Takmer štvrť
miliónu sa
nechcelo
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akmer 60 percent
tých Bratislavčanov, ktorí mohli voliť,
zostali „doma“ a nešli. Dokazujú to štatistiky zo sobotných
komunálnych volieb v
Bratislave.
Bratislavčanov prišlo
k urnám tento rok viac
ako v roku 2014 - o sedem
percent. Aj tak ich zostalo
„doma“ takmer 60 percent. Z celkového počtu
402 062 zapísaných voličov sa na voľbách zúčastnilo 163 558 ľudí,
čo predstavuje účasť
40,67 percenta. Platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu primátora bolo 160.304.
V roku 2014 sa z celkového počtu 398 752
zapísaných voličov sa na
voľbách zúčastnilo 134
622 ľudí, čo predstavovalo
účasť 33, 79 percenta.
Víťaz boja o post primátora Bratislavy Matúš
Vallo (Progresívne Slovensko,
Spolu-občianska demokracia) porazil v sobotných (10.11.)
komunálnych
voľbách
svojho protikandidáta –
dosluhujúceho šéfa bratislavskej samosprávy Iva
Nesrovnala rozdielom 29
047 hlasov voličov.
Vallo získal vo voľbách
58 578 hlasov (36,54 percenta). Na druhom mieste skončil nezávislý kandidát Václav Mika s 36
661 hlasmi (22,86 percenta) a za ním sa umiestnil
I. Nesrovnal so ziskom
29 531 hlasov (18,42 percenta). Štvrté miesto v
rámci boja o kreslo bratislavského primátora na
nasledujúce volebné obdobie patrí Jánovi Mrvovi (OĽaNO,SaS, Sme
rodina, KDH, OKS, Nova,
Zmena zdola), ktorého
volilo 27 689 oprávnených voličov z Bratislavy
(17,27 percenta).
(red, tasr)
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Toto sú zmeny,

ktoré sa dotknú všetkých

Bratislavčanov

Najúspešnejší starosta je
Martin Zaťovič z Dúbravky

S

taronový starosta
Dúbravky Martin Zaťovič získal v komunálnych voľbách 2018 najviac hlasov spomedzi
všetkých kandidátov na
starostu v mestských
častiach
Bratislavy.
Navyše, v celoslovenskom meradle sa s
počtom hlasov umiestnil na 9. mieste, a to za
sebou nechal i primátorov väčších miest, ako
sú Prievidza, Považská
Bystrica, Martin, či Poprad.
Zaťoviča
podporilo
11 007 Dúbravčanov (z
12 124 platných odovzdaných hlasovacích lístkov
na voľbu starostu) a získal
90,79 % percent hlasov.

Ďalší kandidát s vysokým
počtom hlasov v Bratislave, druhý v poradí, je Ján
Hrčka, ktorý získal post
starostu Petržalky s 10 659
hlasmi, čo predstavovalo
32, 68 %.
Čo sa týka vyrovnanosti bratislavských súbojov,
najtesnejšie víťazstvo zaznamenala v Rusovciach
Lucia Tuleková Henčelová
(50,76 %), ktorej verilo iba
o 30 ľudí viac ako bývalému starostovi Dušanovi
Antošovi (49,23 %). Tesné
to bolo aj v Podunajských
Biskupiciach, kde Zoltán Pék (20,82 %) získal
o 248 hlasov viac ako druhý
v poradí Roman Lamoš
(17,44 %).
(red, tasr)

Vianočné trhy sa začínajú
16. a 23. novembra 2018

T

ohtoročné vianočné trhy v Bratislave sae v centre mesta
začínajú s týždňovým
rozdielom. Kým na
Hviezdoslavovom námestí de predvianočné
dianie začína už 6. novembra, na Hlavnomnámestí to vypukne
Vianočná Bratislava
o týždeň neskôr – 23.
novembra.
Vianočné trhy na
Hviezdoslavovom námestí otvoria o osemnástej hodine. Na programe
sú ukážky z muzikálovej
rozprávky – Frozen - Ľadové kráľovstvo. Trhy
otvorí Karin Haydu.
Bratislava privíta aj

Mikuláša. Na Hlavné námestie príde 6. decembra o 15:00 h a do mestského divadla (MDPOH)
o dva dni neskôr - 8.
decembra. Divadlo ponúkne rozprávku Tri prasiatka, ako aj vrece plné
sladkých dobrôt. Mikuláš
zavíta aj na ľadm, bratislavské na zimné štadióny. Mestská organizácia
STaRZ pripravila pre deti
mikulášsky program. Na
Zimnom štadióne v Dúbravke v čase od 16:00 do
18:00 a od 10:00 do 12:00
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.
(red)

Bratislava
volila skôr
straníkov
B

ratislava si opäť
zvolila do samosprávnych
orgánov
najmä straníkov. Kým
Slovensko
má
vo
funkciách starostov a
poslancov
prevažne
nezávislých
kandidátov, hlavné mesto volilo
politické subjekty, ktoré
sa pred voľbami spojili
do koalícií.
V slovenských mestách
a obciach, podľa údajov
Štatistického úradu SR, zasadne na stoličku starostu
1 232 nezávislých, čo je
42,42 z celkového počtu
zvolených starostov a primátorov.
Druhé miesto, v počte získaných mandátov na
funkciu starostu, či primátora, získala strana SmerSD s počtom – 592. Na
treťom mieste je SNS so
160 získanými mandátmi,
tesne za ňou KDH so 157.
Pokiaľ ide o poslancov,
na Slovensku sa do mestských a miestnych zastupiteľstiev opäť prebojovali
najmä nezávislí kandidáti.
Je ich celkom 7 301.
Nasleduje
Smer-SD,
za ktorý zasadne 3 692
poslancov, tretia priečka
patrí KDH – 2 350 a na
štvrtom mieste je SNS, za
ktorá získala 1 678 mandátov na poslancov.
Pokiaľ ide o Bratislavu
a poslancov do mestského zastupiteľstva, to bude
zhruba z dvoch tretín
stranícke. V 45 člennom
zastupiteľstve získalo 15
mandátov koalícia SaS,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA,
Zmena zdola, DÚ. Trinásť
mandátov obsadí Progresívne Slovensko, SPOLU
a 17 poslancov je nezávislých.
Medzi starostami bratislavských mestských častí
je 10 nezávislých a 7 nominovaných politickými
subjektami – koalíciami
z parlamentnej opozície.
(red, rl)

Občiansky rozpočet: Bratislava má 50-tis. eur a 6 projektov. Brno 1,15 mil. eur a 63 projektov

K

ým Bratislava má na
občiansky rozpočet
ročne vyčlenených 50
000 eur, metropola Moravy Brno, má prichystaných 30 mil., českých
korún, čo je viac ako
milión eur, zhruba 1,15
milióna eur.
Kým v Bratislave môžu
tento rok obyvatelia hlasovať o šiestich projektoch,
ľudia v Brne majú na výber zo 63 projektov. Bra-

tislavčania môžu hlasovať,
ktorý z projektov by chceli realizovať z ﬁnančných
prostriedkov občianskeho rozpočtu. Rozhodovať
majú možnosť o šiestich
projektoch, ktoré vzišli z
burzy nápadov. Vyčlenená suma 50.000 eur bude
následne rozdelená na základe počtu hlasov, ktoré
obyvatelia odovzdajú pre
projekt, ktorý chcú podporiť. Informovala o tom ho-

vorkyňa Bratislavy Zuzana
Onufer.
Niektorí aktivisti už
roky kritizujú občiansky
rozpočet, ktorého význam
je podľa nich v tejto forme a spôsobe organizácie takmer zanedbateľný.
O vybraných projektoch
môžu Bratislavčania hlasovať do 17. novembra
prostredníctvom
elektronického
formuláru
na webe hlavného mesta

alebo osobne v budove
bratislavského magistrátu. „Hlasovať môže každý
Bratislavčan nad 15 rokov,
pričom hlasovať je možné
len jedenkrát. Finančné
prostriedky vyčlenené pre
občiansky rozpočet budú
rozdeľované pomerom na
základe počtu hlasov, ktoré občania odovzdajú pre
projekt, ktorý chcú podporiť,“ vysvetlila Onufer.
Bratislavčania môžu hla-

sovať za projekt zlepšenia
podmienok pre chodcov v
okolí Nemocnice sv. Cyrila
a Metoda v Petržalke, za
výsadbu zelene vo vnútroblokoch v Petržalke, za
osadenie pitnej fontánky
v mestskom parku, za zachytávanie dažďovej vody
do podzemných nádrží v
jednej z mestských organizácií. Obyvatelia môžu
hlasovať aj za projekt starostlivosti o ferálne mačky

a za kultúrno-vzdelávací
projekt pre Bratislavčanov.
Po spracovaní výsledkov
hlasovania budú projekty zapracované do návrhu
rozpočtu hlavného mesta na rok 2019, o ktorom
bude rozhodovať mestské
zastupiteľstvo.
(rl, tasr)
viac na www.bakurier.sk
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Matúš Vallo

58 578

Václav Mika

36 661

ARCHITEKT, TEAM VALLO, PROGRESÍVNE SLOVENSKO, SPOLU - OBČIANSKA DEMOKRACIA
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ZVOLENÝ PRIMÁTOR

MANAŽÉR, NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Ivo Nesrovnal

29 531

PRIMÁTOR HLAVNÉHO MESTA SR, NEZÁVISLÝ KANDIDÁT

Ján Mrva

27 689

STAROSTA, SLOBODA A SOLIDARITA, OBYČAJNÍ ĽUDIA A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI, KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE, SME RODINA – BORIS KOLLÁR,
OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA, NOVA, ZMENA ZDOLA, DEMOKRATICKÁ ÚNIA SLOVENSKA
Bratislava - Staré Mesto
Zuzana Aufrichtová, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
6 104
Radoslav Števčík NEKA
4 022
Martin Borguľa NEKA
3 300
Bratislava - Podunajské Biskupice
Zoltán Pék, MOST - HÍD, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA
1 527
Roman Lamoš, Progresívne Slovensko, SPOLU
1 279
Milan Černý, NEKA
973
Bratislava - Ružinov
Martin Chren, NEKA
9 273
Ján Buocik, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA
6 455
Jana Poláčiková, Progresívne Slovensko, SPOLU
4 465
Bratislava - Vrakuňa
Martin Kuruc, NEKA
5 779
Marián Nagy, NÁRODNÁ KOALÍCIA
356
Bratislava - Nové Mesto
Rudolf Kusý, NEKA
9 011
Matúš Čupka, NEKA
5 783
Miroslav Kolesár, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
610
Bratislava - Rača
Michal Drotován, NEKA
3 889
Peter Pilinský, NEKA
3 460
Monika Luknárová, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
1 600
Bratislava - Vajnory
Michal Vlček, NEKA
1 327
Juraj Ondruška, NEKA
1 145
Marian Pružina, NEKA
135
Bratislava - Devín
Ľubica Kolková, NEKA
489
Andrea Denková, NEKA
309
Bratislava - Devínska Nová Ves
Dárius Krajčír, SaS, SME RODINA - Boris Kollár, NOVA
3 170
Rastislav Tešovič, NEKA
2 093
Peter Hanulík, NEKA
536

ZVOLENÍ STAROSTOVIA
Bratislava - Dúbravka
Martin Zaťovič, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
11 007
Iveta Petrušková, SMER-SD, SNS
1 117
Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, NEKA
8 579
Anton Šmotlák, SaS, KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS
3 504
Miroslav Kadnár, NEKA
349
Bratislava - Lamač
Lukáš Baňacký, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
1 498
Radoslav Olekšák, NF
925
Katarína Boskovičová, NEKA
514
Bratislava - Záhorská Bystrica
Jozef Krúpa, NEKA
1 605
Ivan Bošňák, NEKA
1 043
Bratislava - Čunovo
Gabriela Ferenčáková, SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
KDH, SME RODINA - Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
535
Marián Krist, NEKA
314
Bratislava - Jarovce
Jozef Uhler, NEKA
749
Pavel Škodler, NEKA
259
Albín Valovič, NAJ
41
Bratislava - Petržalka
Ján Hrčka, SaS, NOVA, KDH, OKS, SME RODINA - Boris Kollár
10 659
Tatiana Kratochvílová, Progresívne Slovensko, SPOLU
5 640
Oliver Kríž, MLADÁ PETRŽALKA - lokálna strana
3 879
Bratislava - Rusovce
Lucia Tuleková Henčelová, NEKA
990
Dušan Antoš, NEKA
960
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ZVOLENÍ POSLANCI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Volebný obvod č. 1 Bratislava-Staré Mesto (4 poslanci)
Zuzana Aufrichtová OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Gábor Grendel, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Adam Berka, Progresívne Slovensko, SPOLU
Matej Vagač, Progresívne Slovensko, SPOLU

4 731
4 608
4 387

Volebný obvod č. 10 Bratislava-Dúbravka (3 poslanci)
Juraj Káčer, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Zdenka Zaťovičová, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Ľuboš Krajčír, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ

Dana Kleinert, Progresívne Slovensko, SPOLU

4 244

Libor Gula, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

2 641

Volebný obvod č. 2 Bratislava-Podunajské Biskupice (2 poslanci)
Alžbeta Ožvaldová, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Roman Lamoš, Progresívne Slovensko, SPOLU

3 203
1 744

Volebný obvod č. 11 Bratislava-Karlova Ves (3 poslanci)
Dana Čahojová, NEKA
Branislav Záhradník, NEKA
Peter Lenč, NEKA

6 010
4 542
3 584

Milan Černý, NEKA

1 108

Martin Vician, Progresívne Slovensko, SPOLU

3 572

Volebný obvod č. 3 Bratislava-Ružinov (7 poslanci)
Martin Chren, NEKA
Jakub Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU
Jana Poláčiková, Progresívne Slovensko, SPOLU
Ján Buocik, NEKA
Michal Brat, Progresívne Slovensko, SPOLU
Lucia Štasselová, Progresívne Slovensko, SPOLU
Peter Strapák, Progresívne Slovensko, SPOLU

10 240
9 062
8 394
7 894
7 203
7 035
6 496

Volebný obvod č. 12 Bratislava-Lamač (1 poslanec)
Igor Polakovič, Progresívne Slovensko, SPOLU

1 273

Radoslav Olekšák, NF

992

Volebný obvod č. 13 Bratislava-Záhorská Bystrica (1 poslanec)
Jozef Krúpa, NEKA

1 509

Roman Weinštuk, NEKA

858

Branislav Kaliský, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

6 466

Volebný obvode č. 4 Bratislava-Vrakuňa (2 poslanci)
Martin Kuruc, NEKA
Soňa Svoreňová, NEKA

4 036
2 362

Volebný obvod č. 14 Bratislava-Čunovo (1 poslanec)
Gabriela Ferenčáková, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ

371

Marián Krist, DS

174

Tomáš Gallo, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

1 552

Volebný obvod č. 15 Bratislava-Jarovce (1 poslanec)
Jozef Uhler, NEKA

830

Pavel Škodler, NF

213

5 890

Volebný obvod č. 5 Bratislava-Nové Mesto (4 poslanci)
Jakub Mrva, Progresívne Slovensko, SPOLU
Tomáš Korček, NEKA
Martin Vlačiky, NEKA
Katarína Augustinič, NEKA

6 352
5 699
4 572
4 484

Caroline Líšková, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

3 413

Volebný obvod č. 6 Bratislava-Rača (2 poslanci)
Peter Pilinský, NEKA
Lenka Antalová Plavuchová, Progresívne Slovensko, SPOLU

2 974
2 624

Róbert Pajdlhauser, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

1 851

Volebný obvod č. 7. Bratislava-Vajnory (1 poslanec)
Monika Debnárová, NEKA

837

Ján Panák, NEKA

765

Volebný obvod č. 8 Bratislava-Devín (1 poslanec)
Rastislav Kunst, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ

403

Zuzana Šubová, Progresívne Slovensko, SPOLU

279

Volebný obvod č. 9 Bratislava-Devínska Nová Ves (1 poslanec)
Rastislav Tešovič, NEKA

1 965

Anddrej Kovarík, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

1 210

Volebný obvod č. 16 Bratislava-Petržalka (10 poslanci)
Ján Hrčka, NEKA
Ján Budaj, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Elena Pätoprstá, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Tatiana Kratochvílová, Progresívne Slovensko, SPOLU
Milan Vetrák, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Peter Hochschorner OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Peter Cmorej, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Vladimír Dolinay, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Ján Karman, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
SME RODINA - Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ
Tomáš Palkovič, Progresívne Slovensko, SPOLU

naozaj zmysel nahradiť
dieselový autobus elektrobusom, je to práve bratislavský lesopark, ktorý
je obľúbenou rekreačnou
zónou pre Bratislavčanov,“
uviedla Gabriela Matečná,
podpredsedníčka vlády a
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Prvé elektrobusy začali
v Bratislave jazdiť v januári
tohto roku. Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ešte minulý
rok schválilo pre Bratislavu
ﬁnancie na nákup 18 elek-

trobusov za 10,4 milióna
eur, z toho 2 kusy v dĺžke
do 9 metrov a 16 kusov v

6 355
5 832

10 883
9 660
9 469
9 409
8 141
8 048
7 890
6 862
6 646
6 622

Oliver Kríž, Mladá Petržalka

6 151

Volebný obvod č. 17 Bratislava-Rusovce (1 poslanec)
Radovan Jenčík, NEKA

1 185

Róbert Kalmár, Progresívne Slovensko, SPOLU

764

Na linke 43 na Železnú studienku začal jazdiť elektrobus
D
o obľúbeného lesoparku v Bratislave premáva elektrobus.
Dieselový autobus na
linke 43 nahradilo ekologické vozidlo s pohonom na elektrinu.
Informovalo o tom ministerstvo pôdohospodárstva.
„Elektrobusy
neprodukujú počas prevádzky
škodlivé plyny a ich motory sú takmer bezhlučné.
Najnovšie takéto vozidlá
jazdia do bratislavského
lesoparku. Ak má niekde

6 485

dĺžke do 12,2 metra. Ide o
prostriedky z eurofondovej výzvy z Integrovaného

regionálneho operačného
programu (IROP), ktorá je
zameraná na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.
Dopravný podnik Bratislavy od nákupu elektrobusov očakáva zmenu
deľby prepravnej práce v
prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy a zníženie znečistenia
ovzdušia. Nemenej dôležité je aj zníženie hlukovej
záťaže. Elektrobusy znižujú energetickú náročnosť

prepravy, a to vďaka tomu,
že pri brzdení využívajú rekuperáciu energie. Zjednodušene povedané, energia
pri brzdení sa vracia späť
do akumulátorov.
Linka 43 premáva z Patrónky cez Železnú studienku popod Červený most až
po Lesopark. Cez pracovný týždeň premáva denne
24 spojov a cez víkend a
štátne sviatky 28 spojov
prevažne s polhodinovým
intervalom.
(red, foto: MPaRV SR)
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Vaše názory

na našom facebooku o MHD

Ď

akujeme, že ste sa
zapojili do diskusie
o MHD v Bratislave na
našom FCB. Podnetom bolo štvorročné
hodnotenie MHD Ivom
Nesrovnalom pred komunálnymi voľbami.
Niektoré vaše názory
zverejňujeme.

Ak ešte máte chuť, pokojne pridajte svoj názor, aby
aj tí, ktorí jazdia po meste
iba v drahých limuzínach
vedeli, aký je reálny život
v MHD.
z Pre mňa je ta MHD
taká istá ako pred cca 10
rokmi, nebadám veľmi
zmenu. Mimo iného žena
chodila posledný týždeň
autobusom, a z toho 3x
spoj, na ktorý čakala, nešiel. Raz kvôli Macronovi,
ale tie zvyšné 2.....nemôže
sa na ňu spoľahnúť.
z Nedá sa všetko naraz
za 4 roky napraviť, čo
bolo desaťročia zanedbávané.
z MHD je jedna veľká
katastrofa. Pred týždňom
ma privrel vodič autobusu č. 80, medzi dvere ako
som nastupovala s dvoma
plnými taškami nákupu.
Jazdia ako bez chrbtovej
kosti. Nuž čo dodať?
z Nie všetko je o MHD,
ale aj o šoféroch v busoch... Mne raz jeden
zničil topánku pri otváraní dverí.. Zostala som
v šoku. Ale teraz, by som
mu jednu natiahla. ?
z Smradľavý hnus... jedine, kde sa dá ako-tak
prežiť bez ujmy, sú nové
električky... Staré hrôza
a autobusy fujky špinavé
sedadlá a smrad ?? Ja chodím peši a to je najlepšie

z Ľudkovia treba metro jak soľ (nemyslím tím
veľkoobchod metro:-))
len aby sme si to menili
z niečím :-) ) od Stupavy
cez Petržalku až končiac
v Pezinku. A problémy sú
vyriešené.
z Keď bude MHD minimálne ako v Prahe, potom môže niečo hodnotiť
pozitívne. To, že EÚ nám
dala pár električiek, lebo
sa na tie staré rachotiny
nedokázala pozerať, to
nie je úspech primátora.
A koľko železničných zastávok vybudoval čo sľuboval? Vrakuňa už stratili
nervy a zastávku si urobili sami, aj keď je ďalej od
konečnej trolejbusov - čo
je tiež na hlavu.
z
Veľa označovačov
lístkov v mhd nefunguje (na starých červených
aspoň svietila červená,
na týchto nič a potom
stále vyrovnávam lístok
a myslím si, že je chyba v
ňom :D), Elektronických
tabulí s odchodom spojov mohlo byť po celom
meste aj viac.
z Do Marianky chodila
37-čka, už nechodí. To,
čo bolo fajn, bolo treba len zlepšiť. Namiesto
toho prišlo zrušenie dobrého. Tak to vnímam ja.
z Natrieskané
ranné
spoje, hlavne študentami, neposilnené spoje
v týchto hodinách a nenadväzujúce na integrovanú dopravu, v prostriedku stojí človek celý
čas, čo ide bus po diaľnici, niekedy je rad, že sa do
busu vôbec nezmestí, nefungujúca klimatizácia...
(red)

Projekt južnej časti nultého
Prieskum: Väčšina ľudí si myslí,
obchvatu Bratislavy sa rodí pomaly. že komunálni politici
Prečo ho chcú brzdiť aktivisti?
presadzujú svoje záujmy
ratislava už potre- stali od obyvateľov Mos-

B

buje obchvat ako
soľ. Napriek tomu, že sa
v územnom pláne mesta spomína už v roku
1995, až v roku 2013
sa zrejme malo začať s
jeho výstavbou. Práce
sa rozbehli až tento rok.
Zástupcovia
občianskeho združenia (OZ)
Triblavina začiatkom novembra oznámili, že chcú
podať na prokuratúru a
políciu trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa. Tvrdia, že pre výstavbu
bratislavského obchvatu,
diaľnice D4 a rýchlostnej
cesty R7 sa zo zemníkov v
Moste pri Bratislave a Tomášove v okrese Senec ťažia bez vyňatia z pôdneho
fondu a bez povolenia banského úradu tony štrku.
Ministerstvo dopravy
v piatok uviedlo, že za samotnú výstavbu je plne
zodpovedný koncesionár
a v prípade, ak sa potvrdia
akékoľvek podozrenia z nezákonného konania koncesionára, je plne v právomoci príslušných orgánov
vyvodiť zodpovednosť a
príslušné orgány už v tejto
veci konajú.
„Aj v tejto súvislosti je
jasné, že piatkové vyjadrenie predstaviteľov OZ
Triblavina nemá reálne, ale
politicky motivované pozadie, keď si jednotliví kandidáti a členovia OZ Triblavina robia kampaň pred
blížiacimi sa komunálnymi
voľbami,“ uviedol rezort.
Členovia združenia tak
podľa ministerstva iba nadväzujú na svoju aktivitu v
minulosti, keď sa brzdením
výstavby obchvatu snažili
zviditeľniť v médiách.
Aktivisti uviedli, že do-

ta pri Bratislave podnet,
v ktorom upozorňujú na
ťažbu v zemníkoch. „My
sme to preverili a zistili sme, že dochádza ku
krádeži materiálu. Podľa
banského zákona všetko
nerastné bohatstvo patrí
štátu. Toto nerastné bohatstvo v Moste pri Bratislave sa ťaží bez povolení
banského úradu. Ten napísal, že nevydal povolenie
na ťažbu,“ povedal Milan
Grožaj z OZ Triblavina.
Legálne by to podľa neho
bolo jedine v prípade, ak
by sa to týkalo verejnoprospešnej stavby, muselo by
to byť však uvedené v stavebnom povolení. Aktivisti
tvrdia, že podobná ťažba je
pripravovaná aj v ďalších
16 zemníkoch v okolí Bratislavy. Rozhodli sa preto
podať trestné oznámenie a
podnet na Európsku investičnú banku.
Stavebník pre TASR nedávno uviedol, že materiál
používaný na stavbu bratislavského obchvatu disponuje platnými certiﬁkátmi
kvality
zohľadňujúcimi
všetky príslušné normy
jeho použitia.
Materiál, ktorý sa dováža na výstavbu bratislavského obchvatu, je podľa
konzorcia zazmluvnený od
viacerých subdodávateľov.
„Prechádza prísnymi kritériami posúdenia kvality
a vhodnosti jeho použitia
na výstavbu vrátane podmienky nulovej kontaminácie zeminy. Až po splnení týchto prísnych kritérií
je možné spomínaný materiál na stavbu použiť,“ deklaruje stavebník.
(rl, red, tasr)

Pražská ulica sa už týždne upcháva kvôli rozkopávke. Dokedy ešte?

P

ražská ulica de už
týždne
upcháva
v smere od Patrónky
kvôli rozkopávke v jej
spodnej časti oproti
hlavnej stanici.
Permanentne sú tam
uzatvorené dva jazdné
pruhy, čím de vytvárajú
kolóny vozidiel, niekedy už
od Hroboňovej ulice. Ako
nás informoval magistrát
hlavného mesta, na Pražskej sa opravuje rozsiahly
havarijný stav na komunikácii. Bola zistená obrovská kaverna pod chodníkom a aj časťou vozovky
a hrozilo nebezpečenstvo
úrazu.

Oslovili sme aj Bratislavskú
vodárenskú
spoločnosť (BVS), ktorá
uviedla, že na Pražskej ulici v je realizovaná oprava
havarijného stavu verejnej
kanalizácie. „Práce na stavbe budú pokračovať aj cez
sviatky (44. týždeň), kedy
je predpoklad zníženej
dopravy. Predpokladaný
termín dokončenia stavby
je cca v 46. týždni, t.j. do
18.11. 2018, samozrejme,
ak nevzniknú nepredvídateľné situácie, ktoré môžu
skomplikovať práce, napr.
zmeny počasia,“ uviedla
BVS.
(rl, foto: BK)
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Ľ

udia pred blížiacimi
sa
novembrovými
komunálnymi voľbami
nehľadia na komunálnych politikov s dôverou. Necelé dve tretiny (60,9 percenta) si
myslia, že starostovia
a miestni poslanci pri
rozhodovaní
presadzujú v nejakej miere
svoj súkromný záujem.
Ukázal to septembrový prieskum verejnej
mienky, ktorý pre mimovládnu organizáciu
Transparency International Slovensko (TIS)
zrealizovala agentúra
Focus.
Viac ako 36 percent respondentov je presvedčených, že šéfovia samospráv
niekedy presadzujú verejný, inokedy svoj súkromný
záujem. Zatiaľ čo 34 percent ľudí si myslí, že starostovia, primátori a poslanci
rozhodujú vo verejnom
záujme, 24,4 percenta ľudí
sa domnieva, že svoj súkromný záujem presadzujú
vždy alebo väčšinou pred
záujmami mesta či obce.
Rovnaký prieskum zrealizovala TIS s Focusom
pred 15 rokmi. Reputácia
komunálnych politikov odvtedy poklesla. V júli 2003
totiž videlo za ich prácou
presadzovanie súkromného záujmu 56 percent ľudí.
Dve tretiny respondentov si podľa aktuálneho
prieskumu myslia, že je
potrebné posilniť verejnú
kontrolu v samosprávach.
Opačný názor má len štvrtina opýtaných. Z prieskumu vyplýva, že občania si
myslia, že vo všetkých základných oblastiach činnosti miest a obcí dochádza ku
korupcii a klientelizmu.
Najhoršia situácia je pri
obsadzovaní pracovných
miest v samospráve, kde
vládne korupcia a klientelizmus až podľa 48,8 percenta ľudí. Občania ďalej
vnímajú korupciu a upred-

nostňovanie vo verejnom
obstarávaní,
stavebných
konaniach, vydávaní rôznych povolení, predaji
obecných pozemkov, prenájme obecných bytov
a nebytových priestorov či
pri predaji obecných bytov
do osobného vlastníctva.
Najskeptickejší k práci
radníc sú občania malých
miest (2000-5000 obyvateľov). Tu vidí presadzovanie
vlastného záujmu u komunálnych politikov 67,5
percenta ľudí. V malých
obciach (do 1000 obyvateľov) je skeptická len necelá
polovica, teda 48,4 percenta.
Z regionálneho hľadiska je najalarmujúcejšia
situácia v Bratislavskom
(70,7 percenta) a najuspokojivejšia v Prešovskom
kraji (48,6 percenta ľudí).
Najviac sklamaní sú voliči
Kotlebovej Ľudovej Strany
Naše Slovensko (79,8 percenta) a najviac dôverujú
komunálnym
politikom
voliči KDH (50,4 percenta).
Aj napriek takémuto
negatívnemu
naladeniu
prevláda na Slovensku
spokojnosť so službami,
ktoré poskytujú miestne
samosprávy. Spokojnosť
podľa prieskumu prevažuje v štyroch z celkom siedmich oblastí. Najväčšia je
s odvozom odpadu a s vodárenskými službami, kde
je úplne alebo skôr spokojných dokopy 66,2 a 62,6
percenta ľudí.
Najviac nespokojní sú
ľudia s kvalitou ciest (46,9
percenta) a so zdravotnou
starostlivosťou (38,8 percenta). Spokojnosť Slovákov sa od roku 2003 zvýšila vo všetkých oblastiach
s výnimkou školstva.
Prieskum uskutočnila
agentúra Focus v dňoch
18. až 25. septembra na reprezentatívnej vzorke 1015
respondentov.
(TASR)

Spravodajstvo
p
j

11 l 2018

strana 5

Ľudia vyhadzujú veci z okien.
Niektorí pritom aj nebezpečne ohrozujú iných
N
ie to nič žiaľ výnimočné, že niektorí
obyvatelia na sídliskách vyhadzujú rôzne
veci z okna. Ide o jav,
ktorý je dosť častý. Vyhadzovanie predmetov
z okna môže vyjadrovať
napríklad frustráciu jedinca z bezmocnosti.
Alebo môže ísť jednoducho o nekultúrnosť,
alebo zámer, či psychicky narušeného jedinca.
Najnovšie sa o tomto
neblahom fenoméne rozprúdila diskusia na sociálnej sieti Dúbravky.
Obyvatelia, ktorí vyhadzujú veci z okna (odpadky, fľaše a pod.) z pohodlnosti, si neuvedomujú, že
na sídlisku nebývajú sami a
že verejné priestory sú spoločné a zdieľajú ich všetci.
Predstavme si, že by každá
domácnosť vyhadzovala
rôzne predmety z okna....
Preto zrejme ide o patologický, teda chorobný jav
jednotlivcov. Navyše, ľudia si musia uvedomiť, že
žijú a bývajú v meste, kde
žije množstvo ľudí. Samozrejme, všetci by sa mali
(nielen) v mestách správať
ohľaduplne a uvedomiť si,
že tu nebývajú sami. Ak

nám niečo veľmi prekáža,
je potrebná medziľudská
komunikácia. Ak ani ona
nepomôže, je to potrebné riešiť prostredníctvom
polície a pod. Iné je, ak sú
vyhadzované
predmety
z okien úmyselne, s cieľom
niekoho zastrašiť, alebo mu
ublížiť. V takom prípade už
ide o trestný čin. A to už
nie je žiadna sranda. Žiaľ,
značná anonymita sídlisk
pomáha takýmto ľuďom
skryť svoju identitu. Platí
preto, že na sídliskách by
sme mali byť viac všímaví,
viac sa navzájom poznať a
vedieť, kto v našom dome,
či vchode býva....
Vyberáme z diskusie
na sociálnej sieti v Dúbravke:
● Dnes o 20:30 večer po

mne a kamarátke hodil
pán na Karola Adlera-12
sklenenú fľašu, z dôvodu,
že sa nemáme rozprávať
na lavičke pri škole. Ak sa
vám niečo podobné stalo,
prosím okamžite kontaktujte políciu, oni už o tom
vedia, vraj stačí aj zájsť na
policajnú stanicu. (čím viac
sa nás ozve, tým lepšie pre
všetkých).Ďakujeme za pochopenie.
● Sch.Trnavského 18 dtto
už cca pol roka (12.p) ...
● Sch.Trnavsk.20 nejaký
... vyhadzuje zaváraninové
fľaše z balkóna, naposledy
pristála na kapote auta!
● Nechcem ani pomyslieť
na to, aké zranenie by ste
utrpeli, keby Vás zasiahol...
Pokus o úmyselné ublíženie na zdraví!
● A to som mala ešte pri

lavičke aj svojho psa a ten
kretén ho skoro zasiahol
tou fľašou? No ja som myslela, že ma porazí
● Mne sa stalo niečo podobné, ale po nás hodili
jablká. Medzi Bilíkovou
18 a 20 je také mini ihrisko iba šmykľavka piesok,
lavičky a taký priestor, kde
sa dá kopať futbal a tak.
A bolo to pred pár rokmi.
Keď sme sa tam ja moja
sestra a bratranci a kamoši naháňali. A zrazu niekto
z baraku 20 hodil po nás
par jabĺk. Netraﬁl nás. Tak
sme k tomu nedávali doraz
a hrali sa na naháňačku ďalej. Že však asi to asi nebolo
mierené na nás. Ale keď sa
to o pár minút zopakovalo a to už traﬁli jablkom aj
mňa a kamoškou, tak sme
sa radšej zobrali a išli preč
● Na Karola Adlera presne
pred školou kamarátka na
chvíľu zastavila auto na blikačky a doniesla mi niečo
pod bránu a niekto jej hodil na auto vajce! Stála tam
asi dve minúty, nečudovala
by som sa ak by to bol ten
istý človek
(rl)
Foto: Ilustračné - archív BK

MHD: Magistrát má víziu nových električkových tratí
B
ratislava mala najskôr víziu metra,
potom
rýchlodráhy
S-Bahn, chvíľu mala
mať aj podzemný tunel
pod Dunajom v rámci
železničného projektu
TENT-17.
Dnes má síce nové električky, no tie na starých
a opotrebovaných tratiach
jazdia priemernou rýchlosťou 20 km/h.... Bratislavský primátor Ivo Nesrovnal síce nechal počuť,
že „električková trať do Podunajských Biskupíc a Vrakune popred Slovnaft už je
v
územno-plánovacích
podkladoch
Bratislavy.
Podľa primátora treba
zabezpečiť podklady pre
povoľovacie konania, vysúťažiť projekt a paralelne
k tomu riešiť aj ﬁnancovanie, ktoré môže byť
viaczdrojové.
Magistrát však počas
takmer štyroch rokov od
ostatných komunálnych
volieb, nedokázal rozbehnúť modernizáciu Karlovesko-Dúbravskej radiály.
Na otázku Bratislavského kuriéra, na čom „stojí“
začatie rekonštrukcie, kedy
by sa mohla začať a ktoré
úseky električkových tratí
plánuje mesto ešte opravovať, resp. rekonštruovať
a kedy, sme dostali túto

odpoveď: „Hlavné mesto
reálne pracuje na všetkých
troch projektoch modernizácie Dúbravsko-Karloveskej, Ružinovskej aj Vajnorskej radiály. Projekty
Ružinovskej a Vajnorskej
radiály sú v štádiu prípravy
verejnej súťaže na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Pri Dúbravsko-Karloveskej radiále prebieha
vyhodnotenie ponúk záujemcov na zhotoviteľa tejto
stavby. Súťaž bola spustená
ešte v auguste 2017“.
Kedy sa začne rekonštruovať
Karlovesko-Dúbravská
električková
radiála
za zhruba 67 miliónov
eur, nie je stále známe. Mestská časť Karlova

Ves očakávala spustenie
prvej etapy prác v júli, zatiaľ sa tak nestalo. Nedávno nastal posun a mesto
môže pokračovať v súťaži
a vyhodnocovaní ponúk.
Rada ÚVO totiž zmenila
prvostupňové rozhodnutie
úradu tak, že sa námietky
zamietajú. „Námietky smerovali proti vylúčeniu navrhovateľa. V odvolacom
konaní, v ktorom Rada
nariadila aj ústne pojednávanie za účelom riadneho
zistenia skutkového stavu,
sa preukázalo, že jeden
z dôvodov vylúčenia navrhovateľa bol oprávnený,
a teda že navrhovateľ bol
vylúčený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ uviedla hovorkyňa

ÚVO Janka Zvončeková
s tým, že rozhodnutie Rady
je právoplatné.
Mnohé
bratislavské
električkové trate už roky
chátrajú a v poslednom období sa opravovali len malé
časti (napr. Krížna ulica).
Zlé trate sú napríklad
v Rači Záhumeniciach,
na Americkom námestí
v centre mesta, ďalej trať na
neďalekých uliciach Krížna
a Vazovova. Veľmi dlho sa
plánuje modernizácia Vajnorskej a Ružinovskej radiály. Na dunajskom nábreží
je v nelichotivom stave aj
časť trate na Nábreží arm.
gen. L.Svobodu. Pomalý je aj rozvoj a výstavba
nových
električkových
tratí. V podstate po roku
1989 žiadna, okrem tej do
Petržalky nepribudla, od
roku 2007 sa o predĺžení
radiál iba hovorí. Hovorí
sa o predĺžení Dúbravskej
radiály do Borov a Devínskej Novej Vsi, predĺžení
Vajnorskej radiály k ŽST
Vajnory, či predĺžení Ružinovskej radiály k plánovanej železničnej zastávke
Ružinov a na letisko. Najnovšie pribudla vízia novej
trate Vrakuňa a Podunajské Biskupice.
(rl, tasr)
Foto: BK

Za akých okolností by ste z auta prestúpili
do MHD a vozili sa ňou napr. do práce?
Vaše odpovede z nášho facebooku
Prinášame Vám výber
z množstva reakcií na
našu otázku na našej facebookovej stránke:
Čo by sa muselo
udiať, aby ste z auta
prestúpili do bratislavskej MHD a vozili sa
ňou napr. do práce?
Ďakujeme za odpovede
a vážime si, že ste vyjadrili svoj názor. Mnohé
podnety posielame magistrátu hlavného mesta
a DPB, a.s.
Z odpovedí vychádza,
že mnohí naši čitatelia
by privítali, ak by bola
MHD v Bratislave spoľahlivejšia, čistejšia
a rýchlejšia. Značné
sú aj výhrady k potrebe častého prestupovania, či cestovanie
s páchnucimi bezdomovcami.
● Aby ten autobus nečakal rovnako dlho v zápche
ako moje auto s mojím
"dobrým úmyslom" nejazdiť autom.
● A aby mi nejaký autobusový permoník pomohol s taškami plnými
nákupov, kartónom kofoly
a vrecom zemiakov, keď
sa vraciam z práce o siedmej večer. To by stačilo.
● A pre matky so školopovinnými deťmi by bolo
fajn, keby ten autobus
rozviezol konkrétne deti
do konkrétnych škôl ráno
a potom by ich po krúžkoch pozbieral a doviezol
na zastávku do Dunajskej
Lužnej. Tam si ich vyzdvihnú – matky.
● Stačilo by, ak mali
MHD spoje extra BUS
pruh - hoci aj na úkor
jedného pruhu... napr. zo
smeru zo Dunajskej Lužnej...
● Muselo by to byť zhruba tak rýchle ako auto, čo
nie je ani zďaleka. Príklad, z Karlovky do Avionu mi to MHD trvá 40
min. ak nie viac a to ešte

musím x-krát prestupovať, autom som tam za
15 min cez obchvat.
● MHD stoji v zápche tak
ako auto, tak aká je pointa ? Málokde majú vlastne jazdné pruhy. Nech to
chodí častejsie, nech to
je čisté a nech tam v lete
funguje klíma.
● A nech sa tam nevozia
bezďáci, lebo nekupujem
si električenku za zarobené peniaze, aby som potom v električke vyvrátil
žalúdok. A tá tlačenica čo
je v 39 a 31 to je asi najviac v pr...i. Metrom by
som ale určite chodil.
● Muselo by sa stať to,
podľa môjho skromného
názoru, že by MHD bola
podstatne
spoľahlivejšia a chodila v častejších
intervaloch a nie raz za
kvartál a aj to s meškaním.
● Zakázať parkovanie
na chodníkoch, voľných
plochách (napr. budúce
staveniská),
spoplatniť
parkovanie v meste, najmä v centre.
● Nezakonné parkovanie náležite trestať. Keď
nebude mať vodič, kde legálne a zároveň zadarmo,
tak auto nechá väčšina
doma. Žiaľ na Slovaka
neplatí pekné slovo, len
palica.
● Pokiaľ nezmiznú ranné a poobedné zápchy tak
asi nič, lebo je to jedno.
Keby však chodila električka aj do štvrte kde bývam, tak by som to určite
skúsila
● Po 44 rokoch konečne
prestať snívať o metre,
"záplatách" v podobe socík style liniek zo všadiaľ
všade a začať konečne
systematický
rozvíjať
jestvujúcu infraštruktúru..
(red, rl)

SLOVENSKÝ ROZHLAS

Vianočný spev pre život
Veľký zbor donských kozákov
16. 12. 2018, 19.00 h
Pavel Šporcl – Vianoce 2018
10.12.2018, 19.00 h

Vstupenky v sieti Ticketportal
www.juras.sk
www.ergonart.sk
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Spravodajstvo
Kedy má byť dokončená protihluková stena Začala sa rekonštrukcia historickej národnej
kultúrnej pamiatky Pradiarne
medzi Lamačom a Dúbravkou?
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rotihlukovú
stenu
žiadajú nielen Lamačania už roky, v roku
2010 začali organizovať petíciu za jej vybudovanie. V roku 2016
sa začali prípravy na
jej realizáciu. Dočasná
protihluková stena na
D2 v Lamači a v Dúbravke má byť hotová
až v roku 2024 a má byť
v prevádzke len desať
rokov.
V roku 2034 by už totiž mala byť diaľnica D2
rozšírená na šesť jazdných
pruhov. Zo správy o hodnotení vplyvov na životné
prostredie EIA vyplýva, že
dočasná protihluková stena má znížiť hluk z cestnej
dopravy v trase diaľnice
D2 na úseku km 55,071 –
57,827.
Pravdepodobne bude
použitý systém, ktorý
kombinuje protihlukovú
stenu a betónové zvodidlo.
Zahŕňa funkciu ochrany
okolia pozemnej komunikácie pred nepriaznivým
účinkom hluku z dopravy
a zároveň plní funkciu záchytného bezpečnostného
zariadenia.

V
prípade
novej
protihlukovej
steny
v Lamači a Dúbravke ide
o dočasnú stavbu, kým
sa nerozšíri diaľnice D2
na 6-pruh (v zmysle harmonogramu je plánované
sprevádzkovanie rozšírenia diaľnice D2 na 6 pruh
v roku 2034). Po sprevádzkovaní diaľnice na 6-pruh
budú urobené ﬁnálne
protihlukové
opatrenia,
ktorých rozsah bude spresnený a bližšie špeciﬁkovaný v rámci projektovej prípravy realizácie rozšírenia
diaľnice D2 na 6-pruh.
Diaľnica D2 v úseku
Bratislava – Lamač bola
uvedená do prevádzky
v r. 1973, pričom ochrana
okolitého urbanizovaného
územia pred hlukom z dopravy nebola, aj vzhľadom
na významné nárasty dopravných intenzít v poslednom desaťročí, dostatočne
zabezpečená.
Vybudovanie mobilnej
protihlukovej steny má
mať pozitívny vplyv na priľahlé urbanizované obytné
plochy v úseku km 55,071
– 57,827 D2. Ďalej má mať
priaznivý vplyv na rozptyl

emisií, či zabezpečenie redukcie znečisťujúcich látok mimo dopravné prúdy
diaľnice D2. Realizáciou
protihlukových opatrení
sa jednotlivé väzby na okolitú zástavbu a napojenie
na existujúci komunikačný
systém nezmení. V danom
úseku diaľnice D2 ostávajú
zachované všetky križovania s cestnou i železničnou
sieťou.
Dĺžka trasy je 2 756 m.
Projektová dokumentácia
rieši osadenie protihlukových stien po oboch
stranách diaľnice ako aj
v strednom deliacom páse.
Mobilná protihluková stena by mala stáť na okrajoch
diaľnice i v stredovom páse
na približne trojkilometrovom úseku od križovatky
Diamant až po čerpaciu
stanicu pred tunelom Sitina. Vybudovania protihlukovej steny na diaľnici pri
Lamači sa samospráva
i obyvatelia mestskej časti
dožadujú už viac ako desať
rokov.
(rl, tasr), Foto: Zdroj EIA
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radiareň 1900 je
súčasťou projektu
spoločnosti YIT Slovakia, ktorá na začiatku
Ružinova v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne vybuduje
novú štvrť ZWIRN.
Investor sľubuje, že vo
vynovenom objekte budú
moderné kancelárie a bude
v ňom zachovaný genius
loci spred sto rokov. Prví
nájomníci by sa podľa
plánov mali nasťahovať
v druhej polovici roka
2020.
Súťaž na obnovu Pradiarne 1900 pred vyše
rokom vyhrali architekti
z architektonickej kancelárie Bouda Masár, ktorí
majú s rekonštruovaním
pamiatok dlhoročné skúsenosti. „Pradiareň si prešla viacerými prestavbami
a postupne stratila charakter najmä pre rôzne
prestavby zo 60. rokov.
Tie boli v prvej fáze po

získaní búracieho povolenia postupne odstránené, aby Pradiareň
opäť získala priestor, ktorý jej patrí,“ konštatoval architekt Ivan Masár
z kancelárie Bouda Masár.
Súčasne popísal náročný a
prísny proces, ktorý predchádza obnove národnej
kultúrnej pamiatky: „V prvom kroku je nevyhnutné
upovedomiť Krajský pamiatkový úrad o zámere,
ktorý s pamiatkou máme.
Úrad sa následne vyjadrí,
aké výskumy a prieskumy
musíme zabezpečiť. Pamiatkový úrad ich výsledky
posúdi a prípadne si vyžiada ešte dodatočné štúdie.
Vďaka tomu zistíme, na
aké časti pamiatky sa vzťahuje aký stupeň ochrany.“
Pamiatkový úrad je súčasťou celého procesu a dozerá na jeho priebeh. „Máme
všetky potrebné povolenia
na to, aby sa začala oﬁciálna rekonštrukcia. Jej

súčasťou bude napríklad
výmena okien, ktoré znova
nadobudnú zaoblený tvar,
aký mali kedysi. Budeme
tiež opravovať strechu,
podlahy a repasovať nosné
liatinové stĺpy,“ vysvetľuje
Ivan Masár.
Okrem Pradiarne 1900
spoločnosť YIT nad rámec
pamiatkovej ochrany obnoví aj budovu silocentrály. Podľa generálneho riaditeľa YIT Milana Murcka
sa tak spoločnosť rozhodla
veľmi rýchlo: „Silocentrála
je krásna a zaujímavá budova. Rozhodli sme sa ju
zachovať napriek tomu, že
nie je národnou kultúrnou
pamiatkou. Na námestí
ZWIRN-u vytvorí veľmi
zaujímavý prvok a zároveň dominantu. Verím,
že ZWIRN sa stane obľúbeným meeting pointom,
a že prispeje k formovaniu
atmosféry celej štvrte.“

kompletne jej prvú etapu.
Námestie je vyčistené, je na
ňom vysadená nová zeleň,
mesto ošetrilo existujúce
dreviny, osadilo nové zavlažovacie kvetináče a prvú
etapu ukončilo celkovou
úpravou vzhľadu námestia.
Pribudnúť majú ešte nové
lavičky a osvetlenie. Už budúci rok magistrát plánuje
v ďalšej etape revitalizácie
vymeniť asfaltové povrchy
za dlažbu. Pred osadením
lavičiek mesto ešte vyrovnalo asfaltové povrchy, v
ktorých zostali diery po od-

stránení stánkov s rýchlym
občerstvením. Asfalt však v
budúcom roku kompletne
vymení kamenná dlažba.
Mesto navyše sľubuje aj
odstránenie
reklamným
tabule tým, že nepredĺži
nájomcom zmluvy.
Dôležitým
krokom
obnovy námestia bolo
odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali
úradom a boli prekážkou
revitalizácie. Spoločnosť
LORDSHIP vyhľadala a
kontaktovala
vlastníkov
čiernych stavieb na námes-

tí a dohodla s nimi premiestnenie ich prevádzok
mimo tohto priestoru na
vlastné pozemky. „Veríme,
že presunutím stánkov
sme pomohli odštartovať
niečo, čo zmení na dobro
tvár Bratislavy. Je v záujme všetkých zúčastnených
strán a aj samotných Bratislavčanov, aby sme žili
a pohybovali sa v pekných
a kvalitných verejných
priestoroch,“ uviedol zástupca spoločnosti LORDSHIP Peter Schmidt.
(rl, red, foto: BK)

(red)

Schizofrénia Kamenného námestia:
Kvitne do krásy i do hrôzy?

Č

asť bratislavského
Kamenného námestia sa zmenila. Mestský
pozemok bol upravený:
vyčistený, zeleň bola
ošetrená, či nasadená
nová.
Zmizli predajné stánky
na mestských pozemkoch.
Ďalšia časť námestia ale
zostala rovnako hrozná
a nehostinná, nehodná
hlavného mesta 21. sto-

ročia. Dokonca tu za posledné obdobie predajné
stánky pribudli. Toto sa
zrejme nazýva koncepčným riešením. Kamenné
námestie akoby priam charakterizovalo schizofréniu
súčasnej doby z pohľadu
rekonštrukcií v hlavnom
meste: kozmetické zmeny,
absencia
komplexnosti,
polovičatosť...
Spoločnosť Lordship

tvrdí, že Kamenné námestie kvitne do krásy.
Podľa developera mesto
v spolupráci s Alianciou
Stará tržnica, developerom
LORDSHIP, či spoločnosťou Tesco rozhýbali revitalizáciu roky chátrajúceho
námestia v centre Bratislavy. S revitalizáciou Kamenného námestia začalo hlavné mesto pred štvrť rokom
a v týchto dňoch dokončilo

Život v meste - Poradňa
Lyon oznámil masívny prechod na elektrickú MHD. Trápim sa tým ako predísť sporom v rodine
Preferuje trolebusy. A čo Bratislava...?
pri mojom dedičstve.
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ostupné obmedzenie
smerujúce k úplnému zániku dieselových
autobusov z ulíc Lyonu.
Taká je stratégia, ktorú
14. septembra predstavil Syndicat mixte des
Transports pour le Rhône et l'Agglomération
Lyonnaise (SYTRAL – inštitúcia podobná BID)
Náhradou majú byť
najmä trolejbusy a parciálne trolejbusy (s batériou).
Mesto Lyon už niekoľko rokov, presnejšie od roku 2013
do roku 2017, skúšal rôzne možnosti ako postupne
prejsť od spaľovacích motorov k alternatívnym pohonom.
V polovici septembra
tohto roku prišiel Lyon so
zmenou stratégie. Spočíva
v tom, že do roku 2020 vytvorí troleje pre štyri linky
a nasadí na ne klasické trolejbusy. Ďalším dvom linkám vytvorí troleje do roku
2024 a budú na nich jazdiť
tiež klasické trolejbusy. Existujúcu trolejbusovú linku
C13 Lyon posilní nákupom
dvadsiatich nových parciálnych článkových trolejbusov
do roku 2020.
A čo Bratislava?
Dopravný podnik Bratislava už v minulosti skúšal
na linkách MHD viaceré
elektrobusy (od rôznych výrobcov). Na základe týchto
skúšok možno konštatovať,
že s prevádzkou elektrobusov treba do budúcnosti
uvažovať, avšak nevyhnutnosťou bude doriešiť všetky
ekonomické a technické aspekty.
Na základe zhodnotenia
systémov elektrobusov, resp.
trolejbusov s pomocným batériovým pohonom, by bolo

v podmienkach Bratislavy
odporučiť nasledovné druhy
vozidiel. Čisto batériové
elektrobusy s dojazdom cca
okolo 150 km, vhodné prakticky pre všetky súčasné
linky s vozidlami kategórie
MINI. V podmienkach Bratislavy by išlo o cca 10 liniek
(10 vozidiel). Elektrobusy
s možnosťou dobíjania počas prestávok, vhodné pre
bežné linky. V podmienkach
Bratislavy by bolo možné
takéto vozidlá použiť prakticky na každej linke so sólo
vozidlami, ktoré majú jednu
z konečných v blízkosti električkovej alebo trolejbusovej
trate s možnosťou vytvorenia krátkeho trolejového,
resp. napájacieho bodu pre
napájanie – nabíjanie vozidiel.
Medzi elektrobusy je
možné zaradiť aj trolejbusy
s pomocným batériovým
pohonom. Práve takéto vozidlá by mohli naplniť požiadavky lepšej dopravnej
obslužnosti za súčasného
zníženia výkonov autobusovej dopravy. Takýmito
vozidlami je možné zabezpečiť predĺženie niektorých
trolejbusových liniek. Dnes
sú v ponuke aj sólo (12 m) aj
kĺbové (18 m) vozidlá.
Podľa portálu imhd.sk,

Dopravný podnik Bratislava
a.s. už dostal a do premávky
zaradil 10 elektrobusov SOR
NS 12 z celkového počtu 16
objednaných vozidiel. Tieto
12-metrové elektrobusy boli
doteraz nasadzované na linky 52 53 a 56 v oblasti Rače,
Vajnôr, Východného a Zlatých pieskov. Od 15. októbra
tohto roka sú vypravované
v špičkách pracovných dní aj
na tri poradia linky 65 medzi
Račou a Vrakuňou.
So stúpajúcim počtom
elektrobusov v premávke
budú od 22. októbra 2018
zaraďované tieto elektrobusy aj na linky 43 66 80 a 94,
najmä počas špičiek pracovných dní, okrem linky 43,
kde bude elektrobus premávať po celý deň.
Keďže zatiaľ nebola vybudovaná plánovaná nabíjacia infraštruktúra na
Patrónke a Kollárovom námestí, vozidlá sa budú nabíjať mimo špičiek vo vozovni,
resp. na linke 43 príde k výmene vozidla v obedňajších
hodinách, pretože kapacita
batérií elektrobusov nepostačuje na celodennú prevádzku. (imhd.sk)
(rl, zdroj:www.cs-dopravak.
cz, imhd.sk,
foto: wikip. HMB)

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 po-

dielov, 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 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

Právnik
radí

JUDr. Branislav Záhradník
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.

Život v meste
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Indonézia - Jednota v rôznorodosti
Detským pacientom na Kramároch
pomôže špičkový prenosný ultrazvuk Tak znie názov novej foto- ských záležitostí s množ-

D

eti z Národného
ústavu
detských
chorôb budú odteraz
dostávať ešte kvalitnejšiu
starostlivosť.
Vďaka
spoločnosti Siemens a Nadácii
Volkswagen Slovakia
na bratislavských Kramároch pribudol nový
špičkový prenosný ultrazvuk.
Zariadenie
Siemens
ACUSON Freestyle vo verzii Elite 4.0 je najvyššou a
najmodernejšou verziou
prenosného ultrazvukového prístroja na Slovensku.
Stroj je výnimočný v niekoľkých oblastiach. ,,Sonograﬁcké vyšetrenie vieme
pacientovi urobiť aj priamo
na lôžku.
V reálnom čase tak môžeme sledovať napríklad
prietokové pomery v tepnách a žilách, či je prítomná trombóza po zavedení
Nevyhadzujte
knihy - darujte ich nám
kontakt 0907 701 786
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
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centrálnych
venóznych
katétrov, robiť diagnostiku všetkých brušných
orgánov, sledovať pohyby črevných slučiek a iné.
Výhoda ultrazvuku oproti
iným zobrazovacím vyšetreniam je v jeho opakovateľnosti. Je to neškodná
vyšetrovacia metóda, pri
ktorej nie sme limitovaní
dávkami žiarenia a môžeme ju opakovane aplikovať,
čo nám umožňuje sledovať
vývoj určitého chorobného
procesu,“ povedal MUDr.
Dušan Haviar, primár Rádiologického
oddelenia
(RDG) NÚDCH.
Na RDG ročne urobia
viac ako 55 000 vyšetrení,
z toho 16 247 ultrazvukov.
V rámci celého NÚDCH
lekári urobia viac ako 22
500 ultrazvukových vyšetrení. Do rúk lekárov z Národného ústavu detských
chorôb sa ultrazvukový
systém ACUSON Freestyle navyše dostáva plne
vybavený, s maximálnym
množstvom vyšetrovacích
sond, nástavcov na punkcie, prídavným vozíkom a
náhradnou batériou. Ultrazvuk bude slúžiť primárne na vyšetrenie detských pacientov. ,,Nový
bezkáblový sonograﬁcký
prístroj nám nesmierne
pomôže predovšetkým pri
vyšetrovaní
najmenších
pacientov v inkubátoroch,
kedy sa lekárom v takomto
malom priestore oveľa ľahšie vyšetruje dieťa so sondou s bezkáblovou technológiou.
(red)

graﬁckej výstavy, ktorú pripravilo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v spolupráci s Veľvyslanectvom Indonézskej republiky a jej autorom – Pavlom
Demešom. „Už viac ako
desať rokov sa snažím dozvedieť o medzináboženskom dialógu a jeho vplyve
na medzinárodné vzťahy.
Vzdialená Indonézia, ktorá
je mimochodom 4. najľudnatejšou ostrovnou krajinou sveta (260 mil. obyvateľov), je vzorom jedinečnej
koexistencie dominantného
islamu s inými náboženstvami. Mal som to šťastie
navštíviť túto krajinu
v čase, kedy oslavujeme
25. výročie slovensko-indonézskych diplomatických
vzťahov,“ hovorí autor výstavy Pavol Demeš. Vedeli
ste, že indonézska vláda
oﬁciálne uznáva až šesť
náboženstiev? Okrem islamu to je aj protestantizmus, rímsko-katolicizmus,
hinduizmus, budhizmus
a konfucionalizmus. A aby
sa zachovala náboženská
rovnováha a harmónia,
Indonézania vytvorili veľké ministerstvo nábožen-

stvom odborných znalostí
a vplyvu. „Bratislavské kultúrne a informačné stredisko dlhodobo a intenzívne podporuje prezentáciu
kultúry ázijských krajín.
Výraznejšia vzájomná spolupráca medzi BKIS a veľvyslanectvom Indonézie na
Slovensku sa začala práve
tento rok. V rámci kultúrnej diplomacie sme spojením šiestich veľvyslanectiev
spoločne vytvorili úspešný
projekt Ázijský víkend, ktorý bol jedným z kľúčových
projektov cyklu Medzinárodná Bratislava počas
Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava
2018. Teší ma, že vďaka
vzájomnej spolupráci môžeme návštevníkom ponúknuť nesmierne zaujímavú
výstavu Indonézia – Jednota v rôznorodosti, ktorú
si môžete pozrieť v kostole
Klarisky,“ povedal riaditeľ
Bratislavského kultúrneho
a informačného strediska
Vladimír Grežo. Výstava
je prístupná od 27.11. do
3.12. v časoch od 13.00 h
do 18. 00 h. Viac informácií
na www.bkis.sk
archív P. Demeša
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Vianočná Bratislava sa začína...
Nákupné centra sú vyzdobené vianočnými ozdobami, reklamné správy nám
dávajú pocítiť, že vianočné
sviatky sa pomaly, ale isto
blížia. Ortuť teplomera
však vraví niečo iné. Ak sa
chcete naladiť „vianočne“,
príďte 23. novembra na
Hlavné námestie. O 17.00
hod. sa rozsvieti obrovský
vianočný stromček a na pódiu vystúpia budete svedkami neskutočných akrobatických kúskov skupiny
Vertigo a tanečnej skupiny
Credance. Začína sa podujatie Vianočná Bratislava, ktoré aj tento rok
pripravuje Bratislavské
kultúrne a informačné stredisko. Nádvorie
sv. Jána Nepomuckého sa
stane miestom desiatok
vianočných stromčekov,
ktoré vyzdobujú študenti
bratislavských základných
a umeleckých škôl. „Ani
tento rok nezabúdame na
seniorov, ktorým sprostredkujeme vianočné hudobno – tanečné programy.
Novinkou bude špeciálne vianočné tour, ktorým
prinesieme kultúru aj do
mestských častí,“ povedal
Vladimír Grežo, riaditeľ

Bratislavského kultúrneho
a informačného strediska.
No a čo by to bola príprava na Vianoce, keby chýbal Mikuláš?! Ten príde
6. decembra o 15.00 h nielen na Hlavné námestie,
ale aj 8.12. o 15.00 h do
Mestského divadla P. O.
Hviezdoslava, kde okrem
vreca plných dobrôt prinesie deťom aj obľúbenú
rozprávku Tri prasiatka.
Vianoce, Vianoce prichádzajú... Celý program Vianočnej Bratislavy 2018 nájdete na www.bkis.sk
archív BKIS
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Siedmy ročník tenisového turnaja osobností
GAGA GEDUR OPEN 2018 mal opäť výbornú úroveň

U

ž siedmy ročník
prestížneho tenisového turnaja osobností
GAGA GEDUR OPEN
2018, sa odohral 27.
októbra na tenisových
dvorcoch ProSet v bratislavskej Petržalke.
Turnaj v roku 2012
založil a organizuje
riaditeľ Bratislavského
hudobného divadla Teatro Wüstenrot, hudobník, dirigent, režisér,
producent Rudolf Geri.
Už tradične sa na deblovom turnaji schádzajú
osobnosti z mediálneho,
umeleckého i podnikateľského prostredia. Na
turnaji sa zišlo 32 hráčov,
ktorí si medzi sebou zmerali sily najskôr v štyroch
kolách. V nich si každý zahral s iným spoluhráčom.
Do prvej šestnástky postúpili tí, ktorí si v súbojoch

(hralo sa na jeden víťazný
set bez výhod), nazbierali
najviav bodov, či gemov.
Potom už každý hráč získal jediného „stabilného“partnera, s ktorým sa
mohol dostať až do ﬁnále...
Tenisový turnaj GAGA
GEDUR OPEN je od
svojho začiatku bohatý na
partnerov. Tentokrát, podobne ako minulý rok, boli
medzi nimi Wustenrot,
rodinné vinárstvo Polák
winery, Husacina u Gálika. Novým partnerom sa
stalo devínske vinárstvo
Víno Mrázik. Mediálnym
partnerom bol opäť Bratislavský kuriér.
Víťazstvo na siedmom
ročníku si napokon, po
dramatických
súbojoch
vybojovala dvojica Erik
Mikurčík a Ondrej Gajdoš. Vo ﬁnále zvíťazili
nad párom Rudolf Geri

– Andrej Harman 6:2.
Tretia pozícia patrí dvojici Jozef Šatara a Ľubo
Juhaniak. Tí porazili pár
Marián Korec a Vlado
Kittler 6:3. Šestica hráčov
získala trofeje v podobe
krásnych pohárov, vína a
vecných cien.
Už tretí rok sa turnaj
neobišiel bez hlavného
rozhodcu turnaja Tomáša
Kohajdu, ktorý prísne, ale
spravodlivo dohliadal na
regulárnosť hier i celej súťaže. Vďaka patrí Soničke
Ba, ktorá vytvorila domácke, priam rodinné zázemie
v tenisovom areáli ProSet,
a ďalej aj „vybavovačovi“
a turnajovému fotografovi
Davidovi. Prvýkrát v histórii turnaja sa do bojov
medzi chlapmi zapojila aj
žena, Alexandra Bachratá.
A hrala skutočne výborne!
Až v osemﬁnále podľahla,

Palo Drapák chystá návrat.
Hlási návrat k melodickému heavy metalu
B

Zbor, tvrdé gitary, aj
hostia

ývalý frontman rockovej kapely Metalinda, v ktorej pôsobil
v rokoch 1987 až 2001,
ohlasuje návrat na hudobnú scénu spojený s
vydaním nového albumu.

Na nahrávke sa okrem
Pala Drapáka autorsky
podieľajú aj Robin Hladík, Dušan Janeček, Patrik
„Steve“ Neuhaus a Lenka
„LeRa“ Rakárová. Texty
piesní napísali Juri Žák,
Richard Lauko a Dušan
Janeček. Spevák, ktorý
s Metalindou naspieval
hity ako Ján Ámos Džínový,
Zaľúbená žaba, Slnko nevychádzaj, Angie, Máj May
a v 90-tych rokoch vypredával najväčšie športové
haly v bývalom Československu, sa po odchode zo
skupiny vydal na sólovú

dráhu. Po vydaní troch
albumov - Už prišiel čas
(2002), Prabra (2004) a 3
(2007) - si prešiel zložitým obdobím v kariére i
osobnom živote, no dnes je
podľa vlastných slov opäť
plný síl a rockovej energie.

„Už vyše rok a pol pracujeme na novom albume.
Chcem, aby bol autorsky
pestrý a zvukovo zaujímavý,“ hovorí Palo Drapák.
„Bude na ňom 12-15 skladieb, ešte sa rozhodujeme.
Štýlovo som sa vrátil ku
koreňom melodického heavy metalu. Vokálne a zborovo naplnené aranžmány
piesní budú doplnené hutnými gitarami a ﬁlharmonickým orchestrom.“ Ako
prezradil, medzi novinkami bude aj jedna skladba
v štýle „gipsy, etno“, prepletená metalovým sólom a gitarou. Na albume,
ktorý uzrie svetlo sveta už
o pár mesiacov, si zahrajú
a zaspievajú viacerí hostia,
medzi ktorými ﬁguruje aj

spolu s Mišom Kocúrom,
dvojici Šatara – Juhaniak.
Na turnaj tento rok prijali pozvanie a zahrali
si: Erik Mikurčík, Andrej
a Jozef Harmanovci, Ctibor Gajdoš, Jozef Šatara,
Peter Bielik, Dag Daniš,
Ján Mistrík, Marián Slovák, Marian Korec, Palo
Horka, Vlado Kittler, Peter Nágel, Libor Navarčík,
Ondrej Gajdoš, Gustáv
Murín, Rudolf Jánoš, Michal Kocúr, Miloš Števove,
Juraj Burian, Majo Elefant,
Ľubo Juhaniak, Jozef Pekarovič, Dušan Driensky,
Braňo Zorkócy, Štefan
Gašparovič,
Alexandra
Bachratá, Martin Kordoš,
Peter Vodička, Dušan
Petráš, Rudo Geri, Robert
Lattacher.
(rl)

už spomínaná muzikálová
speváčka a herečka Lenka
"LeRa" Rakárová z Lady
Colors.
Jednu z príležitostí vidieť Pala Drapáka po dlhšom čase na veľkom pódiu
budete mať 19. decembra
v bratislavskom Majestic Music Clube, kde
bude spevák predskokanom dánskej heavy metalovej kapely Pretty Maids.
Skupina, ktorá je na scéne už od roku 1981, mala
v MMC vystúpiť už na jar,
no koncert bol vtedy zrušený, resp. presunutý. Palo
Drapák so svojou aktuálnou kapelou predstaví hity
z čias svojho pôsobenia
v Metalinde, ale ukážky
z novej tvorby, vrátane
koncertnej premiéry duetu
s Lenkou Rakárovou.
(bak, red)
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Vône a chute ulíc

Kaviareň na streche

N

a mieste bývalých
bratislavských kúpeľov Centrál, ktoré
boli dlhé roky ruinou,
vyrástlo pred pár rokmi obchodné centrum. A len nedávno
na jeho zelenej streche, kde sa nachádza
park, pribudla kaviareň. Pre nás už známe
a overené meno, bystrická Black Coffee.
Vyrásť si len tak na
streche centra, nie je len
tak, ale predstavovalo to
celkom slušnú logistiku.
Kontajnerovú kaviareň,
ktorá zútulnila parčík,
musel priniesť vrtuľník,
pretože inak by sa tam
ani nedostala. Dizajn
kaviarne odkazuje na jej
„materskú“ Black Coﬀee.
Bratislavská prevádzka
je v poradí už treťou, za
bystrickou a zvolenskou.
Nájdeme tu aj naše známe perforované lampy,
ktoré si majiteľ v bystrickej prevádzke vyrábal
sám. Ale aj kvalitné kožené sedačky, či hojdačku z
masívu. Napriek tomu,
že ide o koncept kontajnerovej kaviarne, ponúka servis, vďaka ktorému sa zaraďuje medzi to
TOP, čo v centre nájdete.
Ak nie to najlepšie, keďže ako bonus ponúka aj
posedenie na čerstvom
vzduchu. Kávičkári si
vychutnajú zmes kávy
Danesi caﬀé, a to nielen
v rámci kaviarne, ale aj
v lounge zóne na terase,
kde si môžete poleňošiť
na tuli vakoch. A čo letné
špeciality? Určite skúste
„Espresso tonic“. Proti

smädu sú tu pre vás limonády, vždy s čerstvými ingredienciami. Pivárov poteší zas ERB, známe pivo
z Banskej Štiavnice. Výber
toho
najkvalitnejšieho
z kvalitného podčiarkuje
kaviareň na streche s čajmi. Nájdete tu francúzske Kusmi, elitu medzi
sypanými čajmi. Pokiaľ
ste ich ešte neochutnali,
príďte si dopriať tento zážitok. V Black Coﬀee sú
veľmi slušne zásobení. No
a samozrejme, koláčiky.
Do Black Coﬀee ich dovážajú z rodnej Bystrice a
nájdete medzi nimi lahodné cheesecake-y, tiramisu,
ale aj makrónky.
Keď budete mať chuť na
nový kaviarenský zážitok,
zbehnite do OC Centrál
v Bratislave. Na streche
nájdete milý kontajner,
ktorý vám poskytne útočisko. Či už na prečítanie novín, rýchlu kávu,
stretnutie, pokec s kamoškou, či „vyvenčenie“ detí.
A dajte vedieť, ako sa vám
páčilo.
Text: Simona Budinská
Foto: Ondrej Bobek
Rubriku pripravuje
portál Kavickari.sk
Portál, ktorý ako prvý na
Slovensku združuje skupinu gurmánov a pôžitkárov
v jednom. Vznikol z malej
skupinky na facebooku,
v rámci ktorej mohli fanúšikovia postovať fotograﬁe
a zážitky z kaviarní.

Rozhovor
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Strekovský vinár Zsolt Sütő: Sme príliš malá krajina na to, aby sme súťažili v tuctovosti

V

inárstvo
Strekov
1075 hospodári na
rozlohe 12 ha vinohradov a ročne produkuje
okolo 40 000 fliaš. Hrozno si pestujú výlučne
sami, nekupujú ho, ani
ho nepredávajú. Vinárstvo Strekov 1075 je
iné. Je naturálne.
Preferuje staré odrody
- Rizling vlašský, Veltlínske
zelené, Modrý portugal,
Frankovka modrá, Svätovavrinecké. Venuje sa aj
novým odrodám - Dunaju,
Devínu a Alibernetu. Vinohrady obrábajú ručne. V
pivnici víno kvasí bez riadenia v sudoch a v otvorených kadiach. Dlhé vyzrievanie na sedimente bez síry
je zárukou vín so silným
terroirovým charakterom.
Štýl vín vyrábaných tzv.
kachetinským spôsobom,
vyzrievané pod ﬂórom a
plnené spolu so sedimentom bez síry, predstavujú
návrat k najstarším spôsobom výroby. Vína HEION,
PORTA a NIGORI pôsobia
svojím tichým archaickým
nádychom osviežujúco vo
svete „hlučných“ moderných vín.
Zakladateľom a majiteľom vinárstva je Zsolt Sütő.
O víne a vinárstve rozpráva zaujímavo a s pokorou.
Napokon, posúďte sami.
Máte distribútorov v
16-tich krajinách sveta
a zhruba 50 michelinských reštaurácií odoberá vaše víno. Ako
ste dospeli k takémuto
úspechu?
-Mal som odvahu ísť do
sveta na rôzne festivaly a
výstavy a asi tam sa moje
vína zapáčili ľuďom, ktorí
majú cit na rozpoznanie
originality. Najskôr som
zaujal
Škandinávskych
someliérov. Boli to najmä odborníci z Dánska,
či Švédska, neskôr Angličania a v súčasnosti vyvážam najviac na americký
kontinent. Prispela k tomu
aj skutočnosť, že v michelinských reštauráciách i v
ďalších špičkových reštauráciách sveta, si zakladajú
najmä na prírodných zdrojoch, originalite, čistých a
čerstvých surovinách.
Ako ste sa dostali k vinárstvu a výrobe vína?
-Postupne. Sám neviem. V
Strekove robil víno každý.
Nie všetci profesiálne, ale
všetci boli vinári.
U nás má každý svoje
víno, aj keď výrobcov je už

ale minimalizujem, pretože
si myslím, že samotné logo
je už značka, ktorá musí
niečo garantovať. Pozrite,
napríklad na tomto víne
mám uvedené, že obsahuje 21 mg na liter, bežne je
prítomnosť aj cez 100 mg
síry. Normálne sa to ale neuvádza. Je to tabu. A prečo
by sa to malo zverejňovať?
Aby sme s konzumentom
hrali čistú hru.

Zsolt Sütő majiteľ vinárstva STREKOV 1075
pomenej ako kedysi. Bolo
to vždy tak, že zrkadlom
človeka v Strekove bolo
to, aké víno robil... Dnes sa
pôvodné poznanie o výrobe vína vykoľajilo najmä v
dôsledku štúdií a technológií. V súčasnosti sa vyučovanie o víne zameriava na
to, čo všetko musíte doňho
dať, čo je potrebné zabezpečiť. Napríklad v podobe
síry, rôznych kvasiniek, enzýmov, koľko má mať ph a
ako sa dá ph znížiť, či zvýšiť. Ide o moderné technológie a vinárov dnes produkuje najmä škola. Ale
naturálni vinári sa pozerajú na jeho výrobu z úplne
iného uhľa pohľadu.
Čo sa z vášho pohľadu
za pojmom „naturálne“
víno skrýva?
-Naturálne víno nie je deﬁnovaný pojem. Mnohí
konzumenti si myslia, že
víno je prírodný produkt,
čo v dnešnom svete technológií už zďaleka nie je
pravda. Žiaľ, dnes existujú
postupy ktoré robia z vína
konzumný nápoj, ktorý už
s pôvodným poslaním vína
nemá nič spoločné. Dnes
sa pri jeho výrobe používajú napríklad aj cudzorodé kvasinky. Do vína dnes
môžete dať 200 druhov
rôznych prídavkov. Povedzme od arabskej gumy,
cez enzýmy, rôzne číriace
materiály atď.
Čo to pre samotné víno
vo finále znamená?
-Také víno potom, samozrejme, stráca svoju identitu. Robí sa to kvôli zisku a
aj preto, aby vinári vyhoveli chutiam ľudí. Väčšina
vinárov si zisťuje, aké víno
by konzumentom chutilo
najviac a keď niekto povedzme chce sauvignon voniaci po tráve, tak si zaob-

stará kvasinky. Na základe
technologických postupov
potom dokáže vyrobiť nápoj, ktorý vyhovuje vašim
chuťovým
pohárikom.
Toto žiaľ priniesol konzumný svet. Víno prestalo
byť najvyššou „autoritou“,
z vína sme urobili sluhu.
Aj napriek tomuto konzumnému svetu, ste sa
rozhodli robiť víno naturálne...
-Rozhodol som sa nie preto, čo som pred chvíľou povedal, ale mojou ﬁlozoﬁou
je lokálpatriotizmus. Chcel
som robiť také strekovské
víno, aké sa tu voľakedy
pilo a ktoré má jedinečný
strekovský charakter. Už
pred šestnástimi rokmi,
keď sme zakladali vinárstvo, sme prestali používať
kvasinky. Začali sme vysádzať kolíkový vinohrad a
všetko sme sa snažili a snažíme podriadiť tomu , aby
sme zachovali prírodný
charakter toho „strekovského“.
Dnes je skôr známejší
pojem bio, biokvalita.
Vy používate výraz naturálny. V čom je rozdiel?
-V biovínach môžete číriť,
ﬁltrovať, používať cudzorodé kvasinky enzýmy a
iné látky. Pojem biovíno sa
týka len pestovania vinohradu, ale nemá také prísne pravidlá ako naturálne
víno. Naturálne znamená,
že sa do vína nič nepridáva
a nič sa neodoberá. Vinohrad naturálneho vína je
minimálne chránený tak,
ako vinohrad biovína. Naturálne víno je prosto víno
také, aké má byť - bez reziduí postrekov. Nie je herbicídne, pochádza z prírody,
ktorá nie je dehonestovaná
rôznymi fungicídmi, je bez

pridaných látok, či ochucovadiel... Prírodné víno
vzniká spontánnym kvasením a ja tvrdím, že nie je
potrebné pridávať ani síru.
Štýl, ktorým robíme my,
akceptuje prírodu a snaží sa z nej získať tie črty a
chute, ktoré tam existujú a
na ktoré sa zabudlo. Vrátili
sme sa späť k prírode, možno o 8000 rokov dozadu...
Odkedy
produkujete
čisté vína natural?
-V roku 2017 som ani do
jedného vína nedal síru.
Toto bol ten medzník. V
roku
predchádzajúcom,
teda 2016, som ešte čiastočne síru pridával, ale len
asi na 40 percent. Dôležité
je aj to, že na etikete máme
uvedené, koľko síry víno
obsahuje.

Etiketa na fľaške vína.
O čom vypovedá, alebo
by mala?
-Bolo by to asi veľmi zaujímavé „čítanie“, keby výrobcovia zverejňovali na
etiketách, čo všetko s tým
vínom robia: Číril som, dal
som kvasinky, pridal som
toto a tamto...Vyzývam
vinárov, aby na etiketu
uvádzali zloženie vína. Ja
osobne to robím. Etiketu

Niektorí vinári čapujú
víno, vy nie. Prečo?
-Čapované vína musia byť
veľmi stabilizované, aby
odolali oxidácii a preprave a sú vystavené rôznym
vplyvom. Keďže my nepoužívame stabilizátory v
klasickom ponímaní, teda
nečírime, neﬁltrujeme a
nesírime, tak potom tie
vína nie sú konzervy, ale
sú živé. Z môjho pohľadu
má zmysel baviť sa o víne
vtedy, keď je víno naturálne, živé.
V poslednom období sa
na Slovensku, z hľadiska kvality, vyzdvihujú
ružové vína. Červené
vraj nevieme robiť z
rôznych dôvodov. Zdieľate tento názor?
-Pokiaľ ide o červené víno,
už to dávno nie je pravda.
Naše vinárstvo napríklad
vyváža červené víno do
Španielska, do deviatich
michelinových reštaurácií.
Tvrdenie, že nemáme podmienky na produkciu červeného vína, je nezmysel.

Máme ho lepšie ako južania. Je pravdou, že nemáme podmienky na výrobu
južanských vín. Ale mnohé
naše červené vína sú krásne a elegantné. Nechcime
ich také, akú ich majú na
juhu. Robme tie naše, svojské a originálne.
Ak by sme to zhrnuli.
Čo by ste akcentovali
najviac pri výrobe vína

z vášho pohľadu?
-Aby sme nevnášali jedy
do vinohradov. Aby sme sa
naučili dopestovať hrozno
v súlade s prírodou. Aby
sme jej verili a opäť našli
staré spôsoby výroby. Potom je šanca, že znovuobjavíme zabudnuté prirodzené a prírodné chute
vína z Malých Karpát,
oblastí východného Slovenska a ďalších. Aby vína
neboli tuctové a jednotvárne. Aby sme zachovávali
jedinečnosť ﬂóry a fauny
vinohradov kvôli zabezpečeniu originality našich
vín. Sme príliš malá krajina na to, aby sme súťažili
v tuctovosti. Mali by sme
si nájsť cesty ku skutočnej
svojskosti.
Čo pre vás víno a vinárstvo znamená?
-Cez víno som spoznal
seba samého. Prišiel som
na to, čo všetko je v mojom
živote dôležité. Je to o sebapoznaní. Táto práca ma
naučila pozerať sa na seba
i svoje okolie inak. Víno
je interaktívne, je na ňom
dobré to, že vás inšpiruje.
Ak si dáte povedzme dva
deci, odrazu stratíte tú
materialistickú záťaž života - viete sa naňho pozrieť
triezvejšie.
Akceptujete
viac prírodu, Boha a svoje
okolie. Začínate byť pokornejší. Jasnejšie vnímate
vzťah medzi vašimi túžbami a možnosťami, opciami.
Chcem tým povedať, že
máte nejaké túžby a máte

aj možnosti. Napríklad
dnešná mládež sa stráca.
Mladí ľudia síce po niečom
túžia, ale nevedia aké majú
možnosti. Akoby nemali
základný hodnotový systém. A potom sa vo svete
strácajú. Víno ma naučilo orientovať sa v sebe a v
okolitom svete.
Robert Lattacher
Foto:www.strekov1075.sk
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