Jurkovičovu
tepláreň už
rekonštruujú
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úkromný
investor
začína s rekonštrukčnými
prácami
na budove bývalej Jurkovičovej teplárne v
Bratislave. Ide o národnú kultúrnu pamiatku
(NKP), ktorá bude súčasťou polyfunkčného
komplexu s mestským
parkom.
Ten vyrastá v bývalej
industriálnej zóne medzi
ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. Náklady
na obnovu by mali dosiahnuť 11,5 milióna eur a práce by mali byť ukončené v
roku 2020. Stavbu podľa
architekta Pavla Paulínyho
obnovujú do autentického
vzhľadu, ktorý mala budova v 40. rokoch 20. storočia.
Stavebník
aktuálne
obnovuje vonkajší plášť
budovy, zachovaná zostane tiež časť muriva, jeho
poškodené časti vymenia
a nahradia novým murivom. Po konzultáciách s
Krajským
pamiatkovým
úradom v Bratislave zvolili
také, aby sa čo najviac podobalo tomu pôvodnému.
Poškodenie je totiž na
mnohých miestach značné, spôsobené či už zatekaním, poveternostnými
podmienkami alebo dodatočnými vstupmi, napríklad vedeniami či rúrami,
ktoré odstránia. Viaceré
časti na budove sa budú
šetrne čistiť, výmena čaká
aj okná. Tie by sa taktiež
mali charakterom a vizuálom približovať pôvodným
okenným výplniam.
Niektoré pôvodné industriálne artefakty však
zostanú zachované, ako
napríklad násypníky v kotlovej hale alebo pojazdný
žeriav v turbínovej hale.
Tie budú predstavovať akýsi odkaz na pôvodný účel
budovy.
Jurkovičovu
tepláreň
začali stavať v roku 1941 a
dokončili ju v roku 1944.
Tepláreň bola súčasťou
priemyselného centra Bratislavy, mimo historického
jadra mesta.
(tasr)

Začína obnova
Hlavnej stanice
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Kamenné nám. je
plné paradoxov

K

vým trasám cez Landererovu a Mlynské nivy.
"Štúdia potvrdila navrhovanú trasu Šafárikovo
námestie – Pribinova –
Košická – radiála Ružinov
Trasa je bezproblémovo
realizovateľná a je našou
víziou, aby bola zrealizovaná," povedal výkonný
riaditeľ J&T Real Estate
Pavel Pelikán.
Navrhovaná trasa sa
podľa neho javí ako najvýhodnejšia nielen z pohľadu prepravnej kapacity
a technickej realizovateľnosti, ale aj z hľadiska vedenia v priestore i investičných nákladov.

amenné námestie
je vo väčšinových
rukách
súkromných
vlastníkov, spoločností
Lordship a Tesco. Zvyšok má hlavné mesto,
ktoré sľubuje revitalizáciu mestských priestorov a odstránenie reklamy a predajných
stánkov.
Keďže pozemky a objekty na Kamennom námestí
spravuje viacero vlastníkov, je tam aj viac zámerov
a úmyslov. Lordship má
svoj známy projekt, Tesco
má svoj obchodný dom,
ktorý je podľa medializovaných informácií na predaj a
mesto má časť verejného
priestoru.
Spolu to zatiaľ vytvára „organizovaný“ chaos
v podobe demontáže predajných búd, ale aj osádzaní nových... tolerovania
bezdomovcov a „úrovne“
predaja, ktorý v centre
hlavného mesta nemá čo
hľadať. Námestie je už roky
známe ako špinavé, plné
bezdomovcov a asociálov
so slabou starostlivosťou o
verejné priestranstvá. Je aj
plné reklamných pútačov.
Do hry je zainteresovaný aj dávnejší súdny spor
medzi hlavným mestom a
spoločnosťou Intermont,
ktorá sa v roku 2007 zaviazala, že tam urobí podzemné parkovacie plochy,
plus zrevitalizuje mestské
priestory. Mesto v roku
2012 od zmluvy odstúpilo.
Súkromník reagoval žalobou na určenie neplatnosti odstúpenia. Súd v apríli
2017 vydal neodkladné
opatrenie, proti ktorému sa
mesto odvolalo.

(pokračovanie na str. 3)

(pokračovanie na str. 3)

O pár dní sa to začne,
prestavba najväčšieho
dopravného uzla si vyžiada
pevné nervy
(viac na str. 3)

Snahy o obnovenie legendárneho Električkový okruh môže byť
propelera pokračujú
realitou v priebehu 4-7 rokov

K

atamarán Kamzík,
ktorý premával 25
rokov ako historicky
posledný propeler medzi bratislavským Starým Mestom a Petržalkou, a ktorý už 15 rokov
chátra, by sa dal opraviť a spojazdniť. Myslí
si to bývalý lodný konštruktér Jiří Mandl.
Trup plavidla je podľa
neho v poriadku, zainvestovať by ale bolo potrebné
do výmeny a modernizácie
jeho agregátov a motorov.
"Je to opraviteľné. Trup je
zdravý, lebo vtedy sa železom nešetrilo. Druhá vec
sú agregáty a motory. Boli
použité jednoduché, primitívne, nedali sa zohnať
hocijaké.

Sú tam kamiónové motory a malé, jednoduché
prevodovky," uviedol na
stredajšej tlačovej besede
Mandl. "Pokiaľ by to fungovalo po Bratislave, nemusel
by byť problém, aby to fungovalo aj na elektropohon.
Treba ale zistiť, aké výkony
treba, prvé výpočty budú
najdôležitejšie,"
poznamenal Mandl. Prvé úvahy
o obnovení vyhliadkovej
lode na bratislavskom toku
Dunaja a o lodnom spojení
medzi Bratislavou a Šamorínom sa objavili začiatkom roka.
Nápad sa postupom
času rozdelil na dva samostatné projekty.
(pokračovanie na str. 2)

N

ový centrálny električkový
okruh
Bratislavy za zhruba
30 miliónov eur, ktorý by viedol po trase
Šafárikovo námestie,
Pribinova, Košická s
napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské
mýto, by mohol byť
realitou v priebehu
štyroch až siedmich
rokov.
Informovali zástupcovia developera J&T Real
Estate, ktorí tento električkový okruh v spolupráci s mestom pripravujú. Developer na základe
požiadavky mesta nechal
odborne preveriť prínosy navrhovanej trasy voči
alternatívnym električko-

Zrekonštruovaný podchod je v prevádzke od 27. augusta, už ho stihli zaplaviť aj prívalové dažde

P

odchod na Trnavskom mýte 27. augusta 2018 oficiálne
otvorili po jeho rekonštrukcii. Podchod bol
dlhé roky hanbou Bratislavy. Nové priestory
oficiálne odovzdal do
prevádzky primátor Ivo
Nesrovnal.
Revitalizácia podchodu

priniesla celkovú premenu
zázemia podchodu a vnútorných priestorov. Pribudla nová elektroinštalácia, osvetlenie, zrenovovali
sa povrchy podláh, stien i
stropov.
Vymenené boli všetky
eskalátory, vybudovali sa
výťahy, zrenovované boli
všetky vstupy do podcho-

du a úprava sa čiastočne
dotkla aj električkových
zastávok.
Primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal vnímal starý
podchod na Trnavskom
mýte ako hanbu Bratislavy,
preto víta jeho premenu.
"Prvýkrát v histórii bude
podchod vrátane prístupov
bezbariérový.

Rekonštrukcia podchodu je prvým krokom k vytvoreniu nového dopravného a spoločenského uzla
Bratislavy, ktorým sa stane
lokalita Trnavského mýta,"
povedal primátor.
Podchod bude po novom chránený 24-hodinovým kamerovým systémom a bezpečnostnou

službou. Pribudli aj nové
obchodné prevádzky, napríklad predajňa potravín,
lekáreň, papiernictvo, kvetinárstvo či kaviareň.
"Dali sme si veľmi záležať na skladbe jednotlivých
prevádzok. Chceme totiž, aby ľudia nebrali tento
podchod len ako spojnicu
prechodu z jedného bodu

do druhého, ale aby si tu
vybavili aj veľa služieb, ktoré potrebujú," skonštatoval Peter Lukeš, predseda
predstavenstva spoločnosti Immocap Group, ktorá
podchod obnovila.
(pokračovanie na str. 2)
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Snahy o obnovenie legendárneho
propelera pokračujú

(Dokončenie zo str. 1)
Možnostiam lodného spojenia hlavného mesta so
Šamorínom sa chce veno-

vať rezort dopravy, obnova propelera v Bratislave
sa dostala "pod patronát"
vedenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Práve na Úrade BSK
by mala v najbližšom čase
vzniknúť pracovná skupina, o ktorej sa však hovorí

už dlhšiu dobu. Tá by mala
zodpovedať viaceré otázky, napríklad to, či by sa
pre projekt zrekonštruoval
Kamzík, alebo by sa zabez-

pečilo nové plavidlo, kto
by ﬁnancoval rekonštrukciu, či aká by bola trasa
plavidla. Župný poslanec
Martin Borguľa, ktorý je
jedným z iniciátorov obnovy tradície propelera, si vie
napríklad predstaviť, že by
sa na prevádzke nemuseli

podieľať len samosprávy,
ale tiež súkromní investori, napríklad nákupné centrá na oboch dunajských
nábrežiach, pri ktorých by
propeler zastavoval. Jednou z alternatív je údajne
aj to, že by bolo plavidlo
začlenené do verejnej
dopravy a platil by naň
klasický cestovný lístok.
Poslanec si pritom nemyslí, že prevádzka propelera
by mala byť ﬁnančne náročná. "Máloktoré mesto
na Dunaji sa vie pochváliť
takouto tradičnou vecou.
My áno. Akú hodnotu má
110 rokov tradície? To je,
jednoducho, nevyčísliteľná
hodnota. A myslím si, že
v tomto meste sa míňajú
peniaze na oveľa nezmysluplnejšie veci, ako je práve niečo takéto tradičné,"
skonštatoval Borguľa.
(tasr, red, foto BK)
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Zrekonštruovaný podchod je v prevádzke od 27.
augusta, už ho stihli zaplaviť aj prívalové dažde
(Dokončenie zo str. 1)
Rekonštrukcie sa po
rokoch dočkal aj povrch
Trnavského mýta. Pribudla
nová zeleň vo forme trvalkových záhonov a stromov.
Hlavné mesto opravilo
chodníky, vybudovalo bezbariérové prístupy k električkovým nástupištiam,
opravilo prístrešky na nástupištiach a obnovilo dopravné značenie. Mesto do
týchto povrchových úprav
investovalo 450.000 eur.
Celková výška investície
rekonštrukcie podchodu
je 4,1 milióna eur. Hlavné
mesto sa na projekte podieľalo sumou 1,6 milióna
eur a spoločnosť Immocap
Group investovala 2,5 milióna eur.
Bratislavu
začiatkom
septembra spláchli intenzívne dažde. Mesto
tvrdí, že ich zvládlo...
Bratislava sobotňajšie
(1.9.) intenzívne dažde
zvládla, po pár hodinách
bola prejazdná a podchody funkčné. Na bríﬁngu 2.
septembra, na mieste predtým zaliateho podchodu
na Trnavskom mýte, to tvrdil to bratislavský primátor
Ivo Nesrovnal.
„Prívalovým dažďom
a klimatickým zmenám
zabrániť nedokážeme. Čo
vieme, je pripraviť mesto a
jeho organizácie, aby škody po takýchto prívalových
dažďoch boli čo najmenšie.
To sme spravili,“ uviedol
primátor.

Podľa predsedu predstavenstva
Bratislavskej
vodárenskej
spoločnosti Zsolta Lukáča je však
problém so zatápaním
ciest a podchodov dlhodobý. Spôsobuje ho dažďová
voda, ktorá do Bratislavy
steká z Karpát. Kanalizácia, ktorá je primárne určená na splašky, ju nedokáže
pohltiť.
Nesrovnal
reagoval,
že mesto už vodozádržné
opatrenia realizuje, po júnových dažďoch začalo aj
s opravou vpustov. "Sú to,
samozrejme,
investične
obrovské náklady," pozna-

menal.
Voda v sobotu (1.9.)
okolo 17.30 h zatiekla aj do
novootvoreného podchodu na Trnavskom mýte.
Odstrániť sa ju podarilo do
19. hodiny, následne podchod dočistila upratovacia
služba.
Podľa prevádzkovateľov
podchodu voda nespôsobila žiadne škody. Priznali
však, že dážď odhalil menšie nedostatky, ktoré chcú
v najbližšom období odstrániť.
(tasr, red, foto fcb)

Bude povodie Vydrice
prírodnou rezerváciou?
A
KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA
CESTOVNÉHO RUCHU

MARTIN BORGUĽA
POSLANEC BRATISLAVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

VÁS POZÝVAJÚ NA

VYHLIADKOVÚ PLAVBU
LOĎOU PO DUNAJI
PROPELER JE SPÄŤ
(aspoň na jeden deň)

15. SEPTEMBER 2018, 10. – 17. HODINA
NÁSTUPIŠTE: PONTÓN PROPELER, RÁZUSOVO NÁBREŽIE
Vyhliadková plavba trvá 50 minút. Loď bude premávať každú hodinu, vždy so začiatkom o celej hodine.
Na presný čas plavby je potrebné sa prihlásiť na www.borgula.sk/vyhliadkovalod

Viac info: www.borgula.sk

V

povodí Vydrice pri
bratislavskej Rači
by mala vzniknúť prírodná rezervácia s najvyšším, piatym stupňom ochrany. Myslia si
to aktivisti z viacerých
ochranárskych
organizácií a iniciatív. Na
podporu zámeru zorganizovali petíciu, ktorú
už podpísalo viac ako
3500 ľudí.
Aktivisti zdôrazňujú, že
rekreačná funkcia územia
by ostala zachovaná, zastaviť chcú len ťažbu dreva a
lovenie zveri. "Výsledkom
bude zlepšenie rekreačnej
funkcie, zvýšenie bezpečnosti návštevníkov a aj
ochrany vzácnej prírody
horného toku riečky Vydrica," vysvetľujú v tlačovej správe. V súčasnosti
sa snažia od mestského

zastupiteľstva a primátora
hlavného mesta SR Bratislavy získať súhlas s vyhlásením prírodnej rezervácie
na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
Územie
navrhovanej
rezervácie sa nachádza v
Bratislavskom lesoparku
na hornom toku Vydrice medzi Peknou cestou,
Spariskami, Malým Slavínom a Bielym krížom. O
návrhu vyhlásiť povodie
rieky Vydrica za prírodnú
rezerváciu s piatym stupňom ochrany už bratislavskí mestskí poslanci hlasovali v roku 2013. Mesto
sa vtedy rozhodlo vyhlásiť
bezzásahové prostredie 50
metrov po každej strane
povodia Vydrice. Zámer
vytvoriť rezerváciu však
neschválilo.
(red, tasr)
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Bratislavské Kamenné námestie je plné paradoxov
(Dokončenie zo str. 1)
S mestom spolupracuje
na revitalizácii spoločnosť
Lordship, ktorá má aj projekt rekonštrukcie verejných priestorov patriacich
mestu. Nejasné je, prečo
je do celej veci zainteresované aj združenie Živé
námestie, za ktorým stojí
Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI.
Spoločnosť Tesco sme
oslovili s otázkami, či by
nám vedeli vysvetliť, prečo povoľujú na svojich
pozemkoch výstavbu a
prevádzku nových predajných búd napriek tomu,
že hlavné mesto má snahu
o revitalizáciu verejných
priestorov vrátane ich likvidácie? Koľko predajných
stánkov ste v tomto roku
povolili a prečo? A prečo
nespolupracuje na plánovanej revitalizácii Kamenného námestia s mestom a
Lordshipom?
Odpoveď spoločnosti
Tesco:
„Naša spoločnosť spolupracuje na revitalizácii
okolia Kamenného námestia s mestom Bratislava aj
so spoločnosťou Lordship,

vy,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana
Onufer.

pričom ako nedávno informovalo mesto, v súčasnosti už prebiehajú búracie
práce. Práve z dôvodu revitalizácie je jeden zo stánkov dočasne umiestnený
na pozemku Lordship, avšak vzhľadom na to, že bráni vstupu do Obchodného
domu My, aktuálne rokujeme s majiteľom a hľadáme
vhodnejšie umiestnenie. V
záujme vysporiadania niektorých zvyšných stánkov,
je situácia momentálne
v štádiu riešenia. Rekonštrukciu tejto oblasti chceme zrealizovať v súlade s
platným územným plánom, autorskými právami
a záväznými predpismi.“
(Eva Čekovská, Tesco)

Hlavné mesto v auguste oznámilo spustenie
postupnej rekonštrukcie
zanedbaného Kamenného
námestia v centre Bratislavy. Magistrát tvrdí, že
súdny spor nemá dosah
na rekonštrukciu námestia, ﬁrma však poukazuje
na neodkladné opatrenie,
ktorým súd mestu zakázal
nakladať akýmkoľvek spôsobom s pozemkami, na
ktoré sa vzťahuje nájomná
zmluva. „Keďže nájomca bol pasívny, nevykonal
žiadny úkon na pozemku
a dokonca prestal platiť
aj nájom, predošlé vedenie mesta sa rozhodlo po
piatich rokoch existencie
nájmu odstúpiť od zmlu-

Igor Ballo pre Bratislavský kuriér uviedol: „Súd
rozhodol, že odstúpenie
od zmluvy bolo neplatné
a mesto je okrem iného
v tejto súvislosti povinné uhradiť všetky súdne
trovy a poplatky. Spoločnosti INTERMONT a.s.
toto rozhodnutie zo strany
KS umožňuje voči mestu uplatniť si vzniknutú
škodu, ktorá mu vznikla
neoprávneným vypovedaním zmluvy. Ako už viete,
Okresný súd Bratislava
I vydal v tejto súvislosti
v máji 2017 neodkladné
opatrenie, ktorým súd
mestu zakázal nakladať
akýmkoľvek spôsobom s
pozemkami, na ktoré sa
vzťahuje nájomná zmluva.
Vedenie mesta, napriek
faktu, že na jeho čele stojí
právnik, však zdá sa absolútne nerešpektuje zákony
a právoplatné rozhodnutia
súdov. Situáciu preto naďalej riešia právni zástupcovia našej spoločnosti,“
dodal Ballo
(rl, foto BK)

O pár dní sa to začne, prestavba
najväčšieho dopravného uzla si
vyžiada pevné nervy
(Dokončenie zo str. 1)

S

tavebník
avizuje,
že čoskoro spustí
prvú etapu prestavby
mimoúrovňovej križovatky Prievoz, v rámci
ktorej vybuduje nové
zjazdy z diaľnice D1
smerom na Bajkalskú a
Slovnaftskú ulicu.
Vodiči preto musia
počítať s dopravnými obmedzeniami. Na tlačovej
konferencii na to upozornil manažér dopravy zo
spoločnosti D4R7 Construction Zdeněk Krejčí.
Po dokončení prestavby
križovatky Prievoz bude
podľa jeho slov mať každý
smer svoju vlastnú nájazdovú rampu, tak z diaľnice,
ako aj na ňu. „Túto stavbu
sme rozdelili po rokovaní s Krajským dopravným
inšpektorátom v Bratislave, políciou, magistrátom i ďalšími dotknutými
orgánmi do šiestich etáp
tak, aby sme čo najmenej
obmedzovali dopravu v
Bratislave,“ uviedol. Prvú
etapu by chceli spustiť už o
niekoľko týždňov, počítajú
s mesiacom október. Čakajú však ešte na potrebné

povolenia. Realizujú však
už prípravné práce v okolí
Bajkalskej ulice.
„Prvou etapou je vybudovanie nového zjazdu
z diaľnice D1 zo smeru
od Trnavy na Bajkalskú a
Slovnaftskú ulicu a to isté
z druhej strany z D1 zo
smeru Petržalky,“ spresnil
Krejčí. Vodiči sa budú musieť po spustení výstavby
pripraviť na dopravné obmedzenia i zhustenie premávky.
Stavebník však deklaruje, že sa bude snažiť minimalizovať dosah výstavby
na dopravu v Bratislave.
„Po rokovaniach sme navrhli obchádzkové trasy
tak, aby sa v čo najmenšej
miere zahustila Bratislava.
Zrealizovali sme dopravný
prieskum, aby sme dokázali skorigovať čas čakania v
zápchach,“ podotkol Krejčí.
Na dotknutých križovatkách na obchádzkových
trasách sa má podľa neho
napríklad aj predĺžiť zelený interval, aby bol prejazd
mestom čo najplynulejší.
(tasr,red)
Vizualizácia:D4R7
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Politik by mal byť aktívny, na to bol zvolený
Rozhovor
s
komunálnym
poslancom MARTINOM
BORGUĽOM, kandidátom na starostu
Starého Mesta, o jeho
vzťahu k Starému Mestu, odchode zo SMERu,
rozhodnutí kandidovať
aj plánoch pre Staré
Mesto v prípade, že
bude zvolený.

Na úvod dovoľte obligátnu otázku – prečo
ste sa rozhodli kandidovať?
Na priamu otázku
priama odpoveď. Chcem
posunúť Staré Mesto dopredu. A nie slimačím
tempom a kozmetickými
úpravami, ale výrazne a zásadnými zmenami. V komunálnej politike pôsobím
už dvanásť rokov, celý čas
som sa snažil byť aktívnym
poslancom, nielen pasívne
sedieť na zastupiteľstvách.
Zveľaďovať Staré Mesto
a mať za sebou viditeľné
výsledky. Myslím, že sa
mi veľa podarilo urobiť aj
z pozície poslanca, ale na
veľké zmeny je potrebný

vyšší mandát.
Rozhodnutie kandidovať neprišlo zo dňa na deň,
dlho som premýšľal, zvažoval aj váhal. Ale nakoniec
som sa rozhodol. Dnes, po
tých dvanástich rokoch, sa
už cítim dostatočne zrelý,
politicky skúsený, odborne
a manažérsky zdatný viesť
mestskú časť, v ktorej žijem od narodenia, kde pracujem a vychovávam svoje
deti.
Pokiaľ ide o spomínanú
aktivitu politikov - myslím, že veľa ľudí „svo-

jich“ miestnych poslancov ani nepozná. A tak
si politici vlastne môžu
dovoliť byť pasívni...
Bohužiaľ, je to tak. Komunálni poslanci sú často
anonymní, nestretávajú sa
s ľuďmi a nevedia, čo ich
trápi. Hoci presne na to
boli zvolení – riešiť problémy, ktoré ľudí trápia.
Ja mám zverejnené svoje
kontakty úplne všade, veľa
Staromešťanov ma pozná
osobne, ľudia mi úplne
bežne telefonujú, píšu. A ja
odpovedám a riešim každý
telefonát a každý e-mail.
Viete, možno si niekto
povie – „čo ten Borguľa
zasa chce, čo je taký proaktívny, čo si už nedá pokoj“.
Bohužiaľ, už sme si tak
zvykli na pasívnych, anonymných politikov, že aktívneho potom pokladáme
pomaly za prírodný úkaz,
niektorí možno dokonca
povedia, že je až otravný.
Asi aj ja som svojimi aktivitami niektorým ľuďom
sympatický a niektorým
menej, ale som presvedčený, že povinnosťou každého jedného politika je byť

aktívny a robiť pre ľudí. A
v komunálnej politike, kde
ste ľuďom omnoho bližšie a máte reálne možnosť
im pomáhať, to platí dvojnásobne. Keby všetci komunálni poslanci „makali
v teréne“, naše mesto by
vyzeralo úplne inak.
Kandidujtete ako nezávislý, nie je ale žiadnym
tajomstvom, že ste boli
členom SMERu. Kedy
ste zo SMERu odišli a
prečo?
Ako hovoríte, nie je
to žiadne tajomstvo. Zo
SMERu som odišiel v apríli
tento rok. A dôvody? Snažil som sa svojho času o veciach, ktoré sa mi nepáčili,
diskutovať na mieste na to
určenom – vnútri strany. V
súčasnosti, keď už nie som
členom strany, ak by som
sa k tomu vracal, mohlo
by to vyznieť ako ohováranie a hádzanie špiny. Tieto spôsoby vidíme medzi
politikmi až príliš často. Ja
som to nikdy nerobil a nechcem to robiť ani teraz.
Čo pokladáte za naj-

väčší problém Starého Mesta? A čo by ste
teda, v prípade zvolenia, urobili ako prvé?
Viete, to, ako Staré
Mesto dnes vyzerá, je výsledkom aj toho, aký má k
nemu vedenie samosprávy
vzťah. Ak by sme sa k verejnému priestoru správali rovnako ako k svojmu
bytu, domu či k svojej záhrade, vyzeralo by to tu
úplne inak. Chcem sa o
verejné starať rovnako ako
o svoje vlastné. Nechcem
mať len pekne zariadený
byt. Chcem mať aj peknú
ulicu, na ktorú vyjdem, aj
pekný park s upraveným
trávnikom, kam sa pôjdem
poprechádzať s rodinou.
Čo všetko a akým spôsobom chcem v našej
mestskej štvrti riešiť, nájdete v mojom volebnom
programe. Aby som bol ale
aj konkrétny – za najväčšie
problémy pokladám čistotu a parkovanie. Čistota
– už takmer sprofanované
slovo, ale ja verím, že Staré
Mesto nazaj môže byť čistejšie, ako je teraz. Chcel
by som priniesť markantnú

zmenu v čistote založením
staromestského komunálneho podniku. Žiadne externé ﬁrmy a nevýhodné
dodávateľské zmluvy. Zaviedol by som pravidelné
upratovacie čaty, a to hlavne v úplnom centre mesta
počas víkendov, aj kontrolné hliadky čistoty.
Parkovanie je ďalšia
téma, o ktorej sa viac rozpráva, ako koná. Môj cieľ
je jediný – zabezpečiť pre
Staromešťanov prednostné, bezplatné parkovanie.
A prísne postihovať tých
šoférov, ktorí nebudú dodržiavať pravidlá a parkovať tam, kde nemajú.
Určite chcem ďalej podporovať seniorcentrá a vytvoriť nové, zriadiť na staromestskom úrade linku
prvej pomoci pre seniorov.
Vrátiť do ulíc pochôdzkarov a zvýšiť počet policajných hliadok, aby sme sa
cítili bezpečne. Zastaviť
výrub stromov a dať závlahu do staromestských parkov. Mám pre Staré Mesto
jednoducho jasnú víziu a
plán.

Vláda SR: Hlavná stanica
Veľvyslanectvo USA má vraj záujem o nové sídlo
v Bratislave sa dočká obnovy v zahusťujúcej sa lokalite v zóne Eurovea a novom SND
V

H

lavnú
železničnú
stanicu v Bratislave
čakajú zmeny. Vláda SR
poskytne sumu 2,8 mil.
eur na modernizáciu a
rozvoj železničnej infraštruktúry a zveľadenie priestorov pre cestujúcich.
Avizované zmeny nedávno oznámil predseda
vlády SR Peter Pellegrini
spoločne s podpredsedom
vlády a ministrom ﬁnancií
Petrom Kažimírom, ministrom dopravy a výstavby
SR Arpádom Érsekom, primátorom Bratislavy Ivom
Nesrovnalom a generálnym riaditeľom ŽSR Martinom Erdössym.
Zámerom je, aby boli
viditeľné už na jar budúceho roka. „Sme povinní túto
stanicu vynoviť a dať ju
na úroveň 21. storočia pre
všetkých, ktorí sem den-

nodenne cestujú za prácou
alebo prichádzajú na výlet.
Tá investícia sem nie je
investíciou len pre hlavné
mesto, ale je investíciou,
ktorá sa dotýka všetkých
Slovákov aj turistov, ktorí
do Bratislavy prichádzajú,“
vyhlásil premiér Peter Pellegrini.
Rozpočet Železníc Slovenskej republiky je obmedzený, preto sa vláda
rozhodla vyčleniť takmer
3 milióny eur, ktoré ŽSR
umožnia
rekonštruovať
infraštruktúru. „Vyčleníme
spoločne na prvú etapu rekonštrukčných prác obnovy tejto stanice 2,8 milióna
eur,“ informoval predseda
vlády. Plánované zmeny sa
dotknú tak pôvodnej historickej budovy, ako aj jej
prístavby.
(red,ÚVSR, foto BK)

eľvyslanectvo USA
má údajne, podľa
informácií magistrátu,
záujem o vybudovanie
svojho nového sídla na
mieste súčasnej adresy
Dopravného podniku
Bratislava a.s. na Olejkárskej ulici.
Ide v podstate o zónu
Pribinova pri centre EUROVEA a pri novej budove Slovenského národného
divadla, kde sa denne premelú tisíce ľudí. Projekty
tu nielen rátajú s výstavbou ďalších polyfunknčých
komplexov, ale v súčasnosti je výstavba mnohých
bezprostrednom v okolí v
plnom tempe. Očakáva sa,
že v budúcnosti sa tu bude
denný pohyb ľudí bude postupne zvyšovať až na niekoľko desiatok tisíc denne.
Okrem toho doprava v
tejto lokalite bude maximálne vyťažená a napätá.
Podľa magistrátu má tam
záujem vybudovať svoje
sídlo Veľvyslanectvo USA.
Namiesto toho súčasného, umelo ohradeného, na
Hviezdoslavovom námestí.
Ako informuje hlavné mesto v tlačovej
správe, spolu s Veľvyslanectvom Spojených štátov
amerických v Bratislave
začínajú rokovať o zmene sídla veľvyslanectva.

Rokovania budú zamerané na lokalitu súčasného sídla Dopravného
podniku Bratislavy na
Olejkárskej ulici.
Veľvyslanectvo USA v
Bratislave identiﬁkovalo
ako možnú lokalitu práve
súčasné sídlo Dopravného
podniku Bratislavy, ktoré
by bolo vhodné pre novú
budovu Veľvyslanectva a
ktoré spĺňa bezpečnostné
štandardy. Mesto tento záujem vníma pozitívne a aj
v spolupráci s Dopravným
podnikom Bratislavy by
mali na túto tému začať ro-

kovania.
Veľvyslanectvo
má
záujem o odkúpenie nehnuteľností za účelom potrebných pre diplomatickú
misiu v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch a dlho
očakávaným sťahovaním
Veľvyslanectva USA Bratislava s bezpečnostnou
zónou okolo jeho budovy
z historického Hviezdoslavovho námestia.
Ambasáda USA mala
mestské
pozemky
na
Hviezdoslavovom námestí
a Paulínyho ulici prenajaté

od roku 2005. Veľvyslanectvo ešte v roku 2002 prijalo
bezpečnostné opatrenia v
podobne oplotenia budovy
aj v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z
11. septembra 2001.
Od roku 2016 sa neustále konajú diskusie zamerané na odstránenie
oplotenia z historického
centra mesta. Presídlenie budovy by tak bolo aj
vzhľadom k bezpečnostným opatreniam údajne
najvhodnejším riešením.
(rl, red, hmb, foto: BK)
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Napísali ste nám
Cyklisti si nezaslúžia obnovenie
vodorovného značenia?

Dobrý deň, bicyklujem
aktívne v Bratislave vyše
15 rokov a musím podotknúť, že výrazne vzrástol záujem o používanie
bicykla v Bratislave, nielen do práce, na nákupy,
ale hlavne na telesnú pohybovú aktivitu. Nielen
u jednotlivcov, ale aj u
celých rodín. Už dokonca
kandidáti na primátora
a starostov v Bratislave
sľubujú prechod z používania osobných áut na
MHD a bicykle.
Dobrá idea. Autám
patria komunikácie, na
parkovanie aj chodníky
aj sem-tam zeleň a pod.
Ale my cyklisti zatiaľ svoju pohybovú bezpečnosť
nemáme zabezpečenú.
Cyklociest a cyklochodníkov je málo, biele piktogramy na mnohých
komunikáciách už nevidieť, dokonca píšem už 2
roky všetkým kompetentným, aby sa na hrádzi v
Petržalke od hraničného prechodu Berg až po
vodné dielo v Čunove ob-

novilo stredové vodorovné
značenie (plná čiara a prerušovaná), vrátane Mosta
Apollo - nájazdové rampy
a mostový chodník pre cyklistov. Márne. Pritom je to
veľmi dôležité, oddeliť aj
vizuálne dva protichodné
smery, usmerniť do prúdov,
dospelých a deti, starších
a mladších, rýchlejších a
pomalších, cyklistov a korčuliarov. Máme síce tabule - Pokyny pre účastníkov
na hrádzi, ale toto dôležité
tomu chýba. Ani primátor,
ani starosta Petržalky, ani
SVP, ani Starz , nikto ešte v
tomto nič nevykonal. Po rekonštrukcii Dolnozemskej
obnovili vodorovné značenie a všade inde. A my cyklisti si to nezaslúžime tiež ?
V Bratislave asi nie. Náklady, však povrchovú úpravu
Lamačskej cesty robili dvakrát.
Za všetkých milovníkov
cyklistiky v Bratislave
Ing. Peter Bella
Ilustr. Foto: Archív BK

Pri Športparku Jama zostala
chátrajúca budova
Vážená redakcia, touto
cestou sa chcem poďakovať za zverejnenie fotograﬁí s upozornením na
alarmujú stav verejných
priestorov na Kamennom námestí. Medializácia tohto problému iste
urýchlila riešenie, nakoľko už tento týždeň začal
Magistrát s revitalizáciou tohto priestoru... Na
to, aký je stav v Medickej
záhrade som od starostu
BA SM odpoveď nedostala, napriek tomu, že som
ho na neporiadok v tomto parku upozornila.
Dovoľte, aby som
upriamila Vašu pozornosť na jednu budovu,
ktorá ostala po bývalom
cyklistickom štadióne v
MČ BA NM, kde sa vybudoval park Jama, ale
chátrajúca budova ostala, a tak neprispieva
ku koloritu parku svojou
ošarpanosťou. Je v dezolátnom stave, zo strany

parku prikrytá a zo strany
cesty obrastená divokými
stromami a burinou, rozbitými oknami, kde prespávajú asociáli...
Ani garáže v tesnej blízkosti akoby nikomu nepatrili a nepôsobia dobrým dojmom.
Oslovila som starostu
MČ BA NM, upozornila na
túto chátrajúcu budovou
pri parku Jama a čakám
na odpoveď. Pripomenula
som, že na budúci rok budú
v Bratislave MS v hokeji,
bude tu veľa zahraničných
hostí a budú vidieť síce príjemný park ale so strašidelnou, ošarpanou budovou v
pozadí...
Možno bude dobré opýtať sa komu budova patrí,
prečo sa nechala schátrať a
neopravila alebo nezbúrala.
S pozdravom
Ľudmila Gričová

Bratislavská integrovaná
doprava: Na ktorých linkách
prichádza k zmenám?

Bratislavský
samosprávny kraj (BSK) ako
objednávateľ prímestskej
dopravy v spolupráci s Bratislavskou
integrovanou
dopravou (BID) akceptuje
opodstatnené pripomienky, upravuje a dopĺňa odchody de príchody niektorých spojov, školských
autobusov. Všetky informácie majú byť dostupné
na na www.cestujemeponovom.sk .
Na linke 219 bol posunutý odchod spoja č. 24 z Borinky zo 7:30 na 7:20, vďaka čomu žiaci z Borinky
optimálne stihnú začiatok
vyučovania v ZŠ v Malackách.
Pre obrat vozidla bol cez
pracovné dni posunutý odchod z autobusovej stanice
zo 6:35 na 6:25 (vznik spoja
13). Cez víkendy a sviatky
sa odchod spoja 11 z autobusovej stanice nemení
- ostáva v čase o 6:35.
Na linke 520 bude doplnený spoj s odchodom z
Bratislavy, autobusovej stanice o 15:21, ktorý bude v
Pezinku vedený priamo až
na sídlisko Sever, pričom
následne bude pokračovať
na linke 522 aj na sídlisko
Muškát.
Na linke 525 bude pre
dopravu žiakov z Čiernej
Vody a Chorvátskeho Grobu do škôl do Senca zriadený spoj 301, ktorý bude
vedený už z Bratislavy, aut.
stanice (odchod 6:03), pričom zo zast. Čierna Voda,
Čerešňová pôjde o 6:41 a
zo zast. Chorvátsky Grob,
námestie o 6:51.
Príchod na žel. stanicu Senec bude o 7:11. Namiesto
neho bude zrušený pôvodný spoj 7 na linke 632 s odchodom z Bratislavy, aut.
stanice o 6:13.
Pre rovnaké spojenie môžu
cestujúci využiť spoj 3 linky 630, ktorý má nezmenený odchod z Bratislavy, aut.
stanice o 6:13, premáva cez
Ivanku pri Dunaji a Bernolákovo, príchod do Senca
na žel. stanicu ostáva nezmenený o 7:12.
Na linke 102423 (v úseku
Bratislava - Doľany linka
IDS BK 550) bude zave-

dený na základe mnohých
podnetov od obcí ležiacich
pod Malými Karpatami
nový spoj do Trnavy, s odchodom zo žel. st. Pezinok
o 6:03. Tento spoj bude
vedený cez Dubovú, Pílu,
Častú a Doľany (odchod
6:50) s príchodom do Trnavy, na aut. stanicu o 7:20.
Následne bude zriadený
nový spoj s odchodom z
Trnavy, aut. stanice o 7:30,
ktorý bude o 8:02 z Dolian
pokračovať po trase linky
550 až do Bratislavy.
Na linke 550 bude pre
lepšiu dopravu žiakov zo
ZŠ Častá spoj č. 82 premávať zo Štefanovej už o
12:28 a zájde cez Červený
Kameň a Pílu. Od Dubovej
bude vedený do Bratislavy
v nezmenenej, intervalovej
časovej polohe.
Na linke 649 pre bezpečnú dopravu detí a žiakov
do škôl zájde spoj č. 44 (s
odchodom zo Šamorína,
aut. st. o 6:16) do lokality
Bodoház, ktorá je súčasťou katastrálneho územia
Kráľovej pri Senci. Na uvedenej zastávke bude tento spoj v čase o 7:05. Pre
spojenie počas ostatných
častí dňa môžu obyvatelia
tejto lokality využiť neďalekú zastávku Hrubý Šúr,
Bodoház.
Na linke 289 vstúpi do
platnosti výlukový cestovný poriadok vyvolaný dlhodobou rekonštrukciou
cesty Malacky - Rohožník.
Linka na obchádzkovej
trase zastaví na zastávkach
Malacky - Tesco, ďalej v
Perneku aj Kuchyni, pričom v úseku Rohožník,
aut. stanica - Plavecký
Peter (- Prievaly) jej trasa
ostáva bez zmeny. Na uvedenej linke budú zmenené
všetky odchody, pričom v
Rohožníku ostáva nadväznosť z linky / na linku 269
smerom na Stupavu a Bratislavu. Na linke 265 bude
posunutý odchod spoja 33
z Malaciek, žel. st. zo 16:55
na 17:00. Bratislavská integrovaná doprava má informácie aj o ďalších návrhoch na úpravu, napríklad
v Senci zo smeru Kráľová
pri Senci.
(red, bid, foto: BID)
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Trápim sa tým ako
predísť sporom v rodine pri mojom dedičstve. Vlastním byt a
záhradu. Chcem, aby
byt po mojej smrti
pripadol mojej dcére,
ktorá sa o mňa stará,
opatruje ma a byt potrebuje. Synovi, ktorý sa o mňa zaujíma
omnoho menej a nie
je mi ochotný pomáhať by som chcela,
aby mu zostala záhrada. Záhrada má
však omnoho menšiu
hodnotu ako byt a
obávam sa, že syn s
tým nebude súhlasiť.
Nechcem ho vydediť, ale chcem spísať
závet a rozhodnúť
komu čo pripadne.
V tejto situácii je spísanie závetu racionálnym
rozhodnutím, nakoľko
pri neexistencii závetu by prebehlo dedenie
zo zákona. V rámci tzv.
prvej dedičskej skupiny by rovnakým dielom
dedili poručiteľove deti
a manžel. Ak poručiteľ
nemá manžela, dedia
rovnakým dielom výlučne poručiteľove deti.
Pri dedení zo zákona sa
neprihliada na mieru
poskytnutej
starostlivosti voči poručiteľovi,
nezohľadňujú sa vzťahy
v rodine ani majetkové potreby jednotlivých
poručiteľových detí. Prirodzene pri vyporiadaní
dedičstva môžu medzi
sebou uzavrieť dedičia
dohodu, ktorou si rozdelia majetok aj inak ako na
základe dedičských podielov, ale v uvedenom
prípade asi nie je reálne
sa spoliehať, že syn by
súhlasil s rozdelením dedičstva ako píšete.
Preto je vhodné spísať
závet. Dôležité je dodržať pri jeho spísaní všetky zákonné náležitosti
ako ich ustanovuje §476
a nasl. Občianskeho zákonníka.
Odporúčam
obrátiť sa s uvedenou
problematikou na notára, aby ste mali dostatočnú právnu istotu, že
závet vo forme notárskej
zápisnice bude riadne
spísaný a uložený v príslušnom registri. Nie je to
však podmienka, platný
je aj závet, ktorý je spísaný vlastnoručne, ak sú

Právnik
radí

JUDr. Branislav Záhradník
splnené všetky zákonné
podmienky.
Podľa §477 Občianskeho zákonníka v závete poručiteľ ustanoví
dedičov, prípadne určí
ich podiely alebo veci
a práva, ktoré im majú
pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov
v závete určené, platí,
že podiely sú rovnaké.
V tejto súvislosti si však
treba uvedomiť, že zákon stanovuje ochranu
tzv. zákonných dedičov.
Podľa §479 Občianskeho zákonníka maloletým potomkom sa musí
dostať aspoň toľko,
koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a
plnoletým potomkom
aspoň toľko, koľko robí
jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet
odporuje, je v tejto časti
neplatný, ak nedošlo k
vydedeniu uvedených
potomkov.
Z uvedeného vyplýva, že ak syna nevydedíte (vydedenie potomka
musí spĺňať niektorú
zo zákonom stanovených podmienok podľa
§469a Občianskeho zákonníka) má nárok pri
dedení zo závetu aspoň
na polovicu svojho dedičského podielu, ak by
sa dedilo zo zákona. V
tomto konkrétnom prípade je potrebné, aby
syn dostal aspoň jednu
štvrtinu z celkovej hodnoty dedičstva (bytu a
záhrady). Ak hodnota
záhrady
nedosahuje
túto hodnotu, bol by závet v tejto časti neplatný a dedilo by sa podľa
zákona, t.j. rovným dielom.

Svoje podnety môžete posielať na adresu redakcia@bakurier.sk.
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Developer tvrdí, že centrálny električkový okruh V Bratislave bude jeden z najmodernejších štadiónov
v Európe, investície zo strany štátu budú asi vyššie
môže byť realitou v priebehu 4-7 rokov
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(Dokončenie zo str. 1)
Developer deklaruje, že
chce v rámci tejto investície významne ﬁnančne prispieť. O akú sumu by šlo,
však nespresnil.
Nový
električkový
okruh, ktorý J&T Real
Estate navrhuje, by sa mal
napojiť na petržalskú električkovú radiálu na Šafárikovom námestí, poza
objekt umeleckej besedy, a
viesť po Pribinovej ulici.
Tam bude pokračovať popred novú budovu
Slovenského národného
divadla (SND) ďalej na
Košickú ulicu, Dulovo námestie až k trhu na Miletičovej.
Odtiaľ bude pokračovať
smerom na Trnavské mýto
a napojí sa na ružinovskú
radiálu.
Na novej trati má
vzniknúť šesť zastávok s
pracovnými názvami SND,

Eurovea, Prístavná, Košická, Dulovo námestie a Trhovisko Miletičova.
"Skráti to čas presunu
medzi Petržalkou a Ružinovom na desať až 15 minút a zároveň vytvorí dobré
predpoklady na realizáciu
ďalšieho dlhodobého zámeru mesta, a to vybudovanie vrakunsko-biskupickej električkovej radiály,"
skonštatoval Pelikán.
Za optimálnych podmienok by podľa jeho slov
mohol byť nový centrálny
električkový okruh povolený do dvoch rokov a o ďalšie dva roky by mohol byť
aj zrealizovaný.
Hlavná
architektka
Bratislavy Ingrid Konrad
požaduje, aby sa do tohto
zámeru dalo viac verejného záujmu.
Navrhovanú a preferovanú trasu investorom
chce preveriť aj z hľadiska vytvoreného verejného

priestoru pred novou budovou SND. "Rada by som
prešetrila, akou rýchlosťou
sa bude električka na tomto území pohybovať a ako
obslúži dané územie. Pre
mňa verejný záujem predstavuje aj budova SND,"
povedala. Výstavbu nových električkových tratí
však podporuje, Bratislava
sa podľa nej v pozitívnom
zmysle slova upísala koľajovej doprave. "Keď vnímate, ako postupuje výstavba
v Bratislave, takouto rýchlosťou by mali postupovať
aj veľmi udržateľné a dobré
dopravné riešenia," podotkla. Pelikán tvrdí, že nová
budova SND by nebola
jedinou, popri ktorej by
jazdila električka. "Vo svete existuje tých príkladov
veľa, je to iba o technickom
riešení," podotkol.
(bak, TASR)
Vizualizácie
a obrázky:JTRE

ratislava bude mať
čoskoro jeden z
najmodernejších, a v
niektorých
ohľadoch
dokonca úplne najmodernejší futbalový štadión v Európe.
Po kontrolnom dni výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ - 4.9.)
to vyhlásil predseda vlády
SR Peter Pellegrini (SmerSD), ktorý pripustil, že investície štátu v rámci tohto
projektu by napokon mohli
byť vyššie.
Súvisí to s faktom, že aj
náklady na výstavbu budú
vyššie ako pôvodne vysúťažená suma.
Ivan Kmotrík starší, šéf
investora výstavby – spoločnosti Národný futbalový štadión, priznal, že cena
sa v časovom rozpätí zmenila, podľa Kmotríka je to
dôsledok zvýšenej ceny
práce i nových nárokov
UEFA na osvetlenie a niektoré časti infraštruktúry
štadióna. "Možno to bude
viac o sedem, možno o 12
miliónov, ja by som bol
rád, ak by to zvýšenie nebolo viac ako päť-šesť miliónov," povedal Kmotrík.
To, či štát napokon zaplatí
pri prípadnom odkúpení
štadióna viac, než sa uvažovalo, je podľa premiéra
otázkou negociácií a tiež
stanovenia priorít.
"Musíme si povedať, či
chceme mať najmodernejšie osvetlenie a infraštruktúru, aké sú možné, alebo
budeme vyžadovať niečo,
čo bude síce lacnejšie, no
už pri kolaudácii bude zaostávať za moderným svetom," skonštatoval Pellegrini. On sám je naklonený

tomu, že ak "už máme postaviť štadión, tak spôsobom, že ho budú obdivovať
všetci, ktorí naň prídu".
Potom je podľa premiéra
otázkou, čo je možné zo
zvýšených investícií nechať
na pleciach investora a na
čo môže prispieť štát.
"Sme pripravení, opakujem pripravení, o tom
rokovať," uviedol Pellegrini, ktorý zdôraznil, že rozhodnutie musí byť transparentné a svedčiť o tom, že
ide naozaj o správny krok.
Pellegrini v tejto súvislosti poznamenal, že pri
prepočte nákladov na jedno miesto (kapacita bude
22.500 miest) bude aj tak
cena štadióna, s technologickými parametrami,
ktoré má mať, v súčasných
podmienkach jedna z tých
nižších. Nový štadión by
mal skolaudovaný do konca roka, respektíve na začiatku roka 2019. Aj keď
nie je vylúčené, že prvý zápas na ňom odohrajú ešte
v tomto roku, pravidelne
sa na ňom má hrávať od
začiatku jarnej časti aktuálnej futbalovej sezóny.
Súčasťou
utorkové-

ho kontrolného dňa bolo
aj otvorenie futbalového
ihriska s umelou trávou,
ktoré investor vybudoval v
areáli športovej základnej
školy (ZŠ) Kalinčiakova
nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti nového štadióna. Rudolf Kusý,
starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, na
území ktorého sa štadión
nachádza, v tejto súvislosti zvýraznil záujem mestskej časti, aby projekt NFŠ
pamätal aj na obyvateľov,
ktorí sú bezprostredne
dotknutí výstavbou, rovnako tak na skvalitnenie
podmienok pre šport detí v
Novom Meste.
"Som rád, že otvárame
ihrisko, ktoré má jeden z
najkvalitnejších povrchov
na Slovensku, a celkom určite je to najlepšie ihrisko
s umelou trávou v areáli
základnej školy," povedal
v tejto súvislosti Kusý. Investor vybuduje v areáli
ZŠ v rámci vyvolaných investícii ešte jedno podobné
futbalové ihrisko.
(text a foto TASR)

Spravodajstvo

08 l 2018

Projekt obnovy pradiarne v areáli
ZWIRN má stavebné povolenie
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Nová mestská štvrť Eurovea City
vznikne prepojením viacerých projektov
D

O

bnova
Pradiarne,
národnej kultúrnej
pamiatky z portfólia
YIT Slovakia sa začne
už v najbližších dňoch.
Práce spojené s konverziou tejto budovy
na moderné kancelárske priestory zastreší
architektonický ateliér
Bouda Masár a budúci
nájomníci sa do nových
priestorov budú môcť
nasťahovať začiatkom
roka 2020.
Podľa YIT Slovakia ide
o prvú fázu budovania novej rezidenčno-administratívnej štvrte ZWIRN, ktorá
okrem zrekonštruovanej
Pradiarne prinesie aj nové
námestie.
„Obnova najväčšej
a najzachovalejšej industriálnej pamiatky v
centre Bratislavy sa po
vyše dvoch rokoch projektovania a povoľovacieho procesu za účasti
Krajského pamiatkového úradu blíži k realizácii,“ uvádza developer.
V uplynulých dňoch
začala obnova pamiatky
čistením prístavieb a asanovaním posledných objektov, ktoré ju v neskorších obdobiach prekryli.
Budova Pradiarne v prie-

behu nasledujúcich mesiacov dostane nový vzhľad
s odkazom na pôvodnú
podobu, ktorú pre ňu pred
viac ako sto rokmi navrhol
architekt David Valentín
Junk.
Ateliér Bouda Masár,
ktorý má za sebou rekonštrukcie iných významných pamiatok vrátane
Bratislavského hradu, vo
svojom projekte dbal na
historický odkaz objektu a
zachováva tak viaceré architektonicko-historické
prvky. Dominantným prvkom Pradiarne 1900 budú
pôvodné liatinové stĺpy a
betónové klembičky. Tie
spolu s kotevnými platňami na fasáde a schodiskami prejdú obnovou pod
dohľadom architektov a
Krajského pamiatkového
úradu. Historický odkaz
doplnia aj repliky chladiarenských veží pri vstupe do
budúcich podzemných garáží. Prvou časťou nového
areálu ZWIRN je bytový
dom PARI, ktorého kolaudácia bola v máji de ktorého 87 bytov na jeseň tohto
roku privíta svojich nových
obyvateľov.

ratislavský dopravný podnik v lete
oznámil, že na linky
MHD mieni obsadiť aj
Ukrajincov, keďže sa
borí s problémom zohnať na toto povolanie
domácich vodičov.
Ako nás aktuálne informovali z DPB a.s., prvých
osemnásť vodičov už prešlo kvaliﬁkačným kurzom,
prešli aj zácvikom. Trinásti
už jazdia na linkách MHD.
Pripomeňme, že na júlovej
tlačovej besede, sa vedúca
odboru ľudských zdrojov
DPB Petra Lanáková vyjadrila, že podnik dúfa, že
do začiatku septembra by
mali mať aspoň 30 nových
vodičov z Ukrajiny. „Do

rejných priestorov športoviská, parky, parkovanie aj
verejná doprava. Stavebné
práce by sa mali začať koncom roka 2018, respektíve
začiatkom roka 2019.
Podľa neho je električka významný mestotvorný
prvok a bude prínosom
pre novú štvrť. „Je to cieľ,
ktorý chceme dosiahnuť,“
povedal s tým, že s magistrátom komunikujú. V riešení sú výpočty a napojenia na potenciálne trasy do
mestských častí Vrakuňa
a Podunajské Biskupice.
„Myslím si, že v krátkom

čase príde k ﬁnálnemu riešeniu, ktoré doplní mapu
električiek v Bratislave,“
konštatoval Korbačka. Súčasťou novej štvrte má byť
nové kongresové centrum
pre 1500 až 2500 účastníkov. V súvislosti s parkovaním povedal, že parkovacích plôch bude dostatok
s preferenciou, aby boli v
podzemí. Po dokončení a
prepojení všetkých projektov bude mať administratíva asi 285.000 metrov
štvorcových (m2), obchodné prevádzky a kongresové priestory 95.000 m2 a

bytov má byť 1470. Celá
zóna má mať v budúcnosti
asi 3000 rezidentov, 40.000
pracujúcich a denná návštevnosť sa očakáva na
úrovni 65.000 ľudí.
Dominantou štvrte
má byť obytná budova
s výškou 168 metrov.
„V súčasnosti prebieha
konanie na územné rozhodnutie. Budova bude
signifikantným prvkom
štvrte.
(tasr, red,
vizualizácie JTRE)

EUROVEA II: Plánovaný mrakodrap
nie je podľa starostu D. Pekára v súlade s územným plánom

(red, vizualizáce YIT)
Vizaulizácie:YIT Slovakia

Na linkách MHD
už jazdí trinásť Ukrajincov

B

okončením
projektov Eurovea2 a
Panorama City a ich
vzájomným prepojením
vznikne v Bratislave
nová mestskú štvrť. Tá
ju podľa spoločnosti
JTRE, kvalitou architektúry a verejných
priestorov, priblíži moderným
európskym
metropolám.
Okrem
existujúcich
Panorama City, Eurovea,
Tower 115 do nej po dokončení budú patriť projekt Eurovea 2 aj administratívne budovy Panorama
Business.
V prvej fáze bude prioritné rozšírenie súčasnej
Eurovea, malo by byť hotové do roku 2021.
Následne to budú menšie projekty ako Eurovea
City, povedal na tlačovej besede po prezentácii
predseda predstavenstva
spoločnosti JTRE Peter
Korbačka s tým, že prvé
návrhy verejných priestorov by mali byť známe na
jeseň tohto roka. Do novej
zóny majú patriť okrem ve-

konca roka uvažujeme, že
by ich mohlo byť aj viac,"
povedala.
Dopravný podnik nás
aktuálne ďalej informoval,
že všetci vodiči z Ukrajiny
majú oprávnenie skupiny
D a prax vo vedení vozidiel
MHD vo väčších mestách
alebo na linkových dráhach.
„V zácviku pribudlo
ešte ďalších 10 ukrajinských vodičov, títo by mali
nastúpiť ako vodiči MHD
koncom septembra 2018.
DPB je však stále v procese vybavovanie formalít
pre ďalších zahraničných
vodičov,“ doplnil mestský
dopravca.
(rl)

P

rojekt Eurovea II,
v rámci ktorého by
mal na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave, nie
je podľa ružinovského
starostu Dušana Pekára v súlade s platným
územným plánom mesta.
Víta preto rozhodnutie
stavebného úradu v Starom Meste, ktorý pozastavil konanie o vydaní územného rozhodnutia. “Verím,
že zvíťazí zdravý rozum a
čísla, ktoré nás nepustia.
Pretože indexy podľa nás
sú v rozpore s indexmi,
ktoré hovorí hlavný územný plán,“ uviedol nedávno
D. Pekár, ktorého mestská
časť je jedným z účastníkov konania a ktorá sa ako
jedna z mnohých v rámci
územného konania odvolala. Verí tiež v nastavenie

poriadku a v to, že „investori si nebudú kupovať
stavebné úrady, dokumenty a podklady, aby si mohli
postaviť to, čo chcú“.
V tejto súvislosti opätovne kriticky poukazuje
na stále chýbajúce výškové
regulatívy v hlavnom meste, ktoré ešte pred štyrmi
rokmi sľuboval súčasný
primátor Ivo Nesrovnal,
a tiež na to, že príprava
nového územného plánu
mesta je stále len na začiatku.
Staré Mesto prerušenie
územného konania potvrdilo. Dôvodom bolo podľa
hovorkyne Nory Gubkovej množstvo námietok
voči záväznému stanovisku hlavného mesta. „Rozhodnutie akceptujeme a
budeme sa v procese posudzovania projektu riadiť
výlučne platným staveb-

ným zákonom,“ uviedla pre
TASR Gubková. Hlavné
mesto potvrdilo, že koncom marca vydalo záväzné stanovisko k stavbám v
rámci plánovaného polyfunkčného súboru, vrátane bytového domu so 46
nadzemnými podlažiami
a výškou 168 metrov. Pri
tejto výškovej budove bola
pritom podľa hovorkyne mesta Zuzany Onufer
uplatnená regulácia pre
výškové stavby zadeﬁnovaná v zmysle územného
plánu. „Doložené boli zákresy do panorámy mesta
z predpísaných vyhliadkových bodov a boli k nej
vypracované tri expertízne
posudky, v rámci ktorých
bola výšková stavba odsúhlasená,“ skonštatovala
Onufer.
Hoci výšku územný
plán mesta nereguluje,

bolo podľa Daniely Stričkovej, hovorkyne spoločnosti J&T Real Estate,
a.s., umiestnenie výškovej
dominanty overené z hľadiska naplnenia viacerých
požiadaviek
územného
plánu a odborne posúdené
viacerými architektmi.
Na margo žiadosti o
určenie príslušného stavebného úradu Stričková
skonštatovala, že projekt
Eurovea 2 zahŕňa šesť
hlavných stavieb a deväť
stavieb týkajúcich sa infraštruktúry, vrátane komplexnej obnovy Pribinovej
ulice, pričom väčšia časť
z nich sa nachádza práve
na území Starého Mesta a
menšia na území Ružinova.
(TASR, red)
Vizaulizácia: JTRE
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Mestských poslancov bude opäť 45

Ú

časť
mestských
poslancov v tomto, siedmom volebnom
období, bola pomerne
slušná. Od roku 2015,
do 22. júna 2018 vrátane, mala najviac ospravedlnených absencií na
rovaniach mestského
zastupiteľstva, poslankyňa Marta Černá - 21.
Ide o 57 zasadnutí do
22. júna vrátane. Niektorí
ostatní poslanci mali osem
a menej absencií. Neospravedlnená účasť sa od roku
2015 týkala v sledovanom
období zatiaľ iba šiestich
zástupcov hlavného mesta
v mestskom parlamente.
V bratislavskom mestskom zastupiteľstve bude
v nasledujúcom volebnom

období (2018-2022) sedieť
45 poslancov, teda rovnaký počet ako v súčasnosti.
Mení sa len počet kresiel
pre mestské časti Petržalka
a Nové Mesto. Rozhodlo
o tom koncom júna mestské zastupiteľstvo. Kým
v mestskom parlamente
teraz sedí 11 poslancov z
Petržalky a traja z Nového Mesta, v budúcom volebnom období bude mať
Petržalka desať mestských
poslancov a Nové Mesto
štyroch. Volebné obvody a
počet poslancov volených
v jednotlivých mestských
častiach hlavného mesta
určilo mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu
obyvateľov mestskej časti
na celkovom počte oby-

vateľov Bratislavy. Počet
obyvateľov Bratislavy bol
ku koncu roka 2017 podľa
Štatistického úradu SR 429
564. Počet bratislavských
obyvateľov sa vydelil počtom poslaneckých mandátov 45, z čoho vznikol
koeﬁcient 9546 obyvateľov
na jeden poslanecký mandát. „Počet obyvateľov v
jednotlivých
mestských
častiach sa vydelil koeﬁcientom, čím bol vypočítaný počet poslaneckých
mandátov do 17 mestských
častí,“ spresnilo mesto.
Mestským častiam, v ktorých vzhľadom na počet
ich obyvateľov nebol dosiahnutý koeﬁcient 9546,
prislúcha podľa zákona
po jednom poslaneckom

mandáte. Ide o Vajnory,
Devín, Lamač, Záhorskú
Bystricu, Čunovo, Jarovce
a Rusovce.
V prípade ďalších mestských častí budú v mestskom parlamente nasle-

dujúce štyri roky sedieť za
Staré Mesto štyria, za Podunajské Biskupice dvaja,
za Ružinov siedmi, za Vrakuňu dvaja, za Nové Mesto
štyria, za Raču dvaja, za
Devínsku Novú Ves jeden,

za Dúbravku traja, za Karlovu Ves traja a za Petržalku desiati poslanci.
(rl, tasr, zdroj:hmb)
Foto: Archív BK

Bratislavská vodárenská spoločnosť pokračuje v monitoringu svojich kanalizačných sietí
Bratislavská
vodárenská
spoločnosť,
a.s., (BVS) v období od
20. júna do 15. októbra
2017 vyhlásila generálny
pardon na neoprávnené
vypúšťanie odpadových
vôd do verejnej kanalizácie. V rámci generálneho
pardonu bol zdôrazňovaný aj ďalší postup BVS
– dôkladné monitorovanie verejnej kanalizácie
za účelom odhaľovania
producentov odpadových
vôd, ktorí sú na kanalizačnú sieť pripojení ilegálne.
V rámci tohto procesu
boli identiﬁkované viaceré lokality, ktoré BVS
postupne monitorovala.
Výsledky nás, bohužiaľ,

nepotešili, ale utvrdili v
tom, že je veľmi dôležité

Takto nie!
pokračovať v systematickom monitorovaní kanalizačných sietí. Napríklad v
Bernolákove sme odhalili
takéto nelegálne pripoje-

nie na našu kanalizačnú
sieť (obrázok 1).

obrázok 1
V stredu 6. júna sme v
Bratislave boli svedkami
krátkodobej kalamitnej
situácie s odvádzaním
dažďových vôd, ktorá bola

k ich úplnému znefunkčneniu. Nezodpovedným

spôsobená intenzívnym
prívalovým dažďom na
rozsiahlom území. A práve ilegálne pripojenia na
kanalizačnú sieť (ktoré sú
aj zle technicky riešené)
zvyšujú množstvo tzv. balastných vôd, čo prispieva
k častejšiemu upchávaniu
potrubí, znižovaniu ich
prietočnosti a v prípade
spomínaných
prívalových dažďov miestami aj

Takto áno!
prístupom
niektorých
osôb tak dochádza nie
len k zvýšeniu celkových
nákladov na prevádzku
kanalizačnej siete ale aj k

znehodnoteniu služby odvádzania odpadových vôd

obrázok 2
pre poctivých obyvateľov,
ktorí sú legálne a technicky vyhovujúcim spôsobom pripojení na verejnú
kanalizáciu.

Život v meste
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Nízka hladina Dunaja a letné horúčavy
znásobili kúpanie sa v rieke
P
očas horúcich letných dní nie je výnimkou, že sa ľudia
kúpu aj v Dunaji. Nebolo tomu inak ani toto
leto. Existujú na kúpanie sa v Dunaji nejaké
pravidlá a je vôbec dunajská voda z hľadiska
kvality vhodná na kúpanie sa?
Kontaktovali sme Regionálny úrad verejného
zdravotníctva, ktorý nám
odpovedal toto: „Oficiálne nie je kúpanie v
povrchovom toku rieky
Dunaj v rámci Bratislavského kraja povolené, kúpanie je iba na
vlastné riziko.
Nakoľko rieka Dunaj
nie je voda určená na kúpanie, tzn. orgán verejného
zdravotníctva zo zákona č.
355/2007 a podľa príslušnej hygienickej legislatívy
vôd na kúpanie (vyhl. MZ
SR č. 308 a 309/2012) kvalitu vody NESLEDUJE.
Len z hľadiska predpisov
na čistotu vôd (ukazovatele prípustného znečistenia,
triedy čistoty vôd), ktoré sú
legislatívou rezortu životného prostredia.
Okrem kvality vody je
tu aj problém s bezpečnosťou kúpajúcich sa ako
napr.: plavba lodí, prítomnosť prúdov a pod“. Toľko
vyjadrenie „hygienikov“.
Obrátili sme sa aj na
Výskumný ústav vodného
hospodárstva (VÚVH).
VÚVH nás informoval, že od roku 2007 sa v
súlade s európskou legislatívou (Rámcová smernica o vode) zaviedol nový

Kúpanie v nízkom Dunaji 23. augusta 2018.
prístup k hodnoteniu vôd, ukazovateľov (vybraných
založený na posúdení jed- vodných spoločenstiev),
notlivých vplyvov (napr. ktoré indikujú celkovú
organické znečistenie, ži- degradáciu toku, teda
viny, hydromorfologické zmeny v hydrológii a morfológii Dunaja. Na základe
zmeny, toxické látky).
Ekologický stav sa analýzy trendov v kvalite
hodnotí prostredníctvom vody Dunaja (vybrané klareakcie vodných spolo- sické ukazovatele, indikučenstiev na vybrané vply- júce napríklad organické
vy - stresory a chemický znečistenie a znečistenie
stav sa hodnotí na základe živinami) možno konštatoporovnania výsledkov mo- vať, že od roku 1989 ide má
nitorovania s limitnými vývoj klesajúcu tendenciou
hodnotami pre vybrané to- alebo sa vývoj nemení.
Výnimkou je merná
xické látky. Podľa VÚVH,
kým pre ekologický stav sú vodivosť, ktorá reprezenvypracované hodnotiace tuje obsah solí, kde trend
systémy na národnej úrov- vykazuje štatisticky rastúni, chemický stav je regu- cu hodnotu. Dunaj nie je
lovaný prostredníctvom vyhlásená kúpacia oblasť
európskej smernice. „Na v zmysle platnej slovenzáklade výsledkov monito- skej legislatívy. Kúpanie
rovania (2007-2015) mož- je možné len na vlastnú
no konštatovať, že ekolo- zodpovednosť. Avšak ľugický stav, resp. potenciál dia z krajín na hornom
Dunaja je na našom úseku úseku Dunaja (Nemecko,
priemerný a chemický stav Rakúsko) bežne využívajú
Dunaj na kúpanie, rovnako
je dobrý.
Priemerný ekologický je to aj napr. v Maďarsku.
stav bol určený najmä na
(rl, red, foto: BK)
základe hydrobiologických
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Obec Devín a okolie hradu:
Kedy sa už kompetentní konečne zobudia?
A

j keď okolie Národnej
kultúrnej
pamiatky Hrad Devín
dokáže počas rôznych
podujatí na jar a počas
leta pritiahnuť množstvo
návštevníkov,
všedné dni v týždni, aj
počas turistickej sezóny, tu vyzerajú dosť
biedne.
Štát, kraj a ani samospráva mesta nedokážu z
tohto hodnotného, nádherného i mystického miesta, urobiť pútavú atrakciu
pre návštevníkov. Je to
pre Bratislavu i Slovensko,
hanba. Aj keď samotný
Hrad Devín, je konečne po
rokoch pre návštevníkov
už prístupný celý a je pomerne dobre udržiavaný,
horšie je to s jeho okolím.
Parkovisko pod hradom je
zanedbané, chýba mu architektonická tvár, zaujímavé prevádzky a kvalitná
údržba. Je to tak už roky,
zrejme aj kvôli nevyjasneným vlastníckym vzťahom,
ktoré sa týkajú najmä parkoviska. Vzhľad bufetov
nie je reprezentatívny.
Situáciu ohľadom rozvíjania typického podhradného koloritu, sa snažia
aspoň počas víkendu zachrániť drobní predajcovia
suvenírov, či ríbezľového
vína. Je to však slabá náplasť.
Štát, obec i hlavné
mesto sa dostali do situácie, že tu vlastne nemôžu takmer nič. (naozaj?)
Toto starobylé historické miesto si zaslúži
adekvátnu úpravu a
rozumný rozvoj zodpovedajúci jej významu.
Tieto vety sú ale zrejme len

hádzaním hrachu na stenu. Kompetentné orgány
tu zlyhávajú na celej čiare.
Mestská časť Devín je už
roky v tzv. nútenej správe.
Nikoho, okrem samotného Devína to nezaujíma,
dokonca sa tu rozvíja „divoká“ urbanizácia, obec je
nechaná na pospas svojmu
osudu. Pod hradným bralom, smerom k delte Moravy, je už mesiace postavený prenosný plot kvôli
padajúcom skalám. Vyzerá
to tam nedôstojne a nepekne, o zeleň pod skalami sa
nikto nestará... Nikoho to
asi netrápi.
Podobne ako asi nikoho netrápi kauza bývalého
amﬁteátra – a opachy pod
ním v podobe rozpadajúcej sa budovy, ktorá pohľadmi neslávne víta návštevníkov prichádzajúcich
loďami z Rakúska. Aspoň
že nový bufetík na tomto
nábreží ponúka zaujímavý sortiment občerstvenia a príjemné posedenie.
Návštevnosť starobylého
a slávneho Devína nevytrhnú ani návštevníci z výletných lodí. Ich plavebná
frekvencia je však počas
týždňa aj v lete, poskrom-

ná.
Záver?
Kompetentní
na Devín asi nemajú čas.
Neexistuje koncepcia, rozumná urbanizácia, vkusné architektonické plány,
atraktívne vymyslené prepojenie destinácií. Chýba
vážny de odborný návrh
na refreš celej lokality. Obnova, ktorá by dostala toto
miesto na kvalitatívne vyššiu úroveň. A to v prospech
nielen návštevníkov, ale aj
Bratislavčanov. V prvom
rade treba Devín oddlžiť
a prijať opatrenie, aby sa v
budúcnosti nemohlo zopakovať to, čo sa stalo pred
mnohými rokmi. Kto sa
na to konečne podujme?
Komu tu skutočne záleží
na Slovensku a jeho perle v
podobe takého nádherného miesta ako je Devínske
bralo, vlievajúca sa Morava
do Dunaja, nad ktorými
sa vypína nádherný masív
jedinečnej Devínskej Kobyly?
(rl, foto BK)
Nevyhadzujte
knihy - darujte ich nám
kontakt 0907 701 786

T ÝŽDNE 55+
V THERME L AA

Od 03.09. do 05.10. sme pre návštevníkov našich
termálnych kúpelov vo veku 55 rokov a viac pripravili
od pondelka do piatku tieto výhody:
20% zľava v kúpeľnej reštaurácii
1 jednotka v infračervenej kabínke alebo v soláriu zadarmo
Zľava na celodenný vstup

Vstupné na osobu 23 €
namiesto 27 €

Pri pokladni predložte svoj preukaz totožnosti a potom si už len užívajte!
Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
+43 (0) 2522 / 84 700 570
therme@therme-laa.at

WWW.THERME-LAA.AT
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Petržalská super škola
zaujala aj UNESCO

V

edeli ste, že slovo
„platiť,“ vychádza
zo slova plátno, lebo
Slovania pôvodne platili plátnom? Alebo,
že meteority, padajúce na zem, ešte nikdy
nezabili človeka, ale
psa áno? A že dopadli
aj na Slovensku a niektoré vážia aj päť kilogramov? A ešte jedna otázka: myslíte si,
že toto sa deti učia na
letných
univerzitách
alebo v špeciálnych
krúžkoch?
„V Petržalke sa to učia
deti v rámci vyučovania
na základných školách v
Petržalskej super škole,
do ktorej sa za šesť rokov jej existencie zapojilo
takmer 2100 žiakov a 130
učiteľov, „hovorí predsedníčka školskej komisie v Petržalke ĽUDMILA FARKAŠOVSKÁ.“
Predpokladám, že v tomto
školskom roku pribudnú
ďalší. Projekt, ktorý realizuje pre školy miestny
úrad Petržalka v spolupráci so SAV je unikátny a zaujal aj svetovú organizáciu
UNESCO. V jej parížskej
centrále sa rozhoduje o
tom, že by sa tento projekt
mohol realizovať v rámci
celej EÚ.
Cesta ku kvalitnému
vzdelaniu, ktoré deti v
Mesačník Bratislavský kuriér vydáva Staromešťan,
s.r.o. (Sedlárska č. 8, 811 01
Bratislava, IČO: 36842834)
Šéfredaktor: Peter Kimijan,
sefredaktor@bakurier.sk ,
E-mail: redakcia@bakurier.
sk, tel. č.: 0917 282 203 Inzercia: inzercia@bakurier.sk.
Tlač zabezpeč. CROMWELL a.s. Registrované MK
SR: EV3820/09. ISSN 1338
- 1830. Najbližšie číslo
vychádza 10. 10. 2018

dnešnej dobe potrebujú čoraz viac, vedie cez
zanietených pedagógov.
„Tých v Petržalke
máme aktívne ich podporujeme. Ako jediní na Slovensku sme zaviedli náborové príspevky. Okrem
toho možno u nás získať
aj príplatky za nové prístupy vo vyučovaní, ktoré
poskytuje samospráva v
Petržalke. V podpore učiteľov treba pokračovať,
pomáhať im najmä s bývaním, čo je veľký problém
najmä pre mladých začínajúcich učiteľov – a dvojnásobne to platí v Bratislave. V Petržalke ponúkame
aj túto možnosť.“
Mnohí možno nevedia, že základné školy
v Petržalke patri k tým
najkvalitnejším a netreba za nimi chodiť na
opačný koniec Bratislavy
„...a budú ešte kvalitnejšie, lebo okrem dobrých učiteľov, ktorých
máme, je dôležité aj vybavenie škôl - pomôckami
na úrovni doby. A práve
petržalské školy zabodovali projektami, ktorých
koordinátorom bolo hlavné mesto – takmer polovicu z 2 miliónov eur na
zriadenie a vybavenie odborných učební rôzneho
druhu, technické vybavenie jazykových učební, ale
aj na vybavenie školských
knižníc
z európskych
fondov získala Petržalka.
Osobne ma teší, že úspešný bol aj ambiciózny projekt ZŠ Holíčska za takmer
200 tisíc eur, kde pôsobím
v Rade školy. Som rada,
že naše školy v spolupráci
mestských častí a hlavného mesta dokázali pripraviť kvalitné projekty, ktoré
bez problémov prešli náročným schvaľovaním.“
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Česká muzikálová hviezda Jiří Zonyga
zažiari v muzikáli Matúš Čák Trenčiansky
B
ratislava
zažije
českú muzikálovú
hviezdu Jiřího Zonygu!
V novom naštudovaní muzikálu Matúš Čák
Trenčiansky si charizmatický víťaz súťaže
X-Factor zahrá hlavnú
úlohu pána Váhu a Tatier.
Hlavnú ženskú postavu zaspieva dvojnásobná
držiteľka Grammy Petra
Maxinová, ktorá spievala vo všetkých verziách
najúspešnejšieho českého
pôvodného muzikálu všetkých čias. Premiéra príbehu plného radosti, nenávisti, smútku a lásky, bude 21.
septembra 2018 v divadle
Wüstenrot v bratislavskom
Istropolise.
Na hudbu Ľubomíra
Horňáka,
dlhoročného
člena skupiny Elán, práve
v týchto dňoch skúša nová
zostava hercov a spevákov
nové naštudovanie muzikálu Matúš Čák Trenčiansky. Pod vedením režiséra
Petra Weincillera sa pokúšajú zladiť spev, tanec a hovorené slovo, čo je práve na
tomto žánri najťažšie. Titulnú úlohu dostal rodák z
Moravy, dnes už v Čechách
známy spevák Jiří Zonyga.
Jeho impozantná postava a

výrazný hlasový prejav sú
ako stvorené pre známeho
panovníka Matúša Čáka,
ktorý ovládal v svojej ére
veľkú časť dnešného Slovenska.
„Účinkovanie v Bratislave ma veľmi lákalo. Históriu mám rád a hneď som
si všetko o tejto postave z
dejín naštudoval. Prekvapilo, na akom obrovskom
území vládol. Bol to inteligentný muž a bojovník. No
a keď sa k tomu pridá skve-

NÁRODNÁ BANKA
SLOVENSKA

Návštevníci si budú
môcť pozrieť pracovňu
guvernéra, rokovaciu
miestnosť
Bankovej
rady NBS, zlatú tehličku
a falošné bankovky a
mince.
Pripravené sú aj ukážky
prepravy peňazí, pancierové vozidlá a milión
eur.
Pre deti je pripravený
pas detského návštevníka, tvorivé dielne a razba pamätných žetónov.

Vstupenky na muzikál
Matúš Čák Trenčiansky si môžete kúpiť na
www.ticketportal.sk a
v divadle Wüstenrot v
Bratislave.
(red)
Foto: Pavel Hotárek

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NBS
22. september 2018 (sobota) 9.00 h – 15.00 h

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ
MIESTO KONANIA: BUDOVA ÚSTREDIA NBS,
IMRICHA KARVAŠA 1,
BRATISLAVA
KEDY: 22. SEPTEMBER
2018 (SOBOTA) OD 9.00
H – 15.00 H

lá hudba, ktorá ma chytila
na prvé počutie, nebolo o
čom premýšľať,“ povedal
o začiatkoch práce spevák
Jiří Zonyga.
Jiří Zonyga je víťaz českej súťaže X – Factor, účinkuje v mnohých pražských
divadlách ako Kalich alebo
Hybernia. Jeho božský hlas
má neuveriteľný rozsah cez
štyri oktávy.
„Budem sa snažiť, aby
postava bola uveriteľná,
aby tam bola cítiť sila, sr-

dečnosť, nejaký ten humor.
Verím, že naozaj krásne
piesne a skvelá hudba mi
v tom pomôžu,“ neskrýva
radosť Jirka Zonyga.
Vynikajúci spevák Jirka
Zonyga sa nemusí trápiť
ani s hudbou ani s prácou
na muzikálových zložkách,
pretože je tam ako doma.
Jediné, čo rieši je čeština,
aj keď ani to nebude problém, pretože Matúš Čák sa
možno narodil na území
dnešných Čiech. Protivníka, mladého kráľa, mu
hrá mladý spevák Martin
Harich, ktorý už tiež žiari
na muzikálových doskách
v Plzni. Z nepriateľského
tábora pochádza aj mladá
krásna žena, do ktorej sa
pyšný a mocný Matúš Čák
nešťastne zamiluje. Hlavnú
ženskú rolu získala držiteľka dvoch cien Grammy,
speváčka Petra Maxinová.

Prehliadka sa
začína...
Prízemie







exponáty z archívu
NBS
exponáty Múzea mincí
a medailí Kremnica
interaktívna výstava
Od koruny k euru
výstava Euro naša
mena
zlatá tehlička
výmena slovenských
korún, výmena
eurovej hotovosti

Prehliadka
pokračuje smerom
dole...

Kongresová sála

16. poschodie





ukážky falzifikátov a
ochranné prvky
bankoviek a mincí

10. poschodie


pracovňa guvernéra
NBS

4. poschodie
ochrana finančných
spotrebiteľov – aktivity
pre deti aj dospelých

Výťahy vyvezú
návštevníkov až
na 30. poschodie...



30. poschodie

3. poschodie
Átrium – detský
kútik






rokovacia miestnosť
Bankovej rady NBS
prezentácia Európskej
centrálnej banky
jedinečný výhľad na
Bratislavu a okolie







tvorivé dielne pre deti
trampolína, cashbox,
fotokútik
razba pamätných
žetónov

10.30 h - stretnutie
guvernéra NBS
s verejnosťou
13.30 h – prednáška
odboru ochrany
finančných
spotrebiteľov

Priestor pred
hlavným
vchodom




ukážky prepravy
peňazí
pancierové vozidlá na
prepravu peňazí
nafukovacia
šmykľavka

Okrem toho...




uvidíte, ako vyzerá
milión eur
spoznáte hlavné
míľniky 25 rokov NBS
pre deti je pripravený
Detský pas, do
ktorého si môžu
zbierať pečiatky
a dostanú odmenu ૃ

Národná banka Slovenska, oddelenie komunikácie, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
www.nbs.sk, info@nbs.sk
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Tvoríme kultúru Bratislavy už 19 rokov, zatiaľ nás toto mesto „ignoruje“
M

edzinárodný
festival komornej hudby
Konvergencie (17. - 23.
september) je už takmer
dve dekády synonymom výnimočných zážitkov, inšpirujúcich stretnutí a priateľskej neformálnej atmosféry.
Jeho zakladateľom, riaditeľom, no hlavne hlavou i dušou je známy violončelista

Jozef Lupták.

Ste Bratislavčan, študovali a pôsobili ste v
zahraničí. Cítite, že stále ste tu doma?
Áno, pochopiteľne. V
Bratislave som sa narodil,
časť štúdia som absolvoval
v zahraničí (Kanada - Banﬀ Centre for the Arts, UK
- Londýn, Kráľovská akadémia a Nottingham Trent
University), no a vďaka
mojej profesii som zopár
rokov strávil aj na koncertných turné. Bratislava je
moje rodné mesto a taktiež
mesto, kde som sa usadil s
rodinou.
Umelcov zvykne výraznejšie ovplyvňovať
aj prostredie, v ktorom žijú. Ako vnímate
kultúrny život v tomto
meste?
Momentálne pomerne
bohato, aj keď ten vývoj je
možno trochu iný ako som
si ho predstavoval napríklad po revolúcii v roku
1989. Bratislava bola pred
časom komunizmu a možno ešte chvíľu počas neho
síce malé, ale o to zaujímavejšie kultúrne miesto.
Vezmite si, že bola v susedstve s Viedňou, Budapešťou a Prahou. Jej hudobný
život ovplyvnili historicky
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Hummel,

neskôr Bartók, Dohnányi
a ďalší velikáni. Hovorilo sa tu plynule nemecky,
maďarsky, jidiš, slovensky,
čiže bolo to aj multikultúrne miesto.
Mal som to šťastie, že
som ešte v osemdesiatych a deväťdesiatych
rokoch 20 st. zažil
stretnutia u Hansiho
Albrechta, či domáce
koncerty u prof. Rajtera,
ktorý miloval, keď u neho
hrali mladí ľudia. Hudobná
kultúra bola takpovediac
súčasťou domácností.
A toto podhubie sa
prejavovalo aj vo verejnom kultúrnom
živote. Kumšt ako
taký bolo niečo,
čo tu rezonovalo, čo ľudí zaujímalo a čím žili.

urbánnemu zasadeniu do
prostredia. Túto citlivosť
v spoločnosti strácame
diktátom peňazí a moci,
ale aj slabou osobnou kultúrou. Ľudské
potreby po
spokojnom, bezpečnom
a najmä
k u l tú rn o m
prostre-

Čiže
cez
kultúru sa
tvorilo
a
tvorí aj toto
mesto?
Kultúra
má samozrejme
širší obsah ako
l e n
Zakladateľ Konvergencií Jozef Lupták.
h u dobné umenie. Je to cel- dí pre život sú druhorakový spôsob života, mys- dé. Celkovo si myslím,
lenia, stravovania, vzťahov, že architektúra a hudba
architektúry, komunikácie majú obrovský potenciál
medzi ľuďmi. A toto je ovplyvniť kvalitu života
práve to, čo som myslel v našom meste. Prostrekeď som povedal, že sa to die mení správanie ľudí a
vyvíja inak, ako sme dúfali, hudba rozvíja emocionaže sa bude. Stále nás čaká litu, empatiu a intelekt. V
množstvo práce. Máme tomto máme obrovské redostatok kultúrneho vyži- zervy.
tia, ale nedostatok kultúry
Napriek tomu si mysvo vzťahoch a komuniká- lím, že sa tu veľa zmenilo
cii.
aj k dobrému. Sú tu skvelé
Máme množstvo no- projekty, mesto je farebvých budov a rozvoja, ale nejšie a živšie ako pred 20
nedostatok citlivosti k ich či 30 rokmi. Takže vní-

mam tu aj pozitíva. Bolo
by však dobre, keby tie pozitíva prevládali.
Ako hodnotíte 19 rokov
organizovania Vášho
festivalu Konvergencie
v tomto meste?
Je to nesmierne dobrodružná cesta od malých
začiatkov až po súčasnosť,
kedy spoločnosť začala
vnímať Konvergencie ako
jeden zo základných formovateľov kultúry v Bratislave aj na Slovensku.
Pre mňa je to zázrak 19
rokov nezávislého festivalu, ktorý funguje na
dobrých vzťahoch, vysokých štandardoch
kvality, progresívnej
a zaujímavej dramaturgii a zároveň si
chce zachovať ľudský a neformálny
prístup k publiku,
či umelcom ako aj
vzájomne
medzi
nimi. Spájanie - alebo “konvergovanie”
- je naša základná
téma a stále platí, že ju
v našej spoločnosti potrebujeme. Priniesť niečo z
toho, čo tu kedysi bolo v
súčasnej podobe, a zároveň prepájanie svetov s
umelcami zo zahraničia, či
medzižánrovými projektami. Toto všetko sa nám
podarilo a darí s tým, že
máme aj nové výzvy - ako
posunúť našu skúsenosť
mladým hudobníkom a
pomôcť im vyrásť v zrelšie
osobnosti.
Aj preto sme začali organizovať intenzívnejšie
majstrovské kurzy zahraničných a domácich interpretov a najmä netradičné
kurzy komornej hudby.
Máme skvelé publikum,
ktoré je citlivé, inteli-

gentné a najmä otvorené
rôznym projektom, ktoré
prinášame a taktiež, naše
publikum je aj mladé. Všetci naši zahraniční hostia
sú milo prekvapení, keď
vidia na našich koncertoch
okrem strednej a staršej
generácie aj mladých ľudí.
Ak ste sa pýtali na toto
mesto - tešilo by ma, keby
sa mesto Bratislava viac
“priznalo” k tomuto festivalu. Viem, že si nás vážia
a považujú si tento festival,
ale praktická pomoc je veľmi minimálna, ak nejaká.
Myslím si, že moje rodné
mesto by nás po 19 rokoch
mohlo podporiť aj ﬁnančne. Zatiaľ sa tak nestalo.
Okrem toho nám tento rok
zrušila podporu aj Bratislavská župa, a to bez vysvetlenia.
Aké sú najväčšie „ťaháky“
tohtoročného
festivalu?
Jednou z tém bude pripomenutie výročia založenia Československa. V
rámci Bratislavskej noci
komornej hudby budeme hrať hudbu Dvořáka a
Bellu, Suchoňa a Martinů,
spolu so skvelým Eben
Triom z Prahy. Privítame po prvýkrát Ivu Bittovú, s ktorou oslávime
jej okrúhle narodeniny aj
hudbou Mariana Vargu,
Bélu Bartóka, Vladimíra
Godára, či Luciana Beria
v duchu ľudových piesní. Samozrejme privítame
skvostných zahraničných
hostí, akými budú britský
violončelista a môj bývalý
pedagóg Robert Cohen,
kanadský violista Miguel
Hernadéz, či skvelé projekty ľúbostných stredovekých piesní súboru Oni
Wytars (Cantar D Amore)
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DARCOVSKÉ CENTRUM

HAINBURG

s fantastickým Marcom
Ambrosinim.
Čakajú nás aj úplne
netradičné barokové “krčmové” skladby v projekte
Alehouse Sessions, kde
okrem f ínskeho huslistu
Eike Bjarteho hrá aj náš
Miloš Valent. Samozrejme prinesieme slovenské
premiéry - in memoriam
Mariana Vargu - sólovú
skladbu pre violončelo,
ktorú pre mňa napísal a
nestihol som ju odpremiérovať pred jeho smrťou,
piesne Vladimíra Godára
pre Ivu Bittovu a mňa. Tiež
dve skladby - Ľuboša Bernátha (Večný tmel bytia)
a Martina Burlasa (Black
Swan / Čierna labuť), ktoré
sú obe venované smrti Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Prinesieme muzikál Peter a Lucia s Dorotou Nvotovou a Jakubom Ursínym,
napísaný ich otcami, ale aj
premiérový projekt Borisa Lenka pre deti - Jedna
druhej riekla. No a samozrejme slovenskí interpeti
- Eva Šušková, Alena Kropačková, Dalibor Karvay,
Milan Paľa, Martin Ruman, Jordana Palovičová a
ďalší a komorné koncerty
s dielami Čajkovského,
Brahmsa,
Beethovena,
Gliera, Schönberga a ďalších. Čaká nás nesmierne
bohatý týždeň hudby.
Na čo sa Vy najviac tešíte tento ročník?
Ja osobne sa teším na
každý koncert a každého
interpreta, či návštevníka
našich koncertov. A nemyslím to ako klišé vyjadrenie. Po roku príprav festivalu, mám ku každému
programu špeciálny vzťah.
Peter Kimijan

www.europlasma.at
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BONUS
+
€ 30,v hotovosti

A. D. DONAU

Landstraße 155
TEL. +43 (0) 2165 / 52 024

Tento kupón platí iba pre prvé darovanie
a Europlasma ho prepláca do 31.12.2018.
Súdna žaloba nie je možná.
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Pred kultúrnym domom bude program
i hodové stánky od
piatkového poobedia
až do nedele. Okrem
súčasných hviezd a
noviniek v programe
nevynechá Dúbravka
ani tradície.
V sobotu 22. septembra sa rozbehne program
aj v starej Dúbravke, nebude chýbať ani už obľúbená súťaž vo varení guláša pri kultúrnom dome
či očakávaný dúbravský
sprievod spolu s veľkým
strapcom hrozna.
„Tento rok sme do
sprievodu pozvali všetky
organizácie, združenia,
športové kluby, školy z
našej mestskej časti, aby
sa predstavili a ukázali, čo všetko tvorí Dúbravku,“ hovorí starosta
Martin Zaťovič. „Zároveň chcem prizvať na
sprievod aj Dúbravčanov
a všetkých, ktorí majú
Dúbravku radi.“ Sprievod pôjde tento rok od
Domu kultúry Dúbravka

cez Saratovskú ulicu do
starej Dúbravky na Žatevnú. Štart je o 13:00 h
od kultúrneho domu a
ukončí sa na Žatevnej
strihaním veľkého hodového strapca. Druhý, tradičný, komornejší sprievod sa chystá v nedeľu
o 10.30 h a povedie od
Žatevnej ulice do Kostola sv. Kozmu a Damiána
na slávnostnú omšu.
Hodmi tak bude žiť

naozaj celá mestská časť.
Občerstviť sa bude dať v
desiatkach stánkov pred
domom kultúry, na Žatevnej a aj v uličkách starej Dúbravky.
Hody majú v Dúbravke tradíciu spojenú s
vinohradníctvom a dobrým jedlom. Novodobú
históriu začali písať po
revolúcii v roku 1989.
Dúbravskými hodmi si
každoročne mestská časť

pripomína
posvätenie
dúbravského
farského
chrámu, čiže Kostola sv.
Kozmu a Damiána. Títo
dvaja arabskí lekári –
kresťania – skonali mučeníckou smrťou v Cyrrhu, kde na ich počesť
vybudovali slávnu baziliku. Odtiaľ sa ich kult šíril
do celého sveta. Sú patrónmi všetkých lekárov
i dúbravského „horného“
kostola.
(red)

08 l 2018

08 l 2018

Komunálne voľby
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Život v meste
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Pozdrav z Viedne
Blížiace sa komunálne
voľby mi pripomenuli
výnimočného
človeka, ktorého som mal
tu česť spoznať počas
jeho návštevy Viedne,
pred pár rokmi. Teddy
Kollek sa narodil v obci
Nagyvázsony, asi 120 kilometrov od Budapešti,
v roku 1911. Po presťahovaní rodiny vyrastal
vo Viedni. Tri roky pred
začiatkom nacistického besnenia sa rodina v
roku 1935 presťahovala
do vtedajšej Palestíny. V
roku 1965 po prvýkrát
kandidoval na post starostu mesta Jeruzalem a
ostal ním dlhých 28 rokov, celých 6 funkčných
období. V jednom rozhovore spomínal čo ho
k tomu viedlo. „Dostal
som sa k tomu náhodou.
Keď došlo k zjednoteniu mesta, zbadal som
historickú príležitosť.
Starať sa o neho a preukázať mu lepšiu starostlivosť, než akej by
bol schopný ktokoľvek
iný počas celého svojho
života. Domnievam sa ,
že Jeruzalem je jedným
zo základných prvkov

Sven Šovčík
v židovských dejinách.
Telo môže žiť bez ruky
alebo bez nohy, ale nemôže žiť bez srdca. A Jeruzalem je srdcom i dušou.“ Detstvo a mladosť,
ktoré prežil vo Viedni,
kedy často s rodičmi navštevoval divadlo, operu
a múzea, isto prispeli
k jeho výnimočnému
úspechu. Toto mesto
ho nepochybne ľudsky
formovalo. Aj preto,
sa počas svojho dlhého funkčného obdobia
zapojil do mnohých
kultúrnych projektov,
obzvlášť do rozvoja a
rozšírenia
Izraelské-

ho múzea, kde pri 25.
výročí jeho vzniku
bol označený za Avi
ha-muze´on, čo doslova znamená „otec múzea“. Svoje „starostovanie“ málokedy trávil
vo svojej kancelárií, ale
predovšetkým v meste
medzi ľuďmi. Od šiestej ráno prechádzal
mestom so zápisníkom
v ruke, do ktorého si
zaznamenával všetko,
čo treba urobiť. Počas jeho funkčného
obdobia sa Jeruzalem
premenil na moderné
mesto, zvlášť po jeho
zjednotení. Počas nášho stretnutia vo Viedni
mi na moju otázku ako
je možné byť dlhých 28
rokov úspešným otcom
mesta a odísť z funkcie
obľúbeným človekom
odpovedal, že „starosta
musí byť v prvom rade
zdatný úradník“. Túto
vetu som si zapamätal
snáď na celý život.

Sven Šovčík
V rokoch 2001 až 2005
riaditeľ Slovenského
inštitútu vo Viedni

Iba hodinu a pol od Bratislavy
môžete zažiť resort Therme Laa
Resort Therme Laa má
už pár mesiacov nového riaditeľa, Reinholda
Hofmanna. Vďaka jeho
pôsobeniu v Laa začal
aktívne objavovať nielen
neďaleké české pamätihodnosti, ale učarovala
mu aj Bratislava. Pre
letnú turistiku si s rodinou vybral Slovenský
raj a bol nadšený. Rád
by však v kúpeľoch Laa
počul aj viac slovenčiny.
V čom sú kúpele Laa odlišné od aquaparkov a
iných resortov?
Kúpele Laa sú komornejšie. Termálna voda je
príjemne teplá, dá sa v
nej odpočívať a načerpať
sily. Hostia sa presúvajú
v bazénoch, vyhrievajú
sa vo vode na plochách

pre malých plavcov. Kúpele Laa sú ideálnym kompromisom medzi rušnými
aquaparkami a klasickými
kúpeľmi.
A čo jazyková bariéra?
Těší nás, že sa k nám
hostia vracajú - máme
mnoho slovenských ,,navrátilcov,,, a preto je aj personál kúpeľov zložený tak,
aby sme jazykové bariéry
obmedzili na minimum.
určených k sedeniu. Hoci
k nám chodí veľa rodín s
deťmi, nečakajte desiatky
tobogánov alebo šmykľaviek. Rodinná oáza a
detský bazén je bokom od
kúpeľných bazénov. Deťom je k dispozícii kútik
s animačným programom,
a upravená reštaurácia aj

V decembri 2016 ste
otvorili SILENT SPA. Na
čo by ste upriamili pozornosť tohto výnimočného
konceptu?
Ak chcete počuť TICHO a zažiť raj, prídite
do SILENT SPA. Ide o
ojedinelý koncept denných
kúpeľov, ale aj alternatíva
pre hostí hotela. Magické,
tiché, voňavé, architektonický skvost – to je SILENT SPA.V tomto roku
naviac aj záhrada SILENT
SPA, ktorá dostala novú
podobu. Môžete si vybrať
z dvoch denných tarifov.
Viac sa dozviete na našej
webstránke - https://www.
therme-laa.at/de/.
(inz)

v predajniach
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Jesenná Bratislava bude žiť kultúrou

L

eto je neúprosne
za nami. Svet okolo
nás sa mení a zmenou
prechádzajú aj kultúrne podujatia. Počas
leta sme mohli natrafiť
na koncerty, divadlá či
workshopy na rôznych
miestach
Bratislavy.
Jesenná kultúrna ponuka sa presúva do divadiel, múzeí a galérií. Aj
sychravé dni však ponúknu pestré podujatia, ktoré sa oplatí zažiť.
Aké kultúrne príbehy
pripravilo Bratislavské
kultúrne a informačné
stredisko (BKIS) sme
sa spýtali jeho riaditeľa
– Vladimíra Greža.

Pocta Dežovi Ursínymu
Zakladateľ modernej
slovenskej rockovej hudby,
ale tiež režisér, scenárista,
spevák a skladateľ. Dežo
Ursíny je pojem. Vedeli ste,
že umelcovým domovom
bola Dúbravka, konkrétne
Fedákova ulica č. 24? Práve v kruhu Dúbravčanov
vznikla myšlienka pripomenúť si významného

slovenského
hudobníka
nielen
prostredníctvom
pamätníka, ale aj cez umelcov a Ursínyho priaznivcov. „Myšlienka uctiť si pamiatku veľkého hudobníka
a bratislavského rodáka
ma nadchla. Ľudia, ktorí
po sebe zanechajú nádherné texty a piesne a navyše
zviditeľňujú naše mesto
prostredníctvom
svojej
tvorby, by nemali zostať
zabudnutí. Preto som rád,
že Dúbravka a Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko si spoločne uctia
umelcovu pamiatku podujatím Spomienka na
Deža,“ povedal Vladimír
Grežo. Slávnostné odhalenie pamätníka s názvom
Listovanie, ktorý vytvorila
sochárka Mira Podmanická a pripomína knihu, sa
uskutoční 29. septembra
o 18.30 h. Legendárnemu
hudobníkovi však bude
venovaný celý sobotňajší
podvečer už od 16.00 h. Pri
tejto príležitosti vystúpia
hudobníci ako Oskar Rózsa, Szidi Tobias so skupinou, Vladislav Slnko Šariš-

ský, Andrej Šeban či Henry
Tóth a ďalší. Nebudú chýbať čítania z Ursinyho textov, predaj kníh, platní a
albumov.
Zahrajte sa vo vašom
m(i)este!
Už túto sobotu sa na
Panenskej ulici uskutoční
obľúbené podujatie Dobrý trh. Jeho súčasťou bude
aj projekt Hravé m(i)esto,
ktoré pripravilo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. „Hravé m(i)
esto sme prvýkrát vyskúšali

na Mickiewiczovej ulici v
rámci podujatia WhatCity. Išlo o pilotný projekt
určený rodinám s deťmi,
akási detská zóna, kde boli
pripravené
divadielka,
klauni, cirkusanti. Po veľkom úspechu sme projekt
zaradili aj do Kultúrneho
leta a stal sa najnavštevovanejšou zónou v rámci
podujatia Rozlúčka s letom
na Štúrovej ulici,“ prezradil riaditeľ BKIS Vladimír
Grežo. 15. septembra sa od
13.00 h môžu nielen deti
tešiť na klaunov z Cirkus

Kus, rozprávku z dielne divadla Dunajka, žonglovanie či cirkusové animácie.
A to nie je všetko! Súčasťou
bude aj projekt Rozprávkový dvor, ktorý poznajú
návštevníci Rozprávok pri
Dóme. Najmenší návštevníci budú putovať po krajine plných kúziel a rozprávkových bytostí. Pripravené
sú skákačky, farebné rybky
„plávajúce“ v záhrade, „objímka“ pri strome vizuálne pripravené uznávaným
slovenským výtvarníkom
Ferom Liptákom. „Verím,
že náš Rozprávkový dvor
vtiahne nielen deti, ale aj

ich rodičov do sveta príbehov a bezstarostných hier,
na ktoré si každý z nás pamätá,“ poprial návštevníkom Vladimír Grežo.
Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko
oslavuje jubilejné 15. výročie svojej existencie.
Pripravených je množstvo prekvapení ako inak
v podobe pútavých kultúrnych podujatí. Viac
o akciách sa dozviete
na
www.bkis.sk
alebo na www.facebook.com/VaseBKIS
foto: archív BKIS

Spomienka na Kultúrne leto: Veľkolepý koncert Anky Repkovej a Daniela Thomasa uchvátil celé námestie

B

ratislavské Hlavné
námestie praskalo
vo švíkoch. Slovenská
speváčka Anka Repková a jej vzácny hosť z
Londýna Daniel Thomas svojou energiou
a vášňou prítomných
divákov rozospievali,
roztancovali a naplnili
veľkou dávkou pozitívnej energie.
Celý koncert otvorila
Anka Repková so svojím
zborom „Spievanie nás
baví“ známou piesňou

Stand By Me, a to v stvárnení, v akom zaznela aj na
nedávnej kráľovskej svadbe
Meghan a princa Harryho.
Tento majestátny začiatok
okamžite vtiahol divákov
do magickej atmosféry a
pritiahol aj náhodných
okoloidúcich, ktorí tam
s nadšením zostali až do
konca koncertu. V ďalšej,
tentoraz gospelovej piesni
He Has Done Marvelous
Thing sa ku klaviristovi
Tonymu Markovi pridali
súčasne basgitarista Mar-

tin Gábor a bubeník Andrej Novotný. Trojica talentovaných muzikantov
sprevádzala účinkujúcich
celým programom. Hudba
s posolstvom Po piesni We
Can Heal, ktorú si Anka
priniesla zo svojho niekoľkomesačného pobytu v
Londýne od Daniela Thomasa, predstavila aj piesne
zo svojho nového albumu
Som pravdivá. V polovici
koncertu si Anka na pódium prizvala svojho hosťa
– britského speváka Da-

niela Thomasa, ktorý spieval s hviezdami ako Mariah
Carey, Sting, Luther Vandross, Elton John, Lionel
Richie a ďalšími. V spoločnom známom duete Endless Love sa nádherne dopĺňali nielen ich hlasy, ale
aj osobnosti. Daniel Thomas je, rovnako ako Anka,
aj skladateľom a textárom.
Po ich duete preto predstavil aj svoju autorskú pieseň
Go Down Moses, do ktorej
spevácky zapojil zároveň
prítomných divákov.

Koncertu preto aj tento
rok predchádzal 2-dňový
gospelový workshop. „Bolo
pre mňa darom pracovať s
týmito krásnymi ľuďmi a
som rád, že mi účastníci
workshopu dovolili, aby
som s nimi počas celého
víkendu tak ťažko pracoval. Z účastníkov workshopu sa Danielovi podarilo
vytvoriť unikátny 50-členný zbor, ktorý to na pódiu
pod jeho vedením aj za
sprievodu kapely roztočil
a svoje nadšenie a radosť

zo spievania preniesol aj
na všetkých divákov. Zaspievali piesne Lovely Day
a Better. Vyvrcholenie
koncertu patrilo najznámejšej gospelovej piesni
Oh, Happy Day, v ktorej sa
sólového partu opäť ujala
Anka. Celé námestie tak na
záver spolu s Ankou Repkovou, Danielom Thomasom, 50-členným zborom
a kapelou spievalo známu
pieseň Hallelujah.
Andrej Novotný
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