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Od piatku si môžete 
opäť vychutnať 

obľúbenú Magio pláž

VZN o hazarde je 
protizákonné
 

Všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) 

o zákaze umiestnenia 
herní v hlavnom meste 
nie je v súlade so záko-
nom. To je verdikt Kraj-
ského súdu (KS) v Bra-
tislave, ktorý sa minulý 
týždeň na pojednávaní 
vo svojom rozhodnutí 
stotožnil so sťažnos-
ťou prokuratúry. Hlavné 
mesto sa chystá proti 
rozhodnutiu odvolať.
 "Krajský súd v Bratislave 
uznesením vyslovil nesú-
lad Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky zo dňa 
30. marca 2017 o zákaze 
umiestnenia herní na území 
hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy v ce-
lom jeho znení s ustanove-
ním príslušných paragrafov 
a odsekov," vysvetlil vo štvr-
tok hovorca KS v Bratislave 
Pavol Adamčiak.
 KS v Bratislave pre-
skúmal zákonnosť prijatia 
predmetného VZN a po-
stupu žalovaného predchá-
dzajúceho jeho prijatiu. Súd 
v zmysle námietky žalobcu 
vylúčil možnosť opakova-
ného hlasovania o už raz 
vybavenej petícii, nakoľko 
sa jedná o špecifi ckú úpravu 
v zmysle zákona č. 171/2005 
Z. z. o hazardných hrách.
 "Úplné odôvodnenie 
rozhodnutia sa bude na-
chádzať v jeho písomnom 
vyhotovení. Proti uzneseniu 
súdu je možné podať kasač-
nú sťažnosť," dodal Adam-
čiak. Kasačná sťažnosť je 
novým opravným pro-
striedkom platným od roku 
2016, ktorá má charakter 
mimoriadneho opravného 
prostriedku.  

(TASR)

Proti obvineniam sa OLO bráni podaním trestného oznámenia
Bratislavská mestská 

spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu 
(OLO) podala trestné 
oznámenie pre podo-
zrenie zo spáchania 
trestného činu. Rea-
guje tak na tvrdenia 
mestských poslancov 
o podvode pri prenájme 
služobných áut.
 Bratislavská mestská 

spoločnosť Odvoz a lik-
vidácia odpadu (OLO) si 
podľa mestských poslan-
cov Jána Hrčku a Richarda 
Mikulca prenajala 16 áut, 
ktoré nevyužíva a zapo-
žičiava si ich za viac než 
dvojnásobnú cenu, za akú 
by ich kúpila. To podľa 
poslancov dokazuje, že 
zámerom niektorých ľudí 
v OLO je vyťahovať verejné 

peniaze na zbytočnosti.
 Namiesto toho, aby si 
v OLO kúpili nové auto 
za približne 9000 eur, tak 
si ho podľa Hrčku radšej 
prenajali na štyri roky za 
19.000 eur. "Aby to bol väč-
ší biznis, tak si takto pre-
najali 16 áut.
 Keď sme si vytiahli po-
čet najazdených kilomet-
rov tak 12 zo 16 áut má 

najazdených 3500 km a 
menej. Päť áut okolo 1500 
km a jedno dokonca iba 
460 km," priblížil. 
 Pri kontrole v OLO 
poslanci zistili, že okrem 
16 áut boli tri špecifi ckejšie 
autá, ktoré mali byť nové 
a nejazdené. Dodávateľ, 
ktorý vyhral prenájom na 
nové nejazdené autá na 
48 mesiacov, dodal podľa 

Hrčku ročné auto s 26.000 
najazdenými kilometrami.

OLO reaguje
 „Spoločnosť OLO 
striktne odmieta akékoľ-
vek obvinenia zo strany 
poslancov. Informácie, 
ktoré odzneli sú nepravdi-
vé, zavádzajúce de vážne 
poškodzujú spoločnosť, 
preto OLO podáva trestné 

oznámenie pre podozre-
nie zo spáchania trestného 
činu poškodzovania cu-
dzích práv, či iného trest-
ného činu, keďže verejné 
rozširovanie nepravdivých 
skutočností niektorými 
poslancami vníma spoloč-
nosť OLO ako svoju ujmu,“ 
uvádza OLO vo svojom vy-
hlásení.
 (pokračovanie na str. 4)

Seniori pozor! Nestaňte sa 
obeťami podvodníkov a zlodejov

Obyvatelia môžu predkladať 
návrhy na cenu Senior roka 2018

Policajný zbor opa-
kovane upozorňuje 

občanov, najmä senio-
rov, aby boli opatrní pri 
platbách za tovar kre-
ditnými kartami s PIN 
kódom.
 V ostatnom období sú 

zaznamenávané  prípady, 

kedy neznáme osoby v ná-

kupných centrách počas 

nákupov a platení za ná-

kup staršími osobami sa 

postavia do tesnej blízkosti 

kupujúceho, kde odsledujú 

PIN kód k platobnej karte 

počas platby za nákup.

 Následne vyhliadnu-

tú osobu prenasledujú 

až ku vchodu do obydlia, 

k motorovému vozidlu, 

kde osobu oslovia s pros-

bou o pomoc pri hľadaní 

adresy, alebo lekára. Potom 

prestrú mapu nad kabel-

kou, alebo taškou, kde sa 

nachádza platobná karta, 

odcudzia ju a  vykonajú vý-

bery z bankomatov. Každý 

by mal byť preto pri použití 

platobnej karty pozornej-

ší a dať si pozor, ak niekto 

stojí v tesnej blízkosti.

 V tejto súvislosti Poli-

cajný zbor ďalej upozor-

ňuje, že podvodníci a zlo-

deji ovládajú veľa spôsobov 

a manipulačných techník 

ako získať dôveru seniorov, 

dostať sa do ich príbyt-

kov, lokalizovať miesto ich 

úspor a v nepozorovanej 

chvíli ich okradnúť.

 (jb)

Prestížne ocene-
nie Senior roka sa 

udeľuje tradične v ok-
tóbri, v Mesiaci úcty 
k starším. 
 Slávnostný galavečer 
ceny Senior roka sa bude 
aj tento rok v Zrkadlo-
vej sieni Primaciálneho 
paláca, kde si ocenenie 
prevezmú bratislavskí se-
niori, ktorí budú vybraní 
z návrhov od jednotliv-
cov alebo organizácií. 
 Návrhy laureátov je 
potrebné doručiť do 
10. augusta 2018. Ná-
vrhy je možné posielať 
elektronickou formou na 
emailovú adresu senior@
bratislava alebo písomne 
poštou na adresu Ma-

gistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy, Oddelenie 
sociálnych vecí, Primaci-
álne  nám. 1, 814 99 Bra-
tislava, respektíve návrhy 
priniesť osobne do poda-
teľne budovy magistrátu. 
 Ocenenie Senior roka 
je súčasťou Seniorfestu, 
akcie ktorá sa teší veľkej 
obľube medzi senior-
mi. Cena Senior roka 
je považovaná za jedno 
z najvýznamnejších sa-
mosprávnych ocenení.
 Vlani získalo titul 6 
Bratislavčanov. Najstar-
ším bol 90-ročný Jozef 
Kšiňan, bývalý futbalista 
a športový žurnalista. 

(red)

Poslanci žiadajú 
od BVS okamžité 
vysvetlenie 

Starosta Vraku-
ne Martin Kuruc 

a mestský poslanec 
Martin Borguľa poslali v 
pondelok vedeniu BVS 
list, v ktorom žiadajú 
neodkladné vysvetlenie 
k videu, ktoré ukazuje 
vypustenie neznámeho 
odpadu do toku Malého 
Dunaja vo Vrakuni.
 V nedeľu sa na internete 
objavila informácia podpo-
rená videom, ktoré ukazu-
je, ako čistička odpadových 
vôd vypustila neznámy 
odpad do toku Malého Du-
naja vo Vrakuni.
 „Video obsahuje otras-
né zábery znečistenej rieky 
a uhynutých rýb. Dnes sme 
preto s kolegom, poslan-
com Martinom Kurucom 
poslali predsedovi Dozor-
nej rady BVS Radovano-
vi Jenčíkovi a predsedovi 
predstavenstva BVS Zsol-
tovi Lukáčovi list, v ktorom 
ich žiadame o podanie vy-
svetlenia, ako mohla spo-
ločnosť BVS takéto niečo 
dopustiť.
 Ďalej žiadame, aby nám 
BVS poskytla informáciu, 
či nemohli byť postihnuté 
spodné vody a aké má spo-
ločnosť pripravené opat-
renia, aby k podobným 
„aktivitám“ nedošlo v bu-
dúcnosti,“ povedal posla-
nec mesta Martin Borguľa. 
Podľa poslancov môže mať 
vypustenie kontamino-
vanej vody a neznámeho 
odpadu do Malého Dunaja 
pre Bratislavu a jej zdroje 
pitnej vody katastrofálne 
dôsledky.
 

 (red)
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MLYN KLEPÁČ: Prečo je zatvorený pre širokú 
verejnosť? Nikomu to neprekáža?

Najmä bratislavská 
verejnosť sa v roku 

2008 potešila pohľadu 
na exteriér obnovené-
ho legendárneho mlyna 
Klepáč, ktorého ruiny 
dlho špatili prostredie 
Železnej studienky. Ná-
sledne bol v roku 2009 
otvorený aj pre verej-
nosť.
 V súčasnosti, po asi de-
siatich rokoch od obnovy, 
je mlyn Klepáč opäť pre 
širokú verejnosť zatvore-
ný. Aspoň tak tomu bolo 
do 26. mája, kedy sme ho 
navštívili naposledy. 
 Brána bola zatvorená, 
v areáli rastie bujná tráva. 
Vonkajší drevený bufet, 
postavený minulý rok, bol 
takisto zatvorený. Žiadny 
oznam o príčinách, žiadne 
otváracie hodiny. Ešte mi-
nulý rok na jar, bolo akoby 
všetko v poriadku. Príjem-
né posedenie pri Vydrici 
umocňovali aj  vystúpe-
nia rôznych hudobných 
skupín, či spevákov. 
 Keď sme sa v lete 2017 
informovali u Združenia 
Klepáč, prečo je hlavná 
budova mlyna zatvorená 
a žiadali sme o informácie 
o zámeroch s Klepáčom, 

pretože sme sa dopoču-
li, že tam má byť údajne 
penzión, združenie nám 
po dlhom čase poslalo túto 
odpoveď: „Pýtate sa prečo 
je budova Klepáču zatvore-
ná. Budova Klepáču nie je 
zatvorená. Organizujeme 
v nej letné tábory pre deti, 
detské dielne a oslavy a iné 
aktivity, ktoré sú spomína-
né na našej webstránke...
Ohľadne zámerov. Naše 
zámery (účel nájmu) sú jas-
ne defi nované v nájomnej 
zmluve s vlastníkom. Ne-
máme oprávnenie ani zá-
mer prevádzkovať penzión 
a ani sa tak nedeje. Možno 
máte na mysli zámer 
vlastníka po skonče-
ní nájomného vzťahu. 
Takýmito informáciami 
však nedisponujeme“.
 Keď sme minulý rok 
na jar mapovali možnosti 
občerstvenia na Železnej 
studienke, našli sme mlyn 
Klepáč zatvorený. Nefun-
goval vnútorný a ani von-
kajší bufet. V mlyne to ale 
predtým často žilo, dalo 
sa v ňom slušne najesť, no 
celú jar 2017 tam bolo ti-
cho a pusto. 
 Pripomíname, že v rám-
ci reštitučného konania 

v 90. rokoch dostala Kle-
páč, resp. jeho ruiny, pô-
vodná vlastníčka, Ľudmi-
la Sedlárová-Rabanová. 
O opravu mlyna sa posta-
ralo Združenie Klepáč, 
ktoré založili Viliam Sedlár 
a Michael Dragašič, kona-
teľ spoločnosti Euro Active 
Group, ktorá rekonštruk-
ciu mlyna aj sponzorovala. 
(Dnes už táto spoločnosť 
zrejme neexistuje, nahra-
dila ju zrejme Apolka Cen-
trum). V roku 2010 došlo 
k vážnym sporom o pre-
vádzku medzi sponzorom 
a Viliamom Sedlárom, kto-
rý sa dlhé roky snažil, aby 
Klepáč fungoval najmä pre 
deti, tábory, skautov a pod. 
 Týmto vyzývame 
sponzora opravy Kle-
páča, pána Dragašiča, 
aby sa k situácii vyjad-
ril a otvorene povedal, 
čo s Klepáčom zamýš-
ľa! Zároveň  vyzývame 
všetky zainteresova-
né inštitúcie, vrátane 
magistrátu hlavného 
mesta, aby sa zasadili 
o záchranu Klepáča v 
prospech jeho využíva-
nia verejnosťou!

(rl, foto BK)

Klingerka vyrastie pri Prístavnej ulici v Ružinove

Po získaní právoplat-
ného územného 

rozhodnutia, začína de-
veloper JTRE v týchto 
dňoch s výstavbou pro-
jektu Klingerka.
 Práce sa budú v nad-
chádzajúcich mesiacoch 
zameriavať najmä na dô-
kladné vyčistenie územia. 
Ako uvádza investor, od 
zverejnenia prvých návr-
hov Klingerky prešla zá-
sadnejšou zmenou najmä 
fasáda ktorá je podľa neho 
jednoznačným odkazom 
na históriu spracovania 
juty v niekdajšej fabrike. 
 Klingerka je navrhnutá 
ako koncept dvoch budov 
– bytovej veže a adminis-
tratívneho objektu, ktoré 
prepája parkovací dom 
s 580 parkovacími miesta-
mi a ďalších približne 
100 parkovacích státí je 
umiestnených na teréne. 
Občianska vybavenosť 
bude sústredená v parteri 
oboch objektov. Prirodze-
nou dominantou územia 
bude 35-poschodová rezi-
denčná veža, ktorá sa stane 
v čase realizácie najvyš-
šou obytnou budovou 
na Slovensku. Veľká časť 

pozemku je určená pre ve-
rejný park, ktorý má ambí-
ciu byť „srdcom“ a centrál-
nym verejným priestorom 
celej zóny, vymedzenej 
ulicami Košická, Mlynské 
Nivy, Votrubova, Prístav-
ná. 
 Podľa investora a pod-
ľa projektu, má slúžiť ako 
priestor pre relaxáciu nie-
len samotných obyvateľov 
Klingerky, ale aj širokého 
okolia, predovšetkým pre 
obyvateľov tzv. Klingerovej 
kolónie. Park je veľmi dô-
ležitým prvkom pri tvorbe 
kvalitného mestského pro-
stredia a umožňuje ideál-
ny „hmotový“ prechod od 

plánovanej zástavby voči 
existujúcim rodinným do-
mom.
 Inšpirácia jutou ako 
produktom fabriky, kto-
rá sa tu nachádzala v 19. 
storočí, od základu zme-
nila pôvodne navrhovaný 
vzhľad fasády. Architekti 
použili jednoduchý tkaný 
vzor juty, ktorý určil raster 
fasády projektu. Značnú 
pozornosť chce investor 
venovať aj dekontaminácii 
a vyčisteniu pozemku nie-
kdajšieho priemyselného 
areálu.

(red, vizualizácie: JTRE)

Z HISTÓRIE ÚZEMIA 

Klingerka, továreň na výrobu ľanového, konopného a jutového tovaru, začala písať svoju 
históriu v roku 1888, kedy sa o jej vznik pričinil rakúsky podnikateľ Henrich Klinger. 
Vyrábali sa v nej tapety, koženka, voskové plátno či nepremokavé vrecia. Súčasťou továrne 
na spracovanie juty bola farbiareň a budova, v ktorej sa vykonávala impregnácia a leštenie 
materiálu.    
V roku 1897 rozšírila Klingerka svoju výrobu o plachtovinu, vojenský výstroj, kožené a stanové 
plátna, hadice, impregnované látky a rôzne prípravné látky pre továrne na obuv a textil. Kvalita 
ich výrobkov bola vynikajúca, o čom svedčia viaceré ocenenia, ktoré si priniesli predstavitelia 
fabriky z viacerých výstav.        
Koncom 19. storočia, v období rozvoja priemyslu v Bratislave, začali fabriky riešiť aj otázku 
bývania svojich zamestnancov. Zamestnanci textilnej továrne Klingerka mohli využiť ubytovanie 
v bytových domoch postavených v roku 1894 na Plátenníckej, Súkenníckej a Valchárskej ulici. 
Z bytových domov a rodinných domov vznikol uzavretý priestor so zeleňou. Pracovníci továrne 
ju mohli v tejto štvrti nazývanej „Klingerova kolónia“ využívať aj na záhradky. 
Byty zamestnancov pozostávali z predsiene, toalety, kuchyne a izby. Väčšinou boli bez kúpeľne, 
pretože sa pracovníci sprchovali vo fabrike. Okrem týchto domov patrili do kolónie aj rodinné 
domčeky na Alešovej, Čipkárskej a Gusevovej ulici, ktoré by sme tam našli aj dnes.

Nové centrum Apollo chce developer začať budovať koncom roka 2019

Na mieste biznis 
centra Apollo 1 na 

Prievozskej ulici v Bra-
tislave, ktorému hrozilo 
zrútenie, chce develo-
per HB Reavis vybudo-
vať projekt Nové Apollo. 
Začiatok jeho výstavby 
odhaduje koncom roka 
2019, ukončenie o dva 
roky neskôr. Koncom 
tohto roka chce začať 
búrať súčasné biznis 
centrum.
 Presné termíny však 
budú závisieť od priebehu 
a dĺžky povoľovacích i ad-
ministratívnych procesov. 
Informovala hovorkyňa in-
vestora Martina Jamricho-
vá. Súčasťou Nového Apol-
la budú okrem kancelárií 

aj prevádzky poskytujúce 
služby miestnej komunite 
a rastúcim fi rmám v Brati-
slave.

 Budova bude mať se-
dem podlaží s ôsmym 
ustúpeným, na zachovanie 
doterajšej svetlotechniky. 

"Pre obyvateľov okolitých 
bytov to znamená, že budú 
mať rovnako svetla ako 
doteraz. V podzemí vybu-

dujeme 484 parkovacích 
miest a pribudne aj veľký 
cyklistický hub," povedala 
Jamrichová. 
 Vo vnútri budovy sľu-
buje developer otvorené 
átrium so stĺpovou kolo-
nádou. Samotná prestavba 
začne odstránením súčas-
ného biznis centra Apollo 
1 a následne výstavbou no-
vého projektu.
 "Komplexný plán po-
stupu prác zverejníme vo 
chvíli, kedy budú jasné 
všetky kroky a ich časový 
harmonogram po úspeš-
nom absolvovaní celého 
povoľovacieho procesu," 
povedal Jakub Gossányi 
z HB Reavis.
 V roku 2015 zistil ma-

jiteľ biznis centra Apollo 
1 problémy so statikou 
objektu, ktoré boli tak zá-
važné, že budovu bolo po-
trebné uzatvoriť a prestať 
užívať. Medializované in-
formácie v tom čase hovo-
rili o preťažení budovy na 
viacerých miestach o 50 
percent, na jednom mieste 
až o 250 percent.
 Developer pôvodne 
uvažoval, že po realizácii 
potrebných stavebno-tech-
nických opatrení obnoví 
jeho prevádzku začiatkom 
roka 2016.  Následné sta-
tické posudky však preu-
kázali závažné poškodenie 
statiky objektu a odporuči-
li objekt asanovať.

(TASR, foto TASR)
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Václav Mika: Nášmu mestu za veľa vďačím
Po rokoch vo vy-

sokých mana-
žérskych pozíciách 
sa Václav Mika roz-
hodol zabojovať 
o hlasy Bratislav-
čanov. V novem-
brových voľbách 
sa bude uchádzať 
o post primátora 
nášho hlavného 
mesta. Čo našej 
Bratislave ponúka 
a ako ju chce zme-
niť?

Ste jedným z ohlá-
sených kandidátov 
na primátora Brati-
slavy, prečo ste sa 
rozhodli vstúpiť do 
komunálneho sve-
ta? 
 Neriešil som žiadnu 
dilemu.  Ak sa baví-
me o verejnom živo-
te, moje rozhodnutie 
bolo prakticky jasné. 
Vedel som, že ak sa 
rozhodnem pre prá-
cu pre ľudí, moja je-
diná voľba bude naše 
mesto.

Nemali ste vyššie, 
celoslovenské am-
bície? 
 Ponúk, resp. mož-
ností bolo viacero, ale 
ako som už spomenul, 
moje rozhodnutie bolo 
jednoznačné. Myslím 
si, že Bratislava má mi-
moriadne príležitosti 
a môžeme ich využiť 
a ja môžem zapojiť aj 
svoje doterajšie skú-
senosti. Mám prax zo 
správy vecí verejných, 
kde som pracoval ako 
manažér, ktorý nielen 
riadi, ale aj spája, or-
ganizuje a spolupra-
cuje vo verejnej sfére v 
prospech ľudí. Chcem 
zabojovať o šancu pra-
covať pre Bratislavu 
a hľadať tie najlepšie 
riešenia pre ľudí.  Pre 
mňa je naše mesto to 
hlavné a verím, že aj 
táto práca pre mňa 
stane poslaním tak, 
ako tie predošlé.

Nie je to krok vzad 
vo vašej profesio-
nálnej dráhe? Pred-
sa, z riaditeľa celo-
slovenských médií 
na post primátora 
mesta.
 Tu vám odpoviem 
protiotázkou. Čo je 
viac ako riadiť hlavné 
mesto európskej kra-
jiny a zodpovedať sa 
priamo jeho obyvate-

ľom? Primátor hlav-
ného mesta Bratislava 
sa zodpovedá takmer 
pol miliónu ľudí, kto-
rí  v Bratislave trvalo 
žijú, ale aj ďalším 200 
tisícom, ktorí v na-
šom meste využívajú 
pracovné príležitosti, 
študujú alebo hľadajú 
lepšie miesto na ži-
vot.  Na rozdiel od tzv. 
veľkej politiky, to nie 
je o straníckych cen-
trálach, o poslušnom 
stláčaní gombíkov na 
hlasovacom zariadení 
podľa toho ako ukáže 
šéf. Je to práca o ľu-
ďoch, ktorí si priamo 
zvolia svojho primá-
tora a rovnako mu oni 
vystavia vysvedčenie 
za jeho prácu po 4 ro-
koch. Preto ľudia sú a 
musia byť na prvom 
mieste, im sa budem 
zodpovedať. 

Čo teda ponúknete 
Bratislave? 
 Ponúknem to, čo 
hlavnému mestu Slo-
venska chýba, a je dob-
rý hospodár a správca 
vecí verejných, kto-
rý prinesie poriadok 
a konsenzus. Ponúkam 
svoju životnú skúse-
nosť, ale aj môj príbeh. 
Som presvedčený, že 
primátor nie je vladár. 
Naopak, je to človek, 
ktorý má mestu a jeho 

obyvateľom slúžiť. 
O tom svedčia aj uply-
nulé pracovné výsled-
ky mojich tímov, ktoré 
som si dokázal počas 
svojej kariéry získať a 
zapáliť pre vec. 

Ako to chcete do-
kázať? 
 Najprv treba vedieť 
to základné, že ide-
te pracovať pre ľudí- 
idete si získavať ich 
dôveru. Pretože nie-
len uplynulé mesiace 
nasvedčujú tomu, že 
Slováci sú unavení zo 
sľubov a sústavných 
sklamaní. Dôvera je 
dnes nedostatkový to-
var. Preto okrem toho, 
že postavím program 
a svoju víziu pre Bra-
tislavu, predstavím aj 
akčný plán. Budúci 
primátor totiž musí 
vedieť, čo je potrebné 
spraviť od prvého až 
do posledného dňa. 
Navyše, 4 roky nie sú 
dlhý čas a každý jeden 
premárnený deň, je 
nevyužitá šanca. 

Ako bude vyzerať 
Váš výkonný tím? 
 Rozdelím to na dve 
fázy. Prvou je tá, kto-
rej hovoríme kandida-
túra. Mám to šťastie, 
že som sa obklopil veľ-
mi šikovnými a zod-
povednými kolegami, 

s ktorými denne spo-
lupracujem. A potom 
je tu tím odborných 
sp olupracov níkov. 
Dovolím si tvrdiť, že 
som bol vždy považo-
vaný za odborníka na 
program ☺ a z tejto 
mojej zásady nepoľa-
vím. V tíme budú opäť 
tí najlepší odborníci a 
s nimi budem konzul-
tovať, ktoré z riešení v 
kľúčových oblastiach 
budú tie najlepšie pre 
Bratislavčanov.

Keď ste už otvorili 
tému programu, čo 
v ňom chcete po-
núknuť Bratislav-
čanom?
 Konkrétne riešenia. 
Viete, hovorí sa, že ľu-
dia programy nečítajú. 
Možno práve preto sa 
v nich neraz nachá-
dzajú, síce krásne, ale 
nesplniteľné vízie.  Ja 
touto cestou nepôj-
dem. Môj program 
obsahuje dvanásť ob-
lastí – okrem dopravy, 
zelene, predškolských 
a školských zariadení 
či práce pre seniorov 
chcem Bratislavča-
nom ponúknuť aj rie-
šenia, ktoré zaradia 
naše mesto do prvej 
ligy v inováciách, pod-
pore vedy, hospodá-
renia či fungovania 
mestských fi riem. Je 

dôležité si uvedomiľ, 
že nie ľudia sú tu pre 
mesto, ale mesto je tu 
pre ľudí. A preto sa 
ich pýtame na bežné 
ťažkosti a každodenné 
problémy, teda to, čo 
ich v našom meste trá-
pi. 

Poďme teda kon-
krétnejšie. Ako 
chcete zabezpe-
čiť napríklad viac 
miest pre deti 
v škôlkach?
 Práve sme sa do-
stali do oblasti akčné-
ho plánu, čiže riešení, 
ktoré môžeme realizo-
vať od prvého dňa. Tak 
napríklad bratislav-
ský mestských archív 
sídli v bývalej škôlke 
v Petržalke. V mest-
skej časti, ktorá azda 
najviac bojuje s nedo-
statkom miest v škôl-
kach. Pre archív mu-
síme nájsť iné miesto 
a zrazu získame budo-
vu, ktorá stojí, vykona-
jú sa potrebné úpravy 
a modernizácia a o pár 
mesiacov môže prijať 
prvé deti. Všetko je to 
o spolupráci mesta, 
mestských častí a, na 
čo mnohí zabúdajú, aj 
župy.

Po zbúraní PKO 
prišla Bratislava 
o kultúrny stánok. 

Môžeme vo vašom 
programe očaká-
vať  plán postaviť 
nové?
 Vrátim sa k pred-
chádzajúcej odpovedi 
a téme o spolupráci. 
Bratislavská župa má 
nevyužívané priesto-
ry fabriky na pat-
róny ešte z čias Ra-
kúsko-Uhorska, ktoré 
sú na Patrónke. Viete 
si predstaviť aký krás-
ny, moderný a uni-
kátny kultúrny stánok 
by v týchto starých 
industriálnych budo-
vách mohol vzniknúť? 
Ja si to viem predsta-
viť dokonale. Dokon-
ca som presvedčený, 
že by z neho okrem 
priestoru na komerč-
né podujatia mohol 
vzniknúť aj priestor 
pre začínajúcich umel-
cov. A dokonca by bol 
sa aj uživil. Väčšina 
projektov si vyžaduje 
spoluprácu primáto-
ra, starostov a župana 
a vzájomnú dôveru. 
Pretože na konci dňa 
rozhodujú len a len 
výsledky práce pre 
ľudí.

Ktoré sú Vaše obľú-
bené miesta v Bra-
tislava? 
 Trvalo tu žijem viac 
ako 30 rokov a nášmu 
mestu za veľa vďačím. 
Z mladosti mám krás-
ne spomienky na kú-
palisko na Tehelnom 
poli, kultové Zlaté 
Piesky, Horský park 
a potom prišlo aj V-éč-
ko. ☺ Každej etape 
života prislúchala iná 
mestská časť. Býval 
som v Petržalke, naj-
dlhšie na Peknej ceste 
a napokon v Starom 
meste. Tým, že som 
čerstvý rodič objavu-
jem teraz novú esen-
ciu života v Bratislave, 
rád chodím do Sadu 
Janka Kráľa. 

Vašim sloganom 
je: „Naše mesto, je 
to hlavné, “ kedy to 
tak teda bude? 
 Je to reálne mesto 
na život pre 15 % oby-
vateľov našej krajiny 
a tvorí sa tu 20 % eko-
nomiky Slovenska, 
práve preto si myslím, 
že by sme sa konečne 
mali zamyslieť, ako 
z neho to naše hlavné 
mesto naozaj urobiť.
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Vízia pre Poľnú ulicu – voňavá káva 
a chutný street food v tieni stromov
Ak aj vy dávate pred-

nosť čerstvej ze-
lenine a ovociu z trhu 
a ste priaznivcom stre-
et food, pretože viete, 
že „pouličné“ jedlo už 
dávno nie sú len ne-
zdravé hotdogy, potom 
by sa vám moja idea 
pre novú Poľnú ulicu 
mohla páčiť.

Nový mestský priestor
 Kto náhodou nepozná 
– Poľná je ulička medzi 
Medickou záhradou a On-
drejským cintorínom. Ke-
dysi priemyselná periféria 
mesta, dnes nenápadná, ale 
dôležitá spojnica, po kto-
rej denne „pendluje“ veľa 
Staromešťanov. Na Poľnej 
v súčasnosti nájdete pár 
stánkov, jedno „autíčko“ 
s ponukou jedla. Prečo 
ale nevyužiť celú Poľnú 
ulicu a nepretvoriť ju na 
príjemné street foodové 
a trhové miesto? Len si 
to predstavte - štýlo-
vý priestor, kde si dáte 
s rodinkou chutný 
obed, pri ktorom ale ne-
budete sedieť v uzatvo-
renej reštaurácii, ale pri 
stole v tieni stromov. 
Alebo si len tak chvíľu 
posedíte na lavičke so 
šálkou chutnej, voňavej 
kávy. A pri odchode si 
nakúpite čerstvú zeleni-
nu zo slovenskej farmy 
u milej pani, s ktorou sa 
už dobre poznáte, pre-
tože u nej nakupujete 
pravidelne. Ako sa vám 
páči táto predstava? Mne 
veľmi a som presvedčený, 
že priestor Poľnej ulice je 
na to ako stvorený.

Farmárske trhy boli 
zrušené
 Štvrtkové farmárske 
trhy na Poľnej už nenáj-
dete. Keď som zisťoval 
dôvody, dozvedel som sa, 

že staromestský úrad a sú-
časné vedenie s farmármi 
nespolupracovali, pre pro-
pagáciu trhov nechceli nič 
urobiť. Na rozdiel od iných 
mestských častí, kde majú 
farmárske trhy dvere doko-
rán otvorené a veľkú pod-
poru zo strany miestnej 
samosprávy. Tak farmári s 
ťažkým srdcom zo Starého 
Mesta odišli inde, tam, kde 
sú vítaní. Nie celkom dobre 
rozumiem tomuto postupu 
nášho staromestského úra-
du... Veď tam boli pre ľudí! 
Ja - presne opačne – vidím  
na Poľnej nielen občas-
né farmárske trhy, ale 
každodenné stanovis-
ko pre celé spektrum 
farmárskych stánkov a 
street foodových pre-
vádzok so širokou po-
nukou čerstvých výrob-
kov a chutného jedla od 
„výmyslu sveta“.  

Inšpirácia v zahraničí, 
realizácia v Bratislave
 Vždy, keď navštívim 
nejaké mesto v zahraničí 
a nájdem tam niečo pekné 
a zaujímavé, predstavujem 
si, či by sa to dalo „pre-
niesť“ do Bratislavy a ako 
by to u nás fungovalo. Pri-
znám sa, že aj ja som pred 

časom podľahol trendu 
street food. Navštívil som 
takéto prevádzky v nie-
koľkých mestách v Európe 
a musím povedať, že mi 
veľmi chutilo☺ Napríklad 
street food Karavan 
v Budapešti. Videl som, 
ochutnal som a vrelo 
všetkým odporúčam. 
Kombinácia fi xných 
a pojazdných stánkov 
a v nich mix všetkých 
kuchýň, aké si viete 
predstaviť - mexické 
burritos, americké bur-
gre, vietnamské poliev-
ky, francúzske palacin-
ky. Jedlo jedna báseň! 
Presne takéto niečo si 
viem predstaviť aj na 
Poľnej ulici.

Vynikajúci street food 
aj v Bratislave
 Po návšteve Budapešti 

som absolvoval ochutnáv-
ku v uliciach Bratislavy 
a našiel som veľa skvelých 
„street foodistov“ s vyni-
kajúcim jedlom. Nechcem 
nikoho presviedčať o svojej 
pravde, ale dnešné jedlo na 
ulici nemá naozaj nič spo-
ločné so socialistickými 
hotdogmi. Dnešný stre-

et food – to je vo väč-
šine prípadov vysoká 
kvalita, čerstvosť, pre-
ferencia slovenských 
výrobkov, to všetko 
zmixované s láskou 
a nadšením pre dobré 
jedlo. Preto niet divu, že 
popularita street foodu 
u ľudí stále rastie. Mimo-
chodom - aj spomínané 
hotdogy u dnešných stre-
et foodistov sú kvalitné 
a chutia vynikajúco☺ 

Čo dodať na záver? Veľmi 
by som si želal oživiť túto 
lokalitu Starého Mesta. 
Veď predsa nikde nie je na-
písané, že všetko zaujíma-
vé sa musí diať len v najuž-
šom centre. Bol by som 
rád, keby to žilo aj v širšom 
Starom Meste. Projekt no-
vej street food Poľnej ulice 
by tomu mohol výrazne 
napomôcť. Teraz ma čaká 
presadenie tejto myšlienky 
na pôde miestneho zastu-
piteľstva. Verím, že projekt 
si získa podporu aj ďalších 
staromestských poslancov 
a na Poľnej vznikne unikát-
ny verejný priestor, ktorý 
bude užitočným aj príjem-
ným miestom, kam budú 
Staromešťania radi chodiť. 

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú 

časť Staré Mesto 

V júni pribudnú tri nové 
pravidelné letecké linky

Letisko M. R. Štefánika 
očakáva podľa počtu 
naplánovaných dovo-
lenkových chartero-
vých letov najlepšiu 
dovolenkovú sezónu 
v celej svojej histórii.
 Historicky rekordnú 
letnú sezónu zaznamenalo 
už vlani, počet nahláse-
ných charterových letov 
však tento rok ešte stúpol 
o 37 % na vyše 2 500 letov. 
Od júna sa začína hlavná 
letecká dovolenková sezó-
na. Len v júni pritom pri-
búdajú z Bratislavy tri úpl-
ne nové pravidelné letecké 
linky. Informuje o tom Bra-
tislavské letisko. 
 „Už v piatok 1. júna po-
letia cestujúci z Bratislavy 
prvýkrát novou pravidel-
nou linkou spoločnosti 
Ryanair do Eindhovenu 
v Holandsku. Od 13. júna 
pribudne nová sezónna 
pravidelná linka do Katá-
nie na Sicílii (Smartwings) 
a od 28. júna bude spuste-
ná nová pravidelná linka 
do Dalamanu v Turecku 
(Ryanair),“ vymenoval nové 
pravidelné linky predseda 
predstavenstva Letiska M. 

R. Štefánika Jozef Pojedi-
nec.
 V júni otvorí z Brati-
slavy 12 sezónnych pravi-
delných liniek aj letecká 
spoločnosť Smartwings, 
a to na ostrovy Rodos, 
Kréta, Zakyntos, Cyprus, 
Malta, Korfu, Malorka, do 
talianskych letovísk Olbia, 
Katania, Lamezia Terme, 
pribudnú aj linky do Bur-
gasu či Malagy. Smartwin-
gs prevádzkuje sezónne 
pravidelné linky každoroč-
ne v letnom období od júna 
do októbra a je možné za-
kúpiť si na ne i samostatnú 
letenku na webovej stránke 
Smartwings.com 
 „Najviac nepravidel-
ných dovolenkových char-
terových letov je naplá-
novaných z Bratislavy do 
Antalye v Turecku a späť, 
a to až 903. Nasleduje Hur-
ghada v Egypte, Monastir 
v Tunisku, Burgas v Bul-
harsku, egyptské letovisko 
Marsa Alam, grécky Solún, 
Podgorica v Čiernej Hore 
či Heraklion na Kréte,“ do-
plnil Jozef Pojedinec.

(red, bts)

Prehľad nepravidelných dovolenkových 
charterových destinácií

Letecký dopravca  Destinácia
 
Air Malta   Malta
AlMasria Universal Airlines Hurghada
AMC Airlines  Hurghada, Marsa Alam
AtlasGlobal Airlines Antalya
Bulgarian Air Charter Burgas
Corendon Airlines  Antalya
Ellinair   Thessaloniki/Solún
Montenegro Airlines Podgorica
Tailwind Airlines  Antalya
Travel Service 
Slovensko/Smartwings Alicante, Almeria, Antalya,   
    Barcelona, Boa Vista, Bodrum, 
    Burgas, Dalaman, Kagliari, 
    Korfu, Heraklion, Hurghada, 
    Izmir, Kavala, Kefallinia, Kos, 
    Lamezia Terme, Marsa Alam, 
    Monastir, Oujda, Patras,   
    Rodos, Sal, Salalah, Tel Aviv, 
    Thessaloniki, Tirana
Tunisair   Djerba, Monastir
Turkish Airlines  Antalya

(Dokončenie zo str. 1)

Ako ďalej OLO tvrdí, 
poslancami prezentované 
informácie sú nepravdivé, 
pretože vychádzajú z ne-
správnych výpočtov. Dl-
hodobý prenájom vozidiel 
je po započítaní všetkých 
nákladov výrazne ekono-
micky výhodnejší ako kúpa 
nových vozidiel a spoloč-
nosti OLO šetrí fi nančné 
prostriedky.
 Ako ďalej OLO uvá-
dza, v tomto prípade ide 
o referentské a manažér-
ske vozidlá značiek Škoda 
Fabia, Hyundai i40, Ško-
da Superb, Škoda Octavia 

a Mercedes V. Spolu ide 
o 20 ks vozidiel, v počte 
16 ks Fabia, a po jednom 
kuse z ostatných. Vozidlá 
sú podľa OLO zabezpe-
čené prostredníctvom 
dlhodobého prenájmu 
spoločnosťou B2B Rent 
s.r.o., ktorá bola vybraná 
na základe obstarávacieho 
konania. Všetky vozidlá 
boli obstarané ako nové 
bez najazdených kilomet-
rov. Vozidlo Mercedes V 
bolo obstarané ako pred-
vádzacie vozidlo s počtom 
26 016 najazdených km.

(bak, tasr, red)

Proti obvineniam sa OLO bráni 
podaním trestného oznámenia

M. Ftáčnik nebude kandidovať, chce 
aby niekto nahradil Nesrovnala

Bývalý primátor Brati-
slavy Milan Ftáčnik 

nezabojuje o primátor-
ské kreslo v tohtoroč-
ných komunálnych voľ-
bách. O dôveru občanov 
sa bude vo voľbách 
uchádzať ako kandidát 
na poslanca mestského 
zastupiteľstva vo voleb-
nom obvode Petržalka. 
Potvrdil to pre TASR.
 "Po zrelej úvahe som sa 
rozhodol, že v komunálnych 
voľbách 2018 nebudem 
kandidovať za primátora 
hlavného mesta. Týmto roz-
hodnutím chcem prispieť 
k tomu, aby sa netrieštili 
hlasy a aby najlepší z dote-
raz ohlásených kandidátov 

nahradil súčasného primá-
tora Iva Nesrovnala," zdô-
vodnil svoje rozhodnutie 
Ftáčnik. 
 Nesrovnal okrem asfal-
tovania ciest podľa Ftáčni-
ka zlyhal pri manažovaní 
mesta a plnení svojich vo-
lebných sľubov. Je presved-
čený, že Bratislava potrebuje 
zmenu na poste primátora. 
"V komunálnych voľbách sa 
budem uchádzať o dôveru 
občanov ako kandidát na 
poslanca mestského zastu-
piteľstva vo volebnom ob-
vode Petržalka," podotkol 
Ftáčnik, ktorý momentálne 
pôsobí ako vysokoškolský 
pedagóg.                    (TASR)
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Dostal som v zamest-
naní výpoveď. Cítim 
krivdu, že išlo zo stra-
ny zamestnávateľa 
o pomstu a preto sa 
chcem obrátiť na súd. 
Aký je postup? Môžem 
sa pokiaľ súd neroz-
hodne zamestnať ale-
bo je lepšie počkať? 
Ak uspejem, musia ma 
opäť zamestnať a dať 
mi nejaké odškodné? 
 Vaša situácia je ľud-
sky pochopiteľná. Cítite 
krivdu a chcete sa brániť. 
Treba si však uvedomiť, 
že je potrebné právne 
relevantným spôsobom 
posúdiť celú situáciu a 
vyhodnotiť Vašu šancu 
uspieť v súdnom konaní. 
Iste chápete, že len pocit 
a subjektívne hodnotenie, 
že ide zo strany zamestná-
vateľa o pomstu nestačia. 
Keďže neuvádzate kon-
krétne podrobnosti mô-
žeme odpovedať všeobec-
ne. V zásade platí, že 
zamestnávateľ môže dať 
zamestnancovi výpoveď 
iba z dôvodov ustanove-
ných v Zákonníku práce. 
Dôvod výpovede sa musí 
vo výpovedi skutkovo vy-
medziť tak, aby ho nebo-
lo možné zameniť s iným 
dôvodom, inak je výpoveď 
neplatná. Dôvod výpove-
de ani nemožno dodatoč-
ne meniť. Zamestnávateľ 
má pri výpovedi zamest-
nancovi aj ďalšie dôležité 
povinnosti a musí strikt-
ne naplniť nielen hmot-
noprávnu, ale aj procesnú 
stránku, ktoré vyžaduje 
zákon. Ak došlo z jeho 
strany k pochybeniu je 
iste vhodné obrátiť sa na 
súd. Neplatnosť skonče-
nia pracovného pomeru 
výpoveďou, okamžitým 
skončením, skončením 
v skúšobnej dobe alebo 
dohodou môže podľa §77 
Zákonníka práce zamest-
nanec, ako aj zamest-
návateľ uplatniť na súde 
najneskôr v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa, keď 
sa mal pracovný pomer 
skončiť. Dôležité je pí-
somne oznámiť zamest-
návateľovi, že trváte na 
tom, aby Vás ďalej za-
mestnával. 
 Prirodzene samotné 
súdne konanie bude trvať 
určitý čas a na jeho konci 
bude rozhodnutie súdu. 
Ak uspejete so svojou ža-
lobou a súd rozhodne, že 
zamestnávateľ Vám dal 
neplatnú výpoveď postu-
puje sa podľa §79 ods. 1 a 
2 Zákonníka práce. 
 Otázka ďalšieho za-
mestnania je na Vašom 
osobnom rozhodnutí, 
zákon Vám nebráni sa 
zamestnať. Má to svoje 
výhody, ale aj určité ne-
výhody, treba starostilo 
zvážiť Vašu konkrét-
nu situáciu. V praxi sa 
stretávame s tým, že za-
mestnávatelia aj po pre-
hratom súdnom spore 
nemajú záujem zamest-
nanca ďalej zamestnávať 
a snažia sa s ním dohod-
núť a platne rozviazať 
pracovný pomer. 

Hanba na brehu Dunaja – Café Propeler chátra, 
snahy o obnovenie plavby legendárneho plavidla pokračujú

Na dunajskom nábre-
ží stojí opustená 

a zanedbaná budova 
Café Propeler, ktorá už 
roky uniká pozornosti 
bratislavských samo-
správ. Donedávna tam 
bola nevýrazná pre-
vádzka kaviarne. Dnes 
je v budove špina a ne-
poriadok. 
 Navyše, cez budovu 

chodia zahraniční turisti, 

ktorí si môžu o prístupe 

Bratislavy k objektu v cen-

tre mesta, myslieť svoje.  

Naposledy touto témou 

zaoberali staromestskí 

poslanci začiatkom febru-

ára tohto roka. 

 Staromestský poslanec 

Matej Vagač navrhuje, aby 

bývalá budova Propele-

ru na Rázusovom nábreží 

opäť slúžila pôvodnému 

účelu. Na Dunaji by sa 

mala podľa neho obnoviť 

lodná doprava a na rieku 

by sa malo dostať legendár-

ne plavidlo Kamzík. V tejto 

súvislosti plánuje osloviť 

miestnu samosprávu v Sta-

rom Meste a v Petržalke, 

hlavné mesto i Bratislavský 

samosprávny kraj (BSK). 

 Podobné snahy sú 

známe z minulosti, no 

väčšinou narazili na ne-

pochopenie, či ekonomic-

ko-fi nančné výhovorky. 

 Propeler premával me-

dzi brehmi na petržalskej 

a staromestskej strane Du-

naja medzi rokmi 1893 a 

2003. Snahou je tak obno-

venie verejnej lodnej do-

pravy, avšak nielen v centre 

hlavného mesta, prípadne 

do vzdialenejších častí, na-

príklad do Devína či Čuno-

va, ale prípadne tiež vytvo-

renie prímestskej dopravy 

z južných obcí ako Hamu-

liakovo či Šamorín. Na Du-

naj by sa v tejto súvislosti 

mohol po rokoch podľa 

predstavy poslanca vrátiť 

katamaran Kamzík. Ten 

premával ako posledná loď 

prevádzkovania propeleru 

medzi rokmi 1978 a 2003. 

Po ukončení prevádzky bol 

odstavený v Zimnom prí-

stave, kde je dodnes. 

 To, že loď Kamzík nie je 

momentálne spôsobilá na 

plavbu a prepravu cestujú-

cich, potvrdzuje aj Marek 
Považan, predseda pred-

stavenstva spoločnosti Slo-

venská plavba a prístavy 

- lodná osobná doprava, a. 

s., ktorá je vlastníkom pla-

vidla. Loď zároveň nemá 

ani platné lodné dokumen-

ty. 

 „Uvedenie plavidla 

Kamzík do prevádzky tak, 

aby spĺňalo v súčasnosti 

platné technické požiadav-

ky, by si vyžiadalo vysoké 

fi nančné náklady na jeho 

rekonštrukciu a prevádz-

ku,“ skonštatoval Považan. 

Podotkol však, že v prípade 

záujmu o obnovenie lodnej 

prepravy medzi pravým a 

ľavým bratislavským bre-

hom Dunaja je spoločnosť 

pripravená na rokovania. 

„O možnostiach a fi nanco-

vaní takejto prepravy, ako 

aj o nasadení vyhovujúcich 

plavidiel pre tento účel,“ 

dodal Považan. Iniciatí-

va poslanca Vagača nie je 

v tomto smere jediná. Už 

pred časom jeho staro-

mestský kolega Martin 
Borguľa medializoval ná-

vrh na zriadenie lodnej do-

pravy medzi Bratislavou a 

Šamorínom. V tejto súvis-

losti oslovil vedenie mest-

skej časti, mesta i kraja. 

 Predseda BSK Juraj 
Droba vníma projekt po-

zitívne, návrhom sa má za-

oberať pracovná skupina. 

Vedenie mesta to považuje 

zasa za chvályhodnú vec, 

avšak bez odbornej ana-

lýzy a zdôrazňuje, že pre 

mesto je prioritná MHD.

(TASR, red, foto BK))

Bratislavská vodárenská spoločnosť pokračuje v monitoringu svojich kanalizačných sietí
Bratislavská vodá-
renská spoločnosť, 
a.s., (BVS) v období od 

20. júna do 15. októbra 

2017 vyhlásila generálny 

pardon na neoprávnené 

vypúšťanie odpadových 

vôd do verejnej kanalizá-

cie. V rámci generálneho 

pardonu bol zdôrazňo-

vaný aj ďalší postup BVS 

– dôkladné monitorova-

nie verejnej kanalizácie 

za účelom odhaľovania 

producentov odpadových 

vôd, ktorí sú na kanalizač-

nú sieť pripojení ilegálne.

 V rámci tohto procesu 

boli identifi kované via-

ceré lokality, ktoré BVS 

postupne monitorovala. 

Výsledky nás, bohužiaľ, 

nepotešili, ale utvrdili v 

tom, že je veľmi dôležité 

pokračovať v systematic-

kom monitorovaní kanali-

začných sietí. Napríklad v 

Bernolákove sme odhalili 

takéto nelegálne pripoje-

nie na našu kanalizačnú 

sieť (obrázok 1).

V stredu 6. júna sme v 

Bratislave boli svedkami 

krátkodobej kalamitnej 

situácie s odvádzaním 

dažďových vôd, ktorá bola 

spôsobená intenzívnym 

prívalovým dažďom na 

rozsiahlom území. A prá-

ve ilegálne pripojenia na 

kanalizačnú sieť (ktoré sú 

aj zle technicky riešené) 

zvyšujú  množstvo tzv. ba-

lastných vôd, čo prispieva 

k častejšiemu upchávaniu 

potrubí, znižovaniu ich 

prietočnosti a v prípade 

spomínaných prívalo-

vých dažďov miestami aj 

k ich úplnému znefunkč-

neniu. Nezodpovedným 

prístupom niektorých 

osôb tak dochádza nie 

len k zvýšeniu celkových 

nákladov na prevádzku 

kanalizačnej siete ale aj k 

znehodnoteniu služby od-

vádzania odpadových vôd 

pre poctivých obyvateľov, 

ktorí sú legálne a technic-

ky vyhovujúcim spôso-

bom pripojení na verejnú 

kanalizáciu.

Takto nie!         obrázok 1 Takto áno!           obrázok 2
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Kuriér zaostril

BVS: Na také extrémne množstvo zrážok, 
kanalizačná sieť nie je dimenzovaná

V súvislosti so za-
plavenými uli-

cami po prívalovom 
daždi, sme oslovil 
Bratislavskú vodá-
renskú spoločnosť. 
K záplavám sa 
vyjadrilo aj mi-
nisterstvo pôdo-
hospodárstva a pri-
nášame aj dávnejšie 
vyjadrenie klimatológa 
k prehrievaniu mesta.

Otázka na BVS: Prí-
valový dážď opäť raz 
ukázal, že kanalizačné 
vpuste v Bratislave sú 
buď upchané alebo je ich 
málo, alebo kapacitne 
nestačia - alebo je prob-
lém aj niekde inde...? 

Odpovedal vedúci 
oddelenia PR a mar-
ketingu  Ján Pálffy: 
 „Verejná kanalizácia 
v Bratislave je budova-
ná ako jednotná – sú do 
nej zaústené jednotlivé 
kanalizačné prípojky 
z objektov ako aj kana-
lizačných vpustí (kana-
lizačné vpuste sú v ma-
jetku a v správe správcu 
danej komunikácie – t.j. 
magistrát, mestská časť, 
mesto alebo obec). Di-
menzovanie kanalizácie 
a jej jednotlivých prvkov 
určuje norma STN.
 Pri nárazových daž-
ďoch dochádza aj k od-
vádzaniu dažďovej vody 

zo spevnených plôch 
(parkoviská a pod.) 
a nespevnených („zele-
ných“) častí, z ktorých 
voda steká do jednotli-
vých vpustí aj s nánosmi, 
čo môže následne spô-
sobiť upchatie vpustí 
(a následne aj verejnej 
kanalizácie, ktorá nemô-
že využívať svoju plnú 
projektovanú kapacitu). 
Dažďové vpuste tak nie 
sú schopné pohltiť všet-
ko množstvo dažďovej 
vody. Hasiči na zníženie 
hladiny a odčerpávanie 
vody otvárajú kanalizač-
né poklopy, čím sa do 
kanalizačných potrubí 
môže dostať aj materiál, 
ktorý nedokáže odtiecť, 
prípadne upchá potru-
bie. 

Zo stanoviska minis-
terstva pôdohospo-

dárstva k záplavám:
 Agrorezort upozor-
ňuje, že včerajšie zápla-
vy, ktoré postihli viacero 
slovenských miest, sú 
spôsobené najmä pribú-
daním betónu na úkor 
zelene. V zastavaných 
územiach tiež chýba 
práca s dažďovou vodou, 
ktorá namiesto toho, aby 
ostávala v území, od-
chádza do kanalizácie. 
Agrorezort upozorňuje, 
že každá nová budova, 
nové parkovisko alebo 
nová asfaltová cesta zna-
mená zväčšovanie plo-
chy, ktorá odvádza vodu 
do kanalizácie a zvyšuje 
tiež prehrievanie mest-
ského prostredia, ktoré 
nezriedka v lete dosahu-
je aj 50 stupňov.

(rl, red)
Ilustr. foto: Archív BK

Poštová – Obchodná: 
Špina, neporiadok a nečinnosť kompetentných
Kým Obchodná uli-
ca nedávno s veľkou 
mediálnou „pompou“ 
oznamovala, že sa 
chce zbaviť nevkus-
ných reklám, o nie-
koľko desiatok met-
rov ďalej, na rohu ulíc 
Obchodná a Poštová, 
pod známym a luxus-
ným hotelom, zrejme 
nikomu už roky ne-
vadí špina, nepriadok 
a zanedbané centrum 
hlavného mesta.

 Na tento neporiadok a 
nevkus upozorňuje Bra-
tislavský kuriér už mini-
málne dva roky. 
 Snaha o zbavovanie sa 
vizuálneho smogu z Ob-
chodnej ulice je iste zá-
služná vec, no dovolíme 
si tvrdiť, že tento prob-
lém trápi Bratislavčanov, 
na tejto ulici, asi tak ako 
ich trápi osud lanského 
snehu. Naproti tomu to, 

čo vidí Bratislavčan i náv-
števník mesta, keď prechá-
dza pod známym hotelom, 
je omnoho viac zahanbujú-
ce a poburujúce. Celková 
revitalizácia „námestíčka“ 
medzi  Drevenou ulicou 
a Poštovou, by určite po-
mohla. 
 Veríme, že tak ako sa 
v prípade snahy o odstra-
ňovanie nevkusných re-
klám na Obchodnej doká-
zali aktivizovať občianske 
združenie Obchodná ulica 

a okolie, Slovenská 
technická univerzi-
ta, krajský pamiat-
kový úrad a „celý 
tím odborníkov“, 
dokážu sa spojiť aj 
kvôli náprave ha-
nebne zanedbá-
vaných priestorov 
v centre mesta. 

(rl, foto BK)

v predajniach
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Stavebný úrad zastavil práce 
na kontroverznej stavbe pod Mostom SNP
Nad ostro kritizova-

nou výstavbou pod 
bratislavským Mostom 
SNP bol v uplynulých 
dňoch vykonaný štátny 
stavebný dohľad.
 Stavebný úrad na zákla-
de zistení priamo na mies-
te zápisom do stavebného 
denníka zastavil začaté 
práce na tejto stavbe, pre-
študuje si dokumentáciu, 
ktorú stavebník - spoloč-
nosť Zemegula pri dohľade 
predložil a rozhodne o ďal-
šom postupe. Informovala 
Silvia Vnenková z miest-
neho úradu v bratislavskej 
Petržalke.
 Podľa výsledkov vyko-
naného štátneho stavebné-
ho dohľadu na nástupnom 
priestore do reštaurácie 
UFO na Moste SNP sta-
vebník časť prác uskutoč-
nil za účelom odstránenia 
havarijného stavu časti 
objektu mosta. Na tie v ja-
nuári stavebný úrad vydal 
predbežné povolenie na 
začatie prác. Stavebník 
však uskutočnil aj opravy 
a stavebné úpravy nad rá-
mec pôvodne statikom na-
vrhnutých opráv.
 "Predložením doku-
mentácie od statika orgá-
nu štátneho stavebného 
dohľadu však preukázal, 

že po začatí vykonávania 
opráv a udržiavacích prác 
zistil väčšie a zásadnejšie 
ohrozenie nosnej funkcie 
statických častí konštruk-
cie, vrátane schodísk, než 
sa pôvodne predpoklada-
lo, a preto bolo nevyhnut-
né realizovať väčší zásah," 
uviedla Vnenková. 
 Firma Zemegula však 
podľa jej slov tento zväč-
šený rozsah potrebných 
opráv havarijného stavu 
stavebnému úradu ne-
ohlásila, ani nepožiadala 
o ich povolenie. Okrem 
toho taktiež nad rámec 
nevyhnutných opráv 
a stavebných úprav zabez-
pečujúcich odstránenie 
havarijného stavu a stabi-
lity mosta začala fi rma re-
alizovať novú konštrukciu 
dvojpodlažnej stavby. 

 Pod Mostom SNP bu-
duje fi rma Zemegula, kto-
rá prevádzkuje reštauráciu, 
vyhliadku UFO i pláž pri 
Dunaji, zrejme cyklistic-
ké a turistické centrum. 
Vyplýva to z materiálov 
k predĺženiu prenájmu po-
zemkov tejto fi rme, ktoré 
schvaľovalo v minulom 
i predminulom roku brati-
slavské mestské zastupiteľ-
stvo. Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava uviedol, 
že žiadne práce na Moste 
SNP neodsúhlasil a nee-
vidoval od hlavného mes-
ta či stavebníka žiadosť 
o rozhodnutie v tejto veci. 
Firma Zemegula na otázky 
TASR doteraz nereagovala.

(tasr, red, foto BK)

Vizualizácie a skutočnosť: „Zelená“ kocka na Poštovej

Vizualizácie architek-
tonických projek-

tov ukazujú, ako by asi 
stavba mala vyzerať. 
V mnohých prípadoch 
je ale vízia, teda to „na-
kreslené na papieri“, 
odlišné od reality. 
 Už v roku 2006 sa v mé-
diách objavili informácie 
o projekte Zelenej kocky 
na konci Poštovej ulice.
 Zámer hovoril o budo-
ve so štyrmi podlažiami, 
ktorá mal súčasne plniť aj 
akúsi funkciu mikropar-
ku, keďže mal byť obras-
tený popínavou zeleňou. 
Na prvom podzemnom 
podlaží z Poštovej ulice 

mal byť, okrem schodov, 
aj vstup do výťahu. Sú-

časťou prízemia zo strany 
Hodžovho námestia mala 
byť zastávka MHD, mal tu 
byť aj predpredaj lístkov na 
všetky kultúrne podujatia 
v meste, predaj tlače, fi la-

telistická predajňa POFIS 
a verejné toalety. Na pr-

vom poschodí bola pláno-
vaná reštaurácia s terasou, 
tvoriaca zároveň kryt za-
stávky MHD. Na druhom 
poschodí mala byť vyhliad-
ková kaviareň so strechou 
zo zelených treláží. 
 Zelená kocka alebo 
Green Cube dostala svoj 
názov najmä preto, že ju 
mali obopínať zelené rast-
liny. Z vonkajšej strany 
budovy mali byť priamo 
súčasťou konštrukcie ma-
sívne črepníky. Stavba tak 
mala vytvoriť živú bránu 
v smere k Prezidentskému 
palácu a vyplniť prázdny 
priestor medzi budovou 
Tatracentra de hotelom 
Crown Plaza. 

Ako to napokon dopadlo, 
sa každý môže presvedčiť...

(rl, foto BK)

Prečo vlastne nemá verný predplatiteľ v MHD 
nejaké výhody? Dnes to vraj aktuálne nie je...

Nielen v súvislosti 
s nedávnym zave-

dením možnosti vyu-
žívať platobnú kartu 
aj ako električenku 
v MHD, ktorú zavie-
dol Dopravný podnik 
Bratislava, sme veľmi 
stručne oslovili jeho 
generálneho riaditeľa 
Milana Urbana.
Bratislavský dopravný 
podnik, ako monopolný 
dopravca, zrejme nepo-
trebuje vymýšľať bene-
fi ty pre svojich cestujú-
cich...  Ak si povedzme 
desať rokov kupujem 
električenku, prečo 
by som nemohol mať 
u DPB nejakú zľavu?
M. Urban: Rozumiem 
kam smerujete... Vy očaká-
vate odpoveď typu: dobre, 
kúpil som si tretíkrát ces-
tovný lístok, tak na štvrtý-
krát dostanem nejakú špe-
ciálnu zľavu.

Ja neočakávam žiadnu 
odpoveď podľa mojich 
predstáv. Ja som sa pý-
tal, že keď som naprí-

klad desaťročný verný 
predplatiteľ a tým pod-
porujem MHD pravidel-
ne, pritom sú mesiace, 
keď aj napríklad vôbec 
nejazdím... prečo ne-
môžem mať nejakú zľa-
vu, či výhodu?
M.Urban: Ja hovorím, že 
takéto niečo môže byť, ale 
nie je to niečo, o čom by 
sme hovorili dnes. Čiže 
ten kvázi systém benefi -
tov si viem predstaviť, ale 
nehovoríme o ňom dnes. 
Dnes sme hovorili špeciál-
ne o novom nosiči, čo sa mi 
zdá dostatočne významná 
téma. Ale pokiaľ hovoríme 
o akýchkoľvek benefi toch, 

treba si uvedomiť, že do 
akej miery môže dopravný 
podnik narábať so svojou 
tarifou. 
 Tarifné podmienky 
máme určené dvoma systé-
mami. Ide o systém integ-
rovanej dopravy a druhý 
systém je cenový výmer 
mesta. Čiže dopravný pod-
nik si sám neurčuje cenovú 
politiku. Táto téma je teda 
relatívne zložitejšia.  Ale, 
to ako sa posúvame stá-
le viac do elektronického 
prostredia, tak stále viac 
a viac otvárame dvere aj na 
takýto spôsob uvažovania.

(rl, foto BK)

Naša poznámka
Ak hlavné mesto a volení politickí predstavitelia samosprávy už dlhé roky vyzývajú, aby ľudia 
prestúpili z osobných áut do vozidiel MHD, mali by preto spraviť omnoho viac, ako len nakúpiť 
nové vozidlá. Jednou z možností, ako konkrétne motivovať ľudí aby cestovali MHD, je systém 
výhod a benefi tov. DPB pozná však zatiaľ iba zľavy pre vybrané skupiny obyvateľov. 
Tí „bežní“, ktorí dlhé roky podporujú monopolného dopravcu, sa výhod zatiaľ nedočkali. Iba ak 
kúpou Bratislavskej mestskej karty (BMK), ktorá dáva desať percent bonusu na neprenosné 
predplatné cestovné lístky. Je to ale veľmi slabá náplasť.
Navyše, na zriadenie BMK je však potrebné „upísať sa“ niektorej z piatich bánk, ktoré túto 
službu poskytujú.  Aký systém výhod pre verných predplatiteľov cestovných lístkov v MHD si 
viete predstaviť? Napíšte nám ...

Platobné karty v MHD už aj ako električenky
Platobné karty môžu 

cestujúci v brati-
slavskej MHD využívať 
od júna aj ako elektri-
čenku.
 Túto novinku však 
môžu zatiaľ využiť len vo 
vozidlách MHD v hlavnom 
meste.
 Dopravný podnik Bra-
tislava (DPB) totiž nečakal 
na svojich partnerov v In-
tegrovanom dopravnom 
systéme v Bratislavskom 
kraji (IDS BK) a rozhodol 
sa túto službu zaviesť prvý, 
aj keď ostatní dopravco-
via vyzývali na spoluprácu 
a vzájomnú kompatibili-
tu. Záujemcovia si môžu 
zakúpiť predplatný ces-
tovný lístok na platobnú 
kartu Mastercard či Visa 
po registrácii cez internet 
na webe DPB. V systéme 
budú predávané všetky 
typy predplatných cestov-
ných lístkov.
 „Nový nosič cestovné-

ho lístka prináša cestu-
júcim väčšiu voľnosť. Pri 
preukázaní nebudú potre-
bovať iný doklad, vystačia 
si len so svojou platobnou 
kartou“, povedal gene-
rálny riaditeľ DPB Milan 
Urban. Dopravný podnik 
i mesto vidia budúcnosť 
aj v kúpe jednorazového 
cestovného lístka bežnou 
platobnou kartou priamo 
vo vozidlách MHD.
 DPB však pri za-
vádzaní tejto novinky 
nečakal na ostatných 
dopravcov v rámci IDS 
BK. Tí ešte v decembri 
2017 informovali, že na 
to ešte nie sú priprave-
ní.
 Šéf DPB argumentuje, 
že čakali veľmi dlho na os-
tatných dopravcov a aj na 
spoločnosť BID, ktorá pod-
ľa jeho slov tému platobnej 
karty ako nosiča cestovné-
ho lístka otvorila v polovici 
roka 2016.

 „V januári 2017 sme po-
žiadali BID, aby bol tento 
produkt zavedený v rámci 
IDS BK. Keďže reakcia ne-
bola taká, akú sme očaká-
vali, tak sme sa do projektu 
pustili vlastnými silami,“ 
priblížil.
 Keď bol projekt v júli 
2017 hotový, DPB partne-
rom ponúkol, aby sa doň 
zapojili. Nestalo sa tak.
 „Chápeme, že sú tech-
nické obmedzenia na 
strane ostatných doprav-
cov, ale my tento systém 
považujeme za otvorený 
a umožníme prístup kto-
rémukoľvek dopravcovi,“ 
povedal Urban.
 DPB je podľa neho pri-
pravený znášať akékoľvek 
následky vo vzťahu k svo-
jim záväzkom v IDS BK. 
„Z môjho pohľadu však 
nejde o porušenie zmlúv,“ 
podotkol generálny riadi-
teľ.

 (tasr, red, foto BK)
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Pozdrav z Viedne

Sven Šovčík

Viedenská univerzita, 

o ktorej som už písal, 

je dnes celosvetovo vý-

znamným vzdelávacím a 

výskumným centrom. Za-

čiatky pre 650 rokmi boli 

s nášho dnešného pohľa-

du naozaj skromné, veď 

boli roky kedy mala len 30 

študentov. Vzorom pre jej 

založenie bola univerzi-

ta vo francúzskom Paríži 

a svoj názov Alma mater 

Rudolphina dostala podľa 

svojho zakladateľa, kto-

rým bol vojvoda Rudolf IV. 

Habsburský. V prvom roku 

po vzniku mala univerzita 

jedinú fakultu – fakultu 

umení. 

 V stredoveku sa univer-

zita rozšírila o medicínsku, 

právnickú a teologickú 

fakultu. Ten, kto na nich 

chce študovať, musel naj-

skôr absolvovať prípravné 

štúdium na fakulte umení, 

kde sa vyučovala grama-

tika, rétorika, dialektika, 

aritmetika, geometria, 

hudba a astronómia. Do 

roku 1783 bola vyučova-

cím jazykom latinčina, vte-

dy sa zaviedla ako povinný 

jazyk nemčina. 

 Z nášho „slovenského“ 

pohľadu je v dejinách uni-

verzity dôležité obdobie po 

revolučných rokoch 1848-

1849 kedy prebehla na 

univerzite reforma, prísne 

štátne pravidlá sa uvoľnili 

a začal sa klásť väčší dô-

raz na výskum. To je ob-

dobie kedy na univerzite 

vo zvýšenej miere začali 

pôsobiť predstavitelia ra-

kúsko-uhorských národov 

a medzi nimi aj Slováci.

 Dnes si to môžeme pri-

pomenúť v hlavnej budove 

univerzity, ktorá je známa 

tým, že v arkádach vnútor-

ného dvora sú po stenách 

umiestené reliéfy slávnych 

profesorov univerzity. V 

roku 1914 dostal prvý ab-

solvent Viedenskej univer-

zity Nobelovu cenu. Bol 

to Robert Bárány, ktorý sa 

takto dočkal ocenenia svo-

jej  práce v oblasti medicí-

ny.  V tejto sieni víťazstva 

ľudského ducha boli v roku 

1998 umiestnené aj dve pa-

mätné tabule z dielne aka-

demickej sochárky Ľudmi-

ly Cvengrošovej, a to pre 

Karola Kuzmányho a Jána 

Kollára. A tak sa navždy 

v tejto sieni víťazstva ľud-

ského ducha ocitli aj dvaja 

významní Slováci. O Jáno-

vi Kollárovi sme si už čo-to 

povedali. Karol Kuzmány 

prednášal na viedenskej 

univerzite v rokoch 1849 

až 1860 na evanjelickej te-

ologickej fakulte. Pre nás 

je skôr známy tým, že bol 

prvým podpredsedom Ma-

tice slovenskej a že výrazne 

prispel k založeniu sloven-

ského gymnázia v Martine. 

A dnes arkády vnútorného 

dvora celkom isto čakajú 

na svoj novodobý sloven-

ský príbeh. Držíme palce 

všetkým vedeckým pra-

covníkom zo Slovenska 

a na ich ceste na vedecký 

Olymp.

Sven Šovčík
Prezident Slovensko–rakúskej 

spoločnosti priateľstva 

inštitútu vo Viedni

Viva Musica! predstavuje kompletný festivalový 
program -  doplnili ho zvučné domáce mená

Sopranistka Adriana 
Kučerová a teno-

rista Pavol Bršlík sa 
na Viva Musica! festi-
val vracajú po dvoch 
rokoch. Obaja majú za 
sebou čerstvé, mimo-
riadne úspešné debu-
ty v Smetanovej opere 
Predaná nevesta a už v 
auguste sa môžu ich fa-
núšikovia tešiť na ďalší 
výnimočný umelecký 
zážitok. 
 V roku 2018 uplynie sto 
rokov od narodenia jednej 
z najvýznamnejších hudob-
ných osobností 20. storočia 
– amerického dirigenta, 
skladateľa, klaviristu, pe-
dagóga, vizionára a veľké-
ho popularizátora klasickej 
hudby, Leonarda Bernstei-
na (1918 – 1990). Pri tejto 
príležitosti organizátori 
Viva Musica! festivalu pri-
pravili výnimočný koncert 
s výberom toho najlep-
šieho z Bernsteinových, 
dnes už kultových diel 
West Side Story a Candide. 
Adrianu Kučerovú a Pav-
la Bršlíka na pódiu doplní 
Symfonický orchester Viva 
Musica! pod taktovkou 
českého dirigenta Roberta 
Jindru. Koncert sa skutoční 
25. augusta, presne v deň 
Bernsteinovho narodenia, 
v novej budove Slovenské-

ho národného divadla v 
Bratislave. Bude zároveň 
súčasťou medzinárodného 
projektu Bernstein at 100, 
ktorý zastrešuje podujatia 
venované osobnosti a ume-
leckému odkazu Leonarda 
Bernsteina po celom svete. 
Slávnostný galakoncert s 
výberom toho najlepšieho 
z jeho tvorby symbolicky 
uzavrie 14. ročník festiva-
lu Viva Musica! a zároveň 
vzdá poctu tejto výnimoč-
nej a mimoriadne inšpira-
tívnej osobnosti.

Katarzia a jej nerozváž-
ne piesne vo vážnych 
aranžmánoch
 Je originálna a svojská! 
Katarzia (vlastným menom 
Katarína Kubošiová) je slo-
venská pesničkárka, poe-
tka s vyhraneným hudob-
ným vkusom aj imidžom, 
ktorú netreba predstavo-
vať. Je čerstvou držiteľkou 
ceny RHA v kategórii Sin-
gel roka za titulnú pieseň 
k fi lmu Piata loď – Kde sa 
slzy berú. Je tiež autorkou 
hudby k novej inscenácii 
Činohry Slovenského ná-
rodného divadla v Bratisla-
ve – Antigona, ktorá mala 
premiéru v apríli 2018. 
Striedavo žije na Slovensku 
a v Čechách, pravidelne 
koncertuje a neustále píše 

texty a hudbu. 
 Špeciálnym hosťom 
koncertu bude slovenská 
pesničkárka a skladateľka 
Katarína Máliková. Kon-
cert sa uskutoční 9. augus-
ta 2018 v bratislavskej Sta-
rej tržnici.

Viva Musica! festival 
2018 – prehľad progra-
mu:
6.7. – John Malkovich: Re-
port on the Blind (Stará 
tržnica)
12.7. – Janoska Ensemble 
Goes Hollywood (Stará 
tržnica)
15.7. – Jasmin Toccata: 
Keyvan Chemirani, Th o-
mas Dunford, Jean Ron-
deau (Veľký evanjelický 
kostol)
26.7. – Cameron Carpen-
ter: Th e American Orga-
nist (Slovenský rozhlas)
2.8. – Mari Samuelsen: 
From Bach to Glass (Veľký 
evanjelický kostol)
9.8. – Katarzia & Viva Mu-
sica! ensemble (Stará tržni-
ca)
16.8. – Ensemble intercon-
temporain: Dronocracy 
(Slovenský rozhlas)
25.8. – West Side Story: 
Adriana Kučerová & Pavol 
Bršlík (Slovenské národné 
divadlo)

(red, vivamusica)

Mestská časť Bratislava 
– Záhorská Bystrica

v y h l a s u j e m
verejnú obchodnú súťaž

o najvhodnejší návrh na 
uzavretie zmluvy o nájme 
nebytových priestorov am-
bulancia lekára v budove 
Zdravotného strediska na 
ulici Gbelská 8, pod súpis-
ným číslom 7426, o výme-
re 77,72 m²
Doba nájmu
Nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu 5 
rokov v zmysle zákona  
116/1990 Zb. o nájme a 
podnájme nebytových 
riestorov v znení neskor-
ších predpisov.
Účel nájmu
Poskytovanie pediatrickej 
starostlivosti najmä pre 
obyvateľov mestskej časti 
Bratislava – Záhorská Bys-
trica.
Výška nájomného
Minimálna výška nájom-
ného za nebytový priestor  
25,-/m²/rok + energie. 
V prípade potreby drobnej 
rekonštrukcie nájomca ju 
zabezpečí na vlastné ná-
klady.
Kritériá hodnotenia sú-
ťažných návrhov
- projekt poskytovania 
pediatrickej starostlivosti - 
váha kritéria  60 %
- cena za m2 podlahovej 
plochy ročne   -  váha kri-
téria  40 %
Vzorec:
v prípade ak bude záujem-
ca pediater vzorec
0,6 x 1 + 0,4 x cena ponú-
kaná /25
v prípade ak záujemca ne-
bude pediater vzorec
0,6 x 0 + 0,4 x cena ponú-
kaná /25
Bližšie podmienky VOS sú 
zverejnené na web stránke 
mestskej časti www.za-
horskabystrica.sk.

Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786



Obľúbený a najväč-
ší letný festival  - 

Kultúrne leto a Hradné 
slávnosti Bratislava 
2018 prináša aj tento 
rok desiatky podujatí, 
ktoré stoja za navštíve-
nie. Na čo sa môžeme 
tešiť počas 43. festiva-
lového ročníka, sme sa 
spýtali Vladimíra Greža 
– riaditeľa Bratislav-
ského kultúrneho a in-
formačného strediska 
a umeleckého šéfa fes-
tivalu. 

Zážitky pod letnou ob-
lohou a hravé leto
 Výstava v múzeu či v 
galérii, divadelné predsta-
venie na divadelnom javis-
ku, koncert v hale. Festival 
Kultúrne leto a Hradné 
slávnosti Bratislava je iný a 
pozýva vás prežiť umelec-
ké zážitky pod letnou ob-
lohou. „Myslím si, že počas 
roka trávime až príliš veľa 
času v interiéroch. Preto 
pozývam všetkých Brati-
slavčanov a návštevníkov 
mesta do ulíc, na námes-
tia, do parkov. Práve tu sa 
môžu počas letných me-
siacov stretnúť s umením,“ 
hovorí Vladimír Grežo. 
A tak si už v júni môžete 
pozrieť tanečné ukážky 
tanga pred Starou tržnicou 
v rámci festivalu Bratisla-
va tango party (23.6. o 
19.00 h), módnu prehliad-
ku Móda v meste priamo 
na Hlavnom námestí (28.6. 
o 20.00 h), odhalenie 
pamätnej dlaždice na 
Filmovom chodníku slávy 
pred budovou Mestského 
divadla P. O. Hviezdoslava 
herečkou Božidarou Tur-
zonovovou 14. júna o 15.30 
h. „Novým  programovým 
projektom spojeným s Bra-

tislavou  je cyklus fanfáro-
vých koncertov s názvom 
Trúbenie z veže, ktorý 
bude prezentovať hudobnú 
tvorbu bratislavských ro-
dákov – Františka Krištofa 
Veselého, Pavla Zelenaya 
a Johanna Nepomuka Hu-
mmela – teda hudbu 30. 
rokov 20. storočia. Koncer-
ty budú odohrané z veže 
Starej radnice, Michalskej 
veže a balkóna na Prima-
ciálnom paláci,“ prezrádza 
Vladimír Grežo. Už tento 
piatok – 15. júna o 19.00 h 
je pre návštevníkov pripra-
vený úvodný koncert celé-
ho cyklu. Okrem skladieb 
legendárneho Františka 
Krištofa Veselého je pri-
pravený tanečný program 
v štýle swingu a vystúpe-
nie kapely herečky a mo-
derátorky večera Zuzany 
Haasovej – Th e Susie Haas 
Band.
 Leto je spojené so zá-
bavou, relaxom a dob-
rou náladou. Hravosť do 
festivalu prinesie aj nová 
mestská hra s príznač-
ným názvom Hraj sa Bra-
tislava, ktorá vám priblíži 
zaujímavé osobnosti nášho 
hlavného mesta. "Možno 
ani netušíte, že Bratislava 
je plná odkazov na slávne 
osobnosti. V rámci on-line 
hry sa s nimi zoznámite. 
Mestská hra bude založená 
na lokalizovaní miest pro-
stredníctvom GPS. V prí-
pade, že sa hráč dostane do 
okruhu stanovišťa, GPS ho 
zachytí a umožní mu otvo-

riť otázku. Po úspešnom 
absolvovaní hry obdrží 
úspešný kandidát dekrét,“ 
prezrádza Vladimír Grežo. 
A ak radi fotíte, určite si 
nenechajte ujsť prvú bra-
tislavskú instagramovú 
challange – fotosúťaž na 
tému Bratislava, ktorá od-
štartuje 15.6. a bude trvať 
do 15.7. Viac informácií o 
súťaži a atraktívnych vý-
hrach, ale aj o mestskej hre  
nájdete na www.bkis.sk

Programy pre najnároč-
nejších návštevníkov – 
pre deti 
 Všetci rodičia nám dajú 
za pravdu, ak povieme, 
že kvalitných detských 
podujatí je (nielen) v Bra-
tislave stále málo. Dopyt 
jednoznačne prevyšuje 
ponuku. V rámci festivalo-
vého programu sú každo-
ročne pripravené poduja-
tia, ktoré sú určené práve 
najmenším návštevníkom. 
„Detskí divák je vďačný di-
vák, no zároveň veľmi kri-
tický. Preto sa každoročne 
snažíme pripraviť naozaj 
pútavé podujatia, ktoré sú 
určené práve pre rodiny s 
deťmi. Ani tento rok ne-
bude chýbať obľúbený cyk-
lus Rozprávky pri Dóme. 
Každú stredu v mesiacoch 
júl – august bude o 17.30 
h na Rudnayovom námes-
tí vytvorená zóna pre deti, 
kde budú vystupovať diva-
dielka či klauni. Veríme, 
že Rozprávky pri Dóme 
budú pravidelnou súčasťou 

tohtoročného leta čo naj-
väčšieho počtu detí,“ praje 
si Vladimír Grežo. Zaují-
mavý je aj putovný projekt 
Hravé m(i)esto, ktorý 
predstavuje akúsi arénu 
pre deti, kde sa môžu do 
sýtosti vyšantiť a zabaviť 
formou hier, divadielok či 
cirkusových workshopov.
 Ak zavítate počas let-
ných sobôt do Starej trž-
nice, určite si nenechajte 
ujsť detské divadelné pred-
stavenie, ktoré sa začína 
vždy o 11.00 hod. Pre deti 
sú pripravené rozprávky v 

rámci podujatia Mestské 
divadlo na trhu, ktoré ich 
nielen pobavia, ale aj pou-
čia. 

Kultúra pre všetkých 

 Jedným z hlavných zna-
kov Kultúrneho leta je jeho 
multižánrovosť. Máte radi 
divadlo? Navštívte Letné 
shakespearovské sláv-
nosti na Bratislavskom 
hrade! Uprednostňujete 
koncerty? Na Hlavnom 
námestí si môžete vypo-
čuť rôzne hudobné žánre 
v rámci festivalu Music 
Square. Ak máte radšej 
pokojnejšiu atmosféru, 
navštívte Letnú čitáreň 
U červeného raka, kde 
sú pripravené besedy, čí-
tačky, ale aj koncerty. Hu-

dobní znalci si určite nene-
chajú ujsť Medzinárodný 
gitarový festival J. K. 
Mertza, ktorý je súčasťou 
Kultúrneho leta a Hrad-
ných slávnosti od jeho 

vzniku, teda už dlhých 43 
rokov. Nemenej zaujímavý 
je Katedrálny organový 
festival, Medzinárodný 
mládežnícky hudobný 
festival, Festival Euro-
vea atď.   Ktorý zo stoviek 
programov si nenechá ujsť 
riaditeľ BKIS? „Za výni-
močné považuje určite 
medzinárodné projekty. V 
rámci festivalu Medziná-
rodná Bratislava sme pri-
pravili novinku - Ázijský 
víkend (27. – 28.7.), v rám-
ci ktorého sa návštevníci 
môžu oboznámiť s hudbou, 
tancom a gastronómiou 
tých najvzdialenejších ázij-
ských krajín. A keďže mám 
rád aj históriu, budem 
súčasťou aj veľkolepých 
Bratislavských koruno-
vačných slávností, kde sa 
zúčastním Korunovačného 
sprievodu Maximiliána II. 
Habsburského, Rytierskeho 
turnaja či Korunovačnej 
omše v Dóme sv. Martina.

Festival Kultúrne leto a 
Hradné slávností ponúka 
pestrú paletu podujatí. Ne-
chajte sa inšpirovať alebo 
si vyberte sami z bohatej 
programovej ponuky na 
www.bkis.sk 

Kultúrne leto v meste strana 906 l 2018

Leto v Bratislave bude plné kultúrnych zážitkov a umenia!
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Bratislava nie je na prvej priečke v útratách za obedy
Hoci v Bratislavskom 

kraji je najvyššia 
priemerná mzda na 
Slovensku, priemerná 
útrata za obed je tu až 
o 1,20 € lacnejšia ako v 
Nitrianskom kraji. Prie-
merná útrata v Bratisla-
ve za obed sa v 4Q mi-
nulého roka vyšplhala 
na úroveň 5,63 €.
 Sumy vychádzajú z re-
álnych útrat zamestnancov 

v pracovnom čase formou 
najrozšírenejšej stravova-
cej karty Ticket Restau-
rant®, pričom v cenách sú 
zarátané vždy celé útraty 
za jedlo, občerstvenie ale-
bo kávu.
 Útraty za obedy sa v 
poslednom štvrťroku 2017 
v porovnaní s predchá-
dzajúcim rokom zvýšili 
takmer vo všetkých kra-
joch, a to od 4 až do 11 

percent.  Aj keď je Brati-
slava najlepšie zarábajúce 
mesto, nie je ani na druhej 
priečke, ľudia v Žiline sa 
priemerne naobedovali 
drahšie, a to za 5,83 €, čo 
je o 0,20 € viac. Najviac za-
platia za obed ľudia v Nitre 
(6,80 €), pričom Nitriansky 
kraj si drží prvú priečku aj 
z hľadiska nárastu reálnych 
útrat za obedy. V decembri 
2017 boli vyššie až o 17 % 

oproti predchádzajúcemu 
roku.
V ďalších krajoch bola 
priemernú útrata taktiež 
nižšia ako 6 €. V Trenčíne 
– 5,53 €, v tesnom závese 
boli Košice – 5,47 €  a Ban-
ská Bystrica – 5,40 €. Ľudia 
v Trnave zaplatili v po-
slednom štvrťroku 2017 za 
obed v priemere o 7 % viac 
ako v roku 2016 – 5,07 € a 
na chvoste rebríčka je Pre-

šov s priemernou platbou 
za obed na úrovni 5,03 €.  
  Rozhodli sme sa sledo-
vať a zverejňovať reálne 
útraty zamestnancov za 
obedy formou stravovacej 
karty Ticket Restaurant® v 
stravovacích zariadeniach 
na Slovensku a poskytnúť 
tak zamestnávateľom mož-
nosť získať reálny pohľad 
na potreby zamestnancov. 
Naši klienti povýšili stra-

vovanie na benefi t a moti-
vujú svojich zamestnancov 
vyššou hodnotou strav-
ného. Viac ako polovica z 
nich poskytuje stravova-
cie poukážky v hodnotách 
medzi 4 € a 4,50 € a štvr-
tina maximálnu hodnotu 
stravného alebo dokonca 
vyššiu,“ uviedla marketin-
gová manažérka Edenred 
Slovakia Jana Caltíková. 

(bp)

V polovici mája sa pod 
záštitou Slovenského zvä-
zu karate konali v košic-
kej Multi Hale Majstrov-
stvá Slovenskej Republiky 
detí a žiakov v karate. Za 
účasti 536 pretekárov z 
54 klubov v 5 disciplínach 
(Karate Agility, Kata, Kata 
družstvá, Kumite, Kumite 
družstvá) zaznamenal or-
ganizátor rekordný počet 
štartov (1190), čo svedčí 
o najvyššej kvalitatívnej 
úrovni tohto žiackeho tur-
naja.  
Petržalský klub Špor-
tová škola karate Bra-
tislava (www.karate-bra-
tislava.sk) dokázal aj v 
takejto konkurencii, že 
systematickou prípravou a 
metodikou tréningu patrí 
medzi slovenskú špičku. S 
rekordným počtom medai-
lí (2 zlaté, 8 strieborných a 
10 bronzových) nenašli 
žiadneho slovenského pre-
možiteľa a stali sa tak naj-
úspešnejším klubom SZK 
v bodovej štatistike maj-
strovstiev. 
 Titul „Majster Sloven-
ska“ a najcennejší kov si po 
vynikajúcich výkonoch od-
niesli dvaja pretekári klu-
bu. V kategórii 8-9 roční 

začiatočníci do 7. kyu si v 
súbornom cvičení kata vy-
bojoval zlato Tobias Maj-
strák (9 r.) a v športovom 
zápase kumite 8-9 ročných 
do 30 kg získal titul nová-
čik kategórie David Koval 
(8 r.). Obaja pretekári si 
zaslúžia obrovskú pozor-
nosť svojim prístupom k 
tréningu. Tobias je úplný 
začiatočník, ktorý iba túto 
sezónu začal s karate a svo-
jim nadštandardným prí-
stupom dokázal presvedčiť 
rozhodcov o svojej výkon-
nosti a bojovnosti. David 
iba nedávno oslávil naro-
deniny a ako jeden z naj-
mladších v kategórii ukázal 
obrovskú dávku bojovnosti 
a cieľavedomosti aj proti 
skoro o 2 roky starším fa-
voritom. Obom patrí veľké 
uznanie a gratulácia!

Najvyšší počet strie-
borných a bronzových 
medailí 
 Až osem strieborných 
a 10 bronzových medailí 
sme získali v individuál-
nych kategóriách a k tomu 
sme pridali 6 bronzových 
medailí v súťaži družstiev. 
Za pozornosť určite stojí 
výkon Samka Cisára, ktorí 

dokázal bodovať v každej 
disciplíne, v ktorej nastú-
pil. Získal striebro v agili-
ty, striebro v kumite 10-11 
roční do 30 kg, 7. miesto v 
kata pokročilí 10-11 roční, 
5. miesto v kata družstiev 
10-11 roční, a nakoniec 
bronz v kumite tímoch 10-
11 ročných. 
 „Veľký potenciál 
vidíme v deťoch, kto-
ré dokážu byť „multi-
funkčné“, čo sa ukazuje 
z pohľadu budúcnosti 
ako predpoklad úspeš-

ného reprezentanta. 
Jednostrannosť a sko-
rá špecializácia sa nám 
potvrdila ako brzdiaci 
moment z pohľadu dl-
hodobej výkonnosti“ 
zhodnotila trénerka klubu 
Kristína Macková.
 Strieborné medaily pre 
klub vybojovali Viliam 
Bartoš, Samuel Cisár, Dá-
vid Gendeš, Juraj Gendeš, 
Th eo Horváth, Rebeka 
Okoličányová a Alex Pe-
tický.  Bronzové medaily 
v individuálnych ale aj tí-

mových kategóriách získali 
Olívia Bayerová, Rebeka 
Okoličányová, Monika 
Schmidt, Lilien Pavelko-
vá, Alžbeta Škorvánková, 
Lucia Hlavačková, Hanka 
Škorvánková, Samuel Do-
biáš, Jakub Zelina, Martin 
Zelina, Viliam Bartoš, Sa-
muel Cisár, Michal Pol-
lák, Peter Gyulaff y, Dávid 
Gendeš, Juraj Gendeš, Eu-
gen Doncs, David Koval, 
Tobias Majstrák a Th eo 
Horváth.
 „V takejto rekord-

nej konkurencii, ktorá 
sa zišla v Košiciach je 
naozaj cenný každý vy-
hratý duel, pričom by 
sme radi vyzdvihli vý-
kon každého účastníka. 
Či už ten, ktorý podal na 
tatami, ale najmä ten, 
ktorý ukázal v príprave 
na tento detský šampi-
onát. Vážime si aj všet-
kých rodičov, bez kto-
rých by sme sa nemohli 
pýšiť titulom najúspeš-
nejšieho klubu. Určite 
by sme však chceli vy-
zdvihnúť prácu každej 
„zložky“ klubu, a najmä 
našich trénerov a asis-
tentov: Tomáš Hajdu, 
Janka Vaňušaniková, 
Matej Hajdu, Dávid Ma-
roši a Riško Hrabačka 
a ostatní, ktorí nám po-
máhajú s prípravou a 
kaučovaním. Výsledky, 
celková podpora a dô-
vera v klube je zárukou, 
že petržalské karate má 
potenciál presiahnuť 
hranice Slovenska a 
vo svete o ňom určite 
bude počuť“  uviedol 
tréner Peter Macko.  

(bak, foto ŠŠK)

Petržalský klub Športová škola karate Bratislava s 20 medailami

€1
* LETO PRE RODINY 

V TERMÁLNYCH KÚPELOCH LAA A.D.THAYA

Therme Laa – Hotel & Silent Spa  
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya 
+43 (0) 2522 / 84 700 570 
therme@therme-laa.at

Všetky detaily a tarífy nájdete na 
www.therme-laa.at

Za úžasný slniečkový taríf /od 25°C/ teraz  
pre deti do 7 roka iba za 1€

WWW.THERME-LAA.AT

Predložte tento inzerát pri pokladni Therme Laa a zaistite si nášho 
JOKERA – slniečkový taríf i v prípade,že teplota neprekročí 25°C.

Slniečkový taríf je platný od 27.05.2018 do 02.09.2018 pri teplote nad 25°C
*iba v doprovode dospelej osoby cez letný vchod /9-19hod./

27.05. sme pre hostí SILENT SPA otvorili SILENT SPA EDÉN – záhradu snov.
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Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH chce stavať tím na slovenských hokejistoch
Bývalý skvelý útočník 

sa v sezóne 2018/19 
stane prvým Slovákom 
na pozícii hlavného tré-
nera HC SLOVAN Bra-
tislava od vstupu do 
Kontinentálnej hokejo-
vej ligy. 

 Do klubu z hlavné-
ho mesta sa vracia po 
troch rokoch, v sezóne 
2014/15 bol asistentom 
Rostislava Čadu a ne-
skôr Pettriho Matikai-
nena.
 Országh bude jedným 
z najmladších trénerov v 

nadnárodnej súťaži. Do 
Bratislavy však prichádza z 
Banskej Bystrice ovenčený 
dvomi titulmi slovenského 
ligového majstra a jedným 
striebrom. Na Slovensku je 
považovaný za jedného z 
najprogresívnejších tréne-
rov. Nie nadarmo ho oslo-
vil pred rokom s ponukou 
spolupráce aj reprezentač-
ný tréner Craig Ramsay. 
Mužstvo belasých Országh 
už v jednom zápase KHL 
viedol ako hlavný tréner. 
Bolo to v septembri 2014 
v medziobdobí medzi od-
chodom Rostislava Čadu a 

príchodom Petriho Mati-
kainena. 
 „Banskej Bystrici 
som vďačný, že som 
dostal šancu ako hlav-
ný tréner. Nie všetko 
išlo podľa predstáv, 
ale dôležité bolo, že 
som mal dôveru ma-
nažmentu, ktorý veril 
mojim metódam. Ponu-
ka z KHL je pre mňa za-
dosťučinením za moju 
prácu v klube. Po troch 
rokoch som sa chcel 
posunúť ďalej. Prvé 
pôsobenie v Slovane 
mi dalo veľmi veľa, bol 

to odrazový mostík,“ 
priznal Országh pri ná-
vrate. 
 Vedenie klubu malo o 
jeho služby záujem viac-
krát aj v predchádzajúcich 
sezónach. „Vtedy sme sa 
však nedohodli na pod-
mienkach a medzitým 
som sa stal hlavným 
trénerom v Banskej 
Bystrici, kde som bol 
spokojný a chcel som 
pokračovať,“ vysvetľuje 
Országh, ktorého pred te-
rajším pôsobením oslovili 
zástupcovia Slovana prvý-
krát krátko po skončení 

fi nálovej série Tipsport 
ligy. Aktuálna dohoda znie 
zatiaľ na jeden rok. V HC 
SLOVAN chce stavať na 
slovenských hráčoch, kto-
rých bude dopĺňať vhod-
nými legionármi. 
 V HC SLOVAN do-
stal Vladimír Országh na 
slovenské pomery nad-
štandardné kompetencie. 
„Každý jeden hráč prej-
de mojím schvaľova-
cím procesom. Isteže 
to nevyjde vždy podľa 
predstáv, ale chceme 
eliminovať nákupy, kto-
ré sa v minulosti nevy-
platili. Mám svoj okruh 
ľudí a skautov, kontak-
ty na trénerov i hráčov, 
v Česku i v zámorí,“ 
ubezpečil nový kouč.
 Országh sa už teší na 
atmosféru na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu. 
Uvedomuje si, že hokej sa 
hrá pre ľudí. Mať na zápa-
soch čo najviac fanúšikov 
je aj jeho cieľ. „V Brati-
slave boli vždy výborní 
fanúšikovia. Ja mám na 
Slovan, ak si odmys-
lím fi nančné problémy, 
len tie najkrajšie spo-
mienky, atmosféra na 
každom domácom zá-
pase bola úžasná. Veľa 
duelov nám vtedy ne-

vyšlo, ale fanúšikovia 
stáli neustále za nami. 
Pre tento klub sú fa-
núšikovia kľúčoví. Boli 
by sme neradi, ak by 
sme ich stratili. Každý 
jeden hráč, domáci či 
zahraničný, spomínal 
v prvom rade na nich,“ 
vyjadril sa na adresu fa-
núšikov Országh, ktorý si 
uvedomuje, že jeho úloha 
je vyskladať čo najlepšie 
mužstvo. 
 Ako aktívny hráč pô-
sobil Országh okrem slo-
venských tímov z Banskej 
Bystrice a Zvolena aj v 
zámorí, v NHL si obliekal 
dresy New Yorku Islan-
ders, Nashvillu a St. Louis. 
Dobré meno si urobil aj vo 
Švédsku, kde sa stal s Dju-
rgaardenom v roku 2001 
majstrom. O rok neskôr 
oslavoval titul svetového 
šampióna a v ďalšom roku 
bronz na MS. Skúsenosti 
z legionárskeho obdobia i 
hráčskej kariéry využíva aj 
ako tréner. Na ľade inkli-
noval k severoamerickému 
hernému štýlu. Pod jeho 
vedením sa mužstvá sna-
žia hrať rýchlo, agresívne, 
priamočiaro, tlačia sa do 
bránky. 

(mv)

VLADIMÍR ORSZÁGH 
Dátum a miesto narodenia: 24. mája 1977, Banská Bystrica
Materský klub: Banská Bystrica
Draft do NHL: 5. kolo / 106. miesto, 
rok 1995 New York Islanders
Najväčšie úspechy hráčskej kariéry: majster sveta 2002, 
bronz z MS 2003, majster Švédska 2001, víťaz Kontinentál-
neho pohára 2005. 
Bilancia v NHL: 289 zápasov, 54 gólov, 65 asistencií. 
Bilancia v SHL: 85 zápasov, 38 gólov, 21 asistencií.
Bilancia v slovenskej extralige: 100 zápasov, 31 gólov, 23 
asistencií. 
Reprezentácia Slovenska: 60 zápasov, 10 gólov. 
Trénerská kariéra: HC Banská Bystrica (2010 – 2012 asis-
tent, 2012 – 2014 a 2015 – 2018 hlavný tréner), HC SLOVAN 
Bratislava (2014/15 asistent), slovenská reprezentácia (2013 
– 2015 a 2017/18 asistent).
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