivo Nesrovnal.

Oprava tohtoročných 100 

kilometrov ciest po celej 

Bratislave vyjde na 16 mi-

liónov eur, sedem miliónov 

dá mesto zo svojho roz-

počtu a deväť miliónov eur 

je z dotácie od štátu.

 V Starom Meste sa ob-

noví napríklad Brnianska 

a Cintorínska, v Novom 

Meste Račianska a Odbo-

rárska, v Petržalke Dolno-

zemská či Mamateyova, 

v Rači Pri Vinohradoch 

a Púchovská, vo Vrakuni 

Hradská a vo Vajnoroch 

Roľnícka. 

(pokračovanie na str. 4)

BSK: Kraj má prvýkrát programové vyhlásenie, teda plán na najbližšie roky
Bratislavský samo-

správny kraj (BSK) 
má po prvý raz svoje 
programové vyhláse-
nie, teda plán na naj-
bližších päť rokov. Ide o 
verejnú deklaráciu cie-
ľov a zámerov a spoloč-
nú víziu vedenia kraja a 
krajských poslancov, 
ktorá sa zrodila po 
dohode so všetkými 
poslancami, starostami 

a primátormi. Zverejne-
ný je na webovej strán-
ke kraja.
 "Berte to ako fahrplan 
na najbližších päť rokov. 
Nie je záväzný v zmysle 
legislatívnom, ale je to mo-
rálny záväzok župana, úra-
du a poslancov," uviedol na 
nedávnej tlačovej konfe-
rencii predseda BSK Juraj 
Droba.  Programové vyhlá-
senie označil za vizionár-

ske a v mnohých oblastiach 
prekračujúce kompetencie 
kraja, avšak spoluprácou 
realizovateľné. Konkrét-
ne kroky v jednotlivých 
oblastiach bude kraj pre-
zentovať pravidelne každý 
rok, podobne ako odpočet 
toho, čo sa mu podarilo za 
uplynulý rok.
 V oblasti dopravy sa 
kraj okrem iného zaväzuje 
vybudovať obchvat Pezin-

ka, ktorý by sa mal reali-
zovať v dvoch fázach, teda 
projektovej a následne sa-
motnej výstavby. Vybudo-
vať by sa však mali aj ďalšie 
obchvaty, rekonštrukcie 
by sa malo dočkať desať 
mostov v zlom technic-
kom stave. V pláne je tiež 
rozširovanie integrovanej 
dopravy, budovanie pre-
stupných terminálov či zá-
chytných parkovísk.

 V oblasti sociálnej a 
zdravotníctva je kraj pri-
pravený pokračovať v pre-
chode z inštitucionalizácie 
na komunitný spôsob. Ka-
pacita domov sociálnych 
služieb by sa mala zvyšo-
vať, vyrásť by malo autistic-
ké centrum pre dospelých.  
"Z karloveskej polikliniky 
máme ambíciu urobiť mo-
derné zdravotné stredisko 
sídliskového typu, ktoré 

bude slúžiť celej spádovej 
oblasti severného okraja 
Bratislavy, Dúbravky a 
Karlovej Vsi," priblížil Dro-
ba, ktorý deklaruje zacho-
vanie pohotovosti v Malac-
kách či pomoc začínajúcim 
lekárom.

(pokračovanie na str. 2)

DPB: MHD potrebuje ešte 
minimálne 30 nových električiek
V súvislosti s pre-

vádzkou veľkoka-
pacitných nízkopodlaž-
ných električiek v MHD, 
sme sa na bratislavský 
DPB obrátili nedávno s 
niekoľkými otázkami.
 Prečo nie sú nové elek-
tričky nasadzované aj na 
linku číslo 5, ktorá je prav-
depodobne, spolu s linkou 
4, najvyťaženejšou (a naj-
dlhšou) linkou v meste? 
Aký je princíp ich „pride-
ľovania“ na jednotlivé lin-
ky, resp. kritériá?
 Nové električky sa vy-
pravujú cez pracovné dni 
na linky č. 1, 3, 4, 6, 8 a 9. 
Nakoľko je ich 60, nie všet-
ky linky vie DPB zabezpe-
čiť novými vozidlami. Ďal-
ším faktom je, že údržbová 

základňa pre nové električ-
ky je vo vozovni Jurajov 
Dvor, čiže sú nasadzované 
na linky, ktoré sú vypravo-
vané z tejto vozovne.
 V každom prípade pri-
oritou DPB je zabezpečiť 
komfort nízkopodlažnosti 
vozidiel na každej radiále 
a to zabezpečením aspoň 
časti nízkopodlažných vo-
zidiel obsluhujúcich jed-
notlivé radiály.
Ktoré električkové spo-
je sú najvyťaženejšie a 
ktoré menej?
 Najvyťaženejšie elek-
tričkové spoje sú na lin-
kách 4, 3, 5, 1, 9 a 8. Menej 
vyťažené spoje sú na elek-
tričkových linkách č. 2, 6 a 
7.

(pokračovanie na str. 4)
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Triumfy Sloveniek, 
favorita zradilo 
brucho

Bratislavský mestský 
maratón - ČSOB Bra-

tislava Marathon videl 
po 11 rokoch opäť slo-
venské ženské víťaz-
stvo. Špecialistka na 
duatlon a triatlon Kris-
tína Néč-Lapinová vy-
hrala svoj prvý maratón 
v kariére a premiérovo 
dosiahla i čas pod tri ho-
diny - 2:58:41 h. 
 Stala sa len treťou slo-
venskou ženskou víťazkou v 
histórii podujatia, pred ňou 
triumfovali v roku 2006 v 1. 
ročníku Andrea Bérešová a 
o rok neskôr Dana Janečko-
vá. 
 Víťazom maratónu mu-
žov sa stal český bežec Jiří 
Čípa v osobnom rekorde 
2:22:16 h. V Bratislave vy-
hral aj pred dvoma rokmi 
a každý zo svojich štartov 
okorenil osobným rekor-
dom. 
 Hlavný favorit pretekov 
z domáceho klubu BMSC 
Bratislava Tibor Sahajda ne-
dokončil maratón pre kŕče 
v brušnej dutine. Z trate 
zišiel predčasne medzi 29. 
a 30. kilometrom. Dovtedy 
suverénne viedol a vyzeralo 
to na útok na osobný rekord 
2:18:44 h. 
 Polmaratón vyhral 
29-ročný Keňan vo farbách 
rakúskeho tímu run2gether 
Benard Koech za 1:07:37 h.  
V kategórii žien si zopako-
vala lanské polmaratónske 
prvenstvo v Bratislave Ve-
ronika Zrastáková z Topoľ-
čianok behajúca za ŠK ŠOG 
Nitra.
 V deviatich disciplínach 
v rámci 13. ročníka ČSOB 
Bratislava Marathon sú-
ťažilo cez víkend dovedna 
takmer 12 000 bežcov. Ma-
ratón dokončilo 919 z 1041 
vytrvalcov na štarte.

(bak)

Bratislavské 
mestské dni 2018

V hlavnom meste sa 

budú konať počas 

piatka, soboty a nedele 

20. až 22. apríla Bratislav-

ské mestské dni. Ide o 15. 

ročník podujatia, v rámci 

ktorého môže verejnosť 

zavítať na nevšedné mies-

ta nášho hlavného mesta. 

Bratislavské mestské dni 

odkazujú na významnú 

históriu mesta. Tradícia, 

prečo sa na Deň sv. Juraja 

otvára mesto svojim oby-

vateľom i návštevníkom, 

je spätá s históriou Brati-

slavy.

 Historická pamäť Brati-

slavy je bohatá na politic-

ké, kultúrne, spoločenské a 

športové udalosti. Písali sa 

tu dejiny, umenie ovplyv-

nili významné európske 

osobnosti a milovníci 

športu zažili veľké víťaz-

stvá. Tento rok je význam-

ný na výročia historických 

udalostí. Tým najvýznam-

nejším je určite 25 rokov, 

odkedy sa Bratislava stala 

hlavným mestom Sloven-

skej republiky. 

 Tohtoročnou novinkou 

sú trhy na Primaciálnom 

námestí. Už tradične k 

tomuto dňu patria voľ-

né vstupy do mnohých 

kultúrnych zariadení a 

športovísk v správe mes-

ta. Súčasťou podujatia sú 

opäť Lesnícke dni na Par-

tizánskej lúke, či bohatý 

program na viacerých pó-

diách a námestiach v cen-

tre mesta. Nebudú chýbať 

ani posilnené spoje MHD. 

(bak)
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VYDRICA: Nemá tu vzniknúť zóna luxusu
V uplynulom období 

prenikli na verej-
nosť informácie, podľa 
ktorých sa v Podhradí, 
v lokalite známej ako 
Vydrica, má stavať. 
Ako je už známe, spo-
ločnosť Vydrica, ktorú 
vlastní Urbicom Invest 
podnikateľov Ladislava 
Reháka a Petra Struhá-
ra, sa spojila s develo-
perom Lucron Group. 
 V predchádzajúcich 

rokoch bola projektovým 

zámerom na Vydrici veno-

vaná obrovská pozornosť 

odbornej i laickej verejnos-

ti, pretože ide o top cen-

trum mesta. Táto lokalita 

pod hradom je ale už dlhé 

roky zanedbaná a jej súčas-

ný stav je hanbou Bratisla-

vy.

 Ako nám povedal ob-

chodný riaditeľ spoloč-

nosti Lucron Group Peter 

Kavecký, pre zónu Vydrica 

je vydané platné územné 

rozhodnutie, ktoré bude 

investor pri realizácii pro-

jektu rešpektovať a dodr-

žiavať. Cieľom spolupráce 

spoločnosti Vydrica, a.s. 

ako vlastníka pozemkov 

a Lucron Group je podľa 

neho oživiť projekt, kto-

rý spojí hrad s nábrežím a 

bratislavské Korzo s Pod-

hradím. 

 Výstavba Vydrice bude 

mať zmiešanú funkciu 

zóny, do ktorej sa má vrátiť 

mestský život. 

 „Dôraz kladieme naj-

mä na verejné priestory a 

celkovú koncepciu rozší-

renia Bratislavského korza 

s napojením na západnú 

rozvojovú zónu a Dunaj-

skú promenádu. Nemá tu 

vzniknúť zóna luxusu, ale 

živé a rozmanité miesto 

pre život obyvateľov a náv-

števníkov hlavného mesta,“ 

uviedol P. Kavecký.

 Ako ďalej Bratislavský 

kuriér informoval, v spo-

lupráci s tímami viace-

rých architektov, investori 

momentálne pripravujú 

aktualizáciu projektu, kto-

rý by mal byť dokončený 

ešte v tomto roku. Projekt 

bude podľa neho vychá-

dzať z platného územného 

rozhodnutia, ktoré bolo 

výsledkom dlhodobej od-

bornej aj verejnej diskusie 

všetkých zúčastnených 

strán. „Tento zámer bude 

najskôr prezentovaný v 

rámci odbornej pracovnej 

skupiny a po zapracovaní 

pripomienok následne aj 

verejnosti,“ uviedol Kavec-

ký. Tvrdí ďalej, že architek-

túra sa bude vyvíjať s ohľa-

dom na citlivosť územia. 

„Projekt vnímame s veľkou 

pokorou a zodpovednos-

ťou voči mestu a jeho oby-

vateľom. Vodná veža, ako 

jedna z najstarších stoja-

cich stavieb na území Bra-

tislavy, zostane zachovaná 

a bude integrovaná do pro-

jektu, rovnako ako ďalšie 

historické artefakty územia 

ako napríklad ľadové jamy, 

alebo niektoré pôvodné 

pivnice,“ informoval nás 

zástupca Lucron Group. 

Samotná výstavba sa má 

začať po získaní všetkých 

potrebných povolení. 

 Pokiaľ ide o dopravu, 

pripravený bude projekt 

rozšírenia pešej zóny a 

korza. Automobilová do-

prava v zóne bude vedená 

najmä v podzemných pod-

lažiach.

 V súvislosti s bariérou, 

ktorú  medzi Vydricou 

a Rybným námestím vy-

tvára Staromestská ulica, 

resp. Most SNP, Kavecký 

uviedol, že tento problém 

vnímajú investori veľmi 

intenzívne a sú pripravení 

byť konštruktívnym part-

nerom v odbornej diskusii 

o jeho riešení. „Je to veľmi 

odborná téma, ale vidíme 

tu priestor na vytvorenie 

jedného úžasného verej-

ného priestoru, ktorý bude 

slúžiť obyvateľom mesta,“ 

dodal.

(rl, red, foto: BK)

Vydrica v 19. storočí alebo na začiatku 20. Storočia. 

Vydrica - (nem. Weidritz, niekedy aj Wödritz, maď. 
Vödric), je bývalá osada pod Bratislavským hradom 
v Starom Meste. Vznikla najneskôr okolo roku 1360, 
pravdepodobne presťahovaním obyvateľov bývalej 
rovnomennej osady z dnešnej južnej Mlynskej doli-
ny. Nová Vydrica bola pôvodne jednoulicová osada 
za bránou mestských hradieb (od 15. storočia podľa 
tejto osady nazývanou Vydrická brána). Bola to jedna 
zo štyroch mestských brán a vychádzala cez ňu stre-
doveká obchodná cesta. Od 18. storočia do druhej 
svetovej vojny bola Vydrica s okolím známa prostitú-
ciou. Prevažná väčšina domov Vydrice bola zbúraná 
okolo roku 1960. (zdroj:sk.wikipedia.org)

BSK: Kraj má prvýkrát programové vyhlásenie, teda plán na najbližšie roky
(Dokončenie zo str. 1)

V rámci životného pros-
tredia si kraj uvedomuje 
najväčšiu devízu, ktorou 
je zásobáreň pitnej vody 
ako najväčší poklad re-
giónu. V tejto súvislosti 
sa pripravuje podpis me-
moranda o spolupráci s 
Bratislavskou vodáren-
skou spoločnosťou (BVS) 
ako základnou dohodou 
smerujúcou k ochrane 
vody. "Kroky budú spieť 
tiež k revitalizácii parkov, 

tlaku na dopravcov, aby 
zvyšovali počet nízkouh-
líkových dopravných pro-
striedkov," doplnil Droba.
 Kraj nezabúda ani na 
obnovu škôl, podporu 
duálneho vzdelávania a 
centrá odborného vzde-
lávania či sprístupnenie 
školských areálov.
 Naplánované je tiež 
prepájanie cyklotrás, do-
budovanie východného 
cykloobchvatu Bratislavy 
a vybudovanie cyklistické-
ho mosta ponad Moravu 

neďaleko obcí Marchegg a 
Vysoká pri Morave. 
 Produkty cestovného 
ruchu by mali byť viac šité 
na mieru, kraj sa chce za-
merať hlavne na rakúskych 
a českých návštevníkov. 
Do budúcna plánuje oslo-
viť aj maďarský trh. "Ide-
me sa zamerať na oblasti 
ako výroba vína, hudobná 
história Bratislavského 
kraja, habsburská a napo-
leonská história, majolika 
a podobne," povedal Dro-
ba. Zrekonštruovať by sa 

mali štyri národné kultúr-
ne pamiatky.
 V priebehu prvých 
dvoch rokov to má byť 
senecká synagóga a Ma-
lokarpatské osvetové stre-
disko v Modre. V pláne 
je tiež obnova kaštieľov v 
Malinove a Stupave. Istý 
"reštart" čaká aj deväťhek-
tárový pozemok v Petržal-
ke.
 Programové vyhláse-
nie pozitívne hodnotia aj 
poslanci. Martin Chren, 
predseda klubu Za lepší 

kraj označuje za najdôle-
žitejšie posolstvo doku-
mentu spoluprácu. "Na 
župe sme dokázali, že sa 
vieme preniesť cez nie-
ktoré názorové rozdiely a 
dohodnúť sa na jednom 
dokumente, ktorý bude 
pre nás takou cestovnou 
mapou na najbližších päť 
rokov," povedal Chren, 
podľa ktorého sa hľadali 
realistické priority. "Boju-
jeme ale za viac vecí, ako 
je napísaných a verím, že 
sa nám podarí splniť viac, 

ako je napísaného na pa-
pieri," doplnil Chren.
 Predseda Klubu ne-
závislých poslancov Ján 
Buocik hodnotí pozitívne 
najmä plány v oblasti škol-
stva a dopravy. "Kvitujem, 
že dokument pamätá na 
zlepšenie prímestskej do-
pravy, napríklad zinten-
zívnenie vlakovej dopravy 
smerom od Senca a Trna-
vy," skonštatoval Buocik.

(TASR)
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Najkvalitnejšia pre život je 
Viedeň, Bratislava na 80. mieste

Titul mesta, ktoré po-
núka najlepšiu kvali-

tu života, už deviatykrát 
po sebe získala rakúska 
metropola Viedeň. Pod-
ľa agentúry Reuters 
Bratislava skončila ten-
to rok na 80. mieste.
 Vyplýva to z tohtoroč-
ného indexu kvality živo-
ta fi rmy Mercer, ktorý sa 
vytvára na základe ana-
lýzy viacerých faktorov: 
zdravotnej starostlivosti, 
možností pre vzdelávanie, 
oddych a bývanie, ďalej 
služieb, dostupnosti úra-
dov a miery osobnej slobo-
dy i zločinnosti.
 Správa konštatuje, že v 
niektorých východoeuróp-
skych mestách sa životná 
úroveň za posledných 20 
rokov zvýšila zásadným 
spôsobom. Napríklad Sa-
rajevo si svoje skóre polep-
šilo o 21,5 %, Bratislava o 
19,1 %, Belehrad o 18,3 % a 
Záhreb o 15 %.
 Vďaka rastu život-
nej úrovne, konkuren-
cieschopného trhu práce 
a dostupnosti talentov za-
čalo mnoho z týchto miest 
priťahovať nadnárodné 
spoločnosti, uviedla podľa 
Reuters Martine Ferlando-
vá, prezidentka spoločnos-

ti Mercer pre oblasť Euró-
py a Tichomoria. 
 V prvej pätici metro-
pol najlepších pre život je 
okrem Viedne aj Zürich, 
Auckland, Mníchov a Van-
couver. Do dvadsiatky naj-
lepších miest sa dostali aj 
ďalšie štyri nemecké mestá: 
Düsseldorf, Frankfurt, Ber-
lín a Hamburg, spolu s 
tromi ďalšími mestami zo 
Švajčiarska (Ženeva, Bazi-
lej a Bern), dvoma kanad-
skými mestami - Toronto 
a Ottawa - a novozéland-
ským Wellingtonom. V 
prvej dvadsiatke sú aj dve 
mestá z Austrálie (Sydney 
a Melbourne) a po jednej 
metropole z Dánska (Ko-
daň) a Holandska (Am-
sterdam). Jediným nováči-
kom v prvej dvadsiatke je 
Luxemburg, ktorý vyradil 
Štokholm. 
 Na konci rebríčka skon-
čili jemenské mesto Saná, 
metropola Stredoafrickej 
republiky Bangui a iracký 
Bagdad. Toto ich hodno-
tenie súvisí s politickou 
nestabilitou, chudobou a 
extrémnymi klimatickými 
podmienkami.

(red, foto: archív BK)

1. Viedeň, Rakúsko
2. Zürich, Švajčiarsko
3. Mníchov, Nemecko
3. Auckland, Nový Zéland
5. Vancouver, Kanada
6. Düsseldorf, Nemecko
7. Frankfurt, Nemecko
8. Ženeva, Švajčiarsko
9. Kodaň, Dánsko
10. Bazilej, Švajčiarsko
10. Sydney, Austrália
12. Amsterdam, Holandsko
13. Berlín, Nemecko
14. Bern, Švajčiarsko
15. Wellington, Nový Zelánd
16. Melbourne, Austrália
16. Toronto, Kanada

18. Luxemburg, Luxembursko

19. Ottawa, Kanada
19. Hamburg, Nemecko
21. Perth, Austrália
21. Montreal, Kanada
23. Štokholm, Švédsko
23. Norimberg, Nemecko
25. Singapur, Singapur
25. Oslo, Nórsko
27. Brusel, Belgicko
28. Stuttgart, Nemecko
29. Adelaide, Austrália
30. Canberra, Austrália
30. San Francisco, USA

80. Bratislava, Slovensko

Najlepšie miesta pre život

Dunajská promenáda a cyklisti: 
Ako to vidia primátor, Cyklokoalícia a developer

V súvislosti so spo-
rom, ako majú byť 

riešené dunajské pro-
menády najmä vo vzťa-
hu k cyklistom, priná-
šame názory a návrhy 
riešení zúčastnených 
strán. Tak primátora 
hlavného mesta, ako aj 
Cyklokoalície a develo-
pera. Pripomíname, že 
spor sa začal nedáv-
nym zrušením chod-
níka pre cyklistov na 
Dvořákovom nábreží a 
vytvorením územia, tzv. 
zmiešanej zóny, ktoré 
je stanovené doprav-
nou značkou Cestička 
pre vyznačených užíva-
teľov.

Primátor 
Ivo NESROVNAL
 „Verejné priestranstvá 
v Bratislave sa rozvíjajú a 
zväčšuje sa hustota ľudí, 
ktorí sa na nich pohybujú. 
To však na druhej strane 
prináša aj viacero kolízií. 
Na dunajskej promenáde 
sú dnes najviac zraniteľné 
mamičky s kočíkmi, voľne 
pobehujúce malé deti, naši 
seniori či psičkári. Okrem 
cyklistov si aj títo ľudia 
zaslúžia na promenáde 
priestor, kde sa môžu voľne 

pohybovať bez toho, aby 
museli striehnuť, z ktorej 
strany im hrozí nebezpe-
čenstvo“. 
 Komisia pre dopravné 
značenie vo februári toho-
to roku rozhodla o zme-
ne dopravného značenia 
na dunajskej promenáde. 
Časť doterajšej cyklotrasy 
sa mení na zmiešanú zónu, 
ktorú cyklisti zdieľajú s 
chodcami.
 „Rozhodnutie komisie 
z februára rešpektujem. 
Napokon, pre cyklistov so 
športovejším ponímaním 
cyklistiky máme na Petr-
žalskej strane bezpečnú 
a komfortnú cyklotrasu s 
minimálnymi obmedze-
niami, spojenú s ľavým 
brehom Dunaja lávkami na 
všetkých štyroch mostoch. 
Zároveň rozumiem aj hla-
som nespokojných cyk-
listov. V tejto veci som už 
oslovil národného cyklo-
koordinátora Petra Kluč-

ku. Som pripravený deba-
tovať aj na širšej platforme 
a hľadať najlepšie riešenie. 
Budem však vždy trvať na 
tom, aby sme k sebe boli 
tolerantní a chránili tých 
najzraniteľnejších občanov 
nášho mesta.“ uviedol pri-
mátor Bratislavy.

CYKLOKOALÍCIA
 Nesúhlas so zrušením 
oddeleného cyklopruhu na 
dunajskej promenáde pri-
šlo v 23. marca podvečer 
vyjadriť vyše 400 cyklistov, 
ale aj chodcov, rodičov s 
kočíkmi či psičkárov. Pro-
testnou cyklojazdou po 
ceste vedúcej vedľa zma-
zaných cyklopruhov chceli 
ukázať, ako to môže do-
padnúť, ak budú cyklisti 
vytlačení z dunajskej pro-
menády. Poslanci mesta 
následne schválili návrh 
uznesenia, v ktorom poža-
dujú vybudovanie oddele-
nej cyklotrasy. 
 „Bezpečnosť chodcov 
je pre Cyklokoalíciu dlho-
dobo prioritou, preto spo-
lupracujeme s domácimi aj 
zahraničnými expertmi na 
verejné priestory v rámci 
platformy Pešokoalícia. 
Navrhujeme oddelenie 
chodcov a cyklistov pri 

zachovaní pôvodnej šír-
ky promenády. Vyzývame 
preto primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy Iva 
Nesrovnala, aby neodklad-
ne zabezpečil rekonštruk-

ciu hlavnej mestskej cyk-
lotrasy v úseku Most SNP 
- Most Lafranconi a zasadil 
sa o odstránenie reklám a 
terás, ktoré tvoria prekáž-
ku v úzkom priestore pred 

komplexom River Park,“ 
povedal Daniel Duriš, pre-
zident Cyklokoalície. Cyk-
lokoalícia tiež vypracovala 
návrh premeny nábrežnej 
promenády v celej dĺžke 
od Mostu Lafranconi po 
Most SNP. Ten obsahuje 
posunutie cyklotrasy zo 
stredu smerom k zeleni a 
oddelenie pásom zelene 
a lavičkami. Návrh zdô-
razňuje potrebu jasne vy-
medzeného koridoru pre 
cyklistov s jednoduchými, 
no jasnými pravidlami, aby 
bolo jasné, kde sa môžu 
bezpečne pohybovať chod-
ci a kde cyklisti. Zároveň 
takýto koridor musí umož-
niť bezpečnú jazdu a zvý-
raznenie peších križovaní. 
Združený pohyb cyklistov 
a chodcov v priestore jed-
nej z hlavných mestských 
cyklotrás, považuje za pro-
tiprávne, nesystémové, ne-
bezpečné a aj pri rýchlosti 
chôdze kolízne riešenie 
ako pre chodcov tak aj pre 
cyklistov.

Developer JTRE
 Osadenie značky C12 – 
Cestička pre vyznačených 
užívateľov iba zrovno-
právňuje pohyb chodcov 
aj cyklistov po nábrežnej 
promenáde s tým, že na 
cyklistu prenáša povinnosť 
chodcov neohroziť. Takéto 
riešenie pohybu po pro-
menáde je bežné a časté aj 
v iných európskych met-

ropolách, keďže priestor 
promenády je prioritne ur-
čený na pešie prechádzky a 
pomalú jazdu. Spoločnosť 
JTRE pôsobí v tomto úze-
mí od roku 2004, kedy sa 

začalo s výstavbou projek-
tu River Park. Ako develo-
per uviedol, dobre poznajú 
možnosti a tiež limity sta-
novené v platnom územ-
nom pláne ÚP z roku 2007. 
Z hľadiska plôch a funkcií 
projekt River Park spĺňa 
všetky podmienky a limity, 
rozpor však vzniká v dô-
sledku samotného ÚP, kto-
rý umiestnil na promenádu 
cyklotrasu a zároveň ur-
čil podstatnú časť územia 
ako rozvojovú. Projekt bol 
tak vypracovaný v súlade 
s územným plánom. Rov-
nako sa postupovalo pri 
umiestňovaní terás, kto-
ré boli povolené bežným 
schvaľovacím procesom. 
Je teda zrejmé, že nemôžu 
zasahovať do priestoru ur-
čeného pre cyklotrasu a ich 
umiestnenie je plne v súla-
de so zákonom. 
 Po kolaudácii a sprí-
stupnení projektu River 
Park v roku 2010 sa uká-
zalo, že umiestnenie cyk-
lotrasy, určenej pre rýchlu 
a plynulú jazdu cyklistov, 
na pešej promenáde nie je 
vhodné riešenie, čo potvr-
dili aj časté kolízie. Cha-
rakter tejto časti promená-
dy sa totiž do veľkej miery 
zmenil z čisto „komunikač-
ného” chodníka na pobyto-
vý priestor. Na základe za-
dania spoločnosti WOAL 
dopravní inžinieri už pra-
cujú na návrhu možností 
vedenia segregovanej cyk-
lotrasy v úseku Lafranconi 
– Šafárikovo námestie. Na-
vrhovaná cyklotrasa je roz-
delená do piatich úsekov, 
pričom na každom z nich 
sú zohľadnené existujúce 
technické alebo priestoro-
vé obmedzenia, ako aj ne-
vyhnutné stavebné úpravy. 
Návrh bol zatiaľ neofi ciál-
ne prekonzultovaný v pra-
covných skupinách s od-
bornými útvarmi mesta aj 
MČ Staré Mesto, ale tiež s 
Ministerstvom dopravy a 
výstavby SR a predstaviteľ-
mi záujmového združenia 
Cyklokoalícia.

(rl, red)
Foto: Archív BK + Cyklo-

koalícia
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Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786

(Dokončenie zo str. 1)

Súčasťou balíka opráv je aj 
vybudovanie 200 bezbarié-
rových úprav priechodov 
pre chodcov, oprava 19 km 
chodníkov a 26 bezpečnej-
ších zastávok MHD. Práce 
sa už začali na Dolnozem-
skej ceste. "Opravíme ju 
od kruhového objazdu až 
po Kutlíkovu. V polovici 
mája by mala byť hotová," 
podotkol Nesrovnal. V pia-
tok spustia aj obnovu Baj-
kalskej ulice. Nový asfalt 
sa položí obojsmerne od 
Trnavskej cesty po Mlyn-
ské nivy. Práce by tu mali 
skončiť 21. mája.
 "Nasledovať bude prá-
ca Národného futbalové-
ho štadióna, ktorý opraví 
Bajkalskú od križovatky 
Bajkalská-Trnavská po kri-
žovatku Bajkalská-Vajnor-

ská," spresnil primátor.
 Obyvateľov i návštevní-
kov Bratislavy upozorňuje 
na dopravné obmedzenia 
súvislosti s masívnou ob-
novou ciest. Informovať o 
nich bude mesto na svojom 
webe, sociálnych sieťach či 
cez dopravné a navigačné 
aplikácie. Novinkou budú 
elektronické informačné 
tabule, ktoré umiestnia 
na dotknutých komuni-
káciách niekoľko dní pred 
spustením stavebných 
prác.
 Primátor zároveň de-
klaroval plán hlavného 
mesta do konca roka 2021 
kompletne vymeniť vozov-
ku na deviatich hlavných 
bratislavských radiálach a 
troch spojniciach k týmto 
cestám.
(TASR, foto Marek Velček)

Mesto začína s opravou 100 km ciest,
pripravme sa na zápchy

DPB: MHD potrebuje ešte minimálne 30 nových električiek
(Dokončenie zo str. 1)

Tento rok sa vraj neplá-
nuje obstarávať ďalšie 
moderné veľkokapacit-
né nízkopodlažné elek-
tričky. Kedy teda? V 
roku 2019 alebo 2020?
 DPB na prelome rokov 

požiadal o zaradenie do 

projektov s podporou fi -

nancovania z fondov EÚ. 

Bezprostredne po vyhlá-

sení výzvy umožňujúcej 

nákup električiek z fondov 

EÚ, svoj projekt na nákup 

nových vozidiel podá. DPB 

verí, že sa tak udeje ešte 

tento rok.

Aký počet veľkokapa-
citných nízkopodlaž-
ných električiek má 
DPB v súčasnosti k dis-
pozícii?
 DPB má 60 nových 

električiek, 30 jednosmer-

ných a 30 obojsmerných. 

Starých električiek má 136 

ks.

Aká je ich porucho-
vosť? 

 Nové nízkopodlažné 

električky sú spoľahlivé. 

Ak sa vykonáva oprava, tak 

v priebehu jedného dňa a 

znovu sú nasadené do pre-

mávky.

Koľko starých elektri-
čiek T6, K2, T3 je za ži-

votnosťou, koľko bolo 
v poslednom období 
repasovaných a koľko 
nových električiek by 
DPB ešte potreboval v 
dohľadnej dobe?
 Starých električiek T6, 

K2 T3 je za životnosťou – 

90. Repasovaných - žiadne, 

len plánovaná údržba. DPB 

by ešte potreboval v do-

hľadnej dobe minimálne 30 

električiek.

(rl, foto: BK)

Reguláciu parkovania na Dlhých 
dieloch prijala väčšina rezidentov

S reguláciou parko-
vania v zóne Hlavá-

čikova-Veternicová je 
stotožnených 80 per-
cent rezidentov, ktorí 
odpovedali v priesku-
me mestskej časti Bra-
tislava-Karlova Ves. 
Samospráva uskutoč-
nila anketu v dňoch 23. 
januára až 14. februára, 
teda približne polroka 
po zavedení spomína-
nej rezidentskej parko-
vacej zóny na Dlhých 
dieloch.
 "Elektronické anketo-

vé formuláre sme odoslali 

všetkým 1028 držiteľom 

rezidenčných kariet, kto-

rí poskytli svoju emailovú 

adresu. Odpovede poslali 

takmer tri štvrtiny z nich 

- 761 opýtaných," informo-

val hovorca mestskej časti 

Branislav Heldes.

 "Takmer polovica od-

povedajúcich súhlasí s 

tým, že v rezidentskej par-

kovacej zóne nachádza 

parkovacie miesto tak, ako 

potrebuje. Rovnako polo-

vica tých, ktorí na anketu 

odpovedali, zároveň vidí 

a navrhuje možnosti pre 

zlepšenie," dodal hovorca.

 Samospráva zisťovala v 

prieskume aj názor respon-

dentov na návrh vybudovať 

v zóne parkovací dom, kto-

rý by zvýšil kapacity od-

stavných plôch. Viac ako 

polovica opýtaných (52,8 

percenta) bola za vybudo-

vanie parkovacích plôch s 

kapacitou maximálne 248 

miest, necelá pätina (18,9 

percenta) sa vyslovila za 

výstavbu menšieho parko-

vacieho domu s kapacitou 

186 parkovacích miest.

A približne tretina respon-

dentov (28,3 percenta) s 

parkovacím domom ne-

súhlasí,“ ozrejmil výsledky 

ankety hovorca Karlovej 

Vsi. Podľa jeho slov samo-

správa vidí potenciálne 

možnosti zvýšenia parko-

vacích kapacít aj v prípa-

de výstavby parkoviska na 

parcele na Hlaváčikovej 

ulici. "K tomu je však po-

trebný súhlas magistrátu, 

aby pozemok vo vlastníc-

tve hlavného mesta bol 

zverený mestskej časti. Za-

tiaľ sa tak nestalo, pripo-

menul Heldes.

 Potenciál na viac parko-

vacích plôch sa skrýva aj v 

efektívnejšom využití exis-

tujúcich garáží. “V pred-

metnom území sa nachá-

dza až 300 garáži, no len 

58 percent z nich je využí-

vaných na parkovanie ne-

pretržite," tlmočil Heldes 

ďalšie zistenie prieskumu. 

Prezradil tiež, že i v súvis-

losti s pozitívnym ohlasom 

na zriadenie doterajších 

dvoch rezidentských zón 

a pretrvávajúci problém 

s parkovaním v mestskej 

časti plánuje samospráva 

v budúcom roku zriadiť už 

tretiu takúto oblasť.

 "Uvažuje sa najmä o 

zóne ulíc Pribišova a Púpa-

vová, kde je situácia kritic-

ká. No lokalita ešte nie je 

defi nitívne určená," uvie-

dol. Karlova Ves zriadila 

režim rezidentského par-

kovania najskôr v októbri 

2016 v zóne Silvánska. 

Druhé pásmo v lokalite 

Veternicová a Hlaváčikova 

začalo platiť od septembra 

2017.

 V zavedenom systéme 

je približne 90 percent vy-

značených parkovacích 

miest vyhradených v čase 

od 18.00 do 07.00 h pre 

obyvateľov s trvalým poby-

tom, ktorí sú držiteľmi vo-

dičského preukazu a pre-

ukážu vlastnícky vzťah k 

vozidlu a požiadali miestny 

úrad o bezplatnú parkova-

ciu kartu. Vo zvyšnom čase 

sú k dispozícii všetkým vo-

dičom.

(TASR)Oprava na Bajkalskej spôsobuje rozsiahle kolóny.

Pozdrav z Viedne

Sven Šovčík

V roku 2005 sa vo vie-
denskom „Bank Aust-

ria Kunstform“, vo výstav-
ných priestoroch rakúskej 
banky, uskutočnila veľká 
retrospektíva známeho 
rakúskeho maliara Chris-
tiana Ludwiga Atterseeho. 
V tom istom čase v Sloven-
skom inštitúte na Wipplin-
gerstrasse prebiehala 
výstava známeho bratislav-
ského architekta Chris-
tiana Ludwiga.  Vo Viedni 
len málokto vedel, že len 
pár ulíc od seba tak vysta-
vujú v rovnakom čase otec 
a syn. Dvadsiateho ôsmeho 
augusta 1940 sa totižto na-
rodil v Bratislave do rodiny 
slávnej bratislavskej vino-
hradníckej a obchodníckej 
rodiny syn, ktorý dostal po 
svojom otcovi v prostredí 
bratislavských evanjelikov 
na tú dobu neštandardné 
meno Christian. Jeho otec 
architekt Christian Ludwig 
bol v Bratislave dobre zná-
my. Veď mal za sebou už 
celý rad úspešných projek-
tov a okrem radu rodin-
ných domov a viliek nad 
mestom projektoval via-
cero stavieb, ktoré aj dnes 
pozná každý Bratislavčan 
a návštevník Bratislavy, a 
výrazným spôsobom do-
kresľujú obraz nášho mes-
ta. O jeho schopnostiach 
svedčia stavby, ako sídlo 
Generálneho biskupstva 
Evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania na Slo-
vensku, tzv. Lutherhaus na 
Palisádach, obchodný dom 
Brouk a Babka, dnes Dunaj 
na Námestí SNP, Ramhar-
terov dom na Hurbano-
vom námestí vedľa “veľ-
kého Baťu“, obytný dom 
na Obchodnej ulici, ale 
predovšetkým jedna z naj-
známejších bratislavských 
budov tých čias, známy 
obytný dom Manderla. 
Vernisáž v Slovenskom 
inštitúte navštívili aj čle-
novia rodiny Manderla. Už 
vyše osemdesiatročný pán 
Manderla mi porozprával 
príbeh o tom, ako navští-
vili so svojím otcom veľtrh 
mäsiarstva v americkom 
Chicagu, ktoré sa stalo veľ-
kou inšpiráciou pre jeho 
otca a podnetom pre po-
stavenie budovy, ktorá bola 
v roku 1937 najvyššou bu-
dovou vo vtedajšom Čes-
koslovensku postavenou 

veľmi modernou metódou 
železobetónovej konštruk-
cie. Samozrejme ešte pred 
zahájením výstavby mu-
sel  pán Manderla najprv 
zviesť boj s bratislavským 
magistrátom pre povole-
nie výšky, ktorý elegantne 
vyriešil uvoľnením polo-
vice svojho pozemku, čím 
sa navždy rozšírilo hrdlo 
v spodnej časti Námestia 
SNP. Rodina Ludwigova sa 
po narodení syna presťa-
hovala do Linza, odkiaľ sa 
do Bratislavy už nevrátili. 
Do toho Linza, v ktorého 
blízkosti sa nachádza aj 
jazero Attersee, ktoré dalo 
slávnemu synovi pseudo-
nym, pod ktorým ho po-
zná celý umelecký svet. 
Ešte pred odchodom do 
Rakúska stvárnil architekt 
Ludwig orgán vo Veľkom 
evanjelickom kostole na 
Panenskej ulici. Jeho naj-
známejšiu stavbu svojou 
výškou prekonala až v roku 
1955 stavba Ringturm, 
dnes sídlo známej rakúskej 
poisťovne, ktorá vo svojej 
dobe predstavovala pre-
dovšetkým symbol obno-
vujúceho sa vojnou zni-
čeného Rakúska. Výškou 
ju v roku 1975 prekonala 
budova Slovenskej televí-
zie v Bratislave,  a tú zase 
v roku 1999 budova Mile-
nium Tower vo Viedni. Pri 
tempe rozvoja Bratislavy sa 
však ľahko môže stať, že ju 
čoskoro prekoná niektorá z 
bratislavských budov.

Sven Šovčík
Bol v rokoch 2001 – 2005 

riaditeľom Slovenského 
inštitútu vo Viedni
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Napísali ste nám

JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Mám spor s dodáva-
teľom stavby domu, 
ktorý sa týka kvality 
a ceny realizovaných 
prác. Už to trvá niekoľ-
ko mesiacov, párkrát 
sme sa stretli, pre-
behla korešponden-
cia, ale k žiadnemu rie-
šeniu sme nedospeli. 
Vyzerá to, že sa bude-
me súdiť. Dodávateľ 
navrhol, aby sme sa 
pokúsili o mediáciu. 
Je to vhodný spôsob? 
 Mediácia je mimosúd-
na činnosť, pri ktorej oso-
by zúčastnené na medi-
ácii pomocou mediátora 
riešia spor, ktorý vznikol 
z ich zmluvného vzťa-
hu alebo iného právneho 
vzťahu. Výkon mediácie 
upravuje osobitný Zákon 
č. 420/2004 Z.z. o medi-
ácii v znení neskorších 
predpisov. Mediátorom 
je osoba, ktorá je zapísa-
ná v registri mediátorov, 
ktorý vedie Ministerstvo 
spravodlivosti SR. Ak sa 
s obchodným partnerom 
dohodnete, že sa pokúsi-
te riešiť spor mediáciou 
je potrebné uzavrieť pí-
somnú dohodu medzi 
osobami zúčastnenými na 
mediácii o tom, že spor, 
ktorý vznikol sa pokúsia 
vyriešiť mediáciou. Pod-
ľa §14 Zákona o mediácii  
musí mať dohoda o zača-
tí mediácie konkrétneho 
sporu písomnú formu a 
pravosť podpisov musí 
byť úradne osvedčená. 
Mediácia začína ulože-
ním dohody o začatí me-
diácie uzavretej osobami 
zúčastnenými na mediácii 
a mediátorom v Notár-
skom centrálnom registri 
listín. Ak je výsledkom 
mediácie dohoda o rieše-
ní sporu musí mať podľa 
zákona písomnú formu 
a je pre osoby zúčastne-
né na mediácii záväzná. 
Na základe dohody, kto-
rá vznikla ako výsledok 
mediácie môže oprávne-
ný podať návrh na súdny 
výkon rozhodnutia alebo 
návrh na vykonanie exe-
kúcie, ak je táto dohoda 
podľa podmienok usta-

novených v osobitných 
predpisoch spísaná vo 
forme notárskej zápisni-
ce a schválená ako zmier 
pred súdom, rozhodcov-
ským orgánom. 
 V prípade, ak Vaša 
protistrana navrhuje rie-
šiť spor pokusom o me-
diáciu, je vhodné zvážiť 
túto formu pokusu o mi-
mosúdne riešenie. Môže 
sa to ukázať ako vhod-
ná forma mimosúdne-
ho riešenia sporu, ktorá 
dokáže k obojstrannej 
spokojnosti vyriešiť spor. 
Mediátori sú osobitne 
vyškolené osoby, ktoré 
by mali vykonávať svoju 
činnosť nezávisle, ne-
stranne, dôsledne a s 
náležitou odbornou sta-
rostlivosťou.  
 Preto je v prvom rade 
potrebné, ak sa rozhod-
nete pre mimosúdne rie-
šenie sporu mediáciou 
vybrať si osobu mediáto-
ra, ktorý bude nestranný 
a nezaujatý či už k veci, 
ktorá je predmetom 
sporu, tak aj k osobám 
zúčastneným na medi-
ácii. Pochopiteľne, ak sa 
mediáciou spor nepoda-
rí vyriešiť, tak stále máte 
možnosť riešiť spor ďal-
šími právnymi prostried-
kami a v konečnom dô-
sledku sa môžete obrátiť 
na súd. 

Holíčska: Tieto priestory si mýlia 
s verejnými WC

Dobrý deň, možno aspoň 
Vás bude zaujímať prob-
lém terás v mestskej časti 
Bratislava 5 - Petržalka, 
z ktorých väčšina nemá 
žiadneho správcu, maji-
teľa, alebo vlastníka.
 Nasledovný problém 
sa týka väčšiny takýchto 
terás, ktoré majú nevy-
užité spodné priestory, 
pod nimi. Spomedzi 
30 podobných takých-
to terás, ktoré osobne 
poznám, som vybral tú 
najzaujímavejšiu, a to 
preto, lebo z opačnej 
strany tejto terasy sa na-
chádza budova, kde sídli 
Štátna polícia Ba 5 Juh a 
neďaleko zastávky MHD 
je budova, kde sídli Mú 
Ba 5. Občania, ktorí tu 
v okolí bývajú, pracujú, 
alebo deti, ktoré navšte-
vujú v tomto okolí rôzne 
školské zariadenia, ktoré 
sa nachádzajú v blíz-
kosti, sú v podstate proti 
tomuto hanebnému ve-
rejnému hnusu bezmoc-
ní, lebo tento problém 
nemá podľa vyjadrenia 
kompetentných a zod-
povedných, zatiaľ nikto 
v kompetencii riešiť. Ani 
na maloleté deti nikto 
neberie žiadny ohľad, že 
to čo sa tu denne vidí, a 
že ako to negatívne vplý-
va na ich ďalší morálny, 
duševný a výchovný vý-
voj.
 A čo sa tu prakticky 
robí? Už niekoľko rokov? 
V týchto priestoroch sa 
zdržiavajú rôzne aso-

ciálne osoby bez domova, 
najmä v nočných hodinách, 
ktoré tu vytvárajú nehoráz-
ny neporiadok z rôznych 
druhov odpadu, ktorý väč-
šinou pochádza z blízkych 
kontajnerových stojísk, kon-
zumujú tu denne alkoholic-
ké nápoje, a tieto priestory 
si mýlia s verejnými WC. 
Medzi odpadmi vidieť naj-
viac: rôzne obaly z alko-
holických nápojov, použité 
injekcie, znečistené šatstvo 
a obuv, použité ženské 
vložky, a iné hnusy. Nikoho 
tiež nezaujíma, že sa tu v 
okolí môže rozšíriť nejaká 
nebezpečná infekcia, šíria-
ca sa vzduchom, lebo tieto 
priestory tiež nemá nikto 
v kompetencii upratovať, 
okrem dobrovoľníkov, ktorí 
odtiaľto už aj vyniesli rôzne 
ležadlá. A na zdraví ľudí, 
už tiež nikomu nezáleží. K 
tomuto všetkému je tu ešte 
aj niekoľkoročné nefungu-
júce verejné osvetlenie, a 
na výškových miestach, z 
ktorých už dávno odpad-
li osvetľovacie telesá, tak 
tam odtiaľ pozorujú okolie 
z výšky havrany a vrany. A 
sťažnosti od občanov, ako 
keby ani nikdy žiadne nee-
xistovali!

Je to smutná realita tejto 
doby, na zamyslenie pre 
kompetentných a zodpo-
vedných tohto mesta.
Ďakujem za pozornosť.

Rastislav Gemerský
foto: autor

Hurbanove kasárne 
očami študentov Fakulty architektúry STU

Projektu rekonštruk-
cie historickej bu-

dovy Hurbanových 
kasární sa v zimnom 
semestri venovala stov-
ka študentov Fakulty 
architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v 
Bratislave. 
 Zámerom bolo preskú-
mať možnosti zveľadenia 
tejto lokality v Starom Mes-
te. Študenti tvorili návrhy 
v rámci predmetu Ateliér 
navrhovania III. Garan-
tom predmetu je profesor 
Robert Špaček, prodekan 
FA STU, ktorý k tomu o.i. 
uviedol: “Od policajného 
riaditeľstva vedie Dob-
rovského ulica, ktorá je 
desaťročia slepá, „na-
ráža“ do zadnej steny 
kasární. Vytvára to zlý 
priestorový aj komuni-
kačný prvok. Študen-
ti sa otvorenia tohto 
objektu pre verejnosť 
zhostili naozaj kreatív-
ne a vytvorili z kasární 
nový atraktívny verejný 
priestor v centre Brati-
slavy. Komplex navrhli 
spriechodniť a v no-
vom priestore riešili ná-
mestie, galérie, tvorivé 
dielne, kaviarne, oddy-
chové zóny... a, samo-
zrejme, podzemné par-
kovisko“.
 Spomedzi všetkých 
podnetných študentských 
prác bolo 30 najlepších 
návrhov vystavených v 
priestoroch galérie dizajnu 
Satelit v Hurbanových ka-
sárňach.
 Po úspešnej spolupráci 
ITB Development s Fa-
kultou architektúry STU 
na Mickiewiczovej ulici v 
minulom školskom roku 
boli architekti Šebo a Lichý 

oslovení profesorom Špač-
kom podieľať sa na vytvo-
rení zadania pre študentov 
tretieho ročníka fakulty. 
Práve Hurbanove kasárne 
sa javili ako veľmi dobrá 
príležitosť pre to, aby mla-
dé talenty preskúmali silu 
tejto lokality. 
 „Vo viacerých návr-
hoch sú inšpiratívne 
podnety. Študenti s ne-
zaťaženým myslením 
odvážne prinášajú ná-
pady doplniť priestory 
o nové objekty a často 
tým menia urbanistic-
ké parametre priestoru, 
dávajú mu nové impul-
zy,“ hovorí Tomáš Šebo.
 Pre trasu Obchodná 
– Mickiewiczova – Kríž-
na, je predpolie Hurba-
nových kasární jedným 
z najdôležitejších bodov, 
pretože je to akési vyúste-
nie Obchodnej ulice do v 
súčasnosti veľmi nešťastne 
vyzerajúcej spodnej časti 
Kollárovho námestia. Ten-
to priestor si žiada viac a 
bolo by dobré, keby v tom-
to mieste vznikol bod, kto-
rý by bol akýmsi lokálnym 
„atraktorom“. Snaha vzbu-
diť verejný záujem o to, aby 
vznikla odborná diskusia o 
budúcom smerovaní tejto 
budovy v prospech lokality 
by mala predísť tomu, aby 
vznikla budova uzavretá 
sama do seba, ktorá vo svo-
jich útrobách skrýva ďal-
šie anonymné kancelárie. 
Záujem obyvateľov, širšej 
verejnosti aj zainteresova-
ných, ktorí majú vplyv na 
dianie v meste by mohol 
viesť k reálnym krokom v 
prospech lokality.

(stuba, red)
Vizualizácie: Stuba, FA STU

Mesto vyhlásilo súťaž na vybudovanie cyklotrasy Starohájska
Hlavné mesto chce 

vybudovať cyklotra-
su Starohájska v brati-
slavskej Petržalke, a to v 
úseku Rusovská – Dol-
nozemská cesta. Vyhlá-
silo preto súťaž na sta-
vebné práce za 342.192 
eur s DPH. Vyplýva to 
z oznámenia tendra vo 
vestníku Úradu pre ve-
rejné obstarávanie.
 Záujemcovia o súťaž 
môžu predkladať svoje po-

nuky do 30. apríla, otvárať 
sa majú 11. mája. Cyklot-
rasa má byť zložená zo šty-
roch stavebných objektov. 
Po vybudovaní spojí dve 
hlavné cyklistické tepny v 
Petržalke, cyklotrasu na 
Dolnozemskej ceste a cyk-
lotrasu na Rusovskej ceste 
vedúcu popri Chorvátskom 
ramene.
 "Začiatok navrhova-
ného úseku je napojením 
sa na existujúcu drevenú 

lávku ponad 
Chor vátske 
rameno. Ko-
niec úseku 
je navrhnutý 
napojením sa 
na existujú-
cu cyklotrasu 
na Dolno-
zemskej ces-
te," píše sa v 
oznámení.

(TASR)

Podchod na Trnavskom mýte 
postupne mení svoju tvár
Rekonštrukcia podchodu 

na Trnavskom mýte ide 

podľa plánu a od začiatku 

týždňa prebieha posledná 

fáza jeho rekonštrukcie. V 

podchode sú zrekonštruova-

né dve nástupištia, v ktorých 

sú osadené nové eskalátory, 

nové výťahy, kompletne zre-

novované schodiská či steny. 

Pri vstupe Nová tržnica bol 

vybudovaný aj nový výťah a 

nový prístrešok pri električ-

kových nástupištiach. 

  Od začiatku tohto týž-

dňa prebieha posledná fáza 

rekonštrukcie podchodu. 

Zrekonštruované boli Ná-

stupište č. 1, Nástupište č. 

2 a vstup Nová tržnica. Vo 

vstupe Nová tržnica bol vy-

budovaný nový výťah, osade-

ný nový eskalátor, komplet-

ne zrenovované schodiská a 

kompletne zrenovované ob-

klady stien. Na povrchu bol 

vybudovaný kompletne nový 

prístrešok.                      (bak)
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Na území Bratislavy majú vtáci 
150 nových drevených búdok
Mesto Bratislava 

dokončieva jarné 
osádzanie vtáčích bú-
dok na celom svojom 
území. Je to aj v záujme 
jeho obyvateľov, ktorí 
v rámci projektu ob-
čiansky rozpočet o tom 
hlasovali, a mesto naň 
určilo 10 950 eur.
 "Stretol sa záujem ve-

rejnosti so záujmom mesta 

a výsledkom je osadenie 

150 vtáčích búdok v rôz-

nych lokalitách, ktoré sme 

vyberali s odborníkmi. Je 

to ďalší krok na posilnenie 

biodiverzity a života zvie-

rat na našom území boha-

tom na vzácne biotopy. Má 

to aj edukačný charakter 

pre deti a školy. Búdky sú 

označené logom mesta aj 

GPS a na našej webovej 

stránke ich možno vyhľa-

dať a na mieste pozoro-

vať, či sa tam niečo deje," 

informoval na štvrtkovom 

brífi ngu v Medickej záhra-

de primátor Bratislavy Ivo 

Nesrovnal. 

 V tejto záhrade pri-

budlo 20 drevených prí-

streškov pre vtáky. Ďalšie 

sú na Americkom a Jaku-

bovom námestí, Malom 

Draždiaku, na Vajanského 

nábreží, Železnej studien-

ke a v iných prírodných 

častiach.

 Búdky v piatich veľko-

stiach sú na stromoch vo 

výške päť až šesť metrov, 

najväčšie sú určené pre 

sovy v mestských lesoch. 

"Na Karloveskom ramene 

v budúcom týždni vytvorí-

me hniezdiská pre kačice," 

dodal Dušan Vacek z odde-

lenia životného prostredia 

a mestskej zelene bratislav-

ského magistrátu.

 Hlavné mesto osadí 

celkovo 150 búdok pre 

rôzne druhy vtáctva a 20 

hniezdísk pre kačice. Me-

dzi nimi napríklad Sova 

lesná, Výrik lesný, Myšiar-

ka ušatá, Sokoly, či Žl-

tochvost, Muchár a Tra-

sochvost.

 Všetky búdky budú 

označené štítkom s logom 

hlavného mesta a jedineč-

ným identifi kačným čís-

lom. Verejnosť si ich môže 

nájsť pomocou GPS súrad-

níc, ktoré sú zverejnené na 

webovej stránke hlavného 

miesta. Jednotlivé lokali-

ty osadenia vtáčích búdok 

navrhlo hlavné mesto v 

spolupráci so Slovenskou 

ornitologickou spoločnos-

ťou/BIRDLIFE (SOS) a 

Štátnou ochranou prírody 

(ŠOP).

 V mestských lesoch boli 

vyvesené búdky pre Sovy 

lesné, Žltochvosta, Mu-

chára a Trasochvosta. Po-

lobúdky pre Žltochvosta, 

Muchára a Trasochvosta 

sa nachádzajú pozdĺž toku 

Vydrica a to od Partizán-

skej lúky proti prúdu Vy-

drice.

 Vtáčie búdky však môžu 

poslúžiť aj pre iné drobné 

vtáctvo, ktoré sa v tejto 

lokalite vyskytuje. Ďalších 

50 polobúdok pre Sokoly 

červenonohé bude v rámci 

Zmluvy o spolupráci osá-

dzať a monitorovať Spo-

ločnosť pre ochranu drav-

cov v Chránenom vtáčom 

území Sysľovské polia.

 Na Vrakunskom cinto-

ríne domovy nájdu naprí-

klad Myšiarky a v blízkosti 

Karloveského ramena bude 

umiestnených 20 hniezdísk 

pre kačice.

 Podstatnú časť vtá-

čích búdok mesto osádza 

aj priamo v centre mesta 

a to v Medickej záhrade, 

na Americkom námestí, 

v parčíku na Dunajskej, 

na Jakubovom námestí, 

na Vajanského nábreží. 

Ide prevažne o búdky pre 

Myšiarky a Výriky a polo-

búdky pre drobné spevav-

ce.

 Búdky sú vyrobené z te-

pelne opracovaného dreva 

s oplechovanou strieškou. 

Celkové náklady na výrobu 

a osadenie búdok predsta-

vujú sumu približne 13-ti-

síc eur a sú hradené z Ob-

čianskeho rozpočtu.

 Realizácia celého pro-

jektu bola konzultovaná so 

Slovenskou ornitologickou 

spoločnosťou/BIRDLIFE, 

Štátnou ochranou prírody 

a Spoločnosťou pre ochra-

nu dravcov na Slovensku, 

ktoré nám predložili zo-

znam druhov a lokality 

ich hniezdenia. Ide totiž o 

druhy so špeciálnou for-

mou ochrany. Projekt oce-

nili ako veľmi perspektívny 

a ocenili prístup mesta k 

ochrane vtáctva na svojom 

území.

 Pôvodný projekt pod 

názvom Zelená pre senio-

rov, ktorého cieľom mali 

byť edukatívne vychádzky 

seniorov do lesa, sa zmenil 

na osádzanie vtáčich bú-

dok.

(TASR, hmb, red, foto BK)

Autobusy do Viedne sú čoraz populárnejšie
Cestovanie do Vied-

ne či na letisko 
Schwechat autobusom 
láka stále väčší počet 
cestujúcich. Tvrdí to 
autobusový dopravca 
Slovak Lines.  Výhodou 
je podľa spoločnosti 
Slovak Lines nielen po-
hodlie a vysoký počet 
spojov, ale napríklad 
aj spoločný produkt s 
HOPIN taxi či bezplatné 
parkovanie pre zákazní-
kov priamo na autobu-
sovej stanici.
 Slovak Lines vypravu-
je do rakúskej metropoly 
spoje každý deň, každú ho-
dinu. Zároveň si môžu za 
zvýhodnených podmienok 
objednať dopravu na auto-
busovú stanicu prostred-
níctvom slovenskej apliká-
cie HOPIN TAXI.
 V rámci spolupráce po-
núka Slovak Lines ako prvý 
dopravca cestovný lístok, 
ktorý zahŕňa nielen cestu 
autobusom z Bratislavy na 
viedenské letisko Schwe-
chat či do centra mesta 
Viedeň, ale aj cestu z domu 
na autobus.

 

V hodnote 10 eur získa 
cestujúci lístok na autobus 
a aj kód v hodnote 8 eur 
pre využitie jazdy s apliká-
ciou HOPIN TAXI. Vďaka 
tomu sa zákazník ľahko 
dopraví na autobusovú sta-
nicu a svoj automobil tak 
môže nechať doma.
 „Táto spolupráca pod-
poruje rozhodnutie cestu-
júcich nechať auto doma 
a využiť verejnú dopravu. 
Cesta je komfortnejšia a od 
dverí ich domova ich do-
pravíme priamo do centra 
Viedne. Ide o jeden z dô-
vodov, prečo je linka Brati-
slava-Viedeň u cestujúcich 

dlhodobo najobľúbenejšia. 
Navyše, vezú sa najmo-
dernejšími autobusmi, s 
pohodlnými sedadlami a 
k dispozícií majú občer-
stvenie či multimediálny 
systém, ktorý im cestu ešte 
viac spríjemní,“ vysvetľuje 
generálny riaditeľ Slovak 
Lines Peter Sádovský.
 Pravidelní cestujúci do 
Viedne alebo na letisko 
Schwechat, ktorí využívajú 
týždenné alebo mesačné 
lístky, majú ako bonus k 
dispozícii bezplatné parko-
vanie priamo na bratislav-
skej autobusovej stanici.

 (red, foto:Slovak Lines)

Petržalskú tržnicu otvorili 6. apríla, 
trhovisko na Mlynarovičovej zrekonštruujú
Novootvorená Petr-

žalská tržnica, ktorá 
bola otvorená  6 . apríla 
v budove nákupného 
centra na Bratskej ulici 
v Petržalke, nesúvisí s 
fungovaním trhoviska 
na Mlynarovičovej ulici. 
Objavila sa totiž otázka, 
či trhovisko neskončí. 
Podľa petržalskej sa-
mosprávy zostáva a má 
sa rekonštruovať. 
 Podľa informácií, ktoré 
Bratislavský kuriér dostal 
z miestneho úradu Petr-
žalka, trhovisko na Mly-
narovičovej je majetkom 
mestskej časti Petržalka 
a je v správe Miestneho 
podniku verejnoprospeš-
ných služieb. V rozpočte 
s výhľadom do roku 
2020 poslanci schvá-
lili 60-tisíc eur na jeho 
rekonštrukciu. Mesačné 
náklady sú cca 5-tisíc eur 
(mzdy trhového správcu a 
upratovača, spotreba ener-
gií a odvoz odpadu). Trho-
visko je podľa informácií 
úradu každoročne ziskové 
a prevažná časť predajcov 
tu funguje od jeho otvore-
nia. Sezónni predajcovia 
využívajú trhovisko pre-
važne v lete a na jeseň.

Nová Petržalská tržnica 
na Bratskej
 Nová Petržalská tržnica 
na Bratskej ulici otvorila 
svoje brány 6. apríla. Zá-
kazníci tu môžu nakúpiť 
vo farmárskych obcho-
doch, stánkoch, špeciali-

zovaných predajniach re-
gionálnych dodávateľov a v 
supermarkete KRAJ – no-
vom koncepte slovenského 
moderného maloobchodu. 
V novej tržnici návštevníci 
nájdu aj kvetinárstvo, dro-
gériu, či potreby pre do-
mácich miláčikov, v blízkej 
budúcnosti aj nechtové 
štúdio, lekáreň a piváreň. 
 „Súčasťou Petržalskej 
tržnice je aj detský kútik, 
ktorý pre najmenších pri-
pravuje tvorivé dielničky či 
divadielko, a tak si tu drob-
ci i dospelí môžu spoloč-
ne oddýchnuť, a zároveň 
ochutnať zdravé dobroty 
– raw koláče a bio detské 
výživy,“ hovorí projektová 
manažérka Petržalskej trž-
nice Katarína Lešková.
 Zrekonštruovaná plo-
cha s veľkosťou 4 931 m2 
ponúka Petržalčanom ide-
álne miesto na pravidelný 

rodinný nákup, oddych 
či spoznanie susedov pod 
jednou strechou. Projekt 
bol vytvorený na základe 
rozsiahleho prieskumu 
realizovaného v septem-
bri 2016 a korešponduje s 
konkrétnymi požiadavka-
mi miestnych obyvateľov. 
 Pri budove novej Petr-
žalskej tržnice sa nachá-
dza parkovisko s kapacitou 
139 miest. To umožňuje 
pohodlné parkovanie pre 
všetkých návštevníkov, a 
zároveň poskytuje priestor 
pre outdoorové aktivity, 
ako príležitostné trhovisko 
či detské ihrisko. TERNO 
do projektu investovalo 2,9 
mil. eur a ponúkne 46 pra-
covných miest. Petržalská 
tržnica je otvorená každý 
deň v čase od 7:00 do 21:00 
hod.

(red, foto:Petržalská tržnica)



strana 7Život v meste04 l 2018

Hrad Devín a jeho okolie si zaslúžia väčšiu pozornosť kompetentných a fl exibilitu

Okolie Hradu Devín, 
Veľkonočný pon-

delok 2. apríla popolud-
ní.
 Vonku sa úplne vyčasi-

lo, teplota sa šplhá k pät-

nástim stupňom, na slnku 

je veľmi príjemne. V čase 

nášho príchodu 2. apríla 

po pol štvrtej popoludní, 

je parkovisko pod Hra-

dom Devín plné, mnoho 

návštevníkov ešte len pri-

chádza. Vidíme autá mi-

mobratislavských aj zahra-

ničných návštevníkov.

 Žiaľ, posledný vstup do 

areálu starobylého hradu 

bol o pol štvrtej, Hrad sa 

uzatvára o šestnástej. A to 

aj napriek tomu, že slnko 

je ešte vysoko, zapadá až 

o 19:13... Službukonajúci 

SBS-kár nás informuje, že 

takto je to časovo nastave-

né, on s tým nič neurobí.

(Webová stránka Múzea 

mesta Bratislava (MMB) 

nás informuje, že v hlavnej 

sezóne sú otváracie hodiny 

apríl – september v pon-

delok: od 10:00 do 17:00 

(posledný vstup o 16:30 

hod.), v utorok – piatok: 

od 10:00 do 18:00 (posled-

ný vstup o 17:30 hod.) a v 

sobotu a nedeľu je hradný 

areál otvorený od 10:00 do 

19:00 (posledný vstup o 

18:30 hod.)

Dovnútra sa chce 
dostať ešte množstvo 

turistov, mnohí ale od-

chádzajú sklamaní. Zdá sa, 

že fl exibilita bratislavskej 

samosprávy a jej inštitúcií 

stále pokrivkáva a nevie 

sa promptne prispôsobiť 

počasiu, či požiadavkám 

domácich a zahraničných 

turistov. Je to na škodu tu-

rizmu v Bratislave. Dve ho-

dinky otvorenia navyše, by 

MMB určite „nezabilo“.

 Našťastie verejné zá-

chody, vybudované pred 4 

rokmi za 131 000 eur, ktoré 

sú asi 250 metrov od brány 

do areálu hradu, nachá-

dzame otvorené. Miestny 

„biletár“ nás informuje, že 

sú otvorené od 29. marca, 

teda celý predĺžený svia-

točný víkend. Zatvára ich o 

osemnástej hodine.

 Až na bufet Najvacpa-

lac, nachádzame všetky 

občerstvovacie zariadenia 

v okolí Hradu Devín otvo-

rené. Chýba ale tradičný 

mobilný stánok s devín-

skym ríbezľovým vínkom. 

Dva deci tohto sladkého 

moku si preto kupujeme 

v bufete U rytiera. Cena 
1,60 sa nám ale zdá byť 

privysoká... Otvorené je 

aj AHOY Cafe na Slovan-

skom nábreží, tradičná 

reštaurácia U Srnčíka, 

ako aj reštaurácia Devín. 

Zvláštne je umiestnenie 

„nových“ a zatiaľ nefunkč-

ných(?) modrých stánkov 

pri parkovisku. 

 Dopravná značka na 

ktorej sú vyobrazení peší 

i bicykel (foto) nám ozna-

muje, že ide o „cestičku pre 

vyznačených užívateľov“, 

teda o územie, proti ktoré-

mu v súčasnosti protestuje 

Cyklokoalícia na Dvořáko-

vom nábreží. Zdá sa ale, že 

tu s tým ľudia zatiaľ prob-

lém nemajú.

 Čiernou škvrnou na 

Slovanskom nábreží zo-

stáva chátrajúca budova 

pod bývalým amfi teátrom. 

Vyriešenie tohto problému 

sa vlečie už mnoho rokov. 

Dnes tu už dávno mohol 

stáť nový reprezentatívny 

amfi teáter, na ktorom by 

sa najmä počas kultúrneho 

leta a hradných slávnos-

tí mohli konať zaujímavé 

koncerty. Realita je ale iná 

a smutná.

Okolie Hradu Devín si 
zaslúži viac
 Aby bol starobylý Hrad 

Devín omnoho atraktívnej-

ší pre turistov a návštevní-

kov Bratislavy, potreboval 

by omnoho väčšiu pozor-

nosť od štátu i samosprávy 

hlavného mesta. Mestská 

časť Devín je už roky vnú-

tenej správe a o pomoc 

volá márne. Ani štát a ani 

hlavné mesto zatiaľ nema-

jú veľkú snahu riešiť situá-

ciu tejto malej, no jednej z 

najmalebnejších a historic-

ky najvýznamnejších obcí 

na Slovensku.

Mestská hromadná 
doprava na Devín nie 

je podľa nás dostatočná a 

DPB by mal takisto fl exi-

bilne reagovať na potreby 

obyvateľov, najmä začiat-

kom jari, kedy sa už po-

časie „umúdruje“ a ľudí 

vyháňa do prírody. Škoda, 

že 2. apríla linka číslo 29 

nezachádzala na parkovis-

ko neďaleko Hradu.

 A záujem cestujúcich o 

nastúpenie by bol určite... 

Ani zastávka v tejto lokali-

te nie je práve najreprezen-

tatívnejšia. Ani mobiliár v 

okolí Hradu Devín nie je 

ideálny, aj keď mnohé sa 

za posledné roky zlepšilo. 

Chýba tomu ale akási jed-

notná fazóna, pekná „his-

torizujúca“ logická úprava 

s pointou. Parkovanie by 

malo byť racionálnejšie a 

civilizovanejšie. Treba ale 

oceniť, že je zadarmo. Na 

Slovanskom nábreží by 

mohli pribudnúť lavičky a 

rôzne pevné, či prenosné 

atrakcie. Kvitujeme nain-

štalované smerové tabule 

i mapy okolia, ako aj se-

parované odpadkové koše. 

Chýba viac smerovníkov 

upozorňujúcich na WC.

O plusoch a mínu-
soch v okolí Hradu De-
vín by sa dalo napísať 
viac. Vrátime sa k nemu 
nabudúce. Čakáme, že 
nám napíšete Vaše skú-
senosti na redakcia@
bakurier.sk.

(rl, foto BK) 

Na Devíne sú WC za 130-tisíc eur zatvorené päť mesiacov v roku
V marci 2014 odo-

vzdali hlavné 
mesto a mestská 
časť Devín slávnost-
ne do užívania verej-
né toalety neďaleko 
hradu. Dnes, po šty-
roch rokoch, sú WC 
na tomto turisticky 
exponovanom mies-
te zatvorené päť me-
siacov v roku.
 Výstavba bezbarié-
rových toaliet i úpra-
va okolitého terénu na 
Muránskej ulici v roku 

2014 stála 131 000 eur. 
Mestská časť Devín o 
zriadenie dôstojných to-
aliet na tomto význam-
nom historickom mieste 
Slovákov roky bojovala. 
Dnes sa od miest-
nych dozvedáme, že 
aj počas sezóny nie 
je celkom isté, či sa 
návštevník na WC 
dostane...môže sa to-
tiž stať, že ich nájde 
zatvorené.
 Keď sme chceli verej-
né WC na Devíne vyu-

žiť v sobotu 24. marca, 
našli sme na  dverách 
oznam (foto), že toalety 
sú mimo sezónu, teda 
od novembra do marca 
zatvorené... Zarazilo nás 
to, pretože nechať stav-
bu mesiace „chátrať“, nie 
je podľa nás efektívne 
nakladanie s peniazmi 
daňových poplatníkov. 
Navyše, vonku sa už hlá-
silo pekné jarné počasie 
a návštevníkov pribúda-
lo.
 V marci 2014, na sláv-

nostnom otvorení verej-
ných toaliet, odzneli aj 
informácie, že lokalita 
pri národnej kultúrnej 
pamiatke, si takúto in-
vestíciu zaslúžila. Že 
spolu s návštevníkmi 
hradu Devín a cyklo-
turistami prechádza 
okolím hradu približne 
250 000 ľudí ročne. Sta-
rostka Devína Ľubica 
Kolková vtedy uviedla: 
„Konečne sme sa posu-
nuli do civilizovanej Eu-
rópy 21. storočia“. Ako 

vtedy  podotkla spolu s 
poslancom mestského 
zastupiteľstva Ignácom 
Kolekom, nové verejné 
toalety nie sú ani tak in-
vestíciou pre Devín ako 
najmä pre Bratislavča-
nov a návštevníkov hlav-
ného mesta.
 Podľa našich infor-
mácií, magistrát a ani 
mestská časť Devín ne-
vedia nájsť ľudí, ktorí by 
WC prevádzkovali, sta-
rali sa o ne a vyberali 30 
centov za ich použitie.

 Ako to teda s pre-
vádzkou WC na Deví-
ne je, sme sa spýtali tak 
bratislavskej, ako aj de-
vínskej samosprávy, no 
zatiaľ bez odpovedí. Na 
Veľkonočný pondelok 
sme našli WC otvorené 
a na dverách bol nový 
oznam otváracích hodi-
nách počas víkendu.

(rl, red, foto BK)
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Hra plná strašidiel, príšeriek a oblúd prichádza 
do Bratislavského bábkového divadla
Bratislavské bábkové 

divadlo (BBD) uve-
die 20. apríla premiéru 
autorskej hry režiséra 
Gejza Dezorza o fi lmo-
vých strašidlách s ná-
zvom Príšerka Charlie.
 V BBD budú divákom 
zuby drkotať a vlasy sa im 
dupkom stavať. Divadlo 
prináša výnimočnú insce-
náciu s názvom Príšerka 
Charlie o dobre známych 
strašidlách z Hollywood-
skych produkcií ako sú 
múmia, upír, mimozemš-
ťan či Frankensteinovské 
monštrum. Autor textu 
a režisér inscenácie Gej-
za Dezorz umiestnil dej 
strašidelnej komédie do 
utajeného hotela, kde sa 
príšerky po svojej aktívnej 
fi lmovej kariére ukrýva-
jú pred ľuďmi, ktorí o ich 
skutočnej existencii ani 
len netušia. Je to ale straš-
ná nuda! Príšerky jedia 
pukance, pozerajú fi lmy a 
dúfajú v hviezdny návrat 
- comeback. Čo ak ich slá-
va defi nitívne vybledne a 
diváci na nich zabudnú? 
Ktosi však klope na bránu. 
Príležitosť! Vraj producent 
z Hollywoodu. 
 Bláznivá strašidelná 
komédia v atmosfére „búr-
ky na cintoríne a zavýja-
júceho kojota“ o hľadaní 
zmyslu života a nástrahách 
bezbrehej túžby po sláve 
divákov postraší, pobaví 
a priblíži zaujímavý osud 
príšerky menom Charlie. 
O ňom doteraz nikdy nikto 
nepočul, pretože jeho fi lm 
nebol nikdy natočený. Na-

miesto hrôzy a zdesenia to-
tiž Charlie vyvoláva smiech 
a z toho by skutočne hol-
lywoodsky horor vzniknúť 
nemohol. Charlie sa trápi, 
zúfa si a nevidí naplnenie 
svojho života. Všetko sa ale 
zmení a nachádza zmysel 
života tam, kde ho nikdy 
ani len nahľadal. Pýtate sa 
kde? To sa už dozviete na 
predstavení v Bratislav-
skom bábkovom divadle, 
ktoré z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu 

umenia a určené je pre deti 
od piatich rokov. S hudbou 
od Mariána Čekovského a 
vizuálne príťažlivou scé-
nou a bábkami od scéno-
grafa Von Dubravaya, je 
toto predstavenie prísľu-
bom silného a jedinečného 
divadelného zážitku. Pre-
miéra: 20. 4.2018.

(red, Peter Galdík, foto: 
BBD)

Na trase múzeá – súťaž potrvá do 31. mája 2018

Múzeum mesta Bra-
tislavy (MMB) vyzý-

va návštevníkov, aby sa 
zapojili do súťaže. MMB 
je dnes rodinou 10 te-
matických múzeí so 
špeciálnymi expozícia-
mi  v historickom jadre 
Bratislavy, ale aj na De-
víne a v Rusovciach.

NA TRASE MÚZEÁ – 
SÚŤAŽ 150
Trvanie súťaže: 15. február 

– 31. máj 2018

 Záujemcovia si môžu v 

ktoromkoľvek z 10 múzeí 

MMB zakúpiť hrací plán v 

cene 5 eur. Získajú tak voľ-

ný vstup do všetkých ostat-

ných múzeí počas trvania 

súťaže. Navštevujú múzeá 

a zbierajú limitovanú sériu 

samolepiek. Nalepujú ich 

do vyznačených plôch na 

červenom páse. 

 Návštevníci hľadajú v 

múzeách zbierkové pred-

mety /architektúru na zá-

klade siluet. Zapíšu si ich 

do vyznačených riadkov 

plánu - názov a storočie 

ich vzniku. Hlasujú o top 

múzeum a top zbierkovom 

predmete a zaškrtnú do 

vyznačených krúžkov svo-

je tipy na múzeum a pred-

met/architektúru. Múze-

um a predmet sa nemusia 

zhodovať. Hrací plán platí 

pre jednu osobu. Je po-
trebné navštíviť 5 z 10 
múzeí najneskôr do 31. 
5. 2018.
 Červený pás so samo-

lepkami ostáva súťažiace-

mu. Spodnú časť odtrhne 

a s vyplneným ústrižkom 

odovzdá v niektorom z 10 

múzeí. Je možnosť zaslať 

aj poštou: Múzeum mes-

ta Bratislavy, Radničná 1, 

815 18 Bratislava do 31. 5. 

2018.

NAJ CENY: 
 Cena primátora Brati-

slavy - BICYKEL 

 Víkend s BMW – i3 

elektromobil pre elektrizu-

júce zážitky v meste 

ART HOTEL kaštieľ To-

mášov – luxusné ubyto-

vanie pre dve osoby s we-

llness

MKMs, s.r.o. – detský bi-

cykel, krokomery

Ďalšie hodnotné ceny – 

lístky do MESTSKÉHO 

DIVADLA PAVLA OR-

SZÁGHA HVIEZDOSLA-

VA, do ZOO, najnovšie 

publikácie o dejinách Mú-

zea mesta Bratislavy VO 

VÍRE DEJÍN v luxusnom 

prevedení a ďalšie hodnot-

né ceny. Informácie o prie-

behu a vyhodnotení súťaže: 

www.150muzeum.bratisla-

va.sk;  www.muzeum.bra-

tislava.sk 

(mmb, red)

Zoznam múzeí  

Stará radnica, Múzeum dejín mesta                             Primaciálne nám. 3
Apponyiho palác, Múzeum historických interiérov     Radničná 1  
Apponyiho palác, Múzeum vinohradníctva                 Radničná 1
Michalská veža, Múzeum zbraní                               Michalská 22
Lekáreň U červeného raka, Múzeum farmácie          Michalská 26
Dom u Dobrého pastiera, Múzeum hodín                    Židovská 3
Múzeum Arthura Fleischmanna                                Biela 6
Múzeum J. N. Hummela                                           Klobučnícka 2
Múzeum Antická Gerulata Rusovce                            Gerulátska 7
Hrad Devín                                                                  Muránska
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v predajniach

Blížia sa Račianske hody 2018
Prvý májový víkend, od 

piatku 4. mája do nede-
le 6. mája, sa v Rači usku-
točnia tradičné Račianske 
hody. Aj tento rok je pre 
návštevníkov pripravený 
pestrý program, Okrem 
iného diváci uvidia koncert 
Petra Cmoríka s jeho sku-
pinou, takisto Petra a Júliu 
Hečkovcov,  vystúpenie ta-
nečného súboru KUMŠT a 
Ľudovej hudby Miroslava 
Nogu. Pre deti je pripra-
vený program Z rozprávky 
do rozprávky či tanečná 
rozprávka Popoluška. 
 Aj tento rok sa bude 

súťažiť o najlepší hodový 
koláč. Príďte si do Rače 
vychutnať klasické hodové 
dobroty, kolotoče a rôzne 

iné atrakcie.

(em, foto MiÚ 
Rača)

Najväčšia konferencia pre ženy už v sobotu
19 spíkrov v troch sá-
lach, viac ako desiatka 
predajcov, koučing, 
mentoring, večer plný 
zábavy a príjemnej 
muziky. 
 V sobotu 14. marca 
odštartuje piaty ročník 
najväčšej konferencie 
pre ženy, Umenie byť 
ženou Bratislava 2018. 
O bohatom programe 
svedčí aj fakt, že me-
siac pred podujatím bol 
z kapacitných dôvodov 
zastavený predaj vstu-
peniek. Mená ako Mark 
Dzirasa, Helena Má-
slová, Marek Herman, 
Jan Muhlfeit, Kristián 
Beňo, Katarína Sipos, 
Stanka Sobolová, 
Ivanka Adamcová, Li-
lia Khousnoutdinova 
sú bezpochyby lákadlom 
pre ženy rôznych záuj-
mov. Ambasádorkou 
podujatia je celých 5 ro-
kov Adela Vinczeová, 
ktorá každoročne v rám-
ci svojej šou hostí zau-
jímavých ľudí z oblasti 
kultúry. Tento rok je to 
hudobník Ado Juráček, 
herec Michal Kubov-
čík a komička Evelyn. 
Počas dňa si účastníčky 

môžu vychutnať niekoľ-
ko prednášok, ale aj spe-
ed mentoring. Pozvanie 
mentorovať dámy na 
konferencii prišli vrcho-
lové manažérky, ženy z 
rôznych biznisových od-
vetví. Medzi nimi podni-
kateľka roka Oľga Bušo, 
Hana Kvartová, Tereza 
Molnár, Miriam Varšo-
vá, Daniela Lihotská, 
Tatiana Svrčková a 
Jana Galera Matúšo-
vá, známa imidž ko-
učka Andrea Zeigler, 
Sandra Kello a mód-
na návrhárka Lýdia 
Eckhardt, ktorá bude 
mať v rámci konferen-
cie aj autogramiádu 
motivačnej autobiografi e 
Bežať šťastiu oproti.

 Koučovať bude 
tím Aleša Kalinu, 
aj Nina Menkyo-
vá. Počas piateho 
ročníka konferen-
cie si ženy budú 
môcť vypočuť me-
ditačný koncert 
Ramivana. 
 V sobotu 
organizátorky 
ako prekvape-
nie ohlásia tre-
tie mesto, kam 
konferenciu ten-
to rok prinesú. 
Druhým sa stali 
pred tromi rokmi 
Košice. Na výcho-
de Slovenska bude 
konferencia konať 
10. novembra.

(bak)
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Staromešťanom najviac prekáža špina v uliciach

Začiatkom roka som 
sa rozhodol urobiť 

malý prieskum medzi 
Staromešťanmi. Zaují-
malo ma, čo obyvate-
ľom v našej mestskej 
štvrti prekáža. Dozve-
del som sa veľa zaují-
mavého a dovolím si 
povedať, že mám teraz 
veľmi slušný prehľad 
o tom, čo Staromešťa-
nov najviac hnevá a čo 
by chceli zmeniť. Na 
vrchole „rebríčka“ naj-
väčších problémov stá-
le zostáva nedostatok 
čistoty a neporiadok v 
uliciach mesta.
 Táto téma rezonuje u 

obyvateľov už niekoľko 

rokov a potvrdil mi to opä-

tovne aj môj dotazník spo-

kojnosti, ktorý som v janu-

ári Staromešťanom poslal. 

Z odpovedí, ktoré som 

dostal, je jasné, že ľudí do-

slova „vytáča“ neschopnosť 

kompetentných orgánov. 

Poukazujú na to, že mesto 

a miestna časť si až príliš 

často neplnia svoje povin-

nosti. Mnohé problémy sa 

neriešia roky a neporiadok 

sa, bohužiaľ, stáva akoby 

samozrejmou súčasťou na-

šich ulíc. 

Dotazník spokojnosti 
a množstvo 
nespokojných
 Opäť sa mi raz potvrdi-

lo, že ľudia nie sú ignoranti 

a že sa okrem svojho osob-

ného života zaujímajú aj o 

veci verejné. Mnohým zá-

leží nielen na tom, aby mali 

pekný byt a pred domom 

zaparkované pekné auto, 

ale aj o to, ako vyzerá park, 

v ktorom sa kedysi hrávali 

a dnes tam chodia so svo-

jimi deťmi, prečo sa v cen-

tre mesta vyrubujú stromy 

či prečo máme dlhé roky 

toľko schátraných budov a 

nikto s tým nič nerobí. Bol 
som prekvapený, akí 
sú ľudia aktívni - píšu 
na úrady a dožadujú sa 
nápravy. Horšie už je, 
že sa nielenže nedoč-
kajú zlepšenia stavu, 
ale veľmi často nedo-
stanú ani len odpoveď 
na svoju žiadosť! 
Ja som dostal niekoľko sto-

viek vyplnených dotazní-

kov. Čo som sa z nich do-

zvedel? Staromešťania 
nie sú hrdí na to, ako 
vyzerá Kamenné ná-
mestie a Námestie SNP. 
Pýtajú sa, prečo je toľ-
ko špiny a zdevastova-
nej zelene na Špitálskej 
ulici. Prečo sú rozbité 
detské ihriská na Búd-
kovej či Žabotovej. Sťa-
žujú sa na nečinnosť 
mestskej polície, na 

všadeprítomné graffi ti, 
ktoré špatí historické 
budovy v centre mesta. 
Prekáža im reklamný 
smog, ktorý doslova 
zahltil fasády mnohých 
budov, napríklad Man-
derláku. Večnou témou 
je aj nefunkčné rezi-
dentské parkovanie. 
Upozorňujú na málo 
zelene v meste, resp. 
na to, že o zeleň nie je 
riadne postarané. Me-
dická záhrada so zde-
vastovanou zeleňou 
už dávno nie je mest-
ským parkom, ktorým 
by mala a mohla byť. A 

takto by sa dalo pokračovať 

ešte veľmi dlho. 

Riešením je 
systematická práca
 Každý jeden dotazník 

som si prečítal, s mnohý-

mi z respondentov som 

sa spojil. V týchto dňoch 

už dokončujem triedenie 

všetkých odpovedí podľa 

tém a začínam sa im se-

riózne venovať, predovšet-

kým na pôde mestského a 

staromestského zastupi-

teľstva. Uvedomujem si, 

že problémov je veľmi veľa 

a nedajú sa vyriešiť za deň 

ani za dva. Ale jediné, čo 

tu pomôže, je pustiť sa do 

práce a postupne, systema-

ticky jednotlivé problémy 

odstraňovať.

Martin Borguľa
poslanec mesta 

za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 

0905 803 527

Milí Staromešťania, aj tento rok pre Vás v rámci jarného upratovania 
zabezpečujem kontajner na odvoz veľkorozmerného odpadu.  

Kontajner sa bude od 16. apríla 2018 postupne presúvať v rámci celého 
Starého Mesta. Presný rozpis umiestnenia kontajnera nájdete  

na mojej webstránke www.borgula.sk.

Jarná kontajnerová akcia  

ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO

NEIL SIMON

PREMIÉRA: 4. 5. 2018
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RÉŽIA: 
VALERIA SCHULCZOVÁ

HRAJÚ:
JUDIT BÁRDOS, ZUZANA FIALOVÁ
PETER KADLEČÍK, MARIÁN MITAŠ
DIANA MÓROVÁ, MARTIN VARÍNSKY

Pozrite si vznik Múzea mesta Bratislava naživo

Vznik Múzea mesta 
Bratislavy siaha do 

19. storočia, konkrétne do 
roku 1868. Mesto Bratisla-
va, Múzeum mesta Brati-
slava a Bratislavské kultúr-
ne a informačné stredisko 
pripravili pri príležitosti 
150. výročia múzea uni-
kátnu audiovizuálnu show. 
Ak prídete 20. apríla na 
Hlavné námestie, stane-

te sa svedkami jedinečnej 
videoprojekcie. Na priečelí 
budovy Starej radnice sa 
odohrá historický príbeh 
múzea v podobe svetel-
nej, tanečnej a hudobnej 
šou doplnenej laserovými 
prvkami. Súčasťou ori-
ginálneho projektu bude 
aj vystúpenie umelcov 
– tanečníkov, akroba-
tov a operných spevákov. 

Tzv. videomapping, ktorý 
sprostredkuje projekciu na 
fasádach budov, svetelné 
a 3D efekty, sa teší veľkej 
obľube verejnosti na ce-
lom svete. Príďte a pozri-
te si príbeh vzniku Múzea 
mesta Bratislavy na Hlav-
nom námestí v Bratislave. 
Videomapping je súčasťou 
Bratislavských mestských 
dní 2018.
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Atlét Ján Volko: Keby som mohol, získal by som štadión Interu späť a prestaval ho na nový
Pri kávičke v mes-

te sme sa tentoraz 
krátko pozhovárali s 
vynikajúcom mladým 
atlétom, šprintérom a 
Bratislavčanom, Já-
nom Volkom. Reč bola 
nielen o jeho vzťahu k 
rodnému mestu, ale aj 
o problémoch súčasnej 
atletiky.

Ste Bratislavčan, aký je 
váš vzťah k rodnému 
mestu?
 Je naozaj pozitívny, 
mám toto mesto rád a rád 
tu žijem, aj keď je to jedi-
né hlavné mesto v Európe, 
ktoré nemá osemdráhový 
funkčný atletický štadión. 
Trochu ma to mrzí a samo-
zrejme chýbajú tu aj špor-
toviská. Je to trochu škoda, 
ale opakujem, mám rád 
toto mesto a som tu rád.

Kedysi sa chodilo na 
atletický míting PTS na 
Inter....
 Dnes je už Inter súčas-
ťou slovanistického štadió-
na a tá dráha, ktorá tam je 
už nie je funkčná ani len 

na krosové preteky. Je tam 
viac dier ako na sloven-
ských cestách. Bratislava 
by si zaslúžila atletický 
štadión, minimálne po his-
tórii, ktorú má za sebou 
a minimálne po histórii 
PTS-ky, kedy to bol ešte 
väčší míting ako ostravská 
Zlatá tretra. Takže nemá-
me hlavný atletický šta-
dión, iba v Šamoríne, ktorý 
ale nie je súčasťou Bratisla-
vy.

Kde ste vyrastali a ro-
bili ste atletiku už od 
detstva?
 Vyrastal som v Ružino-

ve, atletike som sa od det-
stva nevenoval, hral som 
futbal od svojich šiestich 
rokov a hral som ho asi 
osem rokov. Posledné dva 
roky súčasne s atletikou a 
potom som sa dostal k pro-
fesionálnej atletike.

Čo sa vám na rodnom 
meste páči, či nepáči, 
čo by ste prípadne na 
ňom zmenili?
 Keď mám nejaký čas, 
tak rád chodím do oko-
lia Bratislavy, do Malých 
Karpát, do prírody. Ale 
dostanem sa občas s kama-
rátmi aj do mesta. Je toho 

samozrejme veľmi veľa na 
celom Slovensku, nielen v 
Bratislave, ktoré by sa dali 
vylepšiť a skvalitniť. Určite 
ak by to bolo v mojich si-
lách a mohol by som, tak 
by som získal späť štadión 
Interu a prestaval by som 
ho na nový. Určite by som 
ho nenechal ho zaniknúť a 

spustnúť, alebo premeniť 
na nejaké obchodné cen-
trum.

V Bratislave kedysi 
vychovávala sloven-
ských atlétov aj základ-
ná škola na Kulíškovej 
ulici. Máte prehľad, či a 
kde môžu v Bratislave 

vyrásť atléti podobní 
vám?
 Nemám až taký pre-
hľad o školách, kde sa čo 
robí, ale viem že športové 
gymnázium na Ostredko-
vej ulici vychováva stále 
pomerne dosť športových 
talentov. Ale oni tam do-
konca nemajú tartanovú 
atletickú dráhu. Sú tam 
tie staré škvárové, ktoré 
sa pomaly premieňajú na 
trávnaté ihriská a nie sú 
spôsobilá ani na obyčajné 
školské preteky.

Práve tomuto by mali 
štát i mesto venovať 
omnoho väčšiu pozor-
nosť....
 Myslím si, že pozornosť 
by mali venovať športu ako 
celku, nemusí to byť len at-
letika, ale v mojom prípade 
sa prihováram hlavne za 
atletiku.

R.Lattacher
Foto: Ján Luky

Ján VOLKO
(* 2. november 1996, Bratislava) je slovenský 
atlét, šprintér. Je pretekár klubu BK HNTN Brati-
slava. Dňa 4. marca 2017 získal v Belehrade na 
Halových majstrovstvách Európy 2017 v behu na 
60 metrov prekvapujúco striebornú medailu, keď 
dosiahol nový slovenský rekord časom 6,58 se-
kundy. Stal sa prvým reprezentantom Slovenska, 
ktorý sa prebojoval do fi nále najkratšieho šprintu 
na vrcholnom svetovom alebo európskom podu-
jatí. 
 Na Majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľ-
skom Bydgoszczi v júli 2017 získal striebornú 
medailu v behu na 100 metrov a zlatú medailu v 
behu na 200 metrov v novom slovenskom rekor-
de a zároveň rekorde ME do 23 rokov v hodnote 
20,33 s, čím splnil limit na seniorské MS v Londý-
ne. 

Výstavbu Národného futbalového štadióna na 
Tehelnom poli by mali dokončiť koncom tohto roka

Termín ukončenia vý-
stavby Národného 

futbalového štadióna 
(NFŠ) oznámil koncom 
marca predseda pred-
stavenstva akciovej 
spoločnosti NFŠ Pavel 
Komorník.
 „Stále držíme termín 

koniec roka, ak sa bude 

dať, bude to skôr, no zá-

leží aj od toho, ako bude 

prebiehať verejné obstará-

vanie, takže skorší termín 

sľubovať nechcem,“ uviedol 

zástupca investora.

 Hrubá stavba štadióna 

má byť hotová do polovice 

augusta, vybavenie futba-

lovej arény, zodpovedajúce 

najnovším nárokom Únie 

európskych futbalových 

asociácií (UEFA), by malo 

byť hotové do konca ka-

lendárneho roka. Ako ďa-

lej informoval, začalo sa aj 

práce na príprave drenáže 

pre trávnik. Doteraz sa 

podľa jeho slov na prácach 

preinvestovalo približne 35 

miliónov eur.

„Okrem veľkého percen-

ta využitia obnoviteľných 

zdrojov, viac ako 50 per-

cent pri kúrení a vyše 70 

percent pri chladení, mô-

žeme dať do pozornosti i 

to, že napríklad na spla-

chovanie sa bude používať 

úžitková voda,“ uviedol.

 V rámci funkcionali-

ty by mali mať návštev-

níci štadióna s kapacitou 

22.500 miest možnosť wifi  

pripojenia na všetkých 

tribúnach, k dispozícii by 

mala byť aj mobilná apliká-

cia, ktorá divákom umožní 

pozrieť si spomalené zábe-

ry zaujímavých akcií zápa-

su.

 Stavba NFŠ sa začala 

1. septembra 2016, stavia 

ho STRABAG Pozemné a 

inžinierske staviteľstvo, s. 

r. o., ktoré má podľa zmlu-

vy s investorom výstavby 

– spoločnosťou NFŠ, a. s., 

postaviť štadión v priebehu 

76 týždňov za 49,81 mi-

lióna eur bez DPH (59,77 

milióna eur s DPH). Štát sa 

zaviazal dostavať a odkúpiť 

nekomerčnú časť štadióna. 

Štát poskytne NFŠ dotáciu 

vo výške 27,2 milióna eur, 

avšak táto bude odpočíta-

ná od kúpnej ceny.

(tasr, red)

Foto: Stav 29.3. 2018 - BK

Do Siene Slávy pribudli ďalšie bratislavské osobnosti

Najlepším futbalis-
tom Slovenskej re-

publiky za rok 2017 sa 
stal obhajca a odcho-
vanec ŠK Slovan Bra-
tislava Marek Hamšík, 
druhé miesto obsadil 
Milan Škriniar, tretí je 
Stanislav Lobotka. 
 Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov 25. ročníka an-
kety denníka Pravda a Slo-
venského futbalového zvä-
zu (SFZ) sa uskutočnilo 19. 
marca v pondelok podve-
čer v hoteli Senec v Senci.
 Tridsaťročný stredopo-
liar talianskeho klubu SSC 
Neapol (nar. 27. júla 1987) 
Hamšík, získal rekordné 
siedme prvenstvo (ešte aj 
za roky 2009, 2010, 2013, 
2014, 2015 a 2016), čím sa 
výraznejšie odpútal od tra-
dičného konkurenta Mar-
tina Škrtela. 
 Ďalším vrcholom ga-
lavečera v Senci bolo uve-
denie laureátov do Siene 
slávy slovenského futbalu 
(SSSF), kde po predvlaňaj-
šej premiére a jedenástich 
legendách za roky 2016 a 
2017 zaradili päticu. 
 Do dvorany celospo-
ločenského rešpektu a 
všeobecného uznania sa 
dostali tri žijúce bratislav-
ské osobnosti, v abeced-
nom poradí Marián Mas-
ný (majster Európy 1976 
v Belehrade, skvelé pravé 
krídlo ŠK Slovan Brati-
slava), Ladislav Petráš 
(účastník MS 1970 v Me-

xiku a výnimočný útočník 
Interu Bratislava) a Anton 
Urban (kapitán striebor-
ného československého 
tímu na OH 1964 v Tokiu a 
výborný pravý obranca ŠK 
Slovan Bratislava).
 Dve osobnosti dostali 
ocenenie in memoriam: 
tvorca slávneho trnavské-
ho tímu Anton Malatin-
ský a držiteľ striebra z MS 
1962 v Čile Andrej Kvaš-
ňák. Tento menoslov vy-
brala čestná rada SSSF v 
súlade so štatútom SSSF na 
základe nominačnej listiny 
navrhnutých tzv. výkon-
nou komisiou Siene slávy 
slovenského futbalu. 
 Pre laureátov okrem 

dekrétov bola pripravená 
aj exkluzívna 23 cm vysoká 
a niečo viac ako 2 kg vážia-
ca bronzová trofej z diel-
ne akademického sochára 
Jozefa Hobora. Mariánovi 
Masnému právom patrí 
miesto v prvom rade, hoci 
sa vytratil z ligového pó-
dia, utiahol sa do ústrania 
aj v osobnom živote. Dob-
rovoľne si vybral život sa-
motára, o to viac všetkých 
potešilo, že sa organizáto-
rom podarilo priviesť ho 
na toto vyhlásenie!

Milan Valko, foto: www.
futbalsfz.sk
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