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Primátor
Nesrovnal 
chce obhájiť 
pozíciu

Bratislava patrí a 
bude i naďalej patriť 

Bratislavčanom. Primá-
tor hlavného mesta Ivo 
Nesrovnal to prisľúbil 
pri nedávnom ohlásení 
svojej kandidatúry, kto-
rou sa bude uchádzať 
o predĺženie svojho 
mandátu na ďalšie vo-
lebné obdobie.
 "Aj naďalej budem ga-

rantovať, že Bratislavu ne-

vydáme politickým stra-

nám a ich centrálam, ani 

fi nančným skupinám, ale 

ani rojkom, ktorí včera 

prišli na to, že existuje ko-

munálna politika," vyhlásil 

na brífi ngu.

 Mesto podľa jeho slov 

nepotrebuje experimenty, 

ale systematickú, vytrvalú 

a koncepčnú prácu, umož-

ňujúcu pokračovať v zme-

ne, ktorá podľa jeho slov 

v predchádzajúcich šty-

roch rokoch skokovo zme-

nila Bratislavu k lepšiemu 

vo všetkých kľúčových ob-

lastiach.

 Priznal, že nie všetko je 

ideálne a pri budovaní mo-

dernej európskej metro-

poly je pred mestom naďa-

lej veľa práce. Kandidatúru 

na primátora Bratislavy 

v tohtoročných komunál-

nych voľbách zatiaľ ohlá-

sili architekt a hudobník 

Matúš Vallo, ďalej starosta 

bratislavských Vajnôr Ján 

Mrva, ktorý má podporu 

opozičných OĽaNO, SaS 

a Sme rodina.

 Kresťanskodemokratic-

ké hnutie postaví vo voľ-

bách ako kandidátku na 

bratislavskú primátorku 

Caroline Líškovú.

 Kandidatúru na pri-

mátora hlavného mesta 

ohlásil aj bývalý generálny 

riaditeľ RTVS Václav Mika, 

ktorý kandiduje ako nezá-

vislý. Primátorom Brati-

slavy chce byť aj predseda 

mimoparlamentnej strany 

NAJ Viktor Béreš.

 (tasr, red)

Bieda a lesk Železnej studienky
Železná studienka je 

široká téma. Napí-
salo sa o nej toho už 
veľa. Aj v súčasnosti je 
stále najobľúbenejším 
miestom najmä pre bra-
tislavských rekreantov. 
 Je súčasťou Bratislavské-
ho lesoparku a je tu preto, 
aby si v nej Bratislavčania 
oddýchli, vypli od každo-
denných starostí a načer-
pali novú energiu. Zod-
povedajú tieto tvrdenia aj 
skutočnosti? 
 Je dnes prostredie Že-
leznej studienky také, aké 
by sme ho chceli a mali 
mať? 
 Mnohí Bratislavčania 
a častí návštevníci lesopar-
ku o prednostiach i nedo-
statkoch „Železnej“ dávno 
vedia. A vedia o nich aj 
„kompetentní“. Prečo ale 
nekonajú? Načo čakajú? 

Prečo tento stav dopusti-
li? Ale aj mnoho dobrého 
a prospešného sa na Želez-
nej studienke za ostatné de-
siatky rokov udialo.

PARKOVANIE
 Skupina mestských 
poslancov nedávno navrhla 
vytvorenie parkoviska pod 
Červeným mostom. Nepre-
šlo to. Je to dobre, alebo sa 
nevyužila príležitosť regu-
lovať pohyb a parkovanie 
áut v tomto území? Projekt 
rátal s vytvorením elektro-
nického zariadenia pri kru-
hovom objazde, ktorý by 
vodičov informoval o voľ-
ných miestach na novom 
i jestvujúcich parkoviskách.
 Vodiči by tak nemuse-
li krúžiť, či čakať priamo 
na parkoviskách a neraz 
upchávať prejazd...

(pokračovanie na str. 4)

S bratislavským archi-
tektom, v súčasnos-

ti mestským poslancom 

Branislavom Ka-
liským, sme sa pozho-
várali o projekte Živé 
námestie, ktorý bol 
začiatkom mája 
predstavený verej-
nosti a nedávno sa 
s ním mohli oboz-
námiť aj poslanci 

m e s t s k é h o 
zastupiteľ-
stva.  Ho-
vorili sme 
ale aj o 

iných té-

mach, týkajúcich sa najmä 
rozvoja hlavného mesta, 
alebo Bratislavského le-
soparku. Celý rozhovor si 
môžete prečítať na www.
bakurier.sk.

Čoho konkrétne sa tý-
kajú vaše výhrady zá-
meru premeny Námes-
tia SNP a Kamenného 
námestia, s ktorými 

pred niekoľkými týž-
dňami prišla na verej-
nosť iniciatíva Živé ná-
mestie?
B. Kaliský: Pôvodne som 
projekt chápal ako prezen-
tačnú, alebo demonštrač-
nú fi lozofi ckú štúdiu, kto-
rá vypovie o tom, čo by sa 
malo diať na Námestí SNP 
a Kamennom námestí. 
Celý zámer bol vyprovoko-

vaný vlastne tým, že mesto 
nekoná a v týchto verej-
ných priestoroch je právny 
aj vecný neporiadok. Nikto 
nevie, o čo sa má starať, 
je tam špina atď. Chalani 
z Aliancie Stará tržni-
ca majú bezprostrednú 
skúsenosť s nelichotivým 
stavom s priestormi pred 
tržnicou. Riešili tam naprí-
klad to, aby tam nejazdili 

autá, aby to niekto čistil 
a podobne. No a chcú veci 
riešiť aj ďalej.
 Spolupráca medzi nami 
a Alianciou Stará tržnica 
vznikla v súvislosti s pro-
jektom Lordship-u na Ka-
mennom námestí.

(pokračovanie na str. 7)

Architekt Branislav Kaliský: Mesto ide opačným smerom ako reálny vývoj Bratislavy.

(viac na str. 12)

Najväčší nárast 
cyklistov je na 
Račianskom mýte

Cyklokoalícia urobila 
v júni prieskum sčí-

tania cyklistov v rannej 
špičke. Vyplynul z nej 
nárast pohybu cyklis-
tov v priemere o 117 % 
oproti počtom z roku 
2013. 
 Cyklokoalícia zorgani-
zovala sčítanie cyklistov 
v rannej špičke od 7:00 
do 9:00 už po šiestykrát, 
predchádzajúce sčítania sa 
uskutočnili v rokoch 2011, 
2012 a 2013. 
 Aktuálne sčítanie sa 
podľa Cyklokoalície usku-
točnilo v treťom júnovom 
týždni za dobrého počasia 
na 27 miestach v Bratisla-
ve. Výstupy z týchto sčítaní 
sú jedinými dátami, ktoré 
poskytujú prehľad o počte 
obyvateľov využívajúcich 
bicykel denne na dopravu 
do školy či práce.
 Najvyšší, viac ako dvoj-
násobný nárast počtu pre-
chádzajúcich cyklistov, 
Cyklokoalícia zazname-
nala na Račianskom mýte 
(+ 172 %), v lokalite Ka-
menného námestia (+ 138 
%), Šafárikovho námestia 
(+  136 %). Ďalej  v dotyku 
Mosta Apollo s cyklotra-
sou Pribinova (+ 126 %), 
Trnavskom mýte (+ 108 %) 
a v Petržalke na priechode 
od Chorvátskeho ramena 
cez Rusovskú cestu (+ 99 
%).

(red, cyklokoal.)

Odstráni Staré Mesto plot 
okolo ambasády exekúciou?

Oplotenie oko-
lo Veľvyslanec-

tva Spojených štá-
tov amerických na 
H v i e z d o s l a v o v o m 
námestí v Bratislave 
musí ísť preč. Uviedol 
to starosta Starého 
Mesta Radoslav Štev-
čík, ktorý podpísal 
rozhodnutie o odstrá-
není oplotenia. 
 Voči rozhodnutiu je 
možné odvolať sa do 15 
dní odo dňa jeho doru-
čenia. Ak sa tak nestane, 
rozhodnutie nadobudne 
právoplatnosť a americ-
ká ambasáda bude mu-
sieť odstrániť dlhodobo 
kritizované oplotenie do 
troch mesiacov na vlast-

né náklady. „Pokiaľ tak 
neurobí, stavebný úrad 
v zmysle jeho kompeten-
cií nariadi odstránenie 
formou exekúcie," doplnil 
Števčík.
 V prípade, že sa ame-
rická ambasáda odvolá, 
spis poputuje na Okres-
ný úrad Bratislava. Jedi-
ne ten je podľa starostu 
kompetentný korigovať 
rozhodnutie stavebného 
úradu Starého Mesta.
 Americká amba-
sáda však v reakcii 
uviedla, že bezpeč-
nostné oplotenie ne-
plánuje odstrániť. 

(red, tasr)
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BSK: Riečna doprava po Dunaji 
na území kraja by mohla byť reálna

Riečna doprava po 
Dunaji na území 

Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) 
by mohla byť predsa 
len reálna. Tému na jú-
novom stretnutí otvoril 
minister dopravy Árpád 
Érsek (Most-Híd) spolu 
s predsedom BSK Ju-
rajom Drobom a primá-
torom Bratislavy Ivom 
Nesrovnalom.
 "Ministerstvo deklaro-
valo, že je ťahúňom pro-
jektu. Za magistrát hovo-
riť nechcem, Bratislavský 
samosprávny kraj sa ale 
určite bude aktívne tohto 
projektu zúčastňovať a rá-
tame s tým, že bude nutné 
dotovať tento typ dopravy," 
uviedol na tlačovej besede 

Droba na margo rokova-
nia.
 Vedenie kraja podľa 
neho iniciatívu víta, pre-
tože Dunaj vníma ako ne-
využitý potenciál, či už 
na dopravné účely, ako aj 
v rámci posilnenia ces-
tovného ruchu. "Kde sme 
takisto v plienkach v po-
rovnaní s ďalšími  metro-
polami na Dunaji, dokonca 
vrátane tých, ktoré sú juž-
nejšie od nás smerom na 
Balkán.
 Už aj tam vedia, čo 
s Dunajom robiť, u nás 
sme sa ešte stále nechytili," 
myslí si Droba. Poukazuje 
zároveň na environmen-
tálny charakter projektu či 
fakt, že by mohol o rádovo 
stovky vozidiel odľahčiť 

južnú cestu od Šamorína 
do Bratislavy.
 Bližšie kroky či termí-
ny zatiaľ konkretizovať 
nechcel, je to podľa neho 
skôr otázka na rezort do-
pravy, ktorý má byť aktív-
nym subjektom projektu. 
"Minister hovoril, že v lete 
budúceho roka sa to už za-
čne možno pokusne pre-
vádzkovať, takže sme veľ-
mi blízko toho," podotkol 
Droba.
 Otvorená je aj otázka 
fi nancií. Isté je, že prvá 
časť by mala byť hradená 
z eurofondov a kraj by mal 
prispievať na dotáciu ces-
tovných lístkov.

(TASR)
Foto BK

O kreslo starostu Petržalky 
zabojuje už aj Greksa a Pätoprstá
O post starostu naj-

väčšej mestskej 
časti Bratislavy zaboju-
je aj mestský i krajský 
poslanec Marian Grek-
sa. Zopakuje si tak svo-
ju kandidatúru na šéfa 
petržalskej samosprá-
vy z predchádzajúcich 
komunálnych volieb 
v roku 2014. Aj tentoraz 
bude kandidovať ako 
nezávislý.
 

Za bytostne dôležitú pre 
Petržalku považuje rea-
lizáciu predĺženia elek-

tričkovej trate až na ko-
niec Petržalky. „Hoci je to 
v prvom rade úloha mes-
ta, Petržalka ako dotknu-
tá mestská časť musí byť 
maximálne súčinná, je 
to veľmi náročný projekt 
z hľadiska prípravy, admi-
nistratívno-povoľovacích 
procesov i samotnej reali-
zácie,“ zdôrazňuje.
 Do boja o získanie pos-
tu starostu Petržalky v toh-
toročných novembrových 
komunálnych voľbách sa 
už ofi ciálne zapojil miest-
ny a mestský poslanec Ján 
Hrčka a aktivistka a nie-
kdajšia dopravná inžinier-
ka hlavného mesta Tatiana 
Kratochvílová. Kandidovať 
bude aj miestna a mestská 
poslankyňa a zároveň pod-
predsedníčka Bratislavské-
ho samosprávneho kraja 
(BSK) Elena Pätoprstá.
 Kandidatúru má ohlásiť 

aj ďalší miestny i mestský 
poslanec Oliver Kríž, za-
bojovať o priazeň voličov 
zvažuje aj občiansky ak-
tivista Miroslav Dragun. 
V kuloároch sa spomína 
i meno prvého zástupcu 
petržalského starostu Jána 
Bučana. Ten svoje rozhod-
nutie, či bude kandidovať, 
má oznámiť do konca júna. 
Súčasný starosta Petržal-
ky Vladimír Bajan sa za-
tiaľ nerozhodol, či sa bude 
o mandát uchádzať znova.

(tasr, red)

Dostala od života "druhú šancu"
Mladé dievča skočilo z Mostu Apollo, 
no zázrakom ju vytiahol náhodný muž na člne

V polovici júna pred-
poludním si všimli 

osoby pohybujúce sa 
v okolí Mostu Apollo, že 
do vody skočilo mladé 
dievča. To sa s najväč-
šou pravdepodobnos-
ťou rozhodlo ukončiť 
život týmto spôsobom.
 V tom čase sa však úpl-
nou náhodou nachádzal 
v týchto miestach muž na 
motorovom člne, ktorý 
pád spozoroval a vydal sa 
obeti na pomoc. „Najskôr 
som ju stratil z dohľadu 
a potom ju vtiahlo pod pri-
stavený pontón. Našťastie 
je tu prúd teraz veľmi silný 
a voda ju vypľula na konci  
pontónu, čiže mohla byť 
pod hladinou niekoľko 
desiatok sekúnd. Keď som 
ju zbadal schytil som ju 
za vlasy a vytiahol na pa-
lubu,“ opisuje záchranca, 
ktorý nechcel byť menova-
ný. Voda má teraz v tomto 
úseku zhruba 6 metrovú 
hĺbku a kvôli silným daž-
ďom je prúd veľmi silný.

  „K uvedenému prípa-
du bola vyslaná hliadka 
Okresného riaditeľstva PZ 
v Bratislave II, aby preveri-
la oznámenie o páde osoby 
ženského pohlavia z mosta 
Apollo do vodného toku 
rieky Dunaj. Hodnover-
nosť tohto oznámenia sa 
na mieste potvrdila. Muž 
nachádzajúci sa v tom čase 
na motorovom člne v blíz-
kosti miesta kde žena do-
padla, ju z rieky vytiahol 
a následne na brehu rieky 
bola táto žena privolanou 

RZP prevezená do jednej 
z Bratislavských nemoc-
níc,“ uviedol  Michal Szeiff , 
hovorca Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru 
v Bratislave.
 Či išlo o pokus o sa-
movraždu alebo náhodu 
ukáže ďalšie vyšetrovanie. 
Dievčina mala tak či onak 
obrovské šťastie a rozhod-
ne dostala „druhú šancu“.

(red, foto BK)

Stavebný odpad v Jaroveckom ramene? 
Aktivisti upozorňujú aj na uhynuté ryby a špinu v chránenom území

Neznámy páchateľ 
vyváža stavebný 

odpad do vôd Jarovec-
kého ramena v Bratisla-
ve. Tvrdí to Inštitút pre 
rozvoj Bratislavského 
kraja. 
 Zároveň pripomína, že 
polícia už v tejto súvislosti 
začala trestné stíhanie vo 
veci zločinu neoprávnené-
ho nakladania s odpadmi. 
“Sme šokovaní, ako niekto 
môže stavebným odpadom 
znečisťovať chránené úze-
mie. Jarovecké rameno je 
súčasťou chráneného úze-
mia európskeho významu 
Natura 2000. Po zistení 
sme okamžite kontaktovali 
políciu, ktorá začala konať,” 
povedal Miroslav Dragun, 
riaditeľ Inštitútu pre rozvoj 
Bratislavského kraja.
 Podľa Inštitútu, odpad 
pravdepodobne pochá-
dza z neďalekej skládky 
na Kopčianskej ulici. Na 
rovnaké miesto sa údajne 
vyváža aj odpad zo stavby 
obchvatu v rámci projektu 
D4/R7. 
 “Vo vode sme našli aj 
niekoľko uhynutých rýb. 
Takto znečistené chráne-
né územie je dôvodom na 
obavu, že sa páchateľ neza-

staví pred ničím. Preto sme 
požiadali ministra dopravy 
Árpáda Érseka o stretnutie 
a vyzývame ho, aby sa tým-
to problémom začal zaobe-
rať,” upozornil Dragun. 
 Jarovecké rameno, ako 
súčasť chráneného územia 
Natura 2000, je pritom sú-
časťou Chráneného vtáčie-

ho územia Dunajské luhy 
a platí v nej prvý stupeň 
územnej ochrany. 
 Žijú tu viaceré vzácne 
živočíchy a rastliny. Je to 
zároveň aj bohatý zdroj 
pitnej vody.

(red)
Foto: Zdroj: IRBK

DPB presmeroval autobusy linky 78 
k vlakom RegioJet do centra mesta
Pri cestovaní do cen-

tra mesta môžu 
cestujúci ušetriť aj pol 
hodinu. Vďaka nové-
mu spojeniu RegioJetu 
a DPB obídu ranné zá-
pchy po koľajniciach. 
Tvrdí to BID.
 Bratislavská integrova-
ná doprava (BID) prináša 
ďalšie zlepšenie dopravy 
v hlavnom meste. Od toh-

to týždňa zavádza RegioJet 
a Dopravný podnik Brati-
slava (DPB) nové spojenie 
východnej oblasti Bratisla-
vy s centrom mesta. 
 Autobusy MHD lin-
ky 78 začnú premávať po 
novej trase a budú privá-
žať cestujúcich z Vrakune 
a Dolných honov k že-
lezničnej stanici v Podu-
najských Biskupiciach, kde 

môžu prestúpiť na vlaky 
RegioJetu linky S70. Vý-
chodná oblasť Bratislavy sa 
dnes trápi so zlou doprav-
nou situáciou a pri ceste 
do centra mesta stráca-
jú obyvatelia každé ráno 
v dopravných kolónach de-
siatky minút. V spolupráci 
s BID preto RegioJet a DPB 
pripravili nové spojenie.

(red, BID)Foto: RegioJet
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Caroline Líšková: Mojim cieľom je fungujúca Bratislava
Do komunálnej poli-
tiky ste vstúpili ako 
úplný nováčik, čo 
bolo hlavnou moti-
váciou kandidovať 
na primátorku Brati-
slavy?
 Bratislava ako taká. 
Narodila som sa tu, 
prechádzala som sa 
často po Hrade, vyštu-
dovala som tu, praco-
vala a vychovala svoje 
dve dcéry. Veľmi mi na 
nej záleží a mám pocit, 
že dlhodobo stagnuje. 
Som úspešná manažé-
rka, mám vlastnú kon-
zultačnú fi rmu a do 
politiky som vstupovať 
nemusela, ale keďže 
každé voľby počúvame 
tie isté sľuby o lepšej 
doprave, parkovaní, ze-
leni a podobne, no nik-
dy sa nič z toho nezrea-
lizuje, povedala som si, 
že idem do toho. 

Nemyslíte si, že 
ako nováčik v poli-
tike máte šance na 
úspech malé?
 Povedzme si naro-
vinu, všetci doterajší 
primátori už predtým 
komunálne skúsenos-
ti mali a vidíme, ako 
to dopadlo. Ja prichá-
dzam z biznisového 
prostredia, kde nejde 
o ľúbivé reči, ale roz-
hodujú konkrétne vý-
sledky. To, že nemám 
komunálne skúsenosti 
znamená, že nemám 
ani žiadne väzby, zá-
väzky a obmedzené 
komunálne myslenie. 
Nechcem hľadať výho-
vorky, prečo sa niečo 
nedá, ale hľadať spôso-
by, ako sa niečo dá uro-
biť.

Bratislava primátor-
ku ešte nikdy nema-
la. Nebude aj toto 
váš handicap?
 Nie, nemyslím si 
to. Viac ako 25 rokov 
tomuto mestu vlád-
nu muži a možno už 
je najvyšší čas, aby to 
zobrala do rúk žena. 
(úsmev) Fakt je, že aj 
moje dve dcéry sú už 
dospelé, jedna tento 
rok promovala, druhá 
zmaturovala a ide štu-
dovať na vysokú školu 

do zahraničia, takže sa 
budem môcť na 100 % 
venovať Bratislave.

Čo sú vaše hlavné 
priority?
 Tých vecí, ktoré tre-
ba v Bratislave spraviť, 
je samozrejme veľa. 
Za tie najdôležitejšie 
však považujem tie-
to tri: doprava a s tým 
súvisiace parkovanie, 
upratanie v mestských 
podnikoch a výstavba 
nájomných bytov. Ďal-
šími dôležitými téma-
mi sú pre mňa jasne 
stanovené pravidlá pre 
developerov, čistota 
v uliciach a starostli-
vosť o zeleň.

Začnime postupne. 
O vyriešení doprav-
nej situácie hovo-
rí každý kandidát, 
v každých voľ-
bách…
 Presne tak, ale za-
tiaľ žiaden primátor 
s tým reálne nič neu-
robil. Ľudia stále stoja 
v zápchach a strácajú 
svoj čas aj nervy. Úplne 
všetci kandidáti, niek-
torí už po niekoľkýkrát, 
hovoria o záchytných 
parkoviskách a využí-
vaní verejnej dopravy. 
To je samozrejme ne-
vyhnutná podmienka, 
ale nie dostačujúca. 
Pretože aj keď vybudu-
jeme najkrajšie záchyt-
né parkoviská na svete 
a budeme mať električ-
ky za zlata, niektorí ľu-
dia do nich z áut nikdy 
neprestúpia. Preto ja 
ako jediná kandidátka 
hovorím aj to “bé” - že 
musíme týchto ľudí ne-
jako motivovať. A ako 
vieme, najlepšou moti-
váciou je vlastná peňa-
ženka. Preto hovorím 
o mýte pre ne-Brati-
slavčanov.

Ako by to fungova-
lo?
 Pointa je v tom, že 
každý človek, ktorý 
by do Bratislavy pri-
chádzal v aute, by sa 
musel rozhodnúť, či 
za vstup autom za-
platí poplatok, alebo 
presadne do verejnej 
dopravy. Bratislavča-

nov by sa to samozrej-
me netýkalo. Funguje 
to tak už vo viacerých 
európskych mestách 
a všade to znamenalo 
zásadné zníženie poč-
tu áut, hluku, smogu a 
hlavne kvalitnejší život 
pre obyvateľov týchto 
miest.

Ovplyvnilo by to ne-
jako aj parkovanie?
 Samozrejme. Menej 
áut v meste je aj viac 
možností zaparkovať 
pre Bratislavčanov a 
tiež napríklad zrušenie 
parkovania na chod-
níkoch, ako sme toho 

svedkami dnes. Mojou 
víziou je znížiť počet 
osobných automobilov 
v meste až o 50 %.

To sa zdá skoro až 
nereálne. Kedy sa to 
dá dosiahnuť?
 So svojim tímom 
odborníkov pracuje-
me na prepočtoch, ale 
podariť by sa to mohlo 
v roku 2030.

To je dosť ďaleko…
 Nie som ako niek-
torí iní kandidáti, ktorí 
sľubujú hory-doly na 
počkanie. Preto pra-
cujem na strategickom 

pláne až do roku 2030. 
Niektoré problémy 
Bratislavy sa nedajú 
vyriešiť za rok, za dva, 
ani za štyri a keď vám 
bude niekto tvrdiť, že 
áno, tak tomu buď ne-
rozumie, alebo vedome 
a populisticky klame.

Čo vaše ďalšie prio-
rity?
 Určite si musíme 
urobiť poriadok v mest-
ských podnikoch ako 
je Dopravný podnik, 
BVS, či OLO. Nesmie 
v nich byť ani náznak 
podozrenia z korup-
cie a musia fungovať 

oveľa efektívnejšie ako 
dnes. Rovnako chcem 
vybudovať veľký mest-
ský podnik na starost-
livosť o zeleň, čistotu 
a údržbu ciest a chodní-
kov, aby sme ako mesto 
nemuseli platiť exter-
ným fi rmám, ako sme 
toho svedkami dnes. 
A mojou “srdcovkou” 
je výstavba nájomných 
bytov. Bratislava má 
žalostne málo nájom-
ných bytov pre ľudí, 
ktorí si nemôžu dovoliť 
kúpiť vlastný byt alebo 
splácať hypotéku. Na-
príklad porovnateľné 
Brno, ktoré ani nie je 
hlavným mestom, má 
k dispozícii 29 000 ná-
jomných bytov. Brati-
slava necelých tisíc a za 
posledné štyri roky ich 
bolo odovzdaných do 
úživania deväť. Zdô-
razňujem, že naozaj 
iba deväť. To je strašne 
málo.

Kto vám pomáha 
s týmito témami?
 Obklopila som sa 
odborníkmi, ktorých 
čoskoro predstavím. 
Momentálne pracu-
jeme na strategickom 
pláne Fungujúca Bra-
tislava, ktorý bude mať 
krátkodobé (1-2 roky), 
strednodobé (2-4 roky) 
a dlhodobé ciele, ako 
som už spomínala, až 
do roku 2030. Ľudia si 
v prípade môjho zvo-
lenia budú môcť “od-
škrtávať” splnené ciele 
a zhodnotiť moju prá-
cu. Takto som fungo-
vala celý život ako ma-
nažérka a takto budem 
fungovať aj ako primá-
torka. Menej rečí, viac 
výsledkov.

Spomínali ste svo-
je dcéry, ako sa na 
vašu kandidatúru 
pozerá vaša rodina?
 Moje dcéry mi veľmi 
fandia, staršia mi do-
konca pomáha s kam-
paňou. Manžel je na 
mňa hrdý a podporuje 
ma najmä tým, že pre-
bral všetky pracovné 
povinnosti v našej ro-
dinnej fi rme.
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Bratislavské kuriozity

Polievame mokré ulice
 Deň po veľkom lejaku 

a záplavách v stredu mi-

nulý týždeň vyrazili do 

ulíc Bratislavy polieva-

cie autá, hoci aj na štvr-

tok predpovedali dážď. 

Človek by si myslel, že sa 

splachuje špina po lejaku, 

avšak hlásenia o pohy-

be áut od čitateľov boli 

z miest, kde boli ulice čis-

té ako zrkadlo. 

Malé vadia, 
veľké staviame
 Mesto už roky bojuje 

proti vizuálnemu smogu. 

Primátor osobne pred ka-

merami demontuje malé 

trojnožky v centre mesta, 

pričom zatiaľ na Bajkal-

skej vyrastajú nové ozruty.

Meníme úplne nový 
asfalt
 V rámci generálnej 

opravy ciest sa opravujú 

aj úseky, ktoré sa práve 

dokončili. V Lamači ešte 

ani nestihli rekonštrukciu 

križovatky odovzdať, a už 

nabehli mechanizmy, kto-

ré nový asfalt odfrézovali, 

aby mohli položiť opäť 

taký istý.

Najlepšia bude 
štvorkolka
 Síce ešte vlani, ale aj 

tento „kúsok“ stojí za 

pripomenutie. Mesto za-

kúpilo do preplnených 

a úzkych ulíc centra širo-

kú a neobratnú štvorkolku 

na zbieranie psích extkre-

mentov. Stála približne 

10-tisíc eur.

Toalety svetového 
formátu 

 Na Kamzíku sa bu-

dujú verejné toalety za 

120-tisíc eur. WC v cene 

rodinného domu je niečo, 

čo nás určite zaradí medzi 

svetové metropoly.

Hovorí sa - kto nič nerobí, nič nepokazí. Posielate nám den-
ne do redakcie podnety, ktoré poukazujú na rôzne oblasti, 

ako mesto spravuje majetok. Niektoré sú na zamyslenie, iné na 
pobavenie, no väčšina z nich ukazuje, že „nie sme až tak chu-
dobné mesto“. Určite by sa však našli aj zmysluplnejšie formy 
utrácania. 

POLÍCIA: 
Bezpečnostná situácia v Bratislave je vraj stabilizovaná
Bezpečnostná situá-

cia v hlavnom mes-
te Slovenskej republiky 
Bratislavy je aj napriek 
poslednej tragickej 
udalosti, týkajúcej sa 
fyzického napadnutia 
občana Filipín, stabili-
zovaná. Tvrdí to krajská 
polícia v Bratislave. 
 Na Krajské riaditeľstvo 
PZ v Bratislave sme sa ne-
dávno obrátili s tým, že 
v poslednom období evi-
dujeme zvyšujúce sa násilie 
v uliciach Bratislavy, najmä 
večer, v noci, či skoro ráno.
 Či už to bolo napadnu-
tie Filipínca, alebo fyzické 
útoky na ľudí v podcho-
de na Hodžovom námestí 
a ďalšie. Pýtali sme sa, kto-
ré miesta v Bratislave sú 
podľa polície v noci a večer 
nebezpečné a čo robí po-
lícia preto, aby na týchto 
miestach pôsobila aj pre-
ventívne aj aktívne? 
 Podľa krajskej polí-
cie dlhodobo klesá nápad 
trestnej činnosti de zvyšuje 
sa percentuálny podiel ob-
jasnenosti trestnej činnos-
ti, ktorý je za prvých 5 me-
siacov tohto roka na úrovni 
44,07 %. 
 „Oproti roku 2017 
došlo k zníženiu o cel-
kovo 236 skutkov. Na 
úseku násilnej krimi-
nality sme zaznamena-

li pokles o 27 skutkov, 
pričom objasnenosť 
predstavuje 62,2 %. 
Zamedziť možnosti 
rôznych potýčok resp. 
fyzických útokov je ne-
reálne, avšak zo strany 
príslušníkov policajné-
ho zboru sú vykonáva-
né všetky opatrenia za 
účelom ich maximálnej 
eliminácie, ako aj zvý-
šeniu pocitu bezpečia 
občanov ako aj náv-
števníkov,“ informoval 
nás hovorca KR PZ Michal 
Szeiff . 
 Podľa polície, stanoviť 
najnebezpečnejšie mies-
ta Bratislavy nie je možné 
vzhľadom k tomu, že na 
jej území sú páchané rôz-
ne formy trestnej činnosti 
ktoré sú charakteristické 
pre jednotlivé okresy resp. 
pre jednotlivé mestské čas-
ti. 
 „Môžeme však kon-
štatovať, že k násilným 
skutkom dochádza 
hlavne v miestach väč-
šej koncentrácie oby-
vateľstva ktoré požíva-
jú alkoholické nápoje. 
Práve z uvedeného 
dôvodu sú tieto skutky 
najčastejšie páchané 
neskoro v nočných ho-
dinách,“ uvádza KR PZ. 
 Kvôli zvýšeniu pocitu 
bezpečnosti návštevníkov 

hlavného mesta bude pod-
ľa polície v uliciach Brati-
slavy počas nadchádzajú-
cej letnej turistickej sezóny 
dohliadať zvýšený počet 
policajných hliadok. 
 Slúžiť budú s dôrazom 
na historické centrum 
mesta, resp. miesta kde 
je zvýšený predpoklad 
koncentrácie osôb. Počet 
hliadok velených do výko-
nu služby bude stanovený 
podľa aktuálneho vývoja 
bezpečnostnej situácie, aj 
s prihliadnutím na konanie 
rôznych kultúrno-spolo-
čenských podujatí. 
 Výkon služby bude pra-
videlne posilňovaný vyš-
ším počtom hliadok naj-
mä v nočných hodinách 
v piatok, v sobotu a v 
dňoch pracovného poko-
ja, kedy je možné očakávať 
zvýšený nápad trestných 
činov a priestupkov.
 Výkon služby hliadok 
Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Bra-
tislave I bude posilnený aj 
policajtmi Krajského riadi-
teľstva Policajného zboru 
v Bratislave, najmä hliad-
kami pohotovostnej mo-
torizovanej jednotky 
a príslušníkmi služobnej 
kynológie a hipológie.

(rl, red)

Starosta M. Kuruc: Problém bezpečnosti sa netýka 
len Obchodnej ulice, ale napríklad aj Vrakune

Starosta mestskej 
časti Vrakuňa Mar-

tin Kuruc upozorňuje, 
že problém s bezpeč-
nosťou obyvateľov sa 
netýka len Obchodnej 
ulice v centre mesta, 
ale aj niektorých lokalít 
v mestskej časti Vra-
kuňa. 
 Vyzýva kompetentné 
orgány, aby začali konať 
skôr, než dôjde k tragickej 
udalosti.
 Ako uvádza staros-
ta v tlačovom vyhlásení: 
„V poslednom obdo-
bí sme svedkami ná-
silných útokov, ktoré 
v centre mesta dokon-
ca viedli k útoku s fatál-
nymi následkami. Po-
dobnú situáciu máme 
aj vo Vrakuni už niekoľ-
ko rokov. Viac ako 20 
rokov sa občania z oko-
lia Pentagonu domáha-
jú nastolenia poriad-
ku. Aby tadiaľ cez deň 
mohli pokojne chodiť a 
v noci pokojne spávať. 
Táto lokalita má dlho-
dobý problém s drogo-
vými dílermi a drogovo 
závislými občanmi.“ 
 Obdobný problém 
podľa neho pretrváva na 

Kazanskej ulici pred zdra-
votným strediskom, kde 
neprispôsobiví občania 
svojim správaním nielen 
v noci, ale dokonca aj cez 
deň obťažujú ľudí, požíva-
jú alkoholické nápoje na 
verejnosti či pokrikujú na 
okoloidúcich. 
 Mestská časť dlhodobo 
upozorňuje na roky nerie-
šený problém týkajúci sa 
bezpečnosti a žiada o po-
moc nielen mestskú, ale aj 
štátnu políciu vrátane pri-
mátora hlavného mesta.
 „Vítam síce doteraj-
šie kroky v tejto oblas-
ti, ale považujem ich 
za nedostatočné. Aj 
napriek tomu, že robí-
me maximum, sú limi-
ty, kde si už mestská 
časť nepomôže sama. 
Aj preto vyzývam všet-
kých kompetentných, 
aby začali tento prob-
lém riešiť teraz a nie až 
po tom, ako dôjde k tra-
gickej udalosti. 
 Pretože aj obyva-
telia Obchodnej ulice 
dlhé roky márne žiadali 
o pomoc. To naozaj 
musíme čakať až na 
incident s následkom 
smrti, aby kompetentné 

orgány začali konať?“ 
varuje Martin Kuruc.
 Vrakunská miestna sa-
mospráva k téme bezpeč-
nosti pravidelne organizuje 
okrúhle stoly. V spolupráci 
s mestom, políciou aj ob-
čianskymi združeniami 
iniciovala konkrétne kroky 
k zlepšeniu bezpečnostnej 
situácie v niektorých kri-
tických oblastiach. 
 Mestská časť posilnila 
kamerový systém aj zriadi-
la súkromnú bezpečnostnú 
službu v Pentagone.

(red, MČV)
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Magistrát nechce, aby mostné nájazdy Mostu SNP 
boli súčasťou národnej kultúrnej pamiatky
V zákonom predpí-

sanej lehote posla-
lo hlavné mesto Pa-
miatkovému úradu SR 
návrh s potvrdením 
pamiatkovej ochrany 
pre mostovku, pylóny, 
reštauráciu a sochu 
a zároveň požiadalo 
o vyradenie z pamiatko-
vej ochrany pravobrež-
ný mostný nájazd 
a ľavobrežný mostný 
nájazd. 
 Pre Bratislavský ku-
riér to potvrdil magistrát. 
Ako nás ďalej informoval, 
hlavné mesto rozporovalo 
argumentáciu Pamiatko-
vého úradu SR, aby most-
né nájazdy boli zahrnuté 
do návrhu na vyhlásenie 
Mosta SNP za Národnú 
kultúrnu pamiatku (NKP). 
Podľa magistrátu tieto ob-
jekty nemajú žiadnu pa-
miatkovú hodnotu, a to 
z hľadiska historických, 
spoločenských, krajinných, 
urbanistických, architek-
tonických, vedeckých, 
technických, výtvarných 

alebo umelecko-remesel-
ných hodnôt. Tak ako je to 
uvedené v § 2 (2) Zákona 
o ochrane pamiatkové-
ho fondu. Podľa hlavného 
mesta by im preto nemala 
byť poskytovaná individu-
álna alebo územná ochra-
na v podobe vyhlásenia za 
kultúrnu pamiatku. Voči 
rozhodnutiu sa odvolala aj 
mestská časť Staré Mesto 
a spoločnosť Vydrica. Pre 

TASR to potvrdili pamiat-
kari.
 Most SNP vyhlásil Pa-
miatkový úrad SR v máji za 
NKP. Most je podľa neho 
hodnotným architektonic-
kým a technickým dielom 
20. storočia, dokladujúcim 
dobové stavebné vzopätie 
a stelesňujúci značnú časť 
princípov moderny. Pri-
mátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal reagoval na toto 

rozhodnutie na sociálnej 
sieti slovom „konečne“. 
„Toto zvýšenie ochrany 
diela veľmi oceňujem,“ na-
písal. O niekoľko dní sa 
však hlavné mesto voči 
rozhodnutiu pamiatka-
rov odvolalo. Pamiatkari 
to však vidia inak. Esta-
kády zahrnuli do vyhláse-
nia, lebo ich považujú za 
technickú, koncepčnú a aj 
funkčnú súčasť mostného 
diela architekta Jozefa Lac-
ka. „Počas správneho 
konania, ktoré prebie-
halo asi pol roka, nás 
na skutočnosť zámeru 
ich odstránenia magis-
trát, ani mestské časti 
Staré Mesto a Petržalka 
neupozornili a vo svo-
jich vyjadreniach túto 
skutočnosť ani raz neu-
viedli,“ uviedol Pamiatko-
vý úrad SR. „Až do vydania 
tohto rozhodnutia odvo-
lacieho orgánu sa naďalej 
na most vzťahuje ochrana,“ 
podotkli pamiatkari.

(rl, tasr, foto BK)

Hluk z diaľnice D2 stále neutícha, výstavba 
protihlukovej steny pri Dúbravke a Lamači viazne

Začiatkom leta 2016 
informovali mé-

diá o tom, že výstav-
ba protihlukovej steny 
na diaľnici D2 pri La-
mači de Dúbravke sa 
opäť odkladá. Národná 
diaľničná spoločnosť 
(NDS) vtedy odhadla 
ako možný začiatok 
výstavby druhý polrok 
2017. 
 Dnes sme tiež na za-
čiatku leta, ale je rok 2018 
a NDS Bratislavský kuriér 
informovala, že intenzív-
ne zabezpečuje prípravu 
protihlukových opatrení 
na diaľnici D2 v mestskej 
časti Lamač a Dúbravka.

Protihluková stena má 
aj odporcov...
 NDS uvádza, že vzhľa-
dom na pripomienky 
účastníkov konania, ktorí 
sú proti výstavbe protihlu-
kovej steny a činností, kto-
ré sú s výstavbou spojené, 
bolo 16. apríla 2017 vyda-
né rozhodnutie Minister-
stva životného prostredia. 
Rozhodnutie stanovuje, že 
výstavbu je potrebné po-
sudzovať podľa zákona 
o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie 
(EIA). 
 „Až po ukončení vyš-
šie uvedeného procesu 
posudzovania, je možné 
požiadať o vydanie ďal-
ších povolení, t.j. vydanie 
územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia. 
Procesné lehoty stanovené 
príslušnými zákonmi NDS 
nevie ovplyvniť. Teda až 
po ukončení procesu EIA 
je možné zahájiť projek-
tové práce, uviedla pre Br. 
Kuriér Národná diaľničná 
spoločnosť.
 Kontaktovali sme aj mi-
nisterstvo životného pros-
tredia, aby nás informovalo 
v akom štádiu je posudzo-
vanie podľa EIA. Uvied-
lo: „Navrhovateľ Národná 
diaľničná spoločnosť musí 
vypracovať a ministerstvu 
predložil Správu o hodno-
tení – ťažiskový dokument, 
ktorý prejde procesom po-
súdenia. Správa o hodno-
tení nebola na ministerstvo 
k dnešnému dňu doručená.
Navrhovanú činnosť mi-
nisterstvo dôsledne posú-
di podľa zákona a priestor 

vyjadriť svoje pripomienky 
dostane v rámci procesu 
posúdenia aj verejnosť. 
Výsledkom celého procesu 
EIA bude vydanie záve-
rečného stanoviska, ktoré 
však v žiadnom prípade 
nenahrádza stavebné po-
volenie“.
 Ako nás NDS ďalej in-
formovala, protihluková 
stena bude umiestnená 
pozdĺž diaľnice D2. Začína 
sa v úseku od km 55,071 
pri križovaní s komuniká-
ciou II/505 a končí v km 
57,827 pred vjazdom na ČS 
PHM OMV. Realizáciou 
protihlukových opatrení 
sa jednotlivé väzby na oko-
litú zástavbu a napojenie 
na existujúci komunikačný 
systém nezmení. V danom 
úseku diaľnice D2 ostávajú 
zachované všetky križo-
vania s cestnou i železnič-

nou sieťou. Dĺžka trasy 
je 2 756,00 m. Projektová 
dokumentácia rieši osade-
nie protihlukových stien 
po oboch stranách diaľnice 
ako aj v strednom deliacom 
páse.
 „V priebehu marca 2016 
bola prevzatá projektová 
dokumentácia. Následne 
v apríli 2016 bola doku-
mentácia stavebného zá-
meru odstúpená na MDV 
SR za účelom výkonu štát-
nej expertízy. 
 Na predmetný úsek 
diaľnice D2 bolo spraco-
vané -Oznámenie o zme-
ne navrhovanej činnosti 
v zmysle prílohy 8a záko-
na č. 24/2006 v znení ne-
skorších predpisov, ktoré 
bolo obratom odstúpené 
na MŽP SR v júni 2016,“ 
uviedla NDS. 

(rl, tasr, foto BK)

Pozdrav z Viedne
V roku stého výročia 

vzniku Československej 
republiky si isto netreba pri-
pomínať život a dielo jej za-
kladateľa Tomáša Garriguea 
Masaryka. Naša krajina je 
plná verejných priestran-
stiev a pamätných miest, 
ale ako je na tom susedné 
Rakúsko? Mesto Viedeň si 
pripomína Masaryka hneď 
dvomi pamätným tabuľa-
mi. V roku 2005 slovenské 
veľvyslanectvo v spolupráci 
s českým veľvyslanectvom 
a krajanskými spolkami Če-
chov a Slovákov vo Vied-
ni osadilo pamätnú tabuľu 
prezidentovi Masarykovi na 
priečelí budovy Akademic-
kého gymnázia na námes-
tí Beethovenplatz 1, ktorá 
okoloidúcim návštevníkom 
pripomína, že zakladateľ 
Československej republiky, 
fi lozof Tomáš Garrigue Ma-
saryk maturoval na Akade-
mickom gymnáziu v roku 
1872. Masaryk po skončení 
ľudovej školy v Hodoníne 
a krátkom štúdiu na stred-
nej škole v Hustopeči na 
popud svojich bývalých uči-
teľov navštevoval klasické 
gymnázium v Brne a neskôr 
vo Viedni, kde napokon aj 
v roku 1872 zmaturoval. 
Akademické gymnázium vo 
Viedni je najstarším gymná-
ziom vo Viedni. Bolo založe-
né v roku 1553 z iniciatívy 
kráľa Ferdinanda I. rádom 
jezuitov. Jeho založenie bolo 
súčasťou veľkého reform-
ného procesu, ktorý mal 
odstrániť dôsledky nábo-
ženského rozpadu a protes-
tantského vplyvu na klérus 
a viedenských profesorov. 
Vzdelávanie zjednocovalo 
sprostredkovanie vedeckých 
poznatkov a náboženské 
vzdelávanie a prebiehalo 
v latinčine. Vtedajším cie-
ľom výuky bolo získavanie 
dorastu pre rád a kreovanie 
duchovnej elity, mladých 
mužov, ktorí by boli vzorom 
mravných hodnôt a neskôr 
verní a spoľahliví úradní-
ci. Po zrušení rádu jezuitov 
v roku 1773 pápežom Kle-
mentom XIV sa výuka sú-
stredila oveľa viac na histó-
riu, matematiku, nemčinu, 
literatúru a zemepis. Od 
polovice 19. stor. sa výuka 
sústredila viac na všeobec-
né vzdelanie na báze jazy-
kovo-historických a mate-
maticko-prírodovedných 
vedomostí. V roku 1849 
sa zaviedlo všeobecné 
osemročné gymnaziálne 
vzdelanie ukončené matu-
ritou, tak ako ho poznáme 
aj dnes. V priebehu 19. stor. 
sa gymnázium vyprofi lovalo 
na miesto vzdelávania sy-
nov z meštianskych rodín, 
predovšetkým z radov libe-
rálno-meštianskej kultúrnej 
viedenskej elity. Dlhé roky to 
bolo aj gymnázium s najväč-
ším podielom židovských 
študentov. Prvé študent-

ky maturovali v roku 1886 
a 1887, najprv ako exter-
nistky. Absolventi gymnázia 
predstavujú dlhy zoznam 
osobností, ktoré výrazne 
ovplyvňovali spoločenský, 
vedecký a kultúrny život 
svojej doby a niekoľko dr-
žiteľov Nobelovej ceny. 
Poznanie tohto prostredia 
nám pomáha pochopiť aj 
osobnosť nášho prvého pre-
zidenta.
 Druhá pamätná tabuľa 
je umiestnená na budove 
na námestí Petersplatz 3, 
v úplnom centre Viedne. 
Pamätná tabuľa nám pri-
pomína, že v tejto budove 
počas svojich študentských 
rokov 1870 až 1873 žil uni-
verzitný profesor, poslanec 
ríšskeho snemu a prvý čes-
koslovenský prezident. Teda 
pekne po poriadku ako to 
v jeho živote išlo. Po matu-
rite študoval Masaryk fi lozo-
fi u na Viedenskej univerzite, 
ktorú absolvoval s doktorá-
tom v roku 1876. Téma jeho 
dizertačnej práce bola: 
„O podstate duše u Platóna“. 
Po pobyte v Lipsku, kde sa 
zoznámil aj so svojou bu-
dúcou manželkou sa opäť 
vrátil do Viedne a v roku 
1879 tu predložil svoju ha-
bilitačnú prácu: „Samovraž-
da ako sociálny hromadný 
zjav súčasností“, ktorá ho 
preslávila v akademických 
kruhoch, a na základe kto-
rej bol vymenovaný za súk-
romného docenta fi lozofi e 
na Viedenskej univerzite. 
V tomto období začal Masa-
ryk aj politicky vystupovať,  
a v roku 1891 bol zvolený za 
ríšskeho poslanca a poslan-
ca zemského snemu. V roku 
1907 bol opätovne zvolený. 
Ako poslanec bránil práva 
českého národa. Po černov-
skej tragédií ostro vystúpil 
proti tomuto uhorskému 
„barbarstvu“, ako to nazval. 
Jeho ďalší politický príbeh 
už dôverne poznáme. Náš 
prvý prezident teda prežil 
veľkú časť svojho života vo 
viedenskom prostredí, kto-
ré ho formovalo, a možno 
popri jeho silnom prvore-
publikovom príbehu na to 
zabúdame. 

Sven Šovčík
Prezident Slovensko-rakúskej 

spoločnosti priateľstva

Sven Šovčík
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Časť promenády medzi Mostom SNP a River Parkom 
je uzatvorená, prechod pre chodcov a cyklistov je tu sťažený

Vzhľadom na rekon-
štrukčné práce na 

dunajskej promenáde 
medzi Mostom SNP a 
River Parkom je pre-
chod chodcov a pohyb 
cyklistov na tomto úse-
ku od Rybárskej brány 
po River Park značne 
problémový. 
 Chodci musia buď 

prejsť úplne na opačnú 

stranu, teda k Zuckerman-

dlu, alebo sa predierať po 

trávniku popri frekvento-

vanej ceste. Cyklisti sú na 

tom ešte horšie. 

 Podľa nás je vyznačenie 

obchádzkových trás ne-

dostatočné. Aspoň tomu 

tak bolo v piatok 15. júna. 

Presvedčili sme sa o tom 

na vlastné oči. Videli sme 

napríklad, ako štvorčlenná 

rodina s deťmi na bicyk-

loch, zrejme zo zahraničia, 

tápala, kadiaľ môže po-

kračovať od uzatvorené-

ho úseku pri River Parku, 

smerom do centra mesta 

k Mostu SNP. Napokon sa 

dostali na trávu a časť úse-

ku prekonali aj po frekven-

tovanej komunikácii.

 Žiaľ, dodnes sme nedo-

stali odpovede na niektoré 

otázky, ktoré sme adreso-

vali staromestskej miestnej 

samospráve. Napríklad - 

koľko bude rekonštrukcia 

stáť, prečo do obnovy nie 

sú zainteresovaní aj in-

vestori okolitej zástavby, 

či aké novinky a atrakcie 

pripravuje samospráva 

v súvislosti s touto rekon-

štrukciou? 

 Mestská časť Staré 

Mesto pred viac ako me-

siacom oznámila, že od 

pondelka 4. júna 2018 za-

čína odstraňovať havarijný 

stav Dunajskej promenády 

v úseku River Park - Most 

SNP.

 Ide o posledný nezrevi-

talizovaný úsek promená-

dy, ktorý je v havarijnom 

stave a vyžaduje bezod-

kladnú opravu spevnených 

plôch, tvrdí Staré Mesto.

 „Plním tak sľub, ktorý 

som dal pri otvorení úseku 

Most Lafranconi - River 

park. Vymeníme povrch 

promenády, opravíme pre-

pady,“ povedal starosta Sta-

rého Mesta Radoslav Štev-

čík.

 Nový náter dostanú aj 

zábradlia balkónov v mú-

riku popri Dunaji a osa-

dia sa nové madlá. Keďže 

konštrukcia balkónov ne-

umožňuje osadenie dlažby, 

dostanú nový asfaltový 

povrch. Repasom prejde aj 

mobiliár promenády. Pro-

menáda bude v zúženom 

profi le prístupná chodcom 

aj cyklistom v zmiešanom 

režime. Práce budú prebie-

hať bez uzavretia prome-

nády, s výnimkou jedného 

až dvoch dní, počas kto-

rých bude strojovo odfré-

zovaný asfaltový povrch.

(rl, tasr, foto BK)

Lepšia doprava: Upozorňujeme na nedostatky 
po zavedení nových vlakových spojení

Občianske zdru-
ženie Lepšia do-

prava víta zavedenie 
nových osobných vla-
kov z Trnavy a Senca. 
Zlepšovanie ponuky 
vlakových spojov je 
dôležitým nástrojom na 
motivovanie občanov, 
aby využívali verejnú 
dopravu.
 Posilnenie dopravy po-

môže riešiť aj nedostatok 

kapacity v niektorých vla-

koch v rannej či odpolud-

ňajšej špičke. „Nerieši sa 

nedostatočná ponuka vla-

kov cez víkendy, keď jazdia 

osobné vlaky zvyčajne raz 

za dve hodiny. Pri takom-

to intervale volia často 

prepravu autom aj tí, kto-

rí inak používajú verejnú 

dopravu,“ hovorí predseda 

združenia Martin Fundá-

rek. 

 „Podľa nášho názoru by 

bolo lepšie zaviesť hodi-

nový interval cez víkend, 

než pridávať druhý spoj 

za hodinu v mimošpičko-

vom období pracovných 

dní.“ Za nešťastné považuje 

Lepšia doprava aj nepra-

videlnosť vlakov, t.j. nové 

vlaky nemajú  odchody 

v rovnakých minútach 

každú hodinu. Najviac to 

vidno pri vlakoch do Senca 

– 15 nových vlakov odchá-

dza v 9 rôznych minúto-

vých polohách. 

 V opačnom smere je 

zasa problémom prestup 

z linky S55 z Trnavy na lin-

ku S65 do Petržalky – pri 

niektorých vlakoch treba 

prestúpiť na stanici Brati-

slava predmestie, pri iných 

na stanici Bratislava-Nové 

Mesto a pri niektorých sa 

dá prestúpiť na oboch sta-

niciach. Niektoré vlaky tiež 

nebudú zastavovať na všet-

kých zastávkach, pretože 

inak by sa už do grafi konu 

nezmestili. V Pezinku za-

stávke v smere z Bratislavy 

v odpoludňajšej špičke ne-

zastavia hneď tri.

 Nemilé podľa Lepšej 

dopravy je aj to, že z Tr-

navy sa pridávajú spoje až 

po ôsmej hodine, v rannej 

špičke, keď sú najväčšie ka-

pacitné problémy, nebude 

pridaný žiadny vlak. Od 10. 

júna v integrovanej dopra-

ve jazdí viac regionálnych 

vlakov a mestských auto-

busov. 

 Na trasách z Trnavy 

a Senca do Bratislavy budú 

vlaky premávať v pracov-

ných dňoch v intervale 

každých 30 minút, v ran-

ných špičkách kratšie, a to 

každých 15 minút. K že-

lezničnej stanici Podunaj-

ské Biskupice bude okrem 

liniek 70 a 79 zachádzať aj 

linka 78, ktorá zlepší spoje-

nie Podunajských Biskupíc 

s mestskou časťou Ruži-

nov. Pri železničnej stanici 

Vajnory budú zlúčené linky 

54 a 52, pričom spoje budú 

premávať v skrátených in-

tervaloch každých 15 – 20 

minút. Tým dôjde k za-

bezpečeniu nadväzných 

spojení k vlakom S60 a S65 

a zlepší sa prepojenie mest-

ských častí Rača a Vajnory. 

 Obľúbená linka 50, kto-

rá premáva na železničnú 

stanicu Bratislava-Nové 

Mesto bude premávať čas-

tejšie, a to v intervale kaž-

dých 6 minút, vďaka čomu 

sa zlepší kapacita linky na 

celej jej trase. 

 (red, bid)

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



strana 7Rozhovor07 l 2018

Viac sprístupniť 
centrum Bratislavy 

chodcom i zjednodušiť 
využitie a starostlivosť 
o Námestie SNP a Ka-
menné námestie je zá-
merom projektu Živé 
námestie. 
 Zjednotenie a revitali-

záciu týchto námestí, ešte 

začiatkom mája prezen-

tovali iniciátori z Aliancie 

Stará Tržnica s partnermi 

a projekt odovzdali primá-

torovi Bratislavy Ivovi Ne-

srovnalovi na ďalší postup 

uskutočnenia premien aj 

preto, že veľká časť územia 

patrí hlavnému mestu.

 "Toto územie riešime 

dlhodobo a naším záme-

rom je nenáročnými zme-

nami verejný priestor zjed-

notiť. Mestu sme odovzdali 

sumárny základný materiál 

nielen 500-ročných zmien 

názvu Námestia SNP, ale 

aj jeho premeny z histo-

rického trhoviska a zhro-

mažďovacieho priestoru 

na parkovaciu plochu po 

roku 1989. Námestie v 20. 

storočí výrazne ovplyvni-

la výstavba štyroch budov 

v 30. rokoch, v roku 1949 

osadenie Stalinovej so-

chy v hornej časti. Tým sa 

zrušila fontána Karolíny 

Augusty, ktorá tam stála 

od roku 1828. Veľkým zá-

sahom bolo vybudovanie 

pamätníka hrdinov SNP v 

roku 1974, čo malo zabrá-

niť zhromažďovaniu ľudí. 

Obchodný dom Prior, do-

končený v roku 1968, zasa 

výrazne ovplyvnil Kamen-

né námestie," konštatoval 

riaditeľ aliancie Gábor Bin-

dics.

 Podľa neho z magistrá-

tu, archívu mesta a rôz-

nych inštitúcii zhromaž-

dili množstvo podkladov 

potrebných pre dokonalé 

zmapovanie súčasného 

stavu verejných priesto-

rov a vykonali na nich 

prieskumy. Napríklad zis-

tili 13 druhov zábran, päť 

druhov kioskov, sedem 

druhov odpadkových ko-

šov či 16 druhov kvetiná-

čov. 
 Pri zbere názorov ab-
solvovali 138 pracovných 
stretnutí realizačného 
tímu, vytvorili dotazník 
pre verejnosť, ktorý vyplni-
lo 1087 ľudí. Organizovali 
náučné vychádzky a tzv. 
fokusové skupiny v staro-
mestskom Senior centre, v 
rodinnom centre Prešpor-
kovo i so skupinami zrako-
vo postihnutých a imobil-
ných osôb. Na workshope 
WhatCity? zbierali pod-
nety na tému bezpečnos-
ti. Využili 269 podnetov 
o príjemných a nepríjem-
ných bodoch, ktoré ľudia 

pomocou kariet vyznačili 
na mape v Starej tržnici 
i 407 podnetov, ktoré za 
sedem rokov pribudli na 
portáli Odkaz pre starostu.
 Okrem Aliancie Stará 
Tržnica sa na projekte Živé 
námestie podieľa Inštitút 
SGI, architektonické štú-
dio 2021, Laboratórium 
architektúry krajiny a ďal-
šie inštitúcie. Výsledkom 
je množstvo informácií 
dostupných na webovej 
stránke zivenamestia.sk. 
Tie môžu slúžiť na vypí-
sanie architektonicko-ur-
banistickej súťaže na 
zmenu využitia verejného 
priestranstva a vytvorenie 
harmonického priestoru 
s regulovanou dopravou, 
obmedzením parkovania 
či vytvorením zón na sede-
nie.

(tasr)
Vizualizácie: zivenamestie.sk

Vizualizácie od zivenamestie.sk odzrkadľujú stav po re-

alizácii návrhov úprav, tzv. quick wins. Tieto úpravy boli 

navrhované ako časovo a fi nančne optimálne riešenia s 

čo najväčším pozitívnym dopadom na kvalitu priesto-

ru námestí. Mali by byť realizovateľné prakticky ihneď 

(po vyhotovení technických dokumentov) a existovať v 

priestore až do komplexnej úpravy námestí verejnou 

súťažou. Úpravy boli navrhované tak, aby nepredstavo-

vali bariéru pre neskoršiu súťaž ani utopenú investíciu v 

prípade, že sa dané prvky budú podľa výsledkov súťaže 

budú považovať za nadbytočné.

Architekt Branislav Kaliský: Mesto ide opačným smerom ako reálny vývoj Bratislavy.
(Dokončenie zo str. 1)
 
Kedysi sme k tomu robili v 
ateliéri rôzne štúdie. Ľudia 
z Aliancie ST nám spraco-
vávali, či už demografi ckú, 
etnografi ckú, i štúdie po-
hybov ľudí. No a Aliancia 
zobrala model tej štúdie, 
urobili ju na väčší rozsah, 
teda aj na celé Nám. SNP, 
aby vedeli, kadiaľ sa ľudia 
pohybujú, kde sú kolízne 
body a pod. Urobili všetko, 
čo v tejto fáze mala urobiť 
samospráva, teda mesto. 
 Čo sa mi na ich projek-
te, alebo zámere nepáči je 
to, že idú do hlbokého de-
tailu, čo by už nemala byť 
ich kompetencia. To, kam 
budú napríklad osadené 
nejaké stĺpiky, alebo kde 
bude detské ihrisko, by 
už oni nemali navrhovať. 
Mali zozbierať dáta, čo je 
tá exaktná časť a čo vlast-
ne malo urobiť mesto. Toto 
hodnotím veľmi pozitívne. 
Ale ako tieto dáta už vyu-
žiť v praxi, by malo podľa 
mňa robiť mesto a nejaký 
tím odborníkov, medzi 
ktorými by pokojne mohli 
byť aj ľudia, ktorí to robili 
pre spomínanú iniciatívu 
Živé námestie. Ale nesmie 
to byť odtrhnuté od reality, 
nesmie to byť odtrhnuté 
od mesta a má to mať vy-
slovene odbornú úroveň.

Prečo išla podľa vás 
táto iniciatíva za  hra-
nicu toho, čo by mali 
nejaké iniciatívy, alebo 
občianske združenie 
robiť?
B. Kaliský: Keď som sa 
na to pýtal, tak mi bolo 
povedané, že tento zámer 

majú hotový už relatívne 
veľmi dlho, snažili sa ho 
odovzdať mestu, no mesto 
sa iniciatívny nechytilo. Aj 
preto potom urobili akýsi 
svoj názor. Nedávno robi-
li prezentáciu tohto svoj-
ho zámeru pre mestských 
poslancov, ale zo štyri-
dsiatich piatich poslancov 
zastupiteľstva na ňu prišli 
dvaja... Takže nezáujem.

Na prezentácii pred mé-
diami deklarovali, že 
mesto by malo vypísať 
súťaž na riešenie spo-
mínaných verejných 
priestorov. Ale prečo 
niekto odovzdá v pod-
state komplexný návrh 
aj s detailnými vizuali-
záciami, ako by to asi 
malo vyzerať a potom 
chce na to súťaž...? Len 
kvôli orientácii, ako by 
to asi mohlo vyzerať?
B. Kaliský: Áno, kvôli 
tomu, aby si to ľudia vedeli 
trochu predstaviť. Musím 
povedať, že niektoré detaily 
z riešenia návrhu nie sú zlé. 
Napríklad pred bývalým 
Véčkom, dnes Kunsthalle,  
je také bočné parkovisko. 
Tam je návrh, že by sa táto 
plocha vydláždila, vzniklo 
by tam malé námestíčko 
so sedením a osadili by sa 
umelecké diela, ktoré by sa 
v nejakých časových inter-
valoch vymieňali. Tak toto 
si viem predstaviť, že by si 
mesto mohlo vziať za svo-
je, že to zrealizuje. Ale rie-
šenie celého námestia im 
určite neprislúcha.

Námestie SNP i Kamen-
né námestie sú vlastne 
centrom mesta, a teda 

ide o najhodnotnejší 
verejný priestor. Neza-
slúžil by si vypísanie 
vážnej medzinárodnej 
urbanisticko-architek-
tonickej súťaže magis-
trátom hlavného mesta 
SR? 
B. Kaliský: Určite, že by 
bola takáto súťaž potreb-
ná. Myslím si ale, že hlavné 
mesto nie je pri tejto štruk-
túre a pri tomto systéme 
riadenia aký je dnes, ko-
nečne činnosť mestského 
zastupiteľstva to aj potvr-
dzuje,  schopné vyprodu-
kovať relevantné súťažné 
podmienky a urobiť nor-
málnu súťaž. V podstate 
reálna súťaž spracovaná 
a vypísaná mestom, tu po 
roku 1989 ešte ani nebola. 
Vždy sa vybral spracovateľ 
a ten to potom robil. Takže 
potom tu vznikol aj druhý 
extrém a tým sú aktivisti. 
A dáva sa to do dvoch 
akýchsi protipólnych 
skupín, z ktorých v zása-
de ani jedno riešenie nie 
je správne. Príkladom je 
návrh parkovacej politi-
ky v štýle niečo schváľme 
a uvidíme, čo to urobí... 
Mesto necháva, aby tu nie-
čo rástlo a nedáva tomu 
koncepcie. Aktivisti majú 
svoj pohľad a mnohí chcú 
dať autá z mesta preč úpl-
ne, čo je ďalší extrém a ani 
jeden pohľad nie je dobrý. 
Ak to je cieľ, že raz ich tu 
nebudeme mať  a dokáže-
me sa obslúžiť bez nich, 
tak je to možno super ví-
zia, len to nie je plán, nie 
je to program a nevieme 
to urobiť hneď. Musí to byť 
rozpočítané na 15 – 20 – 
30 rokov. Dlhodobá vízia 

neexistuje, tu nevieme ani 
čo chceme za štyri roky...

Dnes už sme svedkami 
toho, že aj kvôli pasivi-
te samospráv, teda naj-
mä tých ľudí, ktorí sú 
priamo volení občanmi, 
preberajú iniciatívy rôz-
ni aktivisti, združenia, 
či nadácie a chcú ako-
by určovať, čo vo verej-
nom priestore bude a 
ako ho využiť. A keďže 
k tým rôznym návrhom 
nie sú adekvátne alter-
natívy, berie sa to ako 
hotová a správna vec... 
B. Kaliský: Je to v podsta-
te tak... a ľudia sa nechajú 
často zmiasť. Sami dob-
re viete, ako ľudia sledujú 
médiá. Keď sa napríklad 
urobí prieskum, že koľko 
ľudí  chce, aby sa zrušila 
osobná doprava v centre 
mesta a urobím to na vzor-
ke povedzme 2000 ľudí 
a spýtam sa povedzme cyk-
lokoalície, tak presne viem 
ako mi vyjde prieskum... 
Ja si napríklad myslím, 
že čo sa týka Kamenného 
námestia, tam by sa mal 
urobiť prieskum, ktorý by 
priniesol odpovede na to, 
čo si o tom priestore naprí-
klad myslia Staromešťania. 
Ďalej prieskum medzi náv-
števníkmi mesta – turista-
mi. Čiže vo výstupe rele-
vantné dáta. Títo chlapci 
zo Starej tržnice ukazujú 
že áno, takto sa dajú uro-
biť dáta, akurát, že oni ne-
majú ani peniaze, ani stav 
ľudí, ktorí ponúka mestská 
časť a mesto, aby to naozaj 
urobili poriadne. Nie že by 
to nechceli, ale na základe 
grantu a ochotníkov sa to 

nedá urobiť v takom roz-
sahu, aby to malo profesio-
nálnu úroveň. Ale mesto na 
to má legitimitu a vedeli by 
si taký prieskum dať urobiť. 
Napríklad aj prostredníc-
tvom mobilného operátora 
by si mohlo požiadať, aby 
mu urobil prieskum o po-
hybe ľudí. Ide samozrejme 
o utajované skutočnosti 
a súkromníkovi to nedajú, 
ale operátor pri zachovaní 
anonymity vie napríklad 
povedať koľko je medziná-
rodných čísiel, čiže aj tu-
ristov, akou rýchlosťou sa 
ľudia hýbu, či idú pešo, ale-
bo autom, kde je problém 
s upchávaním a podobne. 
To všetko by si mesto ve-
delo objednať. Aktivisti 
na to legitimitu nemajú. 
Robia to možno s dobrým 
úmyslom, ale vydávať ich 
dáta za relevantnú mierku 
nie je možné.

Samospráva bola zria-
dená, aby sa o veci ve-
rejné starala a riadila 
mesto a mestské časti. 
A buď sa nestará, alebo 
deleguje niekoho, aby 
sa staral...za ňu. Ale v 
tom prípade by to malo 
mať nejaké regule, nie?
R. Kaliský: Áno. A tam 
potom často chýba kon-
cepcia. Už som spomenul 
ako príklad aktivít Mic-
kiewiczovu ulicu, Obchod-
nú, Panenskú, Námestie 
SNP, Kollárovo nám a pod. 
Čiže vznikajú akési bodky, 
ničím neprepojené. Mala 
by to byť jedna veľká štú-
dia. Keď si všimnete len 
tie názvy, tak oni sú veľmi 
blízko seba. Akurát je to 
rozdelené na samostatné 

ulice. Čo sa vyrieši naprí-
klad na Obchodnej, vytlačí 
problém na Nám. SNP.
 Ale aby som odpove-
dal aj na otázku čo ďalej. 
S niekoľkými poslancami, 
ktorých to zaujíma, sme 
si túto štúdiu zobrali na 
naštudovanie. Predpokla-
dám, že niekedy v septem-
bri otvoríme projekt Živé 
námestia s našimi pripo-
mienkami a s tým, na čo 
by sa malo mesto zamerať. 
Akcentovať budeme aj to, 
aby nedošlo k omylu na 
magistráte, že túto štúdiu 
treba realizovať. Pretože to 
nie je ona, ale aby vedeli, 
že takéto niečo má začať 
mesto pripravovať detail-
nejšie a profesionálne. Ta-
kže ja osobne nehodnotím 
tú štúdiu negatívne. Hod-
notil by som ju tak, ak by 
sa zrealizovala. Na vyvo-
lanie tlaku na to, aby sa-
mospráva začala niečo ro-
biť, je to fajn. Ale ide skôr 
o názor, s tým že niekto 
ukazuje mestu, že je tu 
niečo zlé a  treba to riešiť. 
A ak to nebudete riešiť 
vy, tak to bude riešiť istá 
skupina ľudí, ktorá chce 
v tom prostredí prežiť. 
Podľa mňa nie je normál-
ne v civilizovanom svete, 
aby sa začala vytvárať ob-
čianska kontrola verejného 
priestoru, pretože mesto ju 
nerobí. V Bratislave to však 
začína byť nevyhnutnosť.

R.Lattacher
(Celý rozhovor si prečítajte 

na www.bakurier.sk)

Projekt Živé námestie zmapoval verejný priestor na Nám. SNP a Kamennom námestí
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Bieda a lesk Železnej studienky
(Dokončenie zo str. 1)

MHD
 Po Ceste mládeže na 
Železnej studienke jazdia 
rôzne druhy autobusov. 
Dopravný podnik sa snaží 
nasadzovať vozidlá na plyn. 
Myslíme si, že hromadnú 

prepravu na Železnej by 
mohli podporiť a zatrak-
tívniť povedzme vláčiky, 
jazdiace od Patrónky, alebo 
iné zaujímavé vozidielka, 
dokonca aj koče ťahané 
koňmi by určite ľudia vyu-

žili. Chce to nápad a nájsť 
trvalé fi nancovanie... Na 
Železnú studienku kedysi 
jazdili krátko aj trolejbu-
sy... Čo tak opäť natiahnuť 
troleje...?

Skelety budov
 Skelet nikdy nedokon-

čenej rybárskej reštaurácie 
obkolesuje už dlhé roky 
plot. Zdá sa, že to nikomu 
neprekáža. Čo robí roky 
štát, mesto, samosprá-
va a ďalšie inštitúcie, aby 
oslobodili toto zakliate 

územie a navrátili ho Bra-
tislavčanom? Napríklad 
by tu mohlo byť piknikové 
miesto - akási pikniková 
lúka. Ale je to asi len sen... 
Podľa našich dávnejších in-
formácií, aj tu sa vedie súd-
ny spor, podobne ako v prí-
pade Klepáča...Mesto i štát 
sú bezmocné....či nefunkč-
né...? Nevedia narábať 
s vlastnými pozemkami...

CESTA MLÁDEŽE
 Asfaltová Cesta mlá-
deže, ktorú po bokoch, po 
Rotundu, lemujú oranžové 
pásy pre cyklistov, dostá-
va zabrať najmä v zime. Aj 
preto je už deravá a potre-
bovala by reparáciu.
 A to najmä kvôli auto-
busom, ktorých technický 
stav pri ich prekonávaní 
dostáva zabrať...

(rl, foto BK)
Viac na www.bakurier.sk

Zanedbanú Filiálku spravujú Železnice SR, 
štúdia realizovateľnosti mešká

V kontexte nedávnej 
„kontroly“ primá-

tora Bratislavy, sta-
rostu Nového Mesta 
a zástupcu spoločnosti 
Immocap Group na za-
nedbanej a nefunkčnej 
stanici Bratislava - Fili-
álka, sme oslovili Želez-
nice SR. 
 Pýtali sme sa, aký vzťah 
majú ŽSR k tomuto objek-
tu, či tam niečo vlastnia 
a či sa budú, alebo nebu-
dú podieľať na plánovanej 
revitalizácii a sfunkčnení 
územia - vlakovej stanice.
Ako nás informovala ho-
vorkyňa ŽSR Martina 
Pavlíková, železničná 
stanica Bratislava - Filiál-
ka je v správe Železníc 
Slovenskej republiky. 
Mesto, ani mestská časť 
k nej nemajú žiadny vzťah. 
 Filiálka, jej využitie 
v rámci dopravného uzla 
Bratislava, je podľa M. 
Pavlíkovej predmetom 
štúdie realizovateľnos-
ti uzla Bratislava, ktorá 
sa pripravuje a hotová by 
mala byť do konca tohto 
roku. 
 „Štúdia dá odpoveď na 

otázku, či a ako by mala 
byť Filiálka do budúcnosti 
využitá, aký bude jej výz-
nam v rámci zapojenia do 
koľajovej dopravy v Bra-
tislave, v akom rozsahu a 
v akej podobe by mala do 
budúcnosti slúžiť,“ uviedla 
hovorkyňa ŽSR.

 Na našu otázku prečo 
štúdia už nie je hotová, 
keďže jej dokončenie sa 
plánovalo na začiatok toh-
to roka, dokonca aj skôr, 
odpovedala: „Štúdia mala 
byť hotová už vlani v lete, 
avšak v priebehu jej reali-
zácie do jednotlivých etáp 
vstupovalo veľa subjektov 

s novými a novými pripo-
mienkami, vrátane EÚ, ta-
kže termín sa predĺžil do 
konca tohto roka,“ dodala 
M.Pavlíková. Ako médiá 
v uplynulých dňoch infor-
movali, okrem podcho-
du (na Trnavskom mýte), 
v piatok 22. júna, primá-
tor Bratislavy kontroloval 
spolu so starostom mest-
skej časti Nové Mesto 
Rudolfom Kusým a Slavo-
mírom Jankovičom zo spo-
ločnosti Immocap Group, 
tiež železničnú stanicu Fi-
liálka de budovu Tržnice. 
„Za hlavné mesto si viem 
predstaviť takú postave-
nú de situovanú stanicu, 
ktorá nebude rušiť obyva-
teľov, nebude záťažou de 
bude pridanou hodnotou 

dopravnou i kultúrnou, 
no tiež v otázke zelene,“ 
povedal Nesrovnal. Podľa 
Kusého je ďalším krokom 
vytvoriť na stanici Filiálka 
park. Časovo to odhadol 
na rok až rok a pol.

(rl, tasr, foto BK)

Problém graffi  ti v Bratislave sa dá efektívne vyriešiť!

Roky sa ťahajúci ne-
úspešný boj proti 

graffi ti má pomerne 
jednoduché riešenie. 
Nie je to ale ešte tvrdší 
zákaz a represie, kto-
ré aj tak nie sú účinné. 
Ani donekonečna sa 
opakujúce odstraňova-
nie malieb, ktoré stojí 
mesto každoročne veľa 
peňazí. Riešením je vý-
ber a legalizácia špeci-
álnych plôch určených 
pre graffi ti tvorbu. Fun-
guje to inde v Európe 
aj vo svete. Tak pre-
čo si nezobrať príklad 
z okolitých európskych 
veľkomiest, kde už dáv-
no problém vyriešili, 
a neskúsiť to aj v Bra-
tislave?

Nekonečný problém 
v Starom Meste
 Aj vás trápi pohľad na 
pomaľované fasády histo-
rických budov, keď sa pre-
chádzate centrom mesta? 
Asi sa v duchu pýtate, pre-
čo s tým samospráva nie-
čo nerobí? Prečo doteraz 
nenašla účinné riešenie? 
Musím povedať, že pohľad 
na počmárané fasády bu-
dov priamo v historickom 
centre trápi aj mňa. Mies-
ta, ktoré najčastejšie nav-
števujú zahraniční turisti, 

ktoré by mali byť našou 
výkladnou skriňou a mali 
by sme byť na ne pyšní, 
sú často našou najväčšou 
hanbou. 
 Vďaka občasným potul-
kám po európskych metro-
polách som zistil, že účinné 
riešenie existuje. Funguje 
v Berlíne, Budapešti či vo 
Viedni, prvé lastovičky 
máme už aj na Slovensku, 
napríklad v Trenčíne a Pre-
šove.

Legalizácia plôch 
a ich kontrola
 Dal som si tú námahu 
a strávil pomerne dlhý čas 
komunikáciou s predsta-
viteľmi graffi  ti komunity 
v Bratislave. Chcel som po-
znať ich pohnútky, zmýšľa-
nie aj názor na celú vec. Tí 
starší a skúsenejší (s kto-
rými som sa aj ja stretol) 
si plne uvedomujú devas-
táciu verejných priestran-
stiev graffi  ti tvorbou 
a dôsledky nelegálneho pô-
sobenia hlavne mladých, 
začínajúcich grafi ťákov. 
Návrh riešenia prichádza 
priamo od ľudí z graffi  ti 
komunity. Oni sami chcú 
tento problém riešiť, chcú, 
aby „pouličné umenie“ 
bolo regulované a kontro-
lované. 
 Jedným z najúčin-
nejších preventívnych 
riešení je legalizácia 
vybraných špeciálnych 
plôch určených pre 
graffi ti komunitu a stre-
etartových umelcov, 
tzv. legálne zóny. Vy-
tvorením ofi ciálneho 
zoznamu plôch a ich 
poskytnutím graffi ti ko-
munite je reálna šanca 
sústrediť danú komu-
nitu a jej v súčasnosti 
devastačné výtvarné 
prejavy na plochy na to 
určené. Tým sa výrazne 
eliminuje množstvo ich 

počinov na historické 
budovy a ostatné plo-
chy v centre mesta. 
 Legalizáciou verej-
ných plôch určených 
na street art a graffi ti 
úspešne tiež znížime 
náklady na ich neustá-
le odstraňovanie. Na 
čistenie graffi ti sa totiž 
každoročne z mestské-
ho rozpočtu vyčleňuje 
suma približne 150 000 
eur! Pritom samotný 
čistiaci systém vráta-
ne anti-graffi ti náterov 
nielen že je drahý, ale 
v skutočnosti aj neúčin-
ný. Jedno odstránené 
graffi ti môže byť veľmi 
rýchlo nahradené no-
vým. Financie určené 
na odstraňovanie bude-
me vedieť určite lepšie 
využiť na iné potrebné 
aktivity v meste. 

V spolupráci 
s magistrátom
 Oceňujem, že tejto 
téme sa aktívne venuje aj 
bratislavský primátor, kto-
rý chce problém uspoko-
jivo vyriešiť. A som veľmi 
rád, že sme sa v tejto veci 
dohodli na spolupráci. Už 
v týchto dňoch vzni-
ká pracovná skupina, 
ktorej úlohou bude 
počas letných mesia-
cov pripraviť všeobec-
ne záväzné naradenie 
o legalizácii špeciál-
nych plôch pre graf-
fi ti tvorbu za presne 
daných podmienok. 
Verím, že to bude pre 
Bratislavu znamenať 
absolútny posun v tejto 
problematike, ktorého 
výsledkom bude čis-
tejšie a krajšie mesto. 
A o to nám predsa ide.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú 

časť Staré Mesto 

Príbeh Starej radnice 
-  virtuálna hra s fyzickým rozhraním
Múzeum mesta Bra-

tislavy (MMB) obo-
hacuje návštevu Múzea 
dejín mesta v Starej 
radnici o nový prvok 
– inštalovaný objekt 
– virtuálnu hru s fyzic-
kým rozhraním „Príbeh 
Starej radnice“. 
 V rámci uvedeného 
objektu, nastálo inštalo-
vaného v Starej radnici. 
Návštevníci sa dozvedia, 
ako postupne vznikala uni-
kátna stavba Starej radnice 
a čo sa v nej počas takmer 
700 ročnej histórie dialo. 
 Práca s objektom sľubu-
je zábavu, poučenie, relax 
pre deti, mládež a dospe-
lých. Dostupná bude kaž-

dému návštevníkovi. Pro-
jekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu 
umenia, hlavný partner 
projektu. 
 Pre verejnosť objekt – 
virtuálnu hru s fyzickým 
rozhraním „Príbeh Starej 
radnice“ sprístupnil MMB 
2. 7. 2018 ako darček pre 
návštevníkov v rámci Kul-
túrneho leta 2018. Virtuál-
ny „Príbeh Starej radnice“ 
vtiahne návštevníka do 
dejín významnej civilnej 
stavby v historickom jadre 
mesta. Stane sa tvorcom 
jednotlivých stavebných 
fáz architektúry Starej 
radnice, ktorú dnes chá-
peme ako komplex budov. 

Návštevník má možnosť 
pohybovať sa v čase a od 
14. storočia do 21. storočia 
a sledovať stavebný a histo-
rický vývoj Starej radnice. 
Virtuálny príbeh umožní 
návštevníkovi reálne po-
rovnať súčasnú podobu 
Starej radnice s jednotli-
vými etapy jej stavebného 
rozvoja, ktoré sú v súčas-
nosti neviditeľné. Práve 
tento moment sľubuje 
vzrušenie pri virtuálnom 
odhaľovaní stavebných 
fáz. Ďalší zámer projektu 
je v odhaľovaní príbehov 
vybraných reálnych ľudí 
z histórie prepojených so 
Starou radnicou.

(red, mmb)
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Chrám sv. Mikuláša: Jedna z bratislavských dominánt stále chátra. Nikoho to nezaujíma?
O chátraní jednej z 

bratislavských do-
minánt pod hradom, 
Chrámu sv. Mikulá-
ša, sme písali ešte v 
roku 2014! Odvtedy sa 
takmer nič nezmenilo. 
 Okoloidúci zahranič-
ní, či domáci turisti neve-
riacky krútia hlavami nad 
stavom tohto kostolíka. 
Čo robia zainteresova-
né inštitúcie v prospech 
záchrany tohto objektu? 
Pamiatkový úrad, mi-
nisterstvo kultúry, Staré 
Mesto, či hlavné mesto? 

Chrám sv. Mikuláša na 
Mikulášskej ulici pod 
Bratislavským hradom je 
už dlhodobo zatvorený. 
Podľa našich informácií 
patrí pravoslávnej cirkvi. 
Tento utešený objekt 
s bohatou históriou a jed-
na z dominánt hlavného 
mesta, by možno mohla 
slúžiť aj verejnosti i tu-
ristickému ruchu. Už pri 
letmom pohľade, cho-
dec prechádzajúci okolo 
kostola svätého Mikuláša 
pod hradom zistí, že je 
dlhšie uzatvorený. Pred 

vchodom je neporiadok 
z padajúcej omietky 
a častí obloženia fasá-
dy. Vidno len minimálne 
snahy o údržbu v podobe 
malej časti novej strechy 
od strany Bratislavského 
hradu. Je to veľká škoda, 
pretože ide o unikátnu 
stavbu. Podľa dostupných 
historických materiálov 
je to ranobarokový sa-
králny objekt postavený 
na mieste pôvodného go-
tického kostola pod hrad-
ným kopcom Bratislav-
ského hradu. 

 Riaditeľ Mestského 
ústavu ochrany pamia-
tok Ivo Štassel nás infor-
moval,  že kostolíkom sv. 
Mikuláša sa ústav zaobe-
ral pár rokov dozadu, keď 
odpadol kus kameňa zo 
sošky sv. Mikuláša.
 „Dali sme podnet na 
pamiatkový úrad, aby vy-
zvali majiteľa k náprave. 
Tiež som volal na Arci-
biskupský úrad BA, kde 
mi povedali, že objekt je 
majetkom pravoslávnej 
cirkvi a rímskokatolícka. 

cirkev neuvažuje s jeho 
kúpou. Na vedenie pra-
voslávnej cirkvi sa nám 
vtedy nepodarilo dovolať. 
Teraz však dáme znova 
podnet na Krajský pa-
miatkový úrad Bratislava, 
aby vyzvali majiteľa na 
nápravu stavu,“ informo-
val I. Štassel.
 Z ministerstva kultúry 
SR sme dostali informá-
ciu, že vlastník národnej 
kultúrnej pamiatky má 
právo MK SR požiadať o 
dotáciu. „V súťaži s iný-

mi projektmi odborná 
komisia navrhne pride-
lenie/nepridelenie dotá-
cie. Vlastník môže žiadať 
o dotáciu MK SR pri-
hlásením sa do projektu 
Obnovme si svoj dom 
(podprogram 1.1 Obno-
va kultúrnych pamiatok). 
Nová výzva pre žiada-
teľov by mohla byť opäť 
otvorená v septembri/
októbri 2018,“ uviedol re-
zort kultúry.

(rl)
Foto BK
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Legendárna komédia LORD NORTON 
a SLUHA JAMES sa vracia do Štúdia L+S
Legendárne predsta-

venie z konca 90-
tych rokov, vo fantas-
tickom podaní Mariána 
Zednikoviča a Stana 
Dančiaka de vracia na 
dosky Štúdia L+ S. 
 Pod predstavenie 
LORD NORTON a SLU-
HA JAMES (po 20-tich 
rokoch) sa herecky pod-
pisujú Ľuboš Kostelný 
a Jozef Vajda, autorsky Ján 
Snopko, réžie sa zhostil 
Michal Vajdička, scénu 
a kostými zabezpečil Pa-
vol Andraško, hudba a 
produkcia: Rudo Geri. 
Predstavenie prináša 
agentúra LECA. 
 Samotní tvorcovia 
obnoveného predsta-
venia hovoria, že je pre 
nich potešením a poctou 
stáť pri obnove a znovu-
zrodení tejto legendár-
nej komédie. Podľa nich 
Stano Dančiak a Marián 
Zednikovič pred 20-timi 
rokmi postavili laťku dob-
rej zábavy vysoko. Roky 
bola ich domovská scéna 
Štúdio L+S. Práve preto 
sa do týchto priestorov 
vracia táto mega úspeš-
ná komédia. Ako uvádza 
agentúra Leca, obnova 
kultového titulu LORD 
NORTON a SLUHA JA-
MES bola pre každého 
veľkou výzvou. Tvorcovia 
veria, že aj dnešná, nová 
generácia divákov si tento 
titul obľúbi a že tí, ktorí 

vtipné príbehy Nortona 
a Jamesa milovali, si rov-
nako obľúbia aj novú dvo-
jicu Ľuboša Kostelné-
ho a Jozefa Vajdu.
 Legendárne predstave-
nie z konca 90-tych rokov, 
vo fantastickom podaní 
Mariána Zednikoviča a 
Stana Dančiaka malo vyše 
600 repríz na Slovensku 
a v Čechách a CD nosi-
če tejto hry, ako jediné 
dostali 3 Diamantové, 9 
Platinových a 18 Zlatých 

platní. Za predaj tých-
to nosičov sa autor Ján 
Snopko stal dodnes naj-
predávanejším autorom 
hovoreného slova na Slo-
vensku. V novom pred-
stavení LORD NORTON 
a SLUHA JAMES si budú 
môcť diváci vychutnať ne-
zameniteľný humor, vese-
lé a netradičné príhody.

(red)
Domovská scéna: Štúdio L+S

Slovenské drotárstvo je vo svete výnimočným fenoménom

Z tradičného remesla 
potulných drotárov 

v súčasnosti prerástlo 
do umeleckej podoby.
 Tohto roku orga-
nizujeme už 5. ročník 
drotárskej výstavy, na 
ktorej sa predstaví vyše 
60 autorov zo Sloven-
ska a Česka.
 Každý rok si pozrú 
našu letnú výstavu tisíc-
ky návštevníkov. Okrem 
súčasných diel je prezen-
tovaná aj história sloven-

ského drotárstva. Návštev-
níci majú možnosť hlasovať 
o najkrajšie dielo výstavy.
 Minulý rok vystavovalo 
65 autorov 280 samostat-
ných diel. Výstavu počas 
2 mesiacov videlo 12 800  
návštevníkov z 55 krajín 
v celého sveta. Vernisáž 
dňa 4. júla o 17.00 v Justiho 
sieni Primaciálneho palá-
ca, srdečne vás pozývame.
 Otvorené máme od 
5. júla do 30 augusta,
7 dní v týždni od 10.00 

do 17.00, čiže i v ponde-
lok, keď sú múzeá a galé-
rie zatvorené. Slovenské 
drotárstvo je vo svete vý-
nimočným fenoménom. 
Z tradičného remesla po-
tulných drotárov v súčas-
nosti prerástlo do umelec-
kej podoby, príďte sa aj vy 
o tom presvedčiť.

Za Galériu drôtu 
Dagmar Juríková

viac na www.bakurier.sk

Hrad Devín: Sezóna 2018 je v plnom prúde
Národná kultúrna pa-

miatka Hrad Devín 
poskytuje od minulého 
roka opäť prístup na 
horný hrad, kde je nain-
štalovaná v jaskyniach 
stála expozícia Hrad 
Devín v 13. – 20. storo-
čí. 
 Ako informuje Mú-

zeum mesta Bratislavy 

(MMB), samotné múzeum 

vzniklo pred 150. rokmi. 

V roku 1868 začalo svoju 

nepretržitú existenciu a 

túto udalosť si MMB pri-

pomína po celý rok. 

 Výstava Magická 

osmička v dejinách Sloven-

ska, potrvá do 31. októbra. 

Mapuje dejiny územia Slo-

venska od roku 828 až do 

vzniku Slovenskej repub-

liky v roku 1993. Autormi 

výstavy sú Pavol Komo-

ra, Martin Besedič, Peter 

Tomčík. 

 Veľký záujem o vý-

znamné kultúrno-historic-

ké dedičstvo podnietia aj 

tento rok tradičné poduja-

tia, ale aj úplne nové akti-

vity. K stálym patria Rytieri 

na Devíne 2018, 7. 7. 2018; 

4. 8. 2018; 1. 9. 2018; 10.00 

– 18.00.

Tovarišstvo starých bo-
jových umení a reme-
siel pozýva aj tento rok 

na tradičné nedele, vždy 

na začiatku mesiaca. Ry-
tierom na jeden deň. 
Od mája máj do – augusta, 

okrem pondelka, si náv-

števníci môžu vyskúšať 

streľbu z luku, zmerať si 

svoje sily pri tréningu ry-

tierskych obratností a vo 

výučbovom stane sa do-

zvedia zaujímavosti z his-

tórie. 

Devínske povesti: 
8. 7. 2018; 12. 8. 2018; 2. 9. 

2018, 16. 9. 2018. Predsta-

venia sa opakujú o 15.00, 

16.00, 17.00. Zabávať bude 

všetkých šibalský šašo Vi-

gand a roztržitý Ján Taban-

čič, ktorí zahrajú a vyroz-

právajú divákom, čo všetko 

na Devíne zažili. 

(mmb, red)

Keď primátor a zastupiteľstvo 
sú na bojovej nohe. Trpí občan.
Na to, aby mesto 

mohlo dobre fun-
govať musí zjednosuše-
ne primátor ako jedna 
zložka moci kooperovať 
so zastupiteľstvom, ktoré 
tvorí 45 poslancov.  Dnes 
sú zasadnutia zastupiteľ-
stva jeden veľký cirkus, už 
sa takmer nepracuje, len 
bojuje. Možno už aj kam-
paňuje, veď komunálne 
voľby sa blížia. Nie je ta-
jomstvom, že zasadnutia 
končia fi askom, neuzná-
šaniaschopnosťou, bez 
prerokovania dôležitých 
bodov. Obvyklé sú mno-
hé obštrukcie rokovania. 
Stále nemáme napríklad 
funkčnú parkovaciu po-
litiku, neschvaľovali sa 
zmeny územného plá-
nu a mnohé ďalšie stra-
tegické veci. Rovnako 
mnohí obyvatelia, ktorí 

mesiace čakajú na svoj 
bod, nakoniec prídu na 
zasadnutie, presedia tam 
pol dňa a nakoniec sa ani 
nedočkajú rozhodnu-
tia. Efektivita je nulová. 
Potom sa čudujeme, že 
ľudia strácajú dôveru. 
Hádky, slovné urážky 
ani osobné animozity 
občanov nezaujímajú.  
Toto všetko by sa malo 
udiať na komisiách, gre-
miách, ale nie pred zrak-
mi obyvateľov. Neviem si 
predstaviť fungovať takto 
ďalšie štyri roky.  Dobrý 
primátor by mal ľudí spá-
jať a nie ich rozdeľovať.  
Vedieť sa vžiť do pozície 
toho druhého je kľúčová 
vlastnosť, lebo len tak je 
možné robiť kompro-
misy.  A rovnako by si 
mali do svedomia vstúpiť 
niektorí poslanci a uve-

domiť si, kto a prečo ich 
tam zvolil.  Chcelo by to 
viac racionality,  pokory a 
empatie.  A Vám voličom 
poradím vyžadovať me-
rateľné výsledky od svo-
jich poslancov  a podľa 
toho voliť. 

Katarína Augustinič
Poslankyňa 

Mestského zatupiteľstva 
za BA- Nové Mesto
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VIVA MUSICA! FESTIVAL 2018: Všetko o podujatí a kompletný program
Viva Musica! festival 
je už 14. rok neod-
deliteľnou súčasťou 
leta v Bratislave. Po-
čas jeho doterajšej 
existencie priniesol 
návštevníkom cel-
kom 285 koncertov, 
na ktorých vystúpilo 
viac ako 350 domá-
cich a zahraničných 
sólistov, hudobných 
zoskupení a orches-
trov. 
 Koncerty festivalu 
počas jeho doterajšej 
histórie navštívilo viac 
ako 135 000 divákov. 
Okrem bohatej ponuky 
exkluzívnych hudob-
ných podujatí v rámci 
hlavnej koncertnej série 
prináša počas leta kva-
litné umenie aj do verej-
ného priestoru, čím sa 
mu úspešne darí priťa-
hovať pozornosť nielen 
širokej verejnosti, ale aj 
zahraničných návštev-
níkov hlavného mesta. 
 V roku 2018 bude 
Viva Musica! festival 
prebiehať od 12. júla do 
25. augusta na rôznych 
miestach v Bratislave. 
Koncert Johna Mal-
kovicha sa presúva 
na august (nový ter-
mín v riešení / Stará 
tržnica).
 Koncert legendár-
neho amerického her-
ca Johna Malkovicha, 
ktorý sa mal pôvodne 
uskutočniť 6. júla 2018 
v Starej tržnici, organi-
zátori odložili. Dôvo-
dom sú Malkovichove 

neodkladné pracovné 
povinnosti. Hollywo-
odsky herec iba nedáv-
no oznámil natáčanie 
trojdielnej série príbe-
hov Agathy Christie 
pre BBC s názvom Th e 
ABC Murders, v ktorej 
si zahrá úlohu slávne-
ho belgického detek-
tíva Hercula Poirota. 
Z dôvodu predĺženia 
natáčania, ktoré zasa-
huje do termínu festi-
valu, sa koncert presúva 
na august. Nový termín 
je momentálne v rie-
šení. Všetky zakúpe-
né vstupenky zostanú 
v platnosti. Organizáto-
ri Viva Musica! festivalu 
sa ospravedlňujú všet-
kým fanúšikom, ktorí sa 
tešili na koncert Johna 
Malkovicha v pôvodne 
plánovanom termíne a 
nový termín oznámia 
čoskoro. V prípade, že 
návštevníkom nový ter-
mín nebude vyhovovať, 
bude možné požiadať 
o vrátenie vstupného 

prostredníctvom sie-
te Ticketportal – buď 
priamo na predajnom 
mieste, na ktorom boli 
vstupenky zakúpené, 
alebo na www.ticket-
portal.sk. 

Svetoznáme fi lmové 
melódie a’la Janoska 
Style
(12.7. / Stará tržnica)

 Odvtedy, čo v roku 
2015 na Viva Musi-
ca! festivale vypredali 
bratislavskú Starú trž-
nicu, absolvovali stov-
ky koncertov na troch 
svetových kontinen-
toch, úspešné koncert-
né turné v Amerike aj 
v Ázii, vydali debutové 
CD pod hlavičkou pre-
stížneho nemeckého 
vydavateľstva Deutsche 
Grammophon, za kto-
ré dokonca získali zlatú 
platňu.

Na Viva Musica! fes-
tival sa vracia fran-

cúzsky fenomén, 
čembalista Jean 
Rondeau
(15.7. / Veľký evanjelic-
ký kostol)
 Jean Rondeau tento-
krát do Bratislavy pri-
chádza s výnimočným 
projektom, v ktorom sa 
stretávajú dva zdanlivo 
nesúvisiace hudobné 
svety: klasická baroková 
hudba s bohato zdobe-
nou melodikou a rytmi-
kou hudby Orientu. 

Extravagantný ame-
rický organista Ca-
meron Carpenter do-
pĺňa pestrý program 
Viva Musica! festiva-
lu
(26.7. / Slovenský roz-
hlas)

Je to jeden z koncertov, 
ktorý jednoducho treba 
zažiť na vlastnej koži! 
Americký organista 
a skladateľ Cameron 
Carpenter patrí k naj-
výraznejším zjavom sú-

časnej klasickej hudby 
a 26. júla 2018 ho bude-
te mať možnosť počuť 
a vidieť v slovenskej 
premiére na Viva Musi-
ca! festivale.

Mari Samuelsen & 
Viva Musica! ensem-
ble
(2.8. / Veľký evanjelický 
kostol)

Nórska husľová vir-
tuózka Mari Samuelsen 
sa vracia na Slovensko 
s novým projektom 
From Bach to Glass, 
v rámci ktorého vzdáva 
hold dvom významným 
osobnostiam hudob-
ných dejín – nemec-
kému barokovému 
majstrovi Johannovi 
Sebastianovi Bachovi 
(1685-1750) a americ-
kému minimalisto-
vi Philipovi Glassovi 
(1937), ktorý na festi-
vale vystúpil aj osobne 
v roku 2015. 

Katarzia a jej neroz-
vážne piesne vo váž-
nych aranžmánoch
(9.8. / Stará tržnica)

Je originálna a svoj-
ská! Katarzia (vlastným 
menom Katarína Ku-
bošiová) je slovenská 
pesničkárka, poetka 
s vyhraneným hudob-
ným vkusom aj imi-
džom, ktorú netreba 
predstavovať. Je čer-
stvou držiteľkou ceny 
RHA v kategórii Singel 

roka za titulnú pieseň k 
fi lmu Piata loď – Kde sa 
slzy berú. 

Legendárny paríž-
sky súbor Ensemble 
intercontemporain v 
exkluzívnej premiére
(16.8. / Slovenský roz-
hlas)

V súčasnosti rezident-
ný súbor Philharmo-
nie de Paris založil 
v roku 1976 význam-
ný francúzsky skladateľ 
a dirigent Pierre Boulez 
a dnes patrí k elitným 
svetovým hudobným 
zoskupeniam v oblasti 
interpretácie súčasnej 
klasickej hudby a hudby 
20. storočia. 

Svetoznáme piesne 
z West side story vo 
hviezdnom obsadení 
Adriany Kučerovej 
a Pavla Bršlíka
(25.8. / Slovenské ná-
rodné divadlo)

Sopranistka Adriana 
Kučerová a tenorista 
Pavol Bršlík sa na Viva 
Musica! festival vracajú 
po dvoch rokoch a ich 
fanúšikovia sa už v au-
guste môžu tešíť na ďal-
ší výnimočný umelecký 
zážitok.

(red, vivamusica)
Foto: vivamusica 

Viva Musica! festival 2018 – prehľad programu:
12.7.  JANOSKA ENSEMBLE GOES HOLLYWOOD (Stará tržnica)
15.7.  JASMIN TOCCATA: Keyvan Chemirani, Thomas Dunford, Jean Rondeau 
  (Veľký evanjelický kostol)
26.7.  CAMERON CARPENTER: The American Organist (Slovenský rozhlas)
2.8.  MARI SAMUELSEN: From Bach to Glass (Veľký evanjelický kostol)
9.8.  KATARZIA & VIVA MUSICA! ENSEMBLE (Stará tržnica)
16.8.  ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN: Dronocracy (Slovenský rozhlas)
24.8.  JOHN MALKOVICH & I SOLISTI AQUILANI: Report on the Blind 
             (Stará tržnica)
25.8.  WEST SIDE STORY: Adriana Kučerová & Pavol Bršlík  
  (Slovenské národné divadlo)

Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786

LYUBE 09. december 2018
NTC Aréna Bratislava

vstupenky v sieti



Kultúrastrana 12 07 l 2018

Výnimočné zážitky v Bratislave
Slnko, oddych, pohoda, 
dobrá nálada, zážitky – 
jedným slovo LETO. 
Toto ročné obdobie sa 
v hlavnom meste nesie 
aj v znamení kultúrnych 
a umeleckých zážitkov. 
Festival Kultúrne leto 
a Hradné slávnosti Bra-
tislava 2018 je v plnom 
prúde, nech sa páči – 
inšpirujte sa programo-
vou ponukou.

Netradičné miesta na 
kultúrne zážitky
 Nielen Bratislavčania, 
ale aj turisti smerujú svo-
je kroky do bratislavských 
múzeí, galérií, divadiel či na 
hrad. Denne prechádzame 
okolo nádherných fontán, 
ktoré však akosi unikajú 
našej pozornosti. A preto 
vznikol nový programový 
cyklus s názvom Fontány 
ožívajú, ktorého cieľom je 
oživiť povesti a príbehy vy-
braných fontán prostred-
níctvom hudobnej, taneč-
nej a vizuálnej produkcii. 
Návštevníci si môžu po-
zrieť príbeh fontány Ženy 
s krčahom (8.7.) na Fran-
tiškánskom námestí, Ga-
nymedovej fontány (20.7.) 
na Hviezdoslavovom ná-
mestí, Maximilianovej 
fontány (8.8.) na Hlavnom 
námestí, Fontány s fi gú-
rou leva (19.8.) na Námestí 
SNP pred Starou Tržnicou 
a napokon aj Vtáčej fontá-
ny (31.8.) na rohu ulíc Ven-
túrska a Panská.
 V júni sa Hlavné ná-
mestie premenilo na ta-
nečnú kaviareň v štýle 30. 
rokov minulého storočia. 
Išlo o otvárací koncert 
nového hudobného cyklu 
s názvom Trúbenie z 
veže. „Ide o tematický cyk-

lus fanfárových koncertov, 
ktorý predstaví tvorbu hu-
dobníkov pochádzajúcich z 
Bratislavy,“ prezradil Vla-
dimír Grežo, riaditeľ BKIS, 
ktoré je hlavným organizá-
torom festivalu. Mnohí si 
myslia, že Johann Nepo-
muk Hummel je rakúske-
ho pôvodu. Opak je však 
pravdou - narodil sa v roku 
1778 v Bratislave a jeho 
tvorbu si môžete vypočuť 
12.7. z balkóna Primaciál-
neho paláca a 23.8. z Mi-
chalskej veže. Organizátor 
slovenského hudobného 
života, otec Bratislavskej 
lýry - aj takéto synonymá 
sú spojené s menom výni-
močného hudobníka Pav-
la Zelenaya. Jeho tvorbu 
si môžete vypočuť 26.7. z 
Michalskej veže. Jaj Zuz-
ka Zuzička a mnohé ďal-
šie evergreeny Františka 
Krištofa Veselého odo-
znejú 9.8. z balkóna Pri-
maciálneho paláca. Všet-
ky koncerty sa začínajú o 
20.00 hod.

Hudobné leto
 Počas leta stretnete na 
rôznych miestach Brati-
slavy hádam všetky hu-
dobné žánre. Na Hlavnom 
námestí ponúkne festival 
Music Square koncert 
Lektorov letnej jazzo-
vej dielne (4.7.). Poznáte 
WoodPack? Ide o drevený, 
ručne vyrábaný hudobný 
nástroj. A práve hre naň 
prepadli profesionálni 
hudobníci, ktorí vytvo-
rili skupinu WoodPack 
Brothers a ich tvorbu 
si môžete vypočuť 18.7. 
o 20.00 h. Záverečný júlo-
vý koncert na Hlavnom ná-
mestí bude patriť herečke a 
speváčke Lucii Lužinskej 
a skupine Boris Čellár 
Quintessence. Ich jazzo-
vé tóny si môžete vypo-
čuť 31. júla. Slovak Tango 
zinterpretuje slovenské 
evergreeny 15.8. No a 16.8. 
vystúpi slovenská hudobná 
legenda - Peter Lipa.
 Hudbou ožije aj Euro-
vea. 6. júla vystúpi Peter 

Lipa ml. so svojou sku-
pinou, 11.7. víťaz českej 
Th álie Peter Pecha, 13.7. 
bude koncert venovaný 
100. výročiu vzniku ČSSR 
a pamiatke Jozefa Šošoku 
v podaní českých a slo-
venských jazzových 
osobností. Janu Ga-
vačovú poznajú mnohí 
ako herečku. 18.7. sa však 
predstaví ako vynikajú-
ca speváčka a spolu so 
svojou kapelou predstaví 
jazzové, popové či latin-
ské piesne, a nebude chý-
bať ani francúzsky šansón. 
Zoskupenie špičkových 
jazzmanov, ktorí vystu-
pujú pod názvom Vlado 
Vizár Jazz Quintet, vy-
stúpi 20.7. Fanúšikovia 
zumby si prídu na svoje 
21.7., kedy Námestie M. 
R. Štefánika zaplatia ani-
mátori zumby pre deti aj 
dospelých a charizmatická 
speváčka Janka Čonková 
bude patriť záverečný júlo-
vý koncert v Eurovei - 25.7. 
Ak radi cestujete alebo 

naopak - túžite spoznávať 
vzdialené krajiny, no za-
tiaľ ste nenabrali odvahu 
vycestovať, spoznajte Is-
land (11.7.), Divokú Južnú 
Afriku (18.7.) alebo kraji-
nu čínskeho draka - Čínu 
(25.7.) aspoň z rozprávania 
skúsených cestovateľov v 
rámci Cestovateľského 
kina o 20.30 na Námestí 
M. R. Štefánika v Eurovea. 

A ak máte chuť začať deň 
cvičením, zájdite každý 
utorok o 7.30 k nábrežiu 
Dunaja a zacvičte si jogu 
v rámci podujatia Balans 
joga. Festival Eurovea po-
kračuje aj v auguste. Jeho 
program a program celého 
Kultúrneho leta a Hrad-
ných slávností Bratisla-
va si môžete pozrieť na 
www.bkis.sk 
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Livia Klausová: 
Bratislava je veľmi pekné a moderné mesto

S dnes už s býva-
lou veľvyslanky-

ňou Českej republiky 
na Slovensku Liviou 
Klausovou, sme sa 
krátko pozhovárali 
o jej vzťahu k Bratisla-
ve a o niektorých ďal-
ších témach.

Narodili ste sa v Bra-
tislave. Máte nejaký 
vzťah k hlavnému 
mestu Slovenska?
Bratislava je moje rodisko 
a práve preto bolo pre 
mňa veľmi príjemné prísť 
ako veľvyslankyňa na Slo-
vensko a do Bratislavy. Ale 
ja som nikdy v Bratislave 
nežila, ja som sa tu iba 
narodila. Takže pre mňa 
objavovanie Bratislavy, tej 
novej Bratislavy, bolo až 
teraz. A veľa vecí sa zme-
nilo.

Ktoré sa podľa vás 
zmenili k lepšiemu?
 V médiách sa stále ho-
vorí o doprave... Samo-
zrejme, že aj české fi rmy 
k tomu prispeli v podobe 
dodávok električiek, či 
trolejbusov. A zmenila 
sa aj z pohľadu výstav-
by. Povedala by som, že 
Bratislava je veľmi pekné 
a moderné mesto. Aj keď 
niektorým, ktorí pozna-
jú historickú Bratislavu, 
sa rozsah výstavby zdá až 
veľmi veľký, ale mne sa to 
páči.

Ako ste vnímali Brati-
slavu z pohľadu veľvy-
slankyne?
 Ten pohľad bol rov-
naký. Ľudia ma majú radi 
a Bratislava bola mojím 
pracoviskom a rodiskom. 
Ale počas štyroch rokov 
som sa snažila precestovať 
aj celé Slovensko. Nie ako 
turistka, ale vždy keď bolo 
nejaké podujatie, význam-
né výročie, kladenie ven-
cov, návšteva univerzity, 
tak som išla. Precestovala 
som mnoho slovenských 
miest. Možno ani Vy ste 
neboli v Sobranciach, Ka-
linove, Medzilaborciach, 
či v Kežmarku. Samozrej-
me, že musím spomenúť 
aj množstvo ďalších miest 

- Zvolen, Nitra, Trnava, 
Lučenec, Halič a pod. Po-
čas víkendov som totiž 
nejazdila domov, ale bola 
som na Slovensku. A sna-
žila som sa ukázať aj mojej 
rodine, hlavne Liptov, od-
kiaľ pochádza moja ma-
minka.

Existuje skupina ľudí 
ktorá neoslavuje vznik 
Českej republiky, alebo 
Slovenskej republiky, 
ale smútia za rozdele-
ním Československa. 
Ako to vnímate?
 Rozdelenie vnímam 
pozitívne. To, že sme dve 
krajiny, že obidvom našim 
krajinám sa ekonomicky 
a aj inak darí, že sme pev-
nou súčasťou všetkých 
medzinárodných inštitú-
cií, Európskej únie, to je 
vynikajúce. 
 Na druhej strane keď 
sa dvaja ľudia, alebo kraji-
ny rozídu, je to vždy smut-
né. Bola to ale vôla ľudí.
 V ére komunizmu bolo 
mnoho vecí tabu, aj otáz-
ka samostatnosti Sloven-
ska. Veľa, najmä mladších 
ľudí vôbec nevníma, že to 
bol dlhý proces, a že Čes-
ká a Slovenská federatívna 
republika vznikla omnoho 
včaššie. Som rada, že naše 
vzťahy, tak aj naše spo-
lužitie je výnimočné a je 
možno ešte lepšie, ako keď 
sme boli pokope. Určite k 
tomu prispelo aj to, že náš 
rozvod bol zamatový.

Čo by ste Bratislave 
zaželali do budúcnos-
ti?
 Aby sa vyvíjala dobre 
v oblasti dopravy a posú-
vala sa ďalej napríklad aj 
pri výstavbe mostov pod. 
Bratislava je špecifi cká 
a ste ohraničení tým, čo 
vám úprimne závidím a to 
Dunajom na jednej stra-
ne, Malými Karpatami na 
strane druhej – Kamzík 
a pod. Je to nádhera. Ale 
za to sa platí určitá daň 
v tom, že Bratislava má ur-
čité obmedzenia z hľadis-
ka rastu, teda rozširovania 
sa.

(rl)
Foto: Ján Luky

Livia Klausová rod. 
Mištinová (nar. 10. 
november 1943 v Bra-
tislave), je manželka 
bývalého prezidenta ČR 
Václava Klausa. Pôvo-
dom Slovenka. Vláda 
českého premiéra Jiřího 
Rusnoka koncom júla 
2013 súhlasila s vyme-
novaním Klausovej za 
veľvyslankyňu na Slo-
vensku. Vyštudovala 
obchodnú fakultu Vyso-
kej školy ekonomickej 
v Prahe, odbor zahra-
ničný obchod,získala  
diplom na Université 
Internationale de Scien-
ces Comparées v Lu-
xemburgu,  absolvovala 
štúdium na Europa In-
stituut v Amsterdame a 
má titul CSc. - kandidát 
vied.

Livia Klausová v pon-
delok 30. apríla ofi ciálne 
ukončila svoje pôso-
benie ako veľvyslanky-
ňa ČR na Slovensku. 
Manželka bývalého 
prezidenta ČR Václava 
Klausa na Veľvysla-
nectve ČR v Bratislave 
pôsobila od decembra 
2013. Veľvyslanci ČR 
sú štandardne do cu-
dziny vysielaní na štyri 
roky. Livia Klausová 
bola na Slovensku o 
4 mesiace dlhšie. Jej 
vyslanie na Slovensko 
presadzoval prezident 
ČR Miloš Zeman, ktorý 
sa kvôli tomu dostal do 
sporu s vtedajším šéfom 
českej diplomacie Kar-
lom Schwarzenbergom, 
napísal server iDNES.
cz. (tasr)
 Bratislavský pri-
mátor  Ivo Nesrovnal 
udelil Livii Klausovej 
tento rok Cenu primá-
tora. Udeľovanie cien 
sa uskutočnilo tradične 
v Primaciálnom paláci 
už po 26. raz. Ocenení 
laureáti získali sošku 
rytiera Rolanda, ochran-
cu mestských práv 
a výsad, ktorá je minia-
túrou sochy na Hlavnom 
námestí. L. Klausová 
získala cenu za osobi-
tý vzťah k Bratislave a 
mimoriadne zásluhy v 
rozvoji vzájomnej spo-
lupráce medzi Českou a 
Slovenskou republikou.

v predajniach
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BRATISLAVSKÝ ORGANOVÝ FESTIVAL
19. 6. – 17. 7. 2018

Bratislava, Pezinok

7. ročník medzinárod-
ného organového festi-
valu, ktorý každoročne 
rozširuje klasickú dra-
maturgiu organových 
recitálov o netradičné 
projekty v hlavnej úlo-
he s organom a komor-
né projekty.  K hlavným 
cieľom patrí popri kva-
litnej ponuke klasic-
kých recitálov oslovo-
vanie nového publika.

Prvýkrát na Slovensku 

a na objednávku BOF za-

znie hudba Fatsa Wallera 

s využitím organu. Ame-

rický spevák a klavirista bol 

prvým jazzovým hudob-

níkom, ktorý začal experi-

mentovať s organom. Jeho 

skladby naštuduje známy 

súbor starého jazzu Fats 

Jazz Band a za organom 

sa netradične predstaví 

jeden z najvýznamnejších 

slovenských klaviristov La-

dislav Fančovič.

 Na koncerte špičkového 

multižánrového organistu 

a fenomenálneho impro-

vizátora László Fassanga 

sa organ ocitne v priestore 

world music a jazzu a pri-

pomenie dva mimoriadne 

úspešné koncerty tohto 

maďarského organistu na 

BOF. V spolupráci s mul-

tiinštrumentalistom Baláz-

som Dongó Szokolayom 

budú okrem organu znieť 

gajdy, píšťalky ale aj saxo-

fón.

 Súčasná hudba dostane 

priestor na koncerte mi-

nimal a repetitive music 

s transkripciami diel Phi-

lipa Glassa. Do rámca re-

petitívnej hudby zapadne 

aj festivalová objednávka – 

nové dielo od Petra Zagara 

a improvizácie organistu 

Martina Baka. Minimalis-

tickú atmosféru vo Veľkom 

koncertnom štúdiu Sloven-

ského rozhlasu podčiarkne 

videoprojekcia. Už tradič-

ne sa jedným koncertom 

predstaví festival aj mimo 

Bratislavy – v pezinskom 

Kapucínskom kostole, kde 

zaznie recitál poľského or-

ganistu Bogdana Narlocha.

Koncertné priestory: 
Katedrála sv. Šebastiá-

na, Katedrála sv. Martina, 

Koncertná sieň Klarisky, 

Veľké koncertné štúdio 

SRo, Kapucínsky kostol v 

Pezinku.

PROGRAM JÚL:

Str 4. 7. Koncertná sieň 

Klarisky, 19.00
SWINGIN´ ORGAN!
Ladislav Fančovič a Fats 

Jazz Band (Slovensko)

Hudba Fatsa Wallera na 

organe! S prominentným 

sólistom a v slovenskej pre-

miére...

vstupné 10,- a 7,-

Ne 8. 7. Pezinok, Kapu-
cínsky kostol, 19.00
OUTSIDE BOF
Bogdan Narloch – organ 

(Poľsko)

vstupné dobrovoľné

Efektné organové miniatú-

ry na jedinom mimobrati-

slavskom koncerte

Ut 10. 7. Katedrála sv. 
Šebastiána, 19.00
ORGAN RECITAL
Klaus Kuchling – organ 

(Rakúsko)

vstupné 5,- a 3,-

Veľké diela organovej lite-

ratúry a hudba rakúskych 

autorov

Ne 15. 7. Slovenský roz-

hlas, 19.00
ORGAN GOES MINI-
MAL
Martin Bako - organ (Slo-

vensko)

Skladby Philipa Glassa, 

premiéra Petra Zagara, im-

provizácie Martina Baka... 

Všetko „minimal“, všetko 

„repetitive“...

vstupné 7,- a 5,-

Ut 17. 7. Katedrála sv. 
Šebastiána, 19.00
ORGAN FUSION
László Fassang – organ, 

Balázs Dongó Szokolay – 

dychové nástroje (Maďar-

sko)

Výnimočný zjav medzi or-

ganistami, multižánrový 

hráč a excelentný improvi-

zátor László Fassang opäť 

na BOF a opäť so skvelým 

hráčom na ľudových ná-

strojoch i saxofóne

vstupné 5,- a 3,-

Puškinovej ul. a vždy hodi-

nu pred koncertom v mies-

te jeho konania.

Dáždniková ulica na Nedbalovej ulici je otvorená

Galéria Nedbalka 
spolu s partermi, 

nedávno slávnostne 
otvorila historicky prvú 
bratislavskú Dáždniko-
vú ulicu. 
 „Na tomto projekte sme 
pracovali 3 roky a dnes vi-
díme nádherný výsledok“ 
povedala Miloslava Paško-
vá spoluzakladateľka a 
majiteľka galérie. Sme radi 
že Nedbalka spolu s part-
nermi priniesla do brati-
slavských ulíc niečo milé, 
z čoho majú ľudia poteše-
nie a radosť. 
 Dáždniková ulica v réžii 
Galérie Nedbalka sa inšpi-
ruje nádhernou krížikovou 
výšivkou z okolia Vajnor 
a maľbami Ľudovíta Fullu, 
ktoré nájdete vystavené 
v Galérií Nedbalka. Výšiv-
ky boli spracované na ná-
met Tomáša Kompánika, 
ktorý zmapoval všetky vý-
šivky bratislavského kraja 
vo svojej publikácii.
 Dáždniková ulica sa 
prvýkrát objavila v por-

tugalskom meste Águeda 
pri príležitosti festivalu 
Ágitagueda. Farebný fe-
nomén sa neskôr objavil 
v Rumunsku, Veľkej Britá-
nii, Nemecku, Španielsku, 
Kórei, Chorvátsku Talian-
sku a inde vo svete.
 Tento letný hit, ktorý sa 
nikdy neopozerá mal pre-
miéru v Bratislave v rámci 
Urban Art Festivalu preko-
naním rekordu v počte na-
raz otvorených dáždnikov 
na Nedbalovej ulici. Re-
kord sa podarilo prekonať 
vďaka podpore partnerov, 
ktorými sú Bratislavský sa-
mosprávny kraj a Krajská 
organizácia cestovného 
ruch, magistrát hl. mesta 
Bratislavy v rámci Ars Bra-
tislavensis, ďalej Reštau-
rácia Mecheche a Spolok 
Skrášlime Slovensko.
 Inštaláciu Dáždnikovej 
ulice si budú môcť náv-
števníci Bratislavy pozrieť 
celé leto až do 30.9.2018.

(red, nedbalka)
Foto: Nedbalka

Olympijský záver školského 
roka v Petržalke

29. júna tohto roku 
oslavovali spolu s Pet-
rom a Pavlom aj všetci 
školáci, keďže v tento 
deň v školskom roku 
2017/18 odzvonilo na-
posledy. Vysvedčenia 
si prebrali aj tisíce 
žiakov a študentov 22 
základných a 23 stred-
ných škôl v najväčšej 
mestskej časti Brati-
slavy. Aký bol záver 
tohto školského roka 
v Petržalke, sme sa 
opýtali predsedníčky 
petržalskej školskej 
komisie a námestníč-
ky primátora Bratisla-
vy Ľudmila Farkašov-
skej.
ĽF: Zhrnula by som to 
dvomi slovami – naro-
deninový a olympijský. 
Narodeninový pre dve 
z jedenástich ZŠ v zria-
ďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti – na Bu-
datínskej a Pankúchovej 
ulici, z ktorých prvá vy-
chováva a vzdeláva naše 
deti už 35 a druhá 30 
rokov. A olympijský pre 
všetky, pretože Petržal-
ka už niekoľko rokov or-
ganizuje v júni v našich 
školách olympijský deň 
v spolupráci so Sloven-
ským olympijským vý-
borom a viacerými ob-
čianskymi združeniami 
a neziskovkami. Tohto 
roku bolo toto poduja-
tie umocnené 25.výro-
čím vzniku Slovenského 
olympijského výboru. 
Deti sa na ňom vyšantili 
do sýtosti, z ocenení sa te-
šili – čo vám poviem, ako 
malé deti☺Tú nespútanú 
detskú radosť im občas 
úprimne závidím. 

BK: Ale narodeniny 
mali, ako ste spomí-
nali, aj dve petržalské 
školy...
ĽF: Nielen dve – tohto 
roku máme medzi naši-
mi ZŠ až päť oslávencov 
– okrem spomínaných aj 

ZŠ Černyševského, Holíč-
ska a Nobelovo námestie. 
Rada by som využila túto 
možnosť, zablahoželala 
oslávencom a poďakovala 
sa všetkým petržalským 
učiteľom za to, že nám 
otvárajú brány do života, 
i keď vstúpiť doň musíme 
sami...a kráčať ním tiež...
BK: Ale v júni bolo 
v Petržalke pre deti 
viac dôvodov na ra-
dosť.
ĽF: Ak hovoríme nie-
len o školákoch, jún bol 
v Petržalke k deťom na-
ozaj štedrý. Na Deň detí 
otvorili v bývalej MŠ na 
Žehrianskej nové jaslič-
ky, ktoré sú výnimočné aj 
v kontexte hlavného 
mesta – môžete v nich 
umiestniť bábätká už od 
pol roka. A na rozdiel od 
väčšiny súkromných jaslí 
sú veľkokapacitné - sú 
v nich tri triedy pre 40 
detičiek. Skrátka konečne 
klasické jasle, do akých 
chodili v Petržalke aj 
moje tri deti. Ja sa im te-
ším dvojnásobne, aj ako 
predsedníčka petržalskej 
školskej komisie. Okrem 
toho pribudol týždeň nato 
v Petržalke pri Chorvát-
skom ramene Detský svet 
– unikátny detský park, 
aký nám dosiaľ v našej 
mestskej časti chýbal. 
V spolupráci s hlavným 
mestom ho vybudoval 
investor Petržalka City 
za 800.000 eur na ploche 
pol hektára, detičky tam 
čakajú desiatky nových 
hracích prvkov, zanedlho 
napríklad aj historický 
kolotoč. A do tretice dob-
rá správa pre petržalské 
deti: 800.000 eur z euro-
fondov v rámci programu 
IROP, ktoré sa MČ ako 
vôbec najúspešnejšej po-
darilo získať v spolupráci 
s hlavným mestom na od-
borné učebne v desiatich 
petržalských základných 
školách. 

(bak)
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Hráči NHL sa pripravujú v Bratislave
V bratislavskom ho-

kejovom centre 
zameranom na indi-
viduálnu prípravu ho-
kejových hráčov HDC 
Slovakia sa, ako každo-
ročne tak aj tento rok, 
zišli na letnej príprave 
zaujímavé mená. 
 Už po niekoľko sezón 

sa tu pravidelne pripravu-

jú napríklad čerství olym-

pijskí šampióni Nikolaj 

Prochorkin a Bogdan Ki-

selevič, či slovenský re-

prezentant Martin Bakoš, 

ale aj reprezentant SR 18 

Adam Kormúth a samo-

zrejme mnohí iní.

 Tento rok je však pred-

sa len niečím výnimočný, 

pretože poslední dvaja me-

novaní sa môžu pochvá-

liť čerstvo podpísanými 

zmluvami s tímami NHL.

 Na Slovensko pred pár 

dňami pricestoval úradu-

júci olympijský šampión a 

hráč CSKA Moskva Bog-

dan Kiselevič, ktorý pod-

písal jednoročný 

kontrakt s 

t í m o m 

Florida 

Panthers. A to napriek 

tomu, že v Rusku mu, pod-

ľa informácií jeho agenta, 

ponúkali až 2,5 násobok 

platu, ktorý dostal na Flo-

ride. Na jeho rozhodnu-

tie mala, podľa jeho slov, 

vplyv aj skutočnosť, že s 

ním počítajú do prvej, 

alebo druhej formá-

cie a v tíme sa stret-

ne s ďalšou ruskou 

hviezdou, Jevgeni-

jom Dadonovom. 

Nečakaný prestup 

Martina Bakoša do 

NHL tímu Boston 

Bruins možno ra-

diť do kategórie 

m a l á 

sen-

zácia, pretože v priebehu 

mesiaca prakticky trikrát 

zmenil klub. 

 Po sezóne mal totiž 

pôvodne zamieriť do tímu 

Kometa Brno, využil však 

výkupnú klauzulu v kon-

trakte a podpísal zmluvu 

s tímom švédskej najvyššej 

súťaže Mora IK. Teraz je 

však všetko inak.

“Mám veľkú radosť. 
Je to pre mňa obrov-
ská výzva, ale treba 
povedať, že som len 
na začiatku cesty, pre-
tože mám dvojcestnú 
zmluvu a v tímoch NHL 
je veľká konkurencia, 
v ktorej sa budem mu-
sieť v prvom rade pre-
sadiť,” vyjadril sa k téme 

prestupu Bakoš, ktorý 

svoju letnú prípravu už 

tradične absolvuje v HDC 

Slovakia. “V petržal-
skom centre sa pripra-
vujem už po niekoľko 
rokov. Ich koncept in-
dividuálnej prípravy 
hokejového hráča 
sleduje súčasné top 
trendy a patrí medzi 
to najlepšie, s čím 
sa dá v tejto oblas-

ti stretnúť,” doplnil 

Bakoš.

 Kvalitná práca 

tohto špičkového ho-

kejového centra pod 

vedením generálne-
ho manažéra a býva-

lého hráča HC SLO-
VAN Bratislava 
Miroslava Laža sa 

pomaly šíri do celé-

ho sveta o čom svedčí 

pekne sa rozširujúca 

zahraničná aj domáca 

klientela.

 Najčerstvejším prí-

rastkom medzi hráčmi 

absolvujúcimi svoju letnú 

prípravu v HDC Slovakia 

je čerstvý držiteľ Gaga-

rinovho pohára Roman 

Abrosimov. Tento obran-

ca tímu Ak Bars Kazaň 

vynechal polovicu minu-

lej sezóny pre zranenie 

a po zotavení si vybral na 

prípravu práve petržalské 

hokejové centrum pre jeho 

vynikajúcu povesť medzi 

hráčmi KHL.“ Môj agent 

mi poradil, aby som prišiel 

na Slovensko, pretože sú 

tu výborné podmienky na 

prípravu a tréning pred no-

vou sezónou. Je tu so mnou 

aj veľa iných skvelých hrá-

čov,” uviedol Abrosimov. 

„V tomto centre mám 
skvelé možnosti pripra-
vovať sa na nový roč-
ník. Robia tu testovanie, 
diagnostiku, pripravia 
mi program a tréningo-
vý plán. Chcel by som 
sem chodiť každý rok,“ 
uzavrel tento 23-ročný 
„bek“ Kazane. S týmto 

hokejovým centrom, v sú-

časnosti sídliacim na petr-

žalskom zimnom štadióne 

sa spájali a spájajú známe 

mená slovenského ale aj 

svetového hokeja. V centre 

sa pripravovali hráči ako 

Richard Zedník, Michal 

Handzuš, Mário Bližňák, 

Martin Feherváry, či Ľubo 

Višňovský, ktorý je v sú-

časnosti aj ambasádorom 

tohto úspešného projektu 

a samozrejme mnohí ďalší.

(rl, red)

HC SLOVAN Bratislava spustil 
predpredaj permanentiek 
pre sezónu KHL 2018/2019

Už tradične sú v prvej 

vlne zvýhodnení 

doterajší majitelia per-

manentiek, ktorí v pr-

vých dňoch predpredaja 

obdržia z Ticketportalu 

osobný email s rezervač-

ným kódom, na základe 

ktorého si môžu uplatniť 

svoje predkupné právo 

na miesta z predchá-

dzajúcej sezóny. Až do 

piatku 10. augusta budú 

mať zároveň najvýhod-

nejšie ceny, priemerne 

o 30 až 80 eur (13 - 20 %) 

lacnejšie ako pre nových 

záujemcov.

 Paralelne s prvou vl-

nou prebieha predpredaj 

aj pre nových záujemcov 

o permanentky, ale za-

tiaľ iba na voľné miesta, 

ktoré nie sú blokované 

predkupným právom.

 Ceny sezónnych 

vstupeniek v porovnaní 

s vlaňajšou sezónou boli 

znížené v priemere o 50-

60 eur, v závislosti od 

sektorov. Každý držiteľ 

permanentky naviac do-

stane od klubu bezplatne 

permanentkovú kartu aj 

s funkciou HC SLOVAN 

Cashback Card. V prí-

pade, že si ju v priebehu 

sezóny aktivuje, z ceny 

permanentky sa mu po 

ukončení predaja vrátia 

3 % späť na účet v hoto-

vosti.

 V novej sezóne si 

bude môcť držiteľ per-

manentky “HC SLO-

VAN KHL 2018/19” 

vyberať až z 23 rôznych 

cenových kategórií (vrá-

tane sektoru na státie 

a rodinnej permanentky 

1+1) v rozpätí od 150 do 

600 eur. Cenová diferen-

ciácia je tvorená jednak 

kategorizáciou sektorov 

Zimného štadióna On-

dreja Nepelu (celkom 

5 rôznych kategórií, 

okrem státia a sektoru 

pre vozíčkarov), a tiež 

spôsobom predpredaja v 

troch rôznych časových 

a cenových vlnách.

 Všetky permanent-

ky, ktoré sú v ponuke, 

predstavujú výraznú 

zľavu oproti súčtu cien 

za individuálne zápaso-

vé vstupenky a fi xáciu 

ceny počas celej sedem-

mesačnej sezóny. Zľavy 

pre doterajších držiteľov 

permanentiek sa pohy-

bujú od 28 až do 39 %, 
v porovnaní so súčtom 

cien zápasových vstu-

peniek. Permanentkár 

môže ušetriť 78 až 151 

eur.

 Permanentky pla-

tia na všetky prípravné 

zápasy Slovana hrané 

v domovskej aréne (21. 

augusta proti Komete 

Brno a 28. augusta proti 

BK Mladá Boleslav) a ga-

rantujú predkupné prá-

vo za zvýhodnenú cenu 

na vstupenky v prípade 

postupu Slovana do play 

off . Súčasťou perma-

nentkového balíčku HC 

SLOVAN KHL 2018/19 

je viacero zliav, bonusov 

a akciových ponúk od 

klubových partnerov.

 Príjmy z ticketin-

gu zostávajú kľúčovou 

súčasťou rozpočtu Slo-

vana. Všetky príjmy 

zo vstupného poputu-

jú naspäť do klubu na 

bezproblémové zabez-

pečenie ďalšej sezóny 

s konkurencieschopným 

hráčskym kádrom a kva-

litnou organizáciou do-

mácich zápasov posky-

tujúcich pekný zážitok 

pre celú rodinu.

Ceny sezónnych vstupeniek HC SLOVAN Bratislava v sezóne KHL 2018/19:
Sezónne vstup.  Imobilní Státie Best Buy Budget Club Premium Prestige

Prvá vlna - zľavnené  150  150  270  300  360  380 400
Druhá vlna - noví "Early Bird"  200 200 300 340 420 460 480
Tretia vlna - noví "Last Minute" 200 220 320 360 450 490 520
Rodina 1+1   /// /// 400 440 540 570 600
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