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V Lamači mesto 
opravuje práve 

dokončenú cestu
Vodičov čaká opäť hra nervov...

Výstavba bulváru Mlynské Nivy bojuje s historickou kanalizáciou, nevyžiada si to však celkovú uzáveru

Investor HB Reavis za-
čal s celkovou rekon-

štrukciou ulice Mlynské 
nivy. Tá bude rozdelená 
na viacero fáz tak, že k 
celkovej uzávere nedôj-
de. Obnova dopravnej a 
technickej infraštruktú-
ry na ulici Mlynské nivy 
a na okolitých komuni-
káciách je predbežne 
vyčíslená na 24 milió-
nov eur. 

 Projekt realizuje HB 
Reavis na vlastné nákla-
dy. Mlynské Nivy sa po 
rekonštrukcii stanú no-
vým mestským bulvárom 
s kompletne obnovenou 
dopravnou a technickou 
infraštruktúrou, podzem-
ným kruhovým objazdom, 
bezpečnými prechodmi 
pre chodcov, cyklotrasa-
mi, zastávkami a novými 
chodníkmi aj zeleňou.

 „Nejde len o rekon-
štrukciu ulice na povrchu, 
ale aj o kompletnú rekon-
štrukciu technickej a do-
pravnej infraštruktúry. 
Mlynské Nivy sú hlavnou 
tepnou v centre mesta, do 
ktorej sa nesiahlo 35 ro-
kov. Infraštruktúra je veľmi 
zastaraná, kanalizácia je 
tam dokonca z čias Márie 
Terézie a treba ju komplet-
ne obnoviť. Nachádzajú 

sa tu tiež parovody, káb-
lovody, vodovody, plyno-
vod a niekoľko desiatok 
optických káblov. Preto je 
rekonštrukcia ulice Mlyn-
ské nivy komplikovanejšia, 
ako by sa na pohľad zdalo. 
Sme preto radi, že sa nám 
podarilo nájsť kompromis, 
ktorý umožní revitalizáciu 
celej oblasti tak, aby nemu-
selo dôjsť k celkovej uzáve-
re,” povedal Adrián Rác, 

CEO HB Reavis Slovakia.
 Výsledkom plánovanej 
rekonštrukcie bude okrem 
kompletnej obnovy infraš-
truktúry ulice nad aj pod 
jej povrchom rozšírenie 
bulváru o jeden jazdný 
pruh v oboch smeroch. V 
podzemí ďalej pribudne 
kruhový objazd. Počiatoč-
né fázy by mali byť ukon-
čené počas  jesene 2018, z 
nového bulváru sa Brati-

slavčania budú môcť tešiť 
na jeseň 2019. 
 K uzávere ulice nedôj-
de, dôjde iba k zúženiu 
jazdných pruhov na ulici 
Mlynské nivy, pričom po-
čet jazdných pruhov os-
tane zachovaný. Investor 
bude rekonštruovať ve-
rejný vodovod, plynovod, 
rozvody vysokého napätia, 
optické káble, káble verej-
né osvetlenia a samotnú 

Zvláštne grilovacie „podnikanie“ 
Mestských lesov Bratislava?

V bratislavskom Le-
soparku, konkrétne 

na konci Partizánskej 
lúky, pribudli ďalšie 
dve ohradené grilova-
cie miesta. Jedno ohra-
dené už dlhšiu dobu 
funguje pri potoku, pod 
Cestou mládeže. Bežne 
vo svete sú podobné 
zariadenia voľne prí-
stupné a tešia sa veľkej 
obľube. 
 Mestských lesov Brati-
slava (MLB) a bratislavské-
ho magistrátu sa pýtame, 
či je takéto „podnikanie“  
MLB v poriadku, na zákla-
de čoho budú rozhodovať 
o prenájme, čo ich k tomu 
oprávňuje a či by nemalo 
ísť o službu verejnosti, ke-
ďže je vybudovaná za pe-
niaze Bratislavčanov. MLB 

a ani magistrát však opäť 
neodpovedali.
 Na tabuľke grilovacieho 
altánku sme našli informá-
ciu o tom, že na jeden deň 
prenajímajú MLB grilova-
cie miesto za 100 eur. 
 Vzhľadom na to, že ide 
o pozemky všetkých Bra-
tislavčanov, ktorí sa na 
kultiváciu územia skladajú 
aj prostredníctvom daní 
sa domnievame, že takéto 
konanie MLB a magistrátu 
nie je v poriadku. Navyše, 
oddeľovanie a oplocovanie 
spoločných rekreačných 
mestských pozemkov Bra-
tislavčanov a ich vydeľova-
nie, je zvláštne a nenáleži-
té.

(pokračovanie na str. 2)

Druhá etapa 
nepočíta s 
napojením na vlak

Neuveriteľných sedem 
rokov má byť roz-

diel medzi dokončením 
dvoch etáp jednej stav-
by. Týka sa to výstavby 
električkovej trate v Petr-
žalke. Termín začiatku 
spustenia druhej etapy 
je zatiaľ vo hviezdach, 
plánované dokončenie 
sa stanovilo na rok 2023. 
Výstavbu prvej etapy 
spustili v roku 2013. 
 Nad termínom začiatku 
spustenia druhej etapy tzv. 
nosného systému dopravy 
do Petržalky stále visia otáz-
niky. Prvá etapa bola dokon-
čená v lete 2016 slávnostným 
spustením električky cez Sta-
rý most. 
 Pred spustením druhej 
potrebuje hlavné mesto, ako 
informovalo, v najbližšej 
dobe dopracovať  „...ďalšie 
stupne projektovej doku-
mentácie, následne sa bude 
musieť vysúťažiť zhotoviteľ 
stavby a podať žiadosť o ne-
návratný fi nančný príspevok 
z európskych zdrojov cez 
Operačný program Integro-
vaná infraštruktúra (OPII).  
Projekt musí byť zrea-
lizovaný najneskôr do 
roku 2023, dokedy trvá 
programové obdobie 
OPII.
 Primátor I. Nesrovnal 
nedávno zástupcov Moni-
torovacieho výboru Ope-
račného programu Integro-
vaná infraštruktúra projekt 
2. etapy električkovej trate 
do Petržalky informoval, že  
„aktuálne má mesto k dispo-
zícii právoplatné záverečné 
stanovisko EIA. To znamená 
posúdenie stavby z hľadiska 
vplyvu na životné prostredie. 
Rozbehol sa aj proces získa-
vania kladných stanovísk k 
Dokumentácii pre územné 
rozhodnutie, v rámci ktoré-
ho sme získali zatiaľ 16 zo 48 
potrebných   stanovísk. Keď 
ich mesto bude mať, podá 
žiadosť o vydanie územného 
rozhodnutia na MČ Petržal-
ka“.

(pokračovanie na str. 3)

Nesrovnal vyzýva Čahojovú, aby 
prestala šíriť falošné správy

Prvá etapa rekon-
štrukcie Karlo-

v e s k o - d ú b r a v s k e j 
električkovej radiály v 
Bratislave by sa mala 
začať v júli. Takýto ter-
mín uvádza Karlova Ves 
na svojom webe, odvo-
láva sa pritom na pro-
jektovú dokumentáciu.
 Primátor hlavného 
mesta Ivo Nesrovnal to 
však nepotvrdil a netuší, 
odkiaľ tento údaj vedenie 
mestskej časti má. Mesto 
je podľa jeho slov momen-
tálne ešte pred koncom sú-
ťaže na zhotoviteľa rekon-
štrukcie. Mestská časť však 
poukazuje na dokumen-
táciu, podľa ktorej by sa v 
prvej etape mali realizovať 
práce na obratisku elektri-
čiek na konci Karlovej Vsi a 

výhybke pri tuneli.
 "Celkovo by mali práce 
na rekonštrukcii a moder-
nizácii trate podľa doku-
mentácie trvať 16 mesia-
cov. Práce na prvej etape 
by mali byť ukončené v 
septembri," uviedla kar-
loveská samospráva. Zau-
jíma ju, ako budú riešené 
obchádzkové trasy a ná-
hradná hromadná doprava 
v čase výluky električkovej 
dopravy. "Na tieto otázky 
sme z magistrátu odpove-
de nedostali.
 Bratislavský primátor 
tvrdí, že nevie, o akom 
termíne spustenia rekon-
štrukcie Karlova Ves infor-
muje.

(pokračovanie na str. 4)

Pod Most 
SNP ide 
kontrola

Kritizovaná výstavba 
pod bratislavským 

Mostom SNP, pri vcho-
de do vyhliadkovej 
veže UFO, má podľa 
primátora Bratislavy 
Iva Nesrovnala ďaleko 
od toho, čo by považo-
val za primerané. Uvie-
dol to na sociálnej sieti 
s tým, že na prvý po-
hľad je vidieť, že sta-
vebník išiel nad rámec 
odporúčaní hlavnej ar-
chitektky Bratislavy.
 Hlavné mesto podľa 
neho od stavebníka aj na-
priek výzvam neobdržalo 
projektovú dokumentáciu, 
ktorú by mohol niekto pre-
študovať. "Aj tento prípad 
ukazuje, nakoľko absurdná 
je existencia 15 samostat-
ných stavebných úradov 
v mestských častiach, proti 
ktorej dlhodobo bojujem," 
uviedol primátor. Záro-
veň potvrdil, že Most SNP 
je momentálne v proce-
se vyhlásenia za národnú 
kultúrnu pamiatku. Platí 
teda naň rovnaká ochrana, 
akoby už bol vyhlásený za 
pamiatku.
 Starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan uviedol, že 
stavebník ich stavebný 
úrad požiadal o opravu ha-
varijného stavu. Doložil aj 
fotodokumentáciu, ktorá 
to dokazovala. Pre vlnu 
kritiky, ktorá na stavbu 
pod Mostom SNP sme-
rovala, podpísal Bajan 
štátny stavebný dozor. 
"Čakáme na výsledok a 
podľa toho bude stavebný 
úrad konať," uviedol.

(pokračovanie na str. 7)
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V Lamači mesto opravuje práve dokončenú 
cestu. Vodičov čaká opäť hra nervov...

Hlavné mesto ešte 
poriadne nespus-

tilo nové semafory na 
križovatke Hodonínska 
- Vrančovičova, ktoré 
sa začali budovať ešte 
v októbri 2017 a La-
mač v nasledujúcich 
týždňoch opäť vytrápi 
motoristov. V sobotu 
12. mája sa podľa ozná-
menia Magistrátu hlav-
ného mesta SR Brati-
slavy začala kompletná 
rekonštrukcia Hodo-
nínskej ulice, hlavného 
tranzitného ťahu cez 
Lamač.

Mestská „tragikomé-
dia“ s tichým súhlasom 
obce
 V tejto súvislosti MČ 

Lamač vyzýva na svojej 

stránke obyvateľov k tr-

pezlivosti a preparkovaniu 

vozidiel do dvorov a na od-

ľahlé ulice. To znamená, že 

rekonštrukcia tohto úseku 

plánuje presmerovať hlav-

ný tranzitný ťah dovnútra 

obce, na tesné uličky, už 

beztak preplnené domáci-

mi. Nehovoriac o tom, že 

Lamač leží v tzv. lieviku, 

čiže i tak všetci skončia v 

jednom vyústení.  

„V októbri minulého roku 

začali rekonštruovať kri-

žovatku Vrančovičová - 

Hodonínska v Lamači za 

850 000 eur. V novembri 

odkázal primátor Nesrov-

nal Lamačanom, že kri-

žovatka bude odovzdaná 

do Vianoc. Realita je taká, 

že ľudia čakajú na spoje 

MHD na improvizovaných 

zastávkach ako na najza-

ostalejšej dedine a navy-

še, novú križovatku počas 

uplynulého víkendu opäť 

rozkopali. Tento 8-mesač-

ný stav sa ešte zhorší pri 

rozsiahlej rekonštrukcii 

cesty naprieč celým La-

mačom,“ uviedla lamačská 

poslankyňa Gabriela Bi-

zoňová a dodala, že ten-

to dopravný chaos, ktorý 

tu máme, je spôsobený aj 

tým, že magistrát, mestská 

časť, ale aj developeri, ktorí 

by mali výrazne prispievať 

do riešenia dopravy, neko-

munikujú.

Pripravte sa na 8. etáp 
obmedzení
 Mesto v rámci tohto-

ročných naplánovaných 

opráv magistrátnych ko-

munikácií kompletne vy-

mení asfaltový povrch 

Hodonínskej ulice v úseku 

od okružnej križovatky 

OK 5 až po hranice Lama-

ča s Dúbravkou. Oprava je 

rozdelená do ôsmich etáp. 

V rámci opráv budú zvis-

lým dopravným značením 

vyznačené obchádzkové 

trasy po uliciach Rajtáko-

va, Segnáre, Pod Zečákom, 

Pod násypom a Most V. 

Matrku.

Ide sa opravovať čer-
stvo opravené! Bude 
vyvodená zodpoved-
nosť za plytvanie verej-
nými zdrojmi?
 Netreba spomínať me-

diálne rezonujúce tendre 

mesta na verejné osvetle-

nie, zimnú údržbu, kauza 

OLO a pod. Stačilo sa uply-

nulý víkend pozrieť z okna, 

kde robotníci odstraňovali 

práve ten asfalt, ktorý tak 

prácne pokladali vyše 6 

mesiacov. “Na poslednom 

miestnom zastupiteľstve 

sme boli informovaní, že sa 

bude frézovať aj povrchový 

asfalt na tejto novo vybu-

dovanej križovatke Vran-

čovičova - Hodonínska. 

Znamená to, že sa odstráni 

nedávno položený asfalt a 

položí nový v celom úseku 

cesty Hodonínska vrátane 

tejto križovatky. Pýtam sa, 

kto je zodpovedný za toto 

nehospodárne nakladanie 

s fi nanciami mesta. Spomí-

naná križovatka mohla byť 

riešená počas tejto rekon-

štrukcie a mohlo sa ušetriť 

niekoľko stotisíc eur z vre-

ciek Bratislavčanov,“ doda-

la Bizoňová.

 To, čo sa pôvodne 
zdalo ako neuveriteľné 
a chvíľu sa javilo ako 
nedorozumenie, sa po-
tvrdilo uplynulý víkend. 
Križovatka Hodonínska 
– Vrančovičova je opäť 
v rekonštrukcii. Opäť 
sa odstraňoval povrch 
vozovky, aby sa osadil 
nanovo, ale v rámci iné-
ho projektu.

 (TASR, bak, foto BK)

(Dokončenie zo str. 1)

Priamo na Partizánskej 

lúke už dlhodobo funguje 

jedno neohradené grilova-

cie miesto. Nové, verejne 

prístupné miesto na gri-

lovanie, bolo v roku 2015 

pred Snežienkou sprí-

stupnené v podobe dvoch 

grilov, nového ohniska, 

lavíc i hojdačky. Grilova-

cie miesto vybudoval súk-

romný pivovar. Grilovací 

altánok je k dispozícii aj pri 

IX. mlyne.

 Ako sa na túto skutoč-

nosť pozeráte? Majú byť 

grilovacie miesta v Brati-

slavskom lesoparku ohra-

dené a spoplatnené, alebo 

bez ohrady a voľne prístup-

né obyvateľom?

Píšte nám na redak-
cia@bakurier.sk

(rl, foto BK)

Zvláštne grilovacie "podnikanie" Mestských lesov 
Bratislava. Ponúkajú klietku v prírode za 100 eur

Dunajská promenáda: 
Magistrát pracuje na štúdii, kadiaľ možno viesť cyklotrasu

Hlavné mesto aktuál-
ne pracuje na štúdii, 

ktorá určí, kde je mož-
né viesť samostatnú a 
hlavne bezpečnú cyk-
lotrasu. V súvislosti so 
sporom o tzv. zmiešané 
územie chodcov cyk-
listov na dunajskom 
nábreží v okolí River 
Parku to pre Bratislav-
ský kuriér potvrdil ma-
gistrát.
  „Hlavné mesto ak-
tuálne pracuje na štú-
dii, ktorá určí, kde je 
možné viesť samostat-
nú a hlavne bezpečnú 
cyklotrasu. Na základe 
spracovanej štúdie, 

ktorá bude zohľadňo-
vať súčasný stav (nové 
objekty na nábreží, ako 
aj územné rozhodnutia 
na rozšírenie komuni-
kácie na Rázusovom 
nábreží) bude obsta-
raná projektová doku-
mentácia pre vydanie 
územného rozhodnu-
tia,“ uviedlo v stanovisku 
mesto. 

Uznesenie mestského 
zastupiteľstva
 Mestské zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
dňa 22. marca podpori-

lo zachovanie a realizáciu 
bezpečnej cyklotrasy vo 
vyhradených pruhoch na 
nábreží Dunaja v zmysle 
platného územného plánu 
hlavného mesta SR Bra-
tislavy. Poslanci požiadali 
primátora Iva Nesrovnala, 
aby zabezpečil neodklad-
ne realizáciu bezpečnej 
cyklotrasy na nábreží Du-
naja, a to od Šafárikovho 
námestia po Prírodovedné 

múzeum SNM zmenou 
dopravného značenia do 
15. septembra tohto roka.
Ďalej ju má zabezpečiť od 
Prírodovedného múzea 
SNM po Most Slovenské-
ho národného povstania 
podľa hotového projektu 
Správy telovýchovných 
a rekreačných zariadení 
hlavného mesta SR Bra-
tislavy (STARZ) do 17. 
novembra 2018. Rovnako 
od Mosta Slovenského ná-
rodného povstania, River 
Parku po Most Lafranconi 
v zmysle platného územ-
ného plánu hlavného mes-
ta SR Bratislavy do 1. sep-
tembra 2019. Primátor by 
mal ďalej zverejniť zadanie 
pre výber dodávateľa pre 
urbanistickú štúdiu Brati-
slavské nábrežie, doprav-
no-urbanistické riešenie, 
spracované oddelením do-
pravy Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy v roku 
2016. Primátor uznesenie 
podpísal.

(rl, red, fotov BK)
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Drahé toalety na Kamzíku sprevádzajú podozrenia
Určité nejasnosti a 

podozrenia sprevá-
dzajú výstavbu toaliet 
na Kamzíku, ktorú rea-
lizujú Mestské lesy Bra-
tislava (MLB).
 Bratislavský magistrát 

a ani MLB nám neodpo-

vedali do dnešného dňa na 

otázky, ktoré sme zaslali 

19. apríla. Pýtali sme sa: 

Kto schválil projekt a na 

základe čoho došlo k bu-

dovaniu WC? Koľko bude 

stavba stáť a kto ju bude 

prevádzkovať? Nové WC 

bude za poplatok, alebo za-

darmo? Ak poplatok, koľ-

ko? Ako bude riešený prí-

vod vody a odtok splaškov 

z nových WC? Budú WC 

otvorené sezónne, alebo po 

celý rok (WC za 131 000 

eur na Devíne je 5 mesia-

cov zatvorené...)

 Z dostupných informá-

cií na webovej stránke 
MLB sme zistili, že pro-

jekt WC vrátane sprchy a 

prebaľovacieho kútika je 

podporený z poslaneckých 

priorít pána Korčeka a pani 

poslankyne Augustinič (z 

rozpočtu hl. mesta - pozn. 

red). Podľa webu MLB 

majú byť k dispozícii na 

dámskych WC 4 toalety, na 

pánskych dve misy a štyri 

pisoáre. Svoje WC majú 

mať aj imobilní. Začiatok 

stavby 2/2018, predpoklad 

dokončenia 08/2018. Suma 

cca 120 000 eur. 

 Do redakcie sme pred 

pár dňami dostali mail, 

jeho pisateľ chce zostať v 

anonymite. Z mailu uve-

rejňujeme časť, v plnom 

znení je na našej webovej 

stránke www.bakurier.sk.

Dobrý deň. Už dlhšiu dobu 

sledujem dianie okolo to-

aliet na Kamzíku, ako aj 

rozsiahlu diskusiu ohľa-

dom ceny za stavbu. Mno-

hí návštevníci lesoparku 

sa pohoršovali, že suma za 

WC je prehnaná a za tú 

cenu sa dá postaviť menší 

plne obytný dom a nie WC 

s pár toaletami. 

 Trošku som pátral a 

dostala sa mi zaujímavá 

informácia ohľadom stav-

by WC na Kamzíku. Už 

samotná súťaž bola dosť 

zvláštna, normálna staveb-

ná fi rma sa nemala šancu 

prihlásiť. 

Podľa webovej stránky sú-

ťaž vyhrala fi rma SK Stav 

Klimek s.r.o, ktorá už vy-

súťažila viac zákaziek pre 

MLB (tiež na webe). Čo je 

ale veľmi zaujímavé je, že 

stavbu reálne stavia fi rma 

Komplet Stav Servis, ktorej 

majiteľom je podľa data-

bázy fi riem Samuel V. a 
napodiv v MLB pracuje 
ako hlavná ekonómka 
Ing. Lucia V. 

Vzhľadom na to, že mesto 

ani magistrát nám na vyš-

šie uvedené otázky neod-

povedali, obrátili sme sa aj 

na Jakuba Mrvu z iniciatívy 

Naše Karpaty, ktorý nám 

napísal, že suma za výstav-

bu WC je podľa neho „na-

ozaj dosť vysoká“. „Taktiež 

som si všimol, že na mies-

te boli vyrúbané stromy, s 

čím rozhodne nesúhlasí-

me. Akákoľvek výstavba v 

lesoparku musí byť maxi-

málne citlivá k prírodné-

mu prostrediu, pre ktoré 

je územie tak obľúbeným 

miestom Bratislavčanov. 

Pevne verím, že materi-

ál bude použitý vhodne a 

stavba zapadne v prostre-

dí, na rozdiel od nie veľmi 

vkusného rozšírenia det-

ského ihriska či oplotenia 

altánkov na Partizánskej 

lúke“. 

 Ako dodal, podľa jeho 

informácií, WC by nemali 

byť spoplatnené a v úze-

mí je kanalizácia, ktorá by 

mala riešiť problematiku 

splaškov. Podľa poslan-
ca Tomáša Korčeka:
„Výber zhotoviteľa stavby 

prebiehal plne v kompe-

tencii organizácie Mestské 

lesy. Poslanci mestského 

zastupiteľstva o ňom ne-

mali žiadne informácie a 

ani do neho akýmkoľvek 

spôsobom nezasahovali. 

Nepoznám ani pána Vác-

lavíka a ani pani Václavíko-

vú a neviem, či a prípadne 

v akom sú príbuzenskom 

vzťahu“.

Mestská poslankyňa 

Katarína Augustinič: 
„Prečítala som si všetko 

a úprimne vôbec nemám 

z toho dobrý pocit. My s 

kolegom Korčekom sme 

si to dali ako prioritu na 

podnet práve Jakuba Mrvu 

a zohnali sme na to pro-

striedky spolu aj s detským 

ihriskom a rovnako ma 

prekvapila cena. Už sú po-

vestnejšie ako záchody na 

Devíne. MLB to obhajujú 

tým, že tam bude aj preba-

ľovací kútik a umyvárka na 

bicykle a WC pre imobil-

ných. A cenu podľa vyjad-

renia riaditeľa MBL vyge-

nerovala súťaž. Vzhľadom 

na podozrenia ktoré uvá-

dzate, budem žiadať rov-

nako vysvetlenie riaditeľa 

MBL, lebo ak sa preukáže, 

že zákazku robí iná fi rma, 

ako bola vysúťažená, ak sa 

preukáže prepojenie, alebo 

nadhodnotenie zákazky, 

považujem to za vážne zly-

hanie vedenia MBL“.

(rl, foto BK) 

Autobus MHD sa rútil bez vodiča 
z kopca a skončil medzi stromami

Štvrtého mája ráno 
pred siedmou ho-

dinou skončil autobus 
linky 83 na tráve medzi 
stromami na rohu ulíc 
Trhová a Drobného v 
Dúbravke.  Autobus 
Dopravného podniku 
Bratislava (DPB) bez 
vodiča sa v mestskej 
časti Dúbravka dal v 
piatok ráno svojvoľne 
do pohybu a spôsobil 
škody menšieho roz-
sahu. Informoval Ze-
non Mikle z DPB.
 „Po príchode na za-
stávku Pekníkova na Re-
pašského ulici zistil vo-
dič autobusu 83 poruchu 
štvrtých dverí vozidla. 
Udalosť nahlásil na do-
pravný dispečing s tým, 
že čaká na príchod po-
jazdnej dielne.
 Následne odišiel na 
sociálne zariadenie na 
Žatevnú ulicu, pričom v 
autobuse ostal vodič v zá-
cviku.
 V tom čase ho infor-
moval dispečer, že má 
vypnúť hlavné batérie v 
motorovom priestore a 
skúsiť, či sa porucha ne-
odstráni," informoval 
Mikle, podľa ktorého to 
vodič vykonal, avšak pred 
tým nezabezpečil vozidlo 
proti pohybu zatiahnutím 
ručnej brzdy. Preto sa po 
odpojení batérii odbrzdila 
"zastávková" brzda a auto-
bus sa následne dal svoj-
voľne do pohybu, pričom 
prešiel až po križovatku 
Drobného – Trhová. Pri 
tejto jazde podľa Mikle-
ho autobus poškodil dve 
osobné motorové vozidlá, 
niekoľko dopravných 

značení, lavičky, smetný 
kôš, stĺpiky a zeleň.
 „Udalosť polícia kla-
sifi kovala ako škodovú 
udalosť a vyriešila ju na 
mieste pokutou vodičovi 
autobusu. Na autobuse je 
odhadnutá škoda približ-
ne na 3900 eur, na osob-
ných autách po 1000 eur.
Škodu na verejnoprospeš-
ných zariadenia (lavičky, 
stĺpiky, zeleň) a doprav-
ných značkách vyčíslia 
dodatočne mestská časť 
Dúbravka a oddelenie 
cestného hospodárstva 
magistrátu," uzavrel 
Mikle.
 „Jazdu autobusu bez 
šoféra musela riadiť neja-
ká vyššia moc, alebo iná 
prozreteľnosť, pretože ak 
by do autobusu narazila 
električka s cestujúcimi, 
alebo by nebodaj zrazil 
nejakých chodcov, tragé-
dia to mohla byť obrov-
ská,“ myslia si to niektorí 
miestni obyvatelia Dú-
bravky, ktorí sa po neho-
de nestačili čudovať zde-
molovaným lavičkám na 
chodníku a zničeným do-
pravným značkám, ktoré 
po sebe neriadená jazda 
zanechala.
 Záhadou asi navždy 
zostane, ako prešiel „bez-
vládny“ autobus bezpečne 
cez frekventovanú Sara-
tovskú ulicu, prešiel na 
chodník a „zaparkoval“ to 
medzi stromami na tráv-
niku, pričom zlomil len 
jeden, alebo dva konáre 
stromu. Odnieslo si to pár 
lavičiek, áut a dopravných 
značiek.

(TASR, rl, foto BK)

Druhá etapa nepočíta s napojením na vlak
(Dokončenie zo str. 1)

Zdržanie aj kvôli „ak-
tívnemu“ občanovi
 Na otázku Bratislav-
ského kuriéra, prečo 
výstavba nepokračova-
la kontinuálne a prečo 
vznikol taký časový sklz, 
primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal okrem iné-
ho povedal, že projekt 
bol zdržaný asi o jeden 
rok a sedem mesiacov z 
troch dôvodov. Prvým 
bol chybný projekt, kedy 
predchádzajúce vede-
nie mesta nakreslilo do 
projektu štvorprúdovú 
asfaltovú cestu vedľa 
električky. „Druhé  zdr-
žanie spôsobil jeden 
aktívny občan, meno 
ktorého poznáte, ktorý 
sa odvolával, odvolával 
a spôsobil zdržanie o 

zhruba pol roka“. Za tre-
tí dôvod označil primá-
tor Bratislavy opakujúce 
sa diskusie s krajským 
dopravným inšpektorá-
tom. Policajti mali podľa 
neho iný názor na uspo-
riadanie niektorých kri-
žovatiek. Toľko primá-
tor.
 Prvá etapa na trase 
Šafárikovo námestie – 
Bosákova bola vybudo-
vaná ako duálna. Zna-
mená to, že na trať sa 
kládli aj koľaje pre široký 
rozchod. Do budúcnosti 
sa tak trať mohla využiť 
aj pre vlakové súpravy, 
alebo sa mohla Bratisla-
va spojiť s električkou z 
Viedne... Nič z toho ale 
nebude. Z nepochopi-
teľných dôvodov (fi nan-
covanie EÚ bez duálnej 
trate) sa jedna  stav-

ba s dvomi etapami 
buduje inak. Na úsek 
druhej etapy Bosáko-
va - Janíkov dvor sa už 
duálne koľaje klásť ne-
budú, ale osadený bude 
iba 1000 mm koľajový 

rozchod. Prvá etapa tzv. 
NSD do Petržalky sa za-
čala stavať v roku 2013, 
náklady boli okolo 70 
miliónov eur. 

(rl, red, foto BK)

ZMENY v organizácii MHD
Dopravný podnik 

Bratislava informuje 
o obmedzeniach a zme-
nách v MHD v súvislos-
ti s výstavbou nového 
obchodno – adminis-
tratívneho centra vrá-
tane novej autobusovej 
stanice v lokalite Mlyn-
ské Nivy. 
 ZMENY v organizácii 
MHD sa začali od utor-
ka 2. mája 2018. Týkajú sa 
iba trolejbusových liniek 
MHD. Trolejbusová do-
prava bude úplne vylúče-

ná na ulici Mlynské Nivy 
v úseku od križovatky so 
Svätoplukovou ulicou po 
križovatku s Ulicou 29. au-
gusta. 
 Tieto zmeny budú v I. 
etape trvať do novembra 
2018. Dotknuté trolejbu-
sové linky: č. 202, 210, 212: 
Linka č. 202 - zrušená sú-
časná konečná Nemocnica 
sv. Michala. Bude zavedená 
nová konečná na Jelačičo-
vej ulici.  

(bak, DPB)
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Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786

Primátor ocenil významných Bratislavčanov
Primátor Bratislavy 

Ivo Nesrovnal ne-
dávno ocenil význam-
ných Bratislavčanov, 
ktorí sa podieľajú na 
rozvoji hlavného mes-
ta. Cenu primátora 
tento rok získalo 11 
jednotlivcov a jeden 
kolektív. Prestížne odo-
vzdávanie cien sa ko-
nalo v bratislavskom 
Primaciálnom paláci a 
je tradičným otváracím 
podujatím obľúbených 
Bratislavských mest-
ských dní, ktoré oživia 
hlavné mesto už počas 
tohto víkendu.
 "Aj tento rok sú ocene-
nými laureátmi vskutku 
výnimoční ľudia a som rád, 
že aj takýmto spôsobom 
im môžeme poďakovať za 
to, že svojou činnosťou in-
špirujú nás všetkých, pri-
spievajú k rozvoju nášho 
mesta a k jeho zviditeľňo-
vaniu," povedal Nesrovnal.
Udeľovanie cien sa usku-
točnilo tradične v Prima-
ciálnom paláci už po 26. 
raz. Ocenení laureáti zís-
kali sošku rytiera Rolanda, 
ochrancu mestských práv 
a výsad, ktorá je minia-
túrou sochy na Hlavnom 
námestí. Medzi ocenenými 
sú známe osobnosti Brati-
slavy z oblasti zdravotníc-
tva, kultúry, pedagogiky, 

športu či médií. Aj tento 
rok udelil primátor jednu 
kolektívnu cenu.
 Cenu primátora získal 
Michal Tinák za prínos 
pri rozvoji poslania Uni-
verzitnej nemocnice s po-
liklinikou Milosrdní bratia 
v prospech pacientov.
Janka Spálová za dlho-
ročnú pedagogicko-ume-
leckú činnosť a rozvoj hu-
dobného talentu žiakov 
základných umeleckých 
škôl.
Ján Hucko za príkladnú 
činnosť trénera mládeže a 
celoživotný prínos pre slo-
venský futbal.
Michal Havran za vý-
znamnú činnosť publicistu 
a podporu verejnej disku-
sie o aktuálnych celospolo-

čenských témach.
Cenu si prevzal aj Ľubo-
mír Okruhlica za dlho-
dobé pôsobenie a mimo-
riadny odborný prínos 
lekára, výskumníka a pub-
licistu v oblasti liečby zá-
vislostí.
Veronika Karšaiová 
za obetavý prístup k pa-
cientom a nadštandardnú 
prácu zdravotnej sestry. 
Tomáš Hulík za dielo do-
kumentaristu a výnimočnú 
prezentáciu Slovenska a 
Bratislavy fi lmom a foto-
grafi ou.
Juraj Kukura za roz-
voj kultúrneho života v 
Bratislave a celoživotnú 
umeleckú činnosť. Ľuboš 
Fellner za vytvorenie vý-
nimočného konceptu ces-

tovania a úspešnú podni-
kateľskú činnosť.
Matej Drlička za prínos 
pri šírení klasickej hudby a 
vytvorenie nových umelec-
kých projektov obohacujú-
cich kultúrny život Brati-
slavy a Livia Klausová za 
osobitý vzťah k Bratislave a 
mimoriadne zásluhy v roz-
voji vzájomnej spolupráce 
medzi Českou a Sloven-
skou republikou.
 Kolektívnu cenu získala 
cyklokuriérska spoločnosť 
Švihaj Šuhaj za kreatívny 
projekt a výnimočnú prácu 
v prospech rozvoja zelenej 
dopravy v Bratislave.
 Laureátov na ocene-
nie vyberá vždy priamo 
primátor na základe ná-
vrhov, ktoré predkladajú 
neziskové organizácie, ob-
čianski aktivisti, vedecké 
a vzdelávacie inštitúcie, 
ako aj samotní obyvatelia 
Bratislavy. Cena primátora 
Bratislavy je najvyššie sa-
mosprávne ocenenie, ktoré 
sa udeľuje Bratislavčanom, 
ktorí sa významným, ale 
nezištným spôsobom za-
slúžili o občiansky, kultúr-
ny, spoločenský či športo-
vý rozvoj hlavného mesta a 
spoločnosti.

(TASR, foto BKIS)

Nesrovnal vyzýva Čahojovú, aby 
prestala šíriť falošné správy

(Dokončenie zo str. 1)

"Netuším odkiaľ to pani 
starostka zobrala. Ja som 
ju niekoľkokrát vyzýval 
nech prestane šíriť takéto 
poplašné a falošné správy 
a zneisťovať ľudí," povedal 
Nesrovnal pre TASR s tým, 
že bratislavských staros-
tov pravidelne informujú, 
v akom stave je tento pro-
jekt.
 Kedy sa rekonštrukcia 
električkovej radiály začne, 
však nepovedal. Hlavné 
mesto je podľa jeho slov 

pred koncom súťaže na 
zhotoviteľa rekonštrukcie. 
Celkové náklady na rekon-
štrukciu radiály môžu do-
siahnuť sumu približne 67 
miliónov eur. Rekonštru-
ovať sa má úsek električ-
kovej trate od tunela pod 
hradom po križovatku ulíc 
M. Sch. Trnavského a Ha-
nulova v Dúbravke.
 Od tejto časti po jej 
koniec na ulici Pri kríži sa 
trať modernizovala v roku 
2014. Podľa zámeru sa má 
kompletne vymeniť elek-
tričkový zvršok aj spodok 
spolu s odvodnením. Ob-
noviť sa majú aj nástupiš-
tia.

 (TASR, red, foto BK)

www.urbanresidence.sk

Štvrtok: 15.00–18.00 hod.
Piatok: 10.00–18.00 hod.
Sobota: 9.00–18.00 hod.

UKÁŽEME, ČO JE ZA TÝM!
DNI OTVORENÝCH DVERÍ
17.–19. MÁJA
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Napísali ste nám

JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Sme starší manželský pár 
a máme dve deti. Chceme 
vyriešiť majetkové veci, 
kým sme na svete. Máme 
byt a chceme ho podeliť 
rovným dielom medzi 
deti. Aké máme možnosti, 
aby sme si mohli byť istí, 
že každému sa ujde to, na 
čo má nárok, čiže polovi-
ca. Je aj iná možnosť ako 
to prepísať na nich oboch? 
Nie sme si istí, že ak by k 
tomu došlo, že sa bude 
jednať férovo. Jeden môže 
namietať, že byt nech-
ce predať alebo že nie je 
vhodná doba na predaj, 
pritom druhý možno 
bude v núdzi a potreboval 
by každé euro...“ 
 Uvažovanie nad spra-
vodlivým usporiadaním 
majetkových rodinných 
záležitostí je prejavom 
zrelého životného prístu-
pu. V zásade máte dve 
základné možnosti rieše-
nia – prvou je vysporia-
danie majetku ešte počas 
života a druhou je postup 
dedenia po smrti. Obidva 
prístupy majú dvoje vý-
hody, ale aj nevýhody, a 
je na Vašom rozhodnutí, 
ktorá možnosť lepšie rieši 
Vašu životnú situáciu. Ak 
budete riešiť prevod svoj-
ho majetku na deti ešte 
počas života, spravidla 
formou darovania, bu-
dete mať istotu ako bude 
vlastníctvo nadobudnu-
té. Problémom môže byť 
fakt, že ak darujete byt, 
v ktorom bývate deťom, 
musíte si zabezpečiť po-
kračovanie práva bývania 
v darovanom byte, a preto 
by ste si v ňom mali zria-
diť vecné bremeno prá-
va doživotného užívania 
pre obidvoch manželov. 
Určite to neponechávaj-
te len na ústnu dohodu. 
Treba vyriešiť aj otázku 
fi nancovania nákladov 
na prevádzku bytu, resp. 
v prípade ak sa ešte po-
čas Vášho života vyskyt-
nú potreby investícií do 
opráv alebo údržby, kto 
to bude znášať a v akom 
rozsahu. Uvažujte v hori-
zonte dlhšieho obdobia a 
zvážte, čo bude ak jeden 
z manželov zomrie, aby 
sa ten druhý neocitol pod 
tlakom detí a nebol núte-
ný sa sťahovať do menšie-
ho bytu alebo do penzió-
nu pre seniorov. Možno 
nad podobnou úvahou 
pokrútite hlavou, ale zo 
svojej praxe viem, že aj 
v rodinách s najlepšími 
vzťahmi sa pri otázkach 
majetku môžu vyskytnúť 
problémy. 
 Druhou možnosťou 
je, že nebudete prevádzať 
vlastníctvo svojho majet-
ku za života, ale že dôjde 
k jeho dedeniu. Postup 
pri dedení je upravený v 
Občianskom zákonníku 
v §460 a nasl. Podľa náš-
ho právneho poriadku sa 
dedí zo zákona alebo zo 
závetu, prípadne z oboch 
týchto dôvodov. Dedenie 
zo závetu má prednosť 
pred dedením zo záko-
na. Ak by ste sa rozhodli 

spísať závet, musíte tak 
urobiť každý z manže-
lov samostatne a musíte 
pri tom zobrať do úva-
hy, že pravdepodobne 
smrť oboch manželov 
nenastane súčasne. Spo-
ločný závet viacerých 
poručiteľov je totiž ne-
platný. Pri smrti jedného 
z manželov zanikne aj 
bezpodielové spoluvlast-
níctvo manželov a musí 
sa v rámci dedičského 
konania vysporiadať. 
Odporúčam uzavrieť zá-
vet formou notárskej zá-
pisnice. Upozorňujem na 
ustanovenia o ochrane 
zákonného dediča podľa 
§ 479 Občianskeho zá-
konníka, podľa ktorého 
maloletým potomkom sa 
musí dostať aspoň toľko, 
koľko robí ich dedičský 
podiel zo zákona a plno-
letým potomkom aspoň 
toľko, koľko robí jedna 
polovica ich dedičského 
podielu zo zákona. Pokiaľ 
tomu závet odporuje, 
je v tejto časti neplatný, 
ak nedošlo k vydedeniu 
uvedených potomkov. 
 Ak by ste sa rozhodli 
ponechať vysporiadanie 
Vášho majetku na postup 
pri dedení zo zákona, tak 
v konečnom dôsledku 
vo Vašom prípade dôj-
de k rovnakému výsled-
ku a to, že Vaše dve deti 
si rozdelia majetok na 
polovicu. Udeje sa tak 
pravdepodobne v dvoch 
etapách. Po smrti prvého 
z manželov sa vysporiada 
BSM, to znamená, že po-
lovicu bytu získa druhý 
manžel a polovica sa v 
rámci dedenia v prvej 
dedičskej skupine rozdelí 
na tretiny medzi manže-
la a dve deti. Manžel tak 
bude podielovým vlast-
níkom bytu s podielom 
4/6 a deti získajú každé 
po 1/6. Po smrti druhého 
manžela sa predmetom 
dedenia stane podiel 4/6 
vlastníctva bytu a ten sa 
bude dediť na polovicu 
pre každého potomka, 
to znamená, že každé 
dieťa získa 2/6 a spolu s 
už vlastnenou 1/6 bytu, 
budú vlastniť každý po-
lovicu predmetného 
bytu. 

Dokedy sa budeme hanbiť?

Dobrý deň, dovolím si re-

agovať na článok "Hrad 

Devín a jeho okolie si za-

slúžia väčšiu pozornosť 

kompetentných a fl exibi-

litu" uverejneného v čísle 

04/2018.

 Veľmi sa chcem po-

ďakovať autorovi za na-

písanie článku, položil 

na papier to, čo trápilo 

a trápi aj mňa. 8.4.2018 

som išla s mojou návšte-

vou zo Švajčiarska na 

hrad a dopadli sme tak, 

ako bolo uvedené v prí-

spevku. Hanbila som sa, 

pretože návšteva sa teši-

la na hrad, ale videla len 

minimálnu časť vonkaj-

šieho múra a opevnenia. 

Bolo to veľké sklamanie, 

ktoré som im nevedela 

vôbec vysvetliť. Jediný 

autobus, ktorý tam išiel 

sme aj zmeškali, pretože 

bola zmenená zastávka 

kvôli maratónu ČSOB, 

takže sme sa do Devína 

dostavili až 30 minút 

po ukončení otváracích 

hodín, pritom ešte ďal-

šie 4 hodiny bolo svetlo. 

A ceny v reštauráciách 

sú ako v bohatých zá-

padných krajinách, len 

k našim príjmom nie sú 

adekvátne a ani úroveň to-

aliet v reštaurácii hneď pri 

hrade nebola taká, za ktorú 

by sa nebolo treba hanbiť.

 Padla aj otázka na ošar-

panú budovu pod hradom, 

tiež som nevedela vysvetliť, 

čo to je, prečo je to v takom 

stave - pretože v iných EÚ 

krajinách by také niečo ne-

mohlo zotrvať na takom 

významnom historickom 

a prírodnom mieste, akým 

je Hrad Devín a jeho okolie. 

Žiaľ, aj keď sa poukáže na 

nedostatky, nikto nič nerie-

ši. Hlavne, že v iných kraji-

nách obdivujeme historické 

a prírodné krásy, ale o tie 

naše sa vôbec nevieme po-

starať a ani o návštevníkov 

a čistotu nejavíme záujem 

(česť výnimkám). Prajem 

veľa úspechov všetkým pra-

covníkom mesačníka nielen 

v pracovnej, ale i osobnej 

oblasti.

S pozdravom 

Mgr. Ingrid Nedorostová, 

Bratislava

Potvrdili  nezákonnosť 
rozhodnutia o výrube stromov 
na Kollárovom námestí

Najvyšší súd SR dňa 
28. februára 2018 

vyniesol rozsudok, v 
ktorom potvrdil rozsu-
dok Krajského súdu 
ako vecne správne 
rozhodnutie.  Potvrdil 
zrušenie povolenia na 
výrub na Kollárovom 
námestí. 
 Informuje o tom ini-
ciatíva BAO, ktorá v roku 
2014 podala žalobu na 
Krajský súd v Bratisla-
ve vo veci preskúmania 
zákonnosti rozhodnutia 
Okresného úradu vo veci 
výrubu stromov na Kollá-
rovom námestí. Ako ini-
ciatíva Bratislava otvorene 
(BAO) ďalej informuje, v 
roku 2015 Krajský súd zru-
šil rozhodnutie Okresného 
úradu vo veci odvolania,  
ako aj rozhodnutie MČ 
Staré Mesto vo veci výrubu 
stromov. 
 Preto sa „developer“ - 
účastník Parking house, 
s.r.o. v roku 2016 voči to-
muto rozsudku odvolal.
 Podľa BAO súd konšta-
toval, že udelenie súhlasu 
na výrub je možné iba za 
predpokladu, že správny 
orgán posúdi ekologické 

a estetické funkcie drevín, 
ako aj vplyvy na zdravie člo-
veka. V prípade rozhodnu-
tia o výrube na Kollárovom 
námestí k dostatočnému 
posúdeniu predmetných 
funkcii nedošlo. Súdu nie 
je vôbec zrejmé, prečo dal 
prvostupňový správny or-
gán prednosť vlastníckemu 
- užívaciemu právu účast-
níka pred právom občanov 
na priaznivé životné pros-
tredie. 
 Najvyšší súd, ako aj 
Krajský súd konštatoval, 
že prvostupňový správny 
orgán nevykonal dokazo-
vanie čo do rozsahu zása-
hu do práva na priaznivé 
životné prostredie, po 
predpokladanom výrube 
drevín a dokončení stavby, 
vo vzťahu k vhodnosti ta-
kéhoto podložia na ďalšiu 
výsadbu, najvyšší predpo-
kladaný vzrast takto na-
sadených drevín, ako ani 
predpokladaný čas, ktorý 
bude potrebný na nové 
dreviny, aby plnohodnotne 
začali plniť funkcie pred-
chádzajúcich vyrúbaných 
drevín.

(red, foto BK)

Na starom koryte Dunaja majú byť údajne priehrady, petíciu proti 
podpísalo 3600 ľudí. Splnomocnenec považuje obavy za neadekvátne

Na starom kory-
te Dunaja sa bez 

odbornej diskusie a 
v tichosti pripravuje 
zámer na prehradenie 
starého koryta Dunaja 
vodnými dielami. Tvr-
dia to vodáci, ochraná-
ri i niektorí komunálni 
politici. Poukazujú 
pritom aj na čerstvý 
výrub brehových po-
rastov Dunaja. Proti 
zámeru je už spuste-
ná petícia, pod ktorú 
sa doteraz podpísalo 
vyše 3600 ľudí.
 Splnomocnenec vlády 
však považuje tieto oba-
vy za neadekvátne. Dielo 

má podľa jednej zo sig-
natárov petície, podpred-
sedníčky Bratislavského 
samosprávneho kraja 
Eleny Pätoprstej reali-
zovať Vodohospodárska 
výstavba v spolupráci s 
maďarským partnerom a 
má stáť niekoľko desiatok 
miliónov euro.
 "Na stránke Vodohos-
podárskej výstavby je do-
kument "Návrhy na rieše-
nie starého koryta Dunaja 
v úseku Čunovo – SAP", 
ktorý navrhuje vybudo-
vanie štyroch priehrad 
v starom koryte Dunaja. 
Zámer je ale príkladom 
už historicky aj vedecky 

prekonaného technokra-
tického uvažovania, kto-
ré môže prírode spôsobiť 
viac škody ako úžitku," 
povedala pre TASR.
 Ministerstvo životné-
ho prostredia však uvied-
lo, že neeviduje žiadne 
ofi ciálne informácie, 
zámer či dokumentáciu 
ku projektu prehradenia 
starého koryta Dunaja. 
"V prípade, že by došlo k 
predloženiu konkrétne-
ho zámeru a požiadavke 
na zaujatie stanoviska ku 
konkrétnemu projektu, 
zelený rezort bude samo-
zrejme konať v záujme 
ochrany prírody a život-

ného prostredia," povedal 
hovorca ministerstva To-
máš Ferenčák. 
 Splnomocnenec vlády 
SR pre výstavbu a pre-
vádzku sústavy vodných 
diel Gabčíkovo - Nagy-
maros Stanislav Fialík 
považuje spustenie petí-
cie proti výstavbe nových 
priehrad na starom kory-
te Dunaja za neuvážený 
krok. Obavy z toho, že sa 
takýto zámer v tichosti 
pripravuje a podľa inici-
átorov už aj realizuje, sú 
podľa neho neadekvátne. 

 (TASR, foto BK)
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Lamačská brána sa pomaly „zatvára“, riešenie je zatiaľ  v nedohľadne
V lokalite Lamačská 

brána nám o chvíľu 
vyrastie 300 bytov v 
rámci projektu Bory 
bývanie. V susediacej 
Záhorskej Bystrici je 
rozostavaných taktiež 
niekoľko väčších pro-
jektov a v najbližšej 
dobe by malo vzniknúť 
ďalších zhruba 350 by-
tov. Nehovoriac o roz-
voji ostatných služieb 
v lokalite - nemocnica, 
obchody, športoviská. 
Drvivá väčšina ich oby-

vateľov sa bude presú-
vať tým istým smerom 
- do mesta.
 V doprave sa však tak 

rýchlo nič nezmení. Cesty 

budú upchatejšie, viac roz-

bité, električka do Dúbrav-

ky, ani železničná stanica 

Bory sa zatiaľ nechystajú, 

skutočné záchytné par-

kovisko je v nedohľadne. 

To, že dnes sa z priľahlých 

mestských častí nedá do 

obchodného centra Bory 

dostať pešo alebo bezpeč-

ne na bicykli, je viac ako 

absurdné. 

 Neexistuje žiadna reál-

na predstava, čo sa s touto 

lokalitou stane, resp. verej-

nosti nie je známa. Najhor-

šie na tom sú  Lamačania, 

pretože Hodonínska a tu-

nel Sitina už dnes nezvláda  

tento nápor. Ranné zatvá-

ranie tunela a kilometrové 

zápchy až po Stupavu sú 

každodenným pravidlom. 

Sliepka alebo vajce?
 Od nepamäti sa vedú 

dohady, čo bolo skôr, či 

vajce alebo sliepka. Ak sa 

pozrieme do dnešnej doby, 

polemizuje sa, či treba naj-

skôr budovať na každom 

kroku nabíjacie elektrosta-

nice na elektromobily ale-

bo počkať až bude na trhu 

dostatok áut na elektrický 

pohon, ktoré tie stanice 

zaplatia. No a podobný 

rébus vzniká aj v lokalite 

Bory, kde sa zrejme čaká 

na „vhodnejší“ moment, 

kedy sa dobuduje všetko 

podstatné a z dlhodobého 

hľadiska udržateľné. Na-

ozaj je potrebné čakať na 

neúnosný stav?

 V prvom rade je po-

trebné, aby vznikla pra-

covná skupina, zložená z 

odborníkov na dopravu, 

počnúc ministerstvom do-

pravy, NDS, BSK a mesta, 

končiac odborníkmi zo 

zahraničia, ktorí majú s 

riešením takýchto situácií 

skúsenosti. Táto pracovná 

skupina by mala navrhnúť 

riešenie, pretože politici 

nie sú odborníci na dopra-

vu. Úlohou je presvedčiť 

kompetentných, aby ro-

zumné riešenie realizovali 

a našli na to fi nancie.

 Významným podielom, 

odborným i fi nančným, by 

mali prispieť do procesu aj 

developeri, ktorí v tomto 

území nerealizujú spolo-

čenskú zodpovednosť a 

fi lantropiu, ale sledujú tvr-

dý biznis.  „Nie je možné, 

aby sa kdekoľvek stavalo a 

menilo územie v prospech 

investorov, bez toho, aby 

sa podieľali na riešení do-

pravy. Lamač a jeho okolie 

je výstrahou a zlým príkla-

dom dlhodobej udržateľ-

nosti kvality života. Sme 

„zvierajúcim sa hrdlom 

Záhoria a doplácame na 

nekompetentnosť a nezá-

ujem spravovať veci,  v pr-

vom rade, v prospech ob-

čanov. Dlhodobo na tento 

stav poukazujem, moje ná-

vrhy, ktorými prispievam 

do diskusie sú jednoduché, 

zrozumiteľné a všetci ich 

dobre poznáme. Len ich 

musíme chcieť realizovať,“ 

povedala lamačská poslan-

kyňa Gabriela Bizoňová.

Vízia dopravy na 30-40 
rokov
 Nestačí pripraviť rieše-

nie teraz, ale počítať s tým, 

čo bude o 30 - 40 rokov, 

aby sme nemuseli prerábať, 

čo teraz urobíme. Lamač je 

dnes smutným príkladom 

toho, ako sa jedna križo-

vatka asfaltuje dvakrát v 

dôsledku zlého plánovania. 

Ak chceme riešiť dopravu 

dlhodobo, musíme ľuďom 

vytvoriť podmienky na to, 

aby nechali auto doma. 

Aby to bolo pre nich vý-

hodné. Budovanie chodní-

kov a cyklochodníkov musí 

byť priorita. Príkladov zo 

zahraničia sú stovky a vi-

díme, že sa to dá a funguje 

to. Nie je možné, aby sme 

sa za nákupmi a zábavou 

nevedeli dostať pešo alebo 

bicyklom. Celkovo v Brati-

slave sme ešte nepochopili, 

že chodec a cyklista sú viac 

ako auto. Je to tak všade vo 

vyspelých krajinách sveta. 

Mestský tunel a tranzit
 Lokalite by určite pro-

spelo dobudovanie tunelu 

pod Karpatmi, plánova-

ného ako súčasť obchvatu 

Bratislavy. Stále však nie 

je určený presný dátum a 

trasovanie tejto doprav-

nej tepny, čiže s týmto 

variantom odľahčenia do-

pravy obyvatelia v najbliž-

šej dobe počítať nemôžu. 

„Zmysluplná mi príde vízia 

tunela s koľajnicami, čím 

by  železnicu využilo aj 

viac ľudí, ktorí nepotrebujú 

cestovať cez Dúbravku ale-

bo Lamač. Mestský tunel 

so železnicou spomína vo 

svojom architektonickom 

atlase aj architekt Peter 

Žalman,“ dodala Bizoňová. 

(bak, foto BK)

Kompletná oprava Devínskej cesty sa začne najskôr v apríli 2019
Rozsiahla rekon-

štrukcia Devínskej 
cesty v Bratislave za 
približne deväť milió-
nov eur by mala začať 
v apríli 2019 a trvať do 
decembra 2020.
 Takýto termín i ná-
klady predpokladá zámer 
hlavného mesta, ktorý je 
momentálne v procese 
posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (EIA). 
Počíta sa v ňom s rekon-
štrukciou i stabilizáciou 
komunikácie, sanáciou 
skalného masívu a aj s vy-
budovaním cyklotrasy.
 Rekonštrukciou Devín-
skej cesty, úseku s dĺžkou 
viac ako šesť kilometrov 
medzi Devínom a križo-
vatkou Devínska cesta – 
Karloveská, sa má odstrá-

niť havarijný stav tejto 
komunikácie. Tá je v sú-
časnosti vystavená vysokej 
intenzite automobilovej a 
cyklistickej dopravy, ktorá 
niekoľkonásobne prevyšu-
je jej kapacitné možnosti.
 Devínska cesta je ne-
slávne známa zosuvmi zo 
svahu nad komunikáciou. 
V roku 2014 sa tam naprí-
klad zosunuli zemina a bla-
to, v roku 2017 zas zo sva-
hu spadli veľké kusy skál.
 Hlavné mesto tvrdí, že 
je nevyhnutné riešiť re-
konštrukciu tejto cesty 
komplexne so všetkými 
súvislosťami, pretože je to 
jediná logická prístupo-
vá komunikácia do centra 
mesta z mestskej časti De-
vín, vrátane novovybudo-
vaných lokalít s individuál-

nou výstavbou.
 "Devínska cesta záro-
veň reprezentuje posledný 
chýbajúci úsek medziná-
rodnej cyklotrasy Eurovelo 
13. Vyriešením cyklodo-
pravy v danom úseku je 
možné prepojiť medziná-
rodné cyklotrasy Eurovelo 
6 a Eurovelo 13," spresnila 
samospráva v zámere.
 V niektorých úsekoch 
sa zvažuje vybudovanie 
spoločného chodníka pre 
chodcov a cyklistov vede-
ného súbežne s komuniká-
ciou. Rieši tiež stabilizáciu 
a sanáciu komunikácie zo 
strany Dunaja a dobudo-
vanie cyklotrasy v celom 
úseku.

(TASR, archív BK)
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VIVA MUSICA!: 
Festival otvorí hollywoodská hviezda John Malkovich, 
vystúpi aj parížsky súbor Ensemble intercontemporain

Tento koncert bude 
spolu s vystúpením 

Johna Malkovicha pat-
riť medzi tohtoročné 
highlighty. Krajinu lás-
ky a gurmánov zastúpi 
aj svetoznámy francúz-
sky čembalista Jean 
Rondeau, ktorý sa po 
mimoriadne úspešnom 
koncerte na Viva Mu-
sica! festivale v roku 
2016 opäť vracia do 
Bratislavy!
 Sólisti prestížneho hu-
dobného zoskupenia En-
semble intercontemporain 
(EIC) prídu na festival s 
úplne novým hudobno-vi-
zuálnym projektom Dro-
nocracy, ktorý vzniká v 
spolupráci uznávaného 
autorského tímu Laurent 
Durupt (autor hudby, kon-
cept), Hicham Berrada 
(scéna, video, svetelný di-
zajn) a Ferdinand Barbet 
(mise en scène). V Brati-
slave zaznie v exkluzívnej 
slovenskej premiére v po-
daní sólistov EIC a hercov 
zo zoskupenia Collectif 17 
dňa 16. augusta 2018 v Slo-
venskom rozhlase, pričom 
svetová premiéra diela sa 
uskutoční 29. mája 2018 v 
Paríži.
Na Viva Musica! festival 
sa vracia francúzsky 
fenomén, čembalista 
Jean Rondeau
 S cieľom vrátiť popula-
ritu hudobnému nástroju, 
ktorý svoju zlatú éru zaží-
val v období baroka (kým 
ho nevystriedal kladivko-
vý klavír), prichádza tento 
krát s výnimočným projek-
tom, v ktorom sa stretávajú 
dva zdanlivo nesúvisiace 

hudobné svety: európska 
baroková hudba s boha-
to zdobenou melodikou a 
rytmikou hudby orientu. 
Projekt Jasmin Toccata 
vznikol v spolupráci so 
špičkovými francúzskymi 

hudobníkmi – lutnistom 
Th omasom Dunfordom a 
perkusionistom Keyvanom 
Chemiranim, ktorý je zá-
roveň autorom myšlienky a 
všetkých hudobných aran-
žmánov. V rámci Viva Mu-
sica! festivalu sa spoločne 
predstavia 15. júla 2018 
vo Veľkom evanjelickom 
kostole.
 Viva Musica! festival je 
už 14. rok neoddeliteľnou 
súčasťou leta v Bratislave. 
Počas jeho doterajšej exis-
tencie priniesol návštevní-
kom celkom 285 koncer-

tov, na ktorých vystúpilo 
viac ako 350 domácich a 
zahraničných sólistov, hu-
dobných zoskupení a or-
chestrov. Koncerty festi-
valu počas jeho doterajšej 
histórie navštívilo viac ako 
135 000 divákov. V roku 
2018 bude Viva Musica! 
festival prebiehať od 6. júla 
do 25. augusta na rôznych 
miestach v Bratislave. 
 Festival otvorí hollywo-
odska hviezda John Malko-
vich, ktorý sa predstaví 6. 
júla 2018 v Starej tržnici v 

exkluzívnej slovenskej pre-
miére s projektom Rozpra-
va o slepcoch (Report on 
the Blind). Svetoznámy slo-
venský súbor Janoska En-
semble sa na festival vráti 
s novým projektom From 
Bratislava to Hollywo-
od (12.7., Stará tržnica) a 
doteraz potvrdené mená 
dopĺňa aj nórska husľová 
virtuózka Mari Samuelsen, 
ktorá sa predstaví s projek-
tom From Bach to Glass v 
sprievode Viva Musica! en-
semble 2. augusta vo Veľ-
kom evanjelickom kostole.
(red, vivamusica)

Veronika Velez Zuzulová: 
Bratislava je bezpečná a ja sa rada cítim bezpečne

Hviezdna slalomárka 
množstva uplynu-

lých sezón Veronika Velez 
Zuzulová sa po olympiáde 
rozlúčila s pretekárskou 
kariérou na galavečere 
27. apríla 2018. Slovenský 
olympijský výbor (SOV) sa 
rozlúčil s ňou. Najúspeš-
nejšia lyžiarka slovenskej 
histórie si prevzala výroč-
né ocenenie SOV určené 
pre ženy za ich športové 
výsledky, aktivitu v športe 
a v olympijskom hnutí - 
Cenu Matyldy Pálfyovej, aj 
zarámované poďakovanie 
SOV. Jej otec a počas celej 
pretekárskej kariéry tréner 
Timotej Zuzula, si zase 
prevzal Strieborný odznak 
SOV.

S Veronikou Velez 
Zuzulovou, rodenou 
Bratislavčankou, sme 
sa krátko porozpráva-
li nielen o jej vzťahu k 
Bratislave.

Narodili ste sa v Brati-
slave, aký máte vzťah k 
rodnému mestu?
 Vzťah určite mám, ke-
ďže som sa tu narodila a 
veľmi rada tu trávim čas, aj 
keď tie hory mi tu možno 
chýbajú. Aj preto sa mojím 
druhým domovom stalo 
Francúzsko. Myslím, si, že 
je to taká kompenzácia, že 
keď potrebujem hory idem 
tam a keď potrebujem tro-
chu život a taký ten brati-
slavský ruch, tak som tu.

Ako sa dievča z Brati-
slavy dostalo na lyže?
Je to len o tom a celý môj 
život bol o tom, že keď člo-
vek niečo chce a ide si za 
tým, tak to  dosiahne. Nič 
nie je nemožné a tak to 
bolo aj v mojom prípade. 
Mala som rodičov, ktorí mi 
ukázali cestu a celá rodina 
obetovala všetko športu a 
tomu, aby som mohla ly-
žovať. Na lyžiach som prvý 
krát stála na Vojšíne v No-
vej Bani, keďže môj tatino 
je odtiaľ.

Kde ste v Bratislave vy-
rastali a chodili do ško-
ly?
 Vyrastala som v Petr-
žalke a žila som tam do 
mojich 23 rokov. Do školy 
som chodila na Vlastenec-
ké námestie.

Šport ste robili už od 
malička? Čím ste sa za-
oberali ako malá?
 Hrávala som tenis a aj 
som lyžovala. 

Ak by ste porovnali 
Bratislavu s iným eu-
rópskymi mestami. V 
čom je podľa vás roz-
diel, alebo v čom sú si 
podobné?
 Bola som už v mno-
hých mestách, ale na Bra-
tislave sa mi páči, že je to 
také malé hlavné mesto. Je 
aj bezpečné a ja som rada, 
keď sa cítim bezpečne. Páči 
sa mi aj naša pešia zóna – 
že všetky tie reštaurácie a 
bary sú na jednom mieste a 
človek sa vie ľahko zorien-
tovať. Nepotrebujem cho-
diť dvadsať kilometrov, aby 
som niečo videla... Tie väč-
šie mestá mi skôr prekáža-
jú. V Paríži mám napríklad 
pocit, že sa tam neviem po-
riadne nadýchnuť. Človek 
sa tam cíti strašne uzav-
retý. Nie je tam vôbec ten 
výhľad a zrazu keď odídem 
z Paríža, tak mám pocit, že 
som sa konečne nadýchla a 
že človek vidí aj niečo iné 
ako stále len ten betón...

Takže Bratislavčania 
môžu byť hrdí na svo-
je mesto, že je také aké 
je...?
Myslím si, že určite áno. 
Napríklad manželovej ro-
dine, ktorá sem prišla z 
Francúzska na návštevu, sa 
Bratislava veľmi páčila.

Ktoré  miesta hlavného 
mesta sa najviac páčia 
vám?
 Ako malá som chodie-
vala na Bratislavský hrad 
a veľmi  často som navšte-
vovala Bibianu. Na týchto 
miestach som trávila svoje 
detstvo. A veľmi ma vždy 
fascinoval aj Dóm svätého 
Martina. Od malička som 
tvrdila, že tam chcem mať 
svadbu, čo sa mi neskôr aj 
splnilo.

Lyžovanie na Sloven-
sku – akú má podporu, 
či perspektívu podľa 
vás?
 Je to už lepšie, ako to 
bývalo a dúfam, že to bude 
ešte lepšie. Vrcholovým 
lyžiarom chýba vlastné 
stredisko. Pomaly každé 
mesto, či dedina, má fut-
balový štadión, no lyžiari 
nemajú ani jeden vlastný 
kopec- ihrisko. Takže toto 
tu u nás trochu chýba. Nie-
kedy si ľudia myslia, že je 
to o peniazoch, ale je to o 
tom, aby mal ten lyžiar kde 
trénovať, aby mohol vy-
behnúť na ten „svoj“ kopec. 
Je to možno viac, ako keby 
ste mu dali peniaze.

Po tohtoročnom ukon-
čení vašej kariéry bude-
te bývať vo Francúzsku, 
alebo na Slovensku?
 Budem tam aj tu, pre-
tože budem mať aktivity aj 
na Slovensku. Povedala by 
som to tak, že na Slovensko 
chodím za rodinou a bu-
dem sem chodievať aj pra-
covne. A budem aj vo Fran-
cúzsku, pretože tam mám 
manžela a on tam má svoju 
rodinu. Dalo by sa povedať, 
že už tam aj ja mám svojich 
kamarátov. Takže ten život 
mám aj tam, aj tu.

Keďže štvornásobná účast-
níčka ZOH Veronika Velez 
Zuzulová nedávno ozná-
mila, že čaká prírastok, jej 
slová neprekvapili: „Hoci 
moja lyžiarska kariéra bola 
krásna, teraz prišlo asi naj-
krajšie obdobie môjho ži-
vota. A najväčší adrenalín 
ma čaká v októbri, keď sa 
bábo narodí.“

(rl, www.olympic.sk, 
foto: Ján Luky)

Pod Most SNP ide kontrola
(Dokončenie zo str. 1)

Podľa aktivistu Mirosla-
va Draguna primátor ne-
hovorí pravdu. Ako tvr-
dí, Nesrovnal i mestskí 
poslanci už v roku 2016 
vedeli, že takáto stavba 
pod Mostom SNP vznik-
ne. "Primátor teraz na 
vlne kritiky zrazu otočil 
a hádže zodpovednosť na 
mestskú časť i stavebný 
úrad. Pritom je to jed-
noznačná zodpovednosť 
hlavného mesta. Iba zlý 
hospodár podpíše pre-
nájom objektu na rekon-
štrukciu bez akejkoľvek 
projektovej dokumentá-
cie či vizualizácie," pove-
dal.
 Hlavný projektant mi-
nuloročnej rekonštrukcie 

cesty na Moste SNP Fran-
tišek Brliť na sociálnej 
sieti uviedol, že je nevy-
hnutné, aby boli urobené 
bezodkladné opatrenia na 
odstránenie kritizovanej 
stavby z dôvodu zabrá-
nenia nebezpečnej situá-
cie. "Mám za to, že kon-
štrukcia priamo ohrozuje 
statickú spoľahlivosť častí 
nosnej konštrukcie mos-
ta," uviedol.
 Bratislavskí mest-
skí poslanci v roku 2016 
a v roku 2017 schvaľova-
li spoločnosti Zemegula, 
ktorá prevádzkuje reštau-
ráciu, vyhliadku UFO 
i pláž pri Dunaji, predĺže-
nia prenájmu pozemkov 
pod Mostom SNP. Hlav-
ným dôvodom žiadosti 
o predĺženie nájomnej 

zmluvy bol havarijný stav 
vstupných priestorov do 
vyhliadkovej veže UFO. 
Poslanci predĺženie náj-
mu do roku 2039 fi rme 
schválili. Jednou z pod-
mienok bolo, že bude vy-
budované nové cyklistic-
ké a turistické centrum, 
ktoré po kolaudácii bude s 
celým vstupným priesto-
rom odovzdané do vlast-
níctva hlavného mesta.
 Hlavná architektka 
Bratislavy Ingrid Konrad 
v stanovisku k predĺženiu 
nájmu pozemkov však na-
písala, že celkový archi-
tektonický výraz dostavby 
musí byť minimalistickým 
zásahom do architektúry 
Mosta SNP.

 (TASR, rl)
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Medzinárodný festival Dni starej hudby 
bude od 27. mája do 10. júna

Osem koncertov v 
piatich bratislav-

ských sálach, maj-
strovská trieda pre štu-
dentov, komentovaná 
skúška, koncert v No-
vej synagóge v Žiline – 
to je ponuka 23. ročníka 
medzinárodného festi-
valu Dni starej hudby, 
ktorý sa uskutoční od 
nedele 27. mája do ne-
dele 10. júna 2018. 
 Organizátorom festiva-
lu je od tohto roku Hudob-
né centrum v spolupráci s 
Centrom starej hudby. 
 Tohtoročnou témou 
festivalu je Florilegium 
hudobných štýlov. Florile-
gium musicum v prekla-
de hudobná kytica, ktorá 
predstavuje miešanie a 
pestrosť hudobných štýlov, 
najmä talianskeho, fran-
cúzskeho a nemeckého, 
ktoré spolu vytvárajú hu-
dobné kytice.
 Počas festivalu sa v Bra-
tislave predstavia špičko-
vé domáce a zahraničné 
súbory starej hudby. Ta-
liansku hudbu 17. storo-
čia predstaví v súčasnosti 
jeden z najvýznamnejších 
talianskych súborov sta-
rej hudby  La Venexiana 
(nedeľa, 10. 6. 2018, 19.00, 
Klarisky). Francúzsku ba-
rokovú hudbu predstaví 
renomovaný súbor Les 

Folies Françoises (ne-
deľa, 3.6.2018, 19.00, Kla-
risky). Zážitkom bude  
hosťovanie anglického 
súboru Th e Rose Consors 
of Viols, ktorý uvedie  naj-
slávnejšie skladby anglic-
kého lutnistu a skladateľa 
Johna Dowlanda určené 
pre súbor starých viol, kto-
ré na Slovensku prakticky 
nie je možné počuť. Kon-
cert bude zároveň drama-
turgickou ukážkou prepo-
jenia starého s novým. V 
programe zaznejú aj  dve 
diela súčasných skladate-
ľov - Pavla Šimaia, Slováka 
žijúceho vo Švédsku a An-
gličana Ivana Moodyho 
(utorok, 5. 6. 2018, 19.00, 
Klarisky).
 Nebudú chýbať domáce 
súbory pre starú hudbu, 
Musica aeterna (um. ve-
dúci Peter Zajíček)  a So-
lamente naturali (um. 
vedúci Miloš Valent). Mu-
sica aeterna v spolupráci so 
Štetínskym vokálnym pro-
jektom (um. vedúci Pawel 
Osuchowski) predstavia 
neznámu poľskú hudbu 17. 
storočia (streda, 6.7.2018, 
19.00, Klarisky). Koncert 
sa uskutoční vďaka pod-
pore Poľského ministerstva 
kultúry a Visegrádskeho 
fondu. Súbor sa  predsta-
ví aj v Slovenskej fi lhar-
mónii. Jeden z koncertov 

cyklu Stará hudba je pra-
videlne  súčasťou festivalu. 
V bratislavskej Redute za-
znejú orchestrálne suity 
bratislavského rodáka Jo-
hanna Sigimunda Kus-
sera. Jedným z vrcholov 
programu  bude Koncert 
pre hoboj a orchester be-
nátskeho skladateľa Ales-
sandra Marcella. Zaznie 
v interpretácii špičkové-
ho talianskeho interpre-
ta Alfreda Bernardiniho  
(utorok 29. 5. 2018, 19.00, 
Malá sála SF). Členovia 
súboru Solamente naturali 
(um. vedúci Miloš Valent)   
predstavia tvorbu naj-
významnejšieho skladateľa 
bratislavského klasicizmu 
Antona Zimmermana 
a v novodobej premiére  
diela neznámeho brati-
slavského autora Wenzela 
Kalluscha. (nedeľa, 27. 
máj 2018, 19.00, Zrkadlová 
sieň).
 Vstupenky na koncerty 
sú v predaji v sieti Ticket-
portal, v Slovenskej fi lhar-
mónii (na koncert 29.5. 
2018)  a vždy hodinu pred 
koncertom v mieste kona-
nia koncertov. 

www.hc.sk, www.earlymu-
sic.sk, f Days of Early Mu-
sic

(red, sf )

Hlavný organizátor:
s finančnou podporou
Bratislavského samosprávneho kraja

Mediálni partneri: Vstupenky:

ŽILINSK É NOV IN Y

Slovaquie

Partneri:

Florilegium hudobných štýlov
Bratislava, Žilina 
27. 5. – 10. 6. 2018

NEDEĽA 27. máj • 10.30 • Mirbachov palác

Husľové sonáty Antona Zimmermana 
Mónika Tóth • Dóra Pétery

NEDEĽA 27. máj • 19.00 • Zrkadlová sieň

Hudba z Prešporka pre Bratislavu  
– koncert novodobých premiér 
Solamente naturali 

UTOROK 29. máj • 19.00

Malá sieň Slovenskej filharmónie 
Florilegium musicum
Musica aeterna

NEDEĽA 3. jún • 10.30 • Mirbachov palác

Harmonique Musique à Presbourg 
Schöllnast Consort 

NEDEĽA 3. jún • 19.00 • Klarisky

François Couperin „Le Grand“  
– 350. výročie narodenia 
Les Folies françoises 

UTOROK 5. jún • 19.00 • Klarisky

Vášnivé pavany a rozlet fantázie 
Rose Consort of Viols 

STREDA 6. jún • 19.00 • Klarisky

Kráľovské koncerty a hudba starého Poľska 
Szczecin Vocal Project 
Musica aeterna

PIATOK 8. jún • 19.00 • Dvorana VŠMU

NEDEĽA 10. jún • 19.00 • Nová synagóga • Žilina

Forum Instrumentorum 
Sławomir Zubrzycki 

NEDEĽA 10. jún • 19.00 • Klarisky

Laudate Dominum – skladatelia sakrálnej hudby v 17. st.
La Venexiana

VÝSTAVA: Čo svet JE?
Zámok Schloss Hof 

a zámok Niederwe-
iden prinášajú novú 
výstavu v modernom 
prevedení
 V tomto roku a až do 
roku 2020, majú návštevní-
ci zámkov na Moravskom 
poli možnosť nahliadnuť 
za okraj taniera a dozve-
dieť sa aký zaujímavý je 
svet jedla.
 Pre barokový zámok 
vcelku netradičné moder-
né a interaktívne stvárne-
nie výstavy má za cieľ za-
ujať aj mladšie generácie i 
návštevníkov, ktorí hľadajú 
niečo iné ako historické 
témy. 
 Poučnú cestu od se-
miačka až po hotový po-
krm môžete absolvovať v 

severnom trakte prvého 
poschodia zámku a zaují-
mavé inštalácie nájdu zá-
ujemcovia aj v zámockých 
exteriéroch. 
 Návštevník nazrie do 
hlbín kultu zeme prostred-
níctvom zemného tunelu. 
Ste zástancami domáceho 
varenia a hrdíte sa vlastne 
pripraveným jedlom? Ale 
koľko z toho, čo konzu-
mujeme si skutočne pri-
pravíme sami? Kto melie 
obilie, spracováva surové 
mlieko či varí pivo? Výsta-
va poukáže aj na spraco-
vanie a výrobu potravín. 
Zámocký areál disponuje 
prenádherným statkom, 
na ktorom sú inštalované 
zaujímavosti ako akvapo-
nické zariadenie, v ktorom 

ryby vyrábajú cenné hnoji-
vo na pestovanie zeleniny.  
A v oranžérii sú vertikálne 
farmy, ktorých význam ne-
ustále narastá.
 Nemenej zaujímavú 
výstavu ponúkne lovecký 
zámoček princa Eugena, 
Niederweiden. Pokúsi 
sa osloviť ľudské zmysly. 
Nakoľko dokážu vzhľad, 
vôňa, konzistencia a zvuky 
ovplyvniť náš vzťah k jed-
lu? 
 Návštevník sa môže 
presvedčiť o tom, že príjem 
potravy nie je len biologic-
ký proces, ale je ovplyvne-
ný kultúrou, vyjadrením 
hodnôt, zvykov i sociál-
nych rozdielov. 

(red, foto: Dieter Nagl für SKB)

Pozdrav z Viedne

Sven Šovčík

Každý národ ožíva predo-
všetkým vo svojich sláv-
nych synoch a dcérach. 
Takým bol aj veľký básnik 
slovenského národného 
obrodenia, kazateľ, uče-
nec, archeológ a slavista 
Ján Kollár. Málokto vie, 
že zomrel dňa 24. januára 
1852 v známom Bethove-
enhaus na Ungarngasse 5. 
Rakúsko-slovenský kul-
túrny spolok vo Viedni už 
dávnejšie poveril sloven-
ského umelca, akademic-
kého sochára vyhotovením 
pamätnej tabule s bustou 
Jána Kollára a potom pre-
šlo dlhých sedem rokov, 
kým sa podarilo presved-
čiť viedenský magistrát o 
potreba umiestnenia tejto 
pamätnej tabule. Do veľkej 
miery náš  predvstupový 
čas  do Európskej únie pre-
svedčil rakúskych predsta-
viteľov, že je potrebné nájsť 
spoločné body vo vzájom-
ných vzťahoch, ktoré by 
pozitívne poukazovali na 
naše spoločné dejiny. A tak 
slovo dalo slovo, a nemož-
né sa stalo skutočnosťou. 
V jeden štvrtkový večer 
sa na rohu Ungarngasse a 
Beatrixgasse v 3. Vieden-
skom okrese zišli početní 

hostia z Rakúska a zo Slo-
venska, aby si pripomenuli 
jednu z najvýznamnejších 
osobností slovenského ná-
roda pôsobiacu vo Vied-
ni, Jána Kollára. Pamätnú 
tabuľu odhalil generálny 
biskup Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania  na 
Slovensku Prof. Th Dr. Jú-
lius Filo, ktorý vo svojom 
príhovore nielen vyzdvihol 
osobnosť Jána Kollára ako 
osobnosť nadnárodného 
významu, ale spomenul aj 
jeho nie veľmi známe ná-
zory na mesto a vidiek, kde 

mesto charakterizoval ako 
dobre miesto pre rozvoj  
vedy a umenia, nie však za 
miesto, ktoré by udržovali 
ľudí v bázni  a viere. Slo-
venský herec Ján Šimono-
vič predniesol verše P.O. 
Hviezdoslava. Následne 
som mal aj ja tú možnosť 
prihovoriť sa prítomným, 
kde som v prvom rade 
poďakoval neúnavnému 
úsiliu viedenských Slová-
kov, a potom aj našim ra-
kúskym partnerom za túto 
možnosť aj takto viditeľne 
predstaviť významných 
Slovákov, ktorí pôsobili vo 
Viedni. Ján Kollár ako pro-
fesor Viedenskej univerzity 
má svoju pamätnú tabuľu 
aj na nádvorí jej hlavnej 
budovy, ako mnohí iní vý-
znamní profesori univer-
zity. A tak na záver už len 
malá zaujímavosť. Budovu, 
v ktorej žil Ján Kollár pro-
jektoval architekt Wipplin-
ger, a dnes Slovenský in-
štitút vo Viedni sídli na 
Wipplingerstrasse. Alebo, 
žeby neboli náhody?

Sven Šovčík
Bol v rokoch 2001 – 2005 

riaditeľom Slovenského 
inštitútu vo Viedni
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Napísali ste nám

v predajniach

Necitlivý prístup k bratislavským lesom musí skončiť
V posledných rokoch sa 
ľudia stále viac sťažu-
jú na ťažbu dreva a jej 
negatívne dopady na re-
kreáciu, šport a ochranu 
prírody v lesoch v okolí 
Bratislavy. Zničené tu-
ristické chodníky a cyk-
lotrasy, sklady dreva na 
obľúbených rekreačných 
miestach, častý pohyb 
traktorov či smradiacich 
nákladiakov odvážajú-
cich guľatinu. Okrem 
chýbajúceho záujmu ve-
denia Bratislavy a štá-
tu k podpore rekreačnej 
funkcie, tu máme aj iným 
problém – necitlivý prí-
stup zo strany samotných 
lesných pracovníkov. Jas-
ným príkladom je aj situ-
ácia z minulého týždňa, 
keď bola vyťažená guľati-
na nahádzaná do potoka 
Vydrica. Nie len že takýto 
prístup je úplne nevhod-
ný pre samotný vodný 
tok, ale výrazne poško-
dené a neošetrené osta-
li aj okolité stromy. Nie 
je to ojedinelá situácia. 
Prístup k prírode či chod-
níkom pri ťažbe a pribli-
žovaní dreva zo strany 
lesných pracovníkov je 
dlhodobo na katastrofál-
nej úrovni. Lesní pracov-
níci zo severu Slovenska 
nemajú k bratislavským 
lesom vzťah a kontrola 
zo strany Mestských lesov 
zjavne nefunguje. Problé-
mom je aj nulová fl exibi-
lita zo strany vysúťaženej 
fi rmy, ktorá neumožňuje 

promptne reagovať na zme-
nu počasia a tak sme stále 
svedkami pohybu traktorov 
a ťažkej lesnej techniky aj 
v podmáčanom teréne, čo 
má pre samotné chodní-
ky a cyklotrasy častokrát 
devastačný charakter. V 
rámci občianskeho zdru-
ženia Iniciatíva Naše Kar-
paty dlhodobo bojujeme 
za ochranu bratislavských 
lesov a za zmenu prístupu 
k nim. Keďže skúsenosti s 
externými fi rmami nie sú 
dobré, navrhujeme aby s 
ťažbu dreva a s ňou súvi-
siace činnosti, vykonávali 
Mestské lesy vo vlastnej 
réžii. Vyššie vstupné ná-
klady na nákup techniky a 
zamestnanie ďalších ľudí, 
by boli vykompenzované 
citlivejším prístupom k lesu 
a oveľa lepšou kontrolou. 
Navyše, v prípade dažďov 
a podmočených chodníkov 
by pracovníci neboli nútení 
ťažiť, ale mohli by opravo-
vať altánky, lavičky či inak 
udržiavať rekreačné miesta 
čisté a funkčné. 
 Pri troche záujmu, by 
sa v lesoparku mohla ob-

noviť aj ťažba 
koňmi, ktorá je 
šetrnejšia ako 
traktormi. Brati-
slavský lesopark 
je jedno z najob-
ľúbenejších miest 
Bratislavčanov. 
Je to úžasné prí-
rodné prostredie, 
ku ktorému by 
sa malo vedenie 
mesta správať 
maximálne šetr-
ne a podporovať 
rekreáciu, šport 
v súlade s ochra-
nou prírody tejto 
atraktívnej časti 
Malých Karpát.

Text a foto 
Jakub Mrva

Autor je predse-
da občianskeho 
združenia Inicia-
tíva Naše Karpa-
ty a člen Komisie 
dopravy, kontroly 
verejného poriad-
ku a životného 
prostredia MČ 
Nové Mesto 

Tohtoročná Flóra Bratislava 2018 bola 
mimoriadne krásna, prišlo 169 vystavovateľov

Tohtoročná medzi-
národná výstava 

kvetov Flóra Brati-
slava 2018 bola mi-
moriadne úspešná. 
Kto prišiel neoľuto-
val, pretože okrem 
výstavy si prišli na 
svoje aj tí, ktorí si 
chceli čo - to kúpiť. 
A výber bol naozaj 
pestrý. Už tradične 
sa organizátorstva 
výstavy zhostilo zá-

hradníctvo Kulla. 
 Medzinárodná vý-

stava kvetov a záhrad-

níctva, už 39. ročník, 

bola v začiatkom mája 

v bratislavskej Inchebe. 

Na svoje si prišli mi-

lovníci kvetov, záhrad 

a všetkého, čo je s tým 

spojené. Návštevníci sa 

mohli inšpirovať naj-

novšími trendmi vo via-

zaní kvetov a tvorbou 

záhrad.

 Na výstave boli aj re-

zané kvety, interiérové 

a exteriérové rastliny, 

bonsaje, kaktusy, seme-

ná, odborná literatúra, 

záhradná technika, ná-

radie, okrasné kame-

ne, záhradný nábytok, 

záhradné terasy, bazé-

ny, vírivky a množstvo 

ďalších vecí spojených s 

kvetmi a záhradou.

 Výstavu sprevádza-

la súťaž vo viazaní a 

aranžovaní kvetov Flo-

ra Cup 2018 a bohatý 

sprievodný program. 

Na vyše 11.000 m² vý-

stavnej a predajnej plo-

chy sa predstavilo viac 

ako 169 vystavovateľov 

a predajcov zo Sloven-

ska, Česka, Talianska, 

Poľska, Maďarska a ďal-

ší. Dovidenia o rok!

(red, foto BK)
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2. NN Urban City Race - jedinečný 
prekážkový beh v Bratislave bude 9. júna
Neopakovateľné pre-

kážkové preteky 
priamo v centre Brati-
slavy sú podujatím pre 
všetkých, ktorí si chcú 
overiť nielen svoju 
rýchlosť a silu, ale zá-
roveň otestovať svoju 
vytrvalosť a refl exy.
 Okamžitá rozhodnosť 
a prispôsobenie sa neoča-
kávaným podmienkam sú 
pri NN Urban City Race 
podujatiach nevyhnutnos-
ťou. 
 Tieto vlastnosti si budú 
môcť už po druhýkrát v 
meste a tretí raz celkovo 
vyskúšať a overiť všetci 
bežci, ktorí milujú zvýšenú 
hladinu adrenalínu v krvi. 
Zároveň budú mať mož-
nosť bežať centrom mesta, 
cez lokality, ktoré nie sú 
súčasťou žiadneho iného 

behu.
 Druhý ročník NN Ur-
ban City Race sa uskutoč-
ní  9. júna 2018 o 9.00 hod. 

priamo v centre hlavného 
mesta. 
 Bratislava a jej ulice 
budú plné nástrah a neo-
čakávaných prekážok. Or-
ganizátori nezabudli ani 
na štafetové družstvá, kde 
si bežci môžu prerozdeliť 
svoje sily a spoločne zdolať 
trať pretekov. 
 Novinkou tohto podu-
jatia budú preteky aj pre 
deti. Tie sa uskutočnia v 
ten istý deň o 15.00 hod. 
Bežci sa môžu tešiť na bo-
hatý štartový balíček, po 
dobehnutí na zaslúženú 
medailu a cieľové občer-
stvenie.
 Všetky informácie spo-
ločne aj s registráciou náj-
dete na stránke www.ucr.sk

(red)

Developeri si v Starom Meste robia, čo chcú!

Len nedávno sme sa 
stali svedkami toho, 

ako staromestský sta-
rosta nedodržal svoje 
slovo a ustúpil develo-
perom. Vydal, žiaľ, po-
volenie na predčasné 
užívanie hotela Danube 
so súčasnou nevkus-
nou fasádou, ktorú ešte 
donedávna výrazne kri-
tizoval. 

Konanie úradov viac 
ako zvláštne
 Minulý rok v septembri 
som medzi prvými upo-
zornil na fasádu novozre-
konštruovaného hotela a 
na okolnosti, za ktorých 
vznikla. Nevkusnú fasádu, 
ktorá nezapadá do scenérie 
historického centra mes-
ta, skritizovala odborná 
aj laická verejnosť. Všetko 
od začiatku nasvedčovalo 
tomu, že majiteľ hotela ne-
zrekonštruoval hotel podľa 
schváleného projektu a do-
daných vizualizácií a fasá-
du jednoducho zmenil na 
vlastnú päsť. 

Developerom sa to 
„prepečie“
 Majiteľ hotela po uve-
denom „prešľape“ nedo-
stal zo Stavebného úradu 
Starého Mesta kolaudačné 
rozhodnutie. Stavba to-
tiž nebola zrealizovaná v 
súlade so stavebným po-
volením. Developer pri 
rekonštrukcii hotela postu-
poval v rozpore s pravidla-
mi a vzhľad novej fasády 
nekonzultoval s Krajským 

pamiatkovým úradom, na-
priek tomu, že v mestskej 
časti Staré Mesto je to sú-
časť stavebného povolenia 
a povinnosť každého sta-
vebníka.

Starosta po odhalení 
novej fasády vyhlaso-
val, že hotelu kolau-
dačné rozhodnutie ne-
vydá, pokiaľ stavebník 
nezmení vzhľad fasády. 
Dnes je všetko inak. 
Kde zostali nekompro-
misné mediálne vyjad-
renia pána starostu o 
tom, že hotel nebude 
otvorený dovtedy, kým 
si stavebník nesplní 
všetky svoje povinnos-
ti? Prečo nedodržal slo-
vo a ustúpil develope-
rovi? Na začiatku tvrdil, 
že hotel nedostane ko-
laudačné rozhodnutie, 
kým nebude zmenená 
fasáda. Pred niekoľ-
kými dňami evidentne 
zmenil názor a vydal 
povolenie na predčas-

né užívanie hotela bez 
zmeny fasády.
 Osobne toto rozhodnu-
tie pokladám za obrovský 
ústupok a dôkaz ďalšieho 
víťazstva developerov v 
hlavnom meste. Vôbec to 
nevnímam pozitívne, ako 
sa to snažil pred médiami 
prezentovať pán starosta. 
To, že jednou z podmie-
nok predčasného užívania 
hotela je povinnosť sta-
vebníka zmeniť fasádu do 
konca októbra, pokladám 
za povinný dovetok s níz-
kou vážnosťou. 

Ako to asi dopadne?
Už sme si zvykli na to, 
že developeri konštant-
ne nedodržujú a obchá-
dzajú pravidlá. Radšej 
zaplatia smiešne nízke 
pokuty za porušenie 
zákona, ako by sa mali 
nimi riadiť. Špatia Bra-
tislavu a úrady im na-
miesto prísnych sankcií 
vychádzajú v ústrety.  
Majiteľovi hotela Da-
nube do karát nahráva 
aj čas. Október je dosť 
ďaleko na to, aby sa na 
zmenu fasády  „poza-
budlo“. Obávam sa, že 
to celé potichu do jese-
ne odozneje a fasáda 
hotela zostane nezme-
nená. Developeri si v 
našom hlavnom meste 
jednoducho robia, čo 
chcú a kompetentní sa 
len bezmocne prizera-
jú!

Ďalšie prešľapy staros-
tu
 Bohužiaľ, vyzerá to 
tak, že toto nie je jedi-
né zlyhanie nášho pána 
starostu. Len pred pár 
dňami vyplávalo na 
povrch, že nám prav-
depodobne pribudne 
na Mariánskej ulici ďal-
ší hotel. Nízku, kedysi 
štýlovú budovu by mal 
nahradiť päťpodlažný 
hotel! A to napriek vý-
hradám pamiatkarov, 
ktorí sú proti, pretože 
developerom predlože-
ný projekt nespĺňa po-
žiadavky na zachovanie 
charakteru zástavby 
v danom území a ne-
rešpektuje tzv. strešnú 
krajinu. To asi staros-
tovi neprekáža, pretože 
staromestský stavebný 
úrad aktuálne rozhodol 
v prospech developera!

Martin Borguľa
poslanec mesta za 

mestskú časť Staré Mesto
martin@borgula.sk, 

0905 803 527

Martin Borguľa, poslanec za Staré Mesto
Vás pozýva na prehliadky po našej mestskej časti

Termíny prehliadok: každú sobotu od 12. mája do 23. júna 2018

Čas prehliadok: 16.00 – 17.30

Spoznaj Staré MestoII. rocník

Náučné prehliadky o histórii Bratislavy  
pre všetkých veľkých aj malých Staromešťanov

Prihlásenie sa na prehliadku: cez online formulár 
na www.borgula.sk/spoznajstaremesto
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Slovak Food Festival 2018 bojuje proti plytvaniu jedlom
Slovak Food Festival, 
najväčší piknik v meste, 
ktorý so sebou prináša 
pohodu, oddych a skvelé 
jedlo, je tu aj v roku 2018! 
Tento rok bude festival 
opäť na Bratislavskom 
hrade v dátumoch 24.-
27.5.2018 a jeho nos-
nou témou bude plytva-
nie potravinami. Tento 

ročník festivalu tak nebu-
de len o zábave a skvelom 
jedle, ale aj edukácii. Popri 
prednáškach a cooking 
shows podnietia vaše 
zmysly vône šíriace sa zo 
stánkov s jedlom, ktoré aj 
tento rok prinesú výber z 
toho najlepšieho v sloven-
skej gastronómii.
 Ponúkneme eduka-

tívnu zónu Tesca 
“Máme radi jedlo, ne-
plytváme”, kde sa pri 
otvorených diskusiách 
so zástancami „zero 
waste" či ekoblogermi 
dozvieme mnoho uži-
točných informácií. Re-
nomovaní šéfkuchári 
vám ukážu, ako jedno-
ducho a ľahko využiť 

nadbytočné zásoby z 
kuchyne, špajzy či zá-
hrady.
 Okrem toho budete 
môcť spoznať aplikáciu 
Hungry Slovak, ktorá 
inovatívnym spôsobom 
bojuje proti plytvaniu 
jedlom v slovenských 
reštauráciách a šetrí tak 
nielen planétu, ale aj naše 

peňaženky.
 Zámerom deviateho 
ročníka je priniesť precíz-
nym výberom kvalitných 
reštaurácii a producentov 
z oblasti gastronómie do 
hradných záhrad to naj-
lepšie, čo slovenský trh 
ponúka a zabezpečiť pre 
návštevníkov príjemnu 
atmosféru na strávenie 

predvíkendových a víken-
dových májových dní. Ve-
ríme, že spoločne na 
Slovak Food Festiva-
le 2018 dokážeme, že 
byť zodpovední voči 
planéte môžeme aj so 
skvelým jedlom na ta-
nieri."

Slovan vyzve v súboji o česko-slovenský Superpohár  Slaviu Praha
ŠK Slovan Bratislava 
proti SK Slavia Praha, 
také je zloženie duelu 
o futbalový Česko-slo-
venský superpohár 
2018.  Tieto mužstvá 
majú právo účasti ako 
úradujúci šampióni ná-
rodných pohárov.
 Slovan 1. mája v trnav-
skom fi nále Slovnaft Cupu 
zvíťazil 3:1 nad MFK Ru-
žomberok, Slavia v stredu 
v Mladej Boleslavi vo fi nále 
MOL Cupu rovnakým vý-
sledkom zdolala FK Jablo-
nec. K triumfu Slavie jed-
ným gólom aj asistenciou 
prispel slovenský krídelník 
Miroslav Stoch, jeho kra-
jan Jakub Hromada bol na 

lavičke náhradníkov.
 Súboj o superpohár 
odohrajú 29. júna na 
Slovensku. Vlani v takom-
to stretnutí v Uherskom 
Hradišti Slovan Bratislava 
remizoval 1:1 s FC Fastav 
Zlín a v následnom roz-
strele z 11 m podľahol 5:6.
Tréner Slovana Martin Še-
vela priznal, že rátal so sú-
bojom o Superpohár proti 
Slavii. „Bola väčšia prav-
depodobnosť, že v zápase 
o superpohár narazíme 
na Slaviu ako na Jablonec. 
Slavia je kvalitný tím, kto-
rý tvrdí muziku aj v českej 
lige. Tešíme sa na fi nále, 
nebude to však nič ľahké, 
veď sa stretnú dve vyspelé 

mužstvá,“ skonštatoval Še-
vela. 
 „,Bolo by výborné, ak 
by sme vyhrali. Každý po-
hár sa cení. Slovan minulý 
rok prehral až v rozstrele; 
dúfam, že teraz sa šťastena 
prikloní k nám. Budeme 
sa snažiť rozhodnúť už v 
riadnom hracom čase, ale 
musíme byť pripravení aj 
na prípadný roztrel, nebu-
deme ho však trénovať. 
 Ak by došlo na jede-
nástky, tak ich pôjdu za-
hrávať hráči, ktorí si budú 
veriť,“ zdupľoval Ševela.

(mv, foto SFZ)

Vo FAN ZÓNE EUROVEA sa prezentuje aj Hokejové diagnosticko-tréningové centrum
Ešte do 20. mája je 

v rámci hokejových 
majstrovstiev sveta 
k dispozícii FAN ZÓNA 
Eurovea, ktorá prináša 
nielen sledovanie ho-
kejových zápasov, ale 
množstvo zábavy i po-
učenia. 
 Stánok vo FAN ZÓNE 
Eurovea má aj Hokejové 
diagnosticko-tréningové 
centrum (HDC), ktorého 
manažérom je bývalý vý-
borný slovenský hokejový 
útočník, hrajúci na pravom 
krídle, Miroslav Lažo.
 Ako pre Bratislavský 
kuriér M. Lažo povedal, 
podstatou centra je indi-
viduálny prístup k špor-
tovcom - hokejistom, od 
útleho veku až po profesi-

onálov.  „Vieme ich u nás 
otestovať, urobiť im kom-
pletnú diagnostiku. Na 
tomto základe a interpre-
tácie výsledkov, im potom 
vytvoríme tréningový plán 
a pracujeme s nimi,“ hovo-
rí. Aj keď je hokej kolek-
tívnym športom, dôležitý 
je podľa neho individuál-
ny prístup k jednotlivcovi. 
Aj preto sa v centre snažia 
o zlepšenie individuality 
športovca, jeho osobnos-
ti, ale zameriavajú sa aj na 
mentálnu prípravu, spoje-
nú so zdravotným stavom. 
Pokiaľ ide o vek športov-
cov, v HDC sa zaoberajú 
počnúc malými hokejista-
mi, ktorí vedia korčuľovať, 
končiac profesionálmi. 
„Preto k nám chodia aj 

takéto významné osob-
nosti ako napríklad Koľa 
Prochorkin, ktorý je olym-
pijským víťazom ruského 
hokejového tímu z Pch-
jongčchangu, ale pripra-

vujú sa u nás aj rôzni hráči 
z KHL, NHL, či, dorasten-
ci, ale aj malí chlapci,“ do-
dal M. Lažo. (Celý rozho-
vor si pozrite na videu na 
www.bakurier.sk)

 Unikátny model in-
dividuálnej prípravy ho-
kejového hráča v HDC 
Slovakia, je vyvíjaný me-
dzinárodnou spoločnosťou 
HDTS. Je jediný svojho 
druhu na Slovensku. Cen-
trum má širokospektrálnu 
klientelu. Od profesio-
nálov až po amatérov, od 
seniorských vekových ka-
tegórií až po deti. V cen-
tre absolvujú predsezónnu 
prípravu mnohé známe 
tváre domáceho, ale aj sve-
tového hokeja. Okrem Ni-
kolaja Prochorkina (SKA) 
sa tu pravidelne pripravuje 
aj ďalší hráč KHL Bogdan 
Kiselevič (CSKA). Zo slo-
venských hráčov sú pra-
videlnými klientami cen-
tra Martin Bakoš, Martin 

Štajnoch, Mário Bližňák, 
Milan Bartovič, Dominik 
Graňák, Michal Čajkovský 
a ďalší. V centre sa testova-
li a pripravovali aj profesi-
onálne tímy ako HC Slo-
van Bratislava, Salavat 
Yulaev Ufa, z domácich 
tímov MsHK ŠKP Žilina, 
HC Nové Zámky. Odbor-
níci z hokejového centra na 
čele s trénerom Norbertom 
Javorčíkom pripravovali 
celoročne aj reprezentačný 
tím hokejovej osemnástky. 
S centrom sa spájajú mená 
ako Ľubomír Višňovský, 
ktorý je súčasne aj amba-
sádorom centra, ďalej Pe-
ter Podhradský, Jaro Obšut 
a mnohí ďalší.

(red, foto BK)

Miro Lažo
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