Na Kolibe
padali rekordy
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o Novom roku udrela zima aj v Bratislave. Mráz a sneh, ako
inak, spôsobili problémy na cestách. Na
druhej strane potešil
deti. Situácia na Kolibe
bola napríklad 12. januára, dopravne exponovaná až na maximum.
Podľa
klimatológa
SHMÚ Pavla Faška,
zima 2018/2019 sa v Bratislave v doterajšom priebehu vyznačuje veľmi premenlivým
charakterom
počasia. Je to podľa neho
spôsobené tým, že už na
konci novembra 2018 začal
do strednej Európy prúdiť
častejšie vlhký vzduch od
severozápadu, resp. západu, v porovnaní s predchádzajúcimi
mesiacmi
v roku 2018. Striedanie
chladnejších a teplejších
období bolo niekoľkokrát
sprevádzané aj snežením,
takže sa vytvárala snehová
pokrývka. „Stalo sa však
to, čo je pre Bratislavu už
dosť príznačné, sneh dlho
nevydržal a roztopil sa, ale
potom opäť pri najbližšej
príležitosti napadal,“ uviedol Faško. Ako Bratislavský
kuriér informoval, najviac
snehu napadalo v priebehu
prvých dvoch týždňov roka
2018. Do 14. januára 2019
bolo v aktuálnej zimnej sezóne v Bratislave, Mlynskej
doline 21 dní so snehovou
pokrývkou, s maximom
17 cm (9.1.2019). Na Kolibe 31 dní so snehovou
pokrývkou, s maximom
26 cm (9.1.2019) a na letisku 18 dní so snehovou
pokrývkou, s maximom 13
cm (9.1.2019).
Klimatológ SHMÚ pripomína, že atmosférických
zrážok bolo v priebehu
aktuálnej zimnej sezóny
v Bratislave veľmi veľa.
Od 18. 11. 2018 do 13. 1.
2019 ich úhrny dosiahli na
jednotlivých meteorologických staniciach nasledovné hodnoty: Bratislava,
Mlynská dolina 183 mm,
Bratislava, Koliba 199 mm,
Bratislava, letisko 152 mm.
(pokračovanie na str. 13)

Najviac
nehôd bolo
na Račianskej
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Mlynské nivy

Od januára pozor na zmenu
organizácie dopravy

Petržalka chce rezidenčné
parkovanie od 1. júla

P

etržalka
vypísala
súťaž na zber dát
o všetkých autách parkujúcich v Petržalke.
Pôjde o kompletné
a viacnásobné spočítanie áut vybavených
EČV, stojacich na verejne prístupných komunikáciách alebo iných
verejne
prístupných
plochách v Petržalke.
Detailná analýza podľa
starostu Jána Hrčku ukáže
aj to, koľko áut v Petržalke v noci reálne parkuje,
v akých oblastiach sa jednotlivé autá pohybujú a
koľko parkuje v tejto mestskej časti mimobratislavských značiek. „Prvú rezidenčnú zónu plánujeme
spustiť 1. júla a postupne

budeme pridávať ďalšie.
Cieľom je mať do štyroch
rokov zavedené rezidenčné
parkovanie na väčšine územia Petržalky, v ideálnom
prípade na celom jej území,“ uviedol Hrčka.
Zber dát by mal prebiehať 79 dní, v období od
4. 2. 2019 do 23. 4. 2019.
Spočítavanie áut de bude
robiť sedemkrát a jeho súčasťou bude vždy dátum
a čas, GPS súradnice
a EČV vozidla. Jedno kompletné spočítavanie deﬁnovaných zón (oblastí) bude
zrealizované v čase jarných
prázdnin v Bratislavskom
kraji, ďalšie v čase veľkonočných sviatkov.
(pokračovanie na str. 3)

Nový majiteľ bývalého
Prioru je žilinský podnikateľ
O
bchodný dom na
Kamennom námestí v Bratislave, bývalý
Prior, má nového majiteľa. Je ním spoločnosť
Mirage Shopping Center, za ktorou stojí žilinský podnikateľ George
Trabelssie.
Budovu mu predala
spoločnosť Tesco Stores,
ktorá nehnuteľnosť vlastnila cez svoju spoločnosť
Obchodný dom Bratislava.
TASR to potvrdili obidve
ﬁrmy. Nový vlastník budovy plánuje v krátkom
období magistrátu hlavného mesta a následne aj verejnosti predstaviť zámer
obnovy územia. “Verejnou
diskusiou by sme chceli
docieliť čo najvyšší prínos

pre obyvateľov i návštevníkov tejto časti centra mesta,“ uviedla za spoločnosť
Mirage Shopping Center
Ivana Strelcová. Ďalšie informácie, najmä obchodného charakteru, chcú zástupcovia ﬁrmy zverejniť
v krátkom období na pripravovanej tlačovej besede. Podnikateľ Trabelssie
kúpil v minulosti od Tesca
aj obchodné domy v centre
Nitry či Žiliny. Spoločnosť
Tesco uviedla, že od výstavby obchodného domu
na Kamennom námestí
v Bratislave uplynulo 50
rokov, počas ktorých prešla budova rekonštrukciou.

opravno-bezpečnostná
situácia
v Bratislavskom samosprávnom kraji bola
podľa krajskej polície v
roku 2018, v porovnaní
s rokom 2017, priaznivejšia.
Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave v roku 2018
zaznamenalo celkom 1918
dopravných nehôd, čo je
v porovnaní s rokom 2017
pokles o 197 dopravných
nehôd. Z tohto počtu dopravných nehôd došlo
k usmrteniu 18 osôb, ťažko
sa zranilo 89 účastníkov a
602 účastníkov dopravných nehôd sa zranilo ľahko.
Dopravnú
nehodu
v roku 2018 zavinilo 943
vodičov osobných motorových vozidiel a 148 vodičov
nákladných motorových
vozidiel. V 65 prípadoch to
boli chodci a 36 prípadov
majú na svedomí cyklisti.
Najväčší počet dopravných
nehôd sme zaznamenali
v intraviláne obcí v celkovom počte 1662 a v 157
prípadoch sa dopravná nehoda stala na diaľnici.
Najčastejšou príčinou vzniku dopravných
nehôd bolo porušenie povinností vodiča,
a to v 1094 prípadoch.
Nedovolená
rýchlosť
jazdy zapríčinila 165
dopravných
nehôd
a nesprávna jazda cez
križovatku bola príčinou v 132 prípadoch.
Príčinou zavinenia dopravných nehôd bolo aj nedodržanie vzdialenosti medzi
vozidlami a to v 69 prípadoch, ako aj nesprávne odbočovanie - 59 prípadov.
Dopravní policajti zaznamenali aj 57 dopravných
nehôd, ktorých príčinou
bolo nesprávne otáčanie
a cúvanie. Aj napriek celoročným pravidelným
kontrolám,
zaznamenali dopravní policajti
196 dopravných nehôd,
ktoré zavinili vodiči pod
vplyvom alkoholu. V porovnaní s rokom 2017 je to
o 29 prípadov viac.

(pokračovanie na str. 4)
(pokračovanie na str. 4)

Starosta Petržalky Ján Hrčka: Na prvom mieste musia byť jednoznačne ľudia
a životné prostredie, až potom záujmy developerov

S
Hrčkom

novým starostom
Petržalky Jánom
, sme sa

Ján Hrčka

krátko pozhovárali o
aktuálnych
témach
tejto mestskej časti,
ktorá tlačí pred sebou
množstvo problémov i
tém.

Vo vašich cieľoch
pred voľbami ste sa
zaviazali, že podporíte citlivé zavedenie
parkovacieho systému, ktorý uprednostní
obyvateľov s trvalým
pobytom v Petržalke,
tzv. rezidenčné parkovanie. Čo ste mysleli

pod pojmom „citlivé“?
Povedzte stručne, ako
si predstavujete parkovanie v Petržalke
v budúcnosti?
Citlivé
zavedenie
parkovacieho
systému
znamená, že pôjde o postupné zavedenie rezidenčného
parkovania.

Parkovanie v Petržalke
musí
uprednostňovať
Petržalčanov tak, aby
každý obyvateľ s trvalým pobytom v Petržalke
bol pred svojim domom
v najvyššej možnej miere zvýhodnený. Zároveň
je to motivácia pre ľudí
žijúcich v Petržalke bez

trvalého pobytu, aby si ho
prihlásili. Mestská časť
tak bude mať viac peňazí
na zveľadovanie existujúcich a tvorbu nových parkovacích miest.
(pokračovanie na str. 3)
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Pozor na zmenu organizácie dopravy na Mlynských nivách od 14. januára
A

ko informuje investor
projektu
novej
autobusovej
stanice na Mlynských
nivách HB Reavis, od
pondelka, 14. januára
2019, dochádza k
zníženiu počtu
jazdných pruhov na časti
ulice Mlynské nivy.
V strede
ulice
vzniká vôbec prvá
podzemná
kruhová
križovatka
na Slovensku. Zložitosť stavby si
podľa investora
vyžaduje zabrať
viac miesta. V strede
ulice zostane prejazdný
jeden pruh v každom smere. Táto zmena nemá vplyv
na pohyb chodcov. Kruhový objazd má po dokon-

čení výrazne zjednodušiť
dopravu v oblasti. Umožní
vstup do všetkých okolitých

projektov bez toho, aby
prekážal na úrovni ulice.

Ďalšou zmenou od
14. januára je začiatok rekonštrukcie chodníka na
Svätoplukovej ulici, popri stavenisku Stanice Nivy. Chodci
budú môcť bez
problémov
prejsť po
druhej
strane
ulice,
popri

Stredn e j
o db ornej škole.
Zároveň
investor otvára časť chodníka
pri Twin City Tower.
Akouviedol tento obľúbený projekt si už medzi ľuďmi získal svojich fanúšikov.

„Potom, ako sme dokončili
aj spevnené plochy a zeleň
v jeho okolí, môžeme otvoriť chodník vedúci popri
ulici Mlynské nivy. Pohodlne sa tak dostanete popri
projekte Twin City okolo
náhradnej stanice až po
križovatku s Košickou po
nových chodníkoch,“ doplnil.
Správca Autobusovej
stanice Nivy v Bratislave,
spoločnosť Slovak Lines,
zvyšuje komfort cestujúcich. Otváracie hodiny

interiéru stanice na
Bottovej ul., vrátane
čakárne či bezplatných
toaliet, sa predĺžili do
polnoci. Zmena platí od
7. januára 2019, a to každý deň v týždni.
Výrazná väčšina autobusových spojov odchádza
z autobusovej stanice Nivy
do 23. hodiny. Napriek
tomu sa Slovak Lines rozhodol predĺžiť otváracie
hodiny do polnoci, aby
vyhovel cestujúcim čakajúcim na nočné regionálne

spoje. Záujem cestujúcich
o využívanie autobusovej
stanice počas predĺženej
hodiny bude priebežne
sledovaný kvôli vyhodnoteniu efektívnosti predĺženej prevádzky. Nástupištia
autobusovej stanice budú
prístupné nepretržite 24
hodín denne, teda rovnako
ako doposiaľ.
(rl, red)
Obrázky: HB Reavis

Autobusová stanica Nivy

Projekt Stanica Nivy

chce pritiahnuť viac ako 50 000 návštevníkov denne

má predĺžené otváracie hodiny

S

poločnosť HB Reavis získala na výstavbu projektu Stanica
Nivy v Bratislave syndikovaný úver vo výške
175 miliónov eur.
Úver poskytne konzorcium bánk v zložení
UniCredit Bank, Tatra banka, ČSOB a HYPO-BANK
Burgenland, agentom transakcie je UniCredit Bank.
HB Reavis začal čerpať
prvú časť úveru už v decembri minulého roka.
Ako uvádza investor
projektu, Stanica Nivy bola
navrhnutá ako unikátny
projekt, ktorý v sebe spája
autobusový terminál, nákupné centrum s tržnicou
a viacero priestorov pre
aktívny oddych aj relax.
Získanie úveru je podľa
neho potvrdením toho, že
aj banky tomuto konceptu
veria a sú ochotné zapojiť
sa do ﬁnancovania tohto nadčasového projektu.
Stanica Nivy má ambíciu
vytvoriť jedinečné miesto,
ktoré uspokojí potreby širokej komunity návštevníkov, zamestnancov celej
zóny, a prinesie moderný
priestor v novom srdci
Bratislavy. Celý projekt
chce pritiahnuť viac
ako 50 000 návštevníkov denne.
Zámer je koncipovaný

ako spojenie nadregionálneho nákupného centra,
autobusového terminálu
medzinárodného významu
a modernej mestskej tržnice. V súlade s aktuálnym
trendom je aj prepojenie
klasických
kamenných
obchodov a e-commerce
priestorov. V nadzemných
podlažiach nájdu svoje
miesto aj reštaurácie a detské zóny. Unikátom novej
stanice bude strecha
s mestskými záhradami, bežeckou dráhou
a vybavením pre aktívny oddych a šport. Okolie budovy bude prispôsobené aj pre cyklistov

a peších návštevníkov.
Nové priestory samotnej stanice budú mať tri
nadzemné a dve podzemné
podlažia, pričom nástupištia autobusov budú v podzemí. Súčasťou projektu je
aj priľahlá administratívna
veža Nivy Tower, ktorá je
vo výstavbe od mája 2017.
Pre vežu s plánovanou výškou 125 metrov má HB Reavis zabezpečené bankové
ﬁnancovanie prostredníctvom VÚB banky, čo tiež
potvrdzuje
lukratívnosť
projektu i lokality. Prenajímateľná plocha projektu Stanica Nivy aj s Nivy
Tower by mala presiah-

nuť 130 000 m2. Výstavba
Stanice Nivy prinesie do
zóny aj novú dopravnú a
technickú infraštruktúru.
Koncept stanice navrhla
britská
architektonická
kancelária Benoy v spolupráci so slovenským ateliérom Siebert + Talaš. S výstavbou novej stanice
začal HB Reavis vlani
v októbri, dokončenie
je naplánované na rok
2020.
Administratívna
veža Nivy Tower by mala
byť dokončená už na budúci rok.
(red)
Vizual.: HB Reavis

C

estujúci nastupujúci na autobus
v Bratislave majú k dispozícii čakáreň na Autobusovej stanici Nivy
o hodinu dlhšie.
Správca Autobusovej
stanice Nivy v Bratislave,
spoločnosť Slovak Lines,
predĺžil otváracie hodiny
interiéru stanice na Bottovej ul., vrátane čakárne
či bezplatných toaliet, do
polnoci. Zmena platí od
7. januára 2019, a to každý
deň v týždni. Ako uvádza
správca, výrazná väčšina
autobusových spojov odchádza z autobusovej stanice Nivy do 23. hodiny.

Napriek tomu sa Slovak
Lines rozhodol predĺžiť
otváracie hodiny do polnoci, aby vyhovel cestujúcim čakajúcim na nočné
regionálne spoje. Záujem
cestujúcich o využívanie
autobusovej stanice počas
predĺženej hodiny bude
priebežne sledovaný kvôli
vyhodnoteniu efektívnosti predĺženej prevádzky.
Nástupištia autobusovej
stanice budú prístupné nepretržite 24 hodín denne,
teda rovnako ako doposiaľ.
(red, rl)
foto BK
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BRATISLAVA 2018 v kocke: Čo sa udialo v živote hlavného mesta?
A

j rok 2018 bol v Bratislave bohatý na
rôzne udalosti. Bratislavský kuriér po celý
rok mapoval udalosti
v hlavnom meste na
svojej webovej stránke
i v novinách. Prinášame
ich stručný výber, snažili sme sa v každom mesiaci nájsť pár zaujímavých udalostí. Budeme
radi, ak nám napíšete,
čo bolo pre vás v roku
2018 z hľadiska života v
našom meste najdôležitejšie a prečo.

JANUÁR 2018:
z Hlavné mesto podpísalo
so spoločnosťou Siemens
zmluvu o zabezpečení prevádzky a údržby verejného
osvetlenia na rok 2018, do
obdobia, kým sa neskončí
prebiehajúci tender na nového dodávateľa tejto služby.
z Ministerstvo životného prostredia chce v tomto roku začať so sanáciou
skládky v bratislavskej Vrakuni.
z Zákaz hazardu v Bratislave naďalej platí. Bratislavský

krajský súd totiž zamietol
návrh prokuratúry o dočasnom pozastavení účinnosti všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) o zákaze
umiestnenia herní v hlavnom meste.
FEBRUÁR 2018:
z BSK: Ťažba stromov
v Bratislave bola pozastavená.
z Prvým oﬁciálnym kandidátom na primátora mesta
je Matúš Vallo.
z Termín začiatku rekonštrukcie ulice Mlynské nivy
nie je stále známy.
- Do Zimného štadióna
O. Nepelu treba investovať
asi dva milióny eur.
MAREC 2018
z Stanice lanovky na Kamzík si vyžadujú opravy, lanovka je v poriadku.
z Cyklokoalícia: Vyzýva
magistrát na rekonštrukciu
cyklotrasy v bezpečnom variante v celom rozsahu (na
dunajskom nábreží v okolí
River Parku).
z Poslanci odobrili nákup
náhradných nájomných bytov v intraviláne mesta.

z Magistrát zrušil tender
na nového prevádzkovateľa
verejného osvetlenia.
APRÍL 2018
z Mesto vyhlásilo súťaž
na vybudovanie cyklotrasy
Starohájska.
z Mesto začína s opravou
100 km ciest, pracuje sa už
na Dolnozemskej.
z DPB, a.s.: MHD potrebuje ešte minimálne 30 nových električiek.
z OLO odmieta obvinenia
o vození odpadu na nelegálnu skládku.
MÁJ 2018
z Bratislava uzatvorila
zmluvu o údržbe zelene
priamym rokovaním, preveruje to ÚVO.
z Pod Mostom SNP budujú
asi turistické centrum, vyvolalo to vlnu kritiky.
z V Bratislave bude bikesharingový systém v pilotnej
prevádzke pred prázdninami.
z Most SNP vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.
JÚN 2018:
z
Komunálne

V. Mika bude kandidovať na
primátora Bratislavy.
z Smrť Filipínca: Starosta
Starého Mesta bude žiadať,
aby sa prestali policajti vyvážať v autách.
z Magistrát nechce, aby
mostné nájazdy Mostu SNP
boli súčasťou národnej kultúrnej pamiatky.
z Primátor stiahol spustenie parkovacej politiky
z rokovania poslancov.
z I. Nesrovnal sa bude
uchádzať o znovuzvolenie
za primátora.
JÚL/AUGUST 2018
z Rekonštrukciu Kamenného námestia blokujú čierne stavby.
z Na Mlynských nivách začínajú s výstavbou podzemného kruhového objazdu.
z DPB plánuje nákup 40 až
50 autobusov, pribudnúť by
mali aj električky.
z Americká ambasáda sa
odvolala voči odstráneniu
oplotenia.
z Vláda SR: Hlavná stanica
v Bratislave sa dočká obnovy.

voľby:

Starosta Petržalky Ján Hrčka: Na prvom mieste musia
byť ľudia a životné prostredie, až potom záujmy developerov
(Dokončenie zo str. 1)
Ktoré témy sú podľa
vás pre petržalskú samosprávu v súčasnosti, okrem parkovania,
akútne a prečo? Ktoré
zásadné témy chcete
riešiť v dlhodobejšom
horizonte?
Akútnou je téma tzv.
obedov zadarmo, ktorá
vstúpi do platnosti od septembra. Každá mestská
časť sa na to musí technicky aj kapacitne pripraviť,
aby bolo zavedenie tohto
systému bezproblémové a
všetky deti dostali kvalitnú
stravu.
Druhou „horúcou“ témou je čistota a poriadok.
V tomto zimnom období
najmä zimná údržba chodníkov, ktorá podľa nového
zákona prešla pod samosprávu. Naša mestská časť
zatiaľ zvláda tento problém, ale na tuhšiu zimu sa
budeme musieť pripraviť
systémovo a s väčšími kapacitami.
Mojou osobnou prioritou je zefektívňovanie fungovania úradu. Plánujem
napríklad zaviesť elektronickú komunikáciu všade,
kde to bude možné, čím
ušetríme nielen peniaze za
tonery a papiere, ale aj životné prostredie. Rovnako

budem postupovať aj v ďalších oblastiach, napríklad
pri zlepšení komunikácie
úradu s občanmi.
Chcete aktívne podporovať športovanie detí
a mládeže. V Petržalke
za ostatné roky zmizlo
množstvo športovísk,
najmä futbalových ihrísk. Tie futbalové nezostali takmer žiadne.
Dá sa s tým niečo robiť...?
Úbytok športovísk v
Petržalke ma osobne veľmi mrzí, pretože som sám
aktívny športovec a v minulosti som podporoval
rôzne podujatia a turnaje
pre mladých športovcov.
Budem sa zasadzovať za
to, aby na území známom
ako Danube Arena, ktoré
síce patrí Bratislavskému
samosprávnemu kraju, ale
leží v Petržalke, vznikol
športový areál a jeho súčasťou bolo aj futbalové
ihrisko. Určite budeme ako
mestská časť podporovať
vznik športovísk a športových podujatí, najmä pre
deti a mládež, pretože je to
najlepší spôsob, ako môžu
tráviť svoj voľný čas. A ako
bývalý organizátor rôznych turnajov by som bol
rád, keby v Petržalke vznikol priestor s viacerými

športoviskami na jednom
mieste, ktorý by bol určite
výrazne využívaný.
Ktoré
developerské
projekty v súčasnosti v Petržalke vnímate
negatívne a prečo? Vo
volebnom
programe
spomínate aj ochranu
Sadu Janka Kráľa. Máte
nejakú konkrétnu predstavu, ako túto „zelenú
perlu“ Bratislavy zveľaďovať a chrániť?
Problematickým je projekt Green park, ktorý je
v bezprostrednej blízkosti
Sadu Janka Kráľa a ktorý
by mohol zásadným spôsobom ovplyvniť tento mimoriadne vzácny verejný
priestor. Niektoré procesy
sa udiali ešte pred mojim
nástupom do úradu, ale
urobím všetko pre to, aby
Sad Janka Kráľa slúžil pre
ľudí. Ďalším projektom,
ktorý je potenciálne rizikový, je Lido. Ako starosta
Petržalky sa budem intenzívne zaujímať najmä o to,
ako má byť riešená dopravná infraštruktúra, aby to
nespôsobilo Petržalčanom
problémy. Na prvom mieste musia byť ľudia a životné
prostredie, až potom záujmy developerov.

Pred viac ako štyrmi
rokmi ste kandidovali
na post starostu. Vtedy ste boli bez politického krytia. V minuloročných kom. voľbách
vás podporili niektoré
strany
parlamentnej
opozície. Napriek tomu
ste na vašej stránke
uvádzali, že budete
„prvý nezávislý starosta“. Politické strany ale
nepodporujú niekoho
pre jeho „modré oči“.
Dnes už ľudia vedia, že
nič nie je zadarmo... Je
to tak..? Ako chcete byť
nezávislý?
Podpora
politických
strán pre moju kandidatúru na starostu bola bez
akýchkoľvek povolebných
dohôd – to bola moja podmienka. Dôkazom je napríklad aj fakt, že za nové
vicestarostky som vymenoval Lýdiu Ovečkovú a
Janu Hrehorovú, ktoré nie
sú a ani nikdy neboli členkami žiadnej politickej
strany. Rovnako to platí o
ľuďoch na najvyšších pozíciách na úrade mestskej
časti. Som presvedčený,
že som najnezávislejší starosta, ktorý sa zodpovedá
iba seba a svojim voličom,
Petržalčanom.
(rl)

SEPTEMBER 2018
z Na Devínskej ceste došlo
opäť k zosuvu skál a zeminy.
z V Bratislave bude jeden
z najmodernejších štadiónov v Európe, investície zo
strany štátu budú asi vyššie.
z Doprava: Stavebník D4 a
R7 avizuje prestavbu križovatky Prievoz i obmedzenia.
z Spor o pozemky pod Pečnianskym lesom vrátil krajský súd na okresný.
OKTÓBER 2018
z Eurovea City má návrh
organizácie bulváru + vizualizácie.
z Na Devínskej Kobyle sa
vraj opäť ťaží drevo, petícia
proti výrubu pokračuje.
z Bikesharing má po mesiaci takmer 30.000 registrovaných užívateľov.
z Mesto chce kúpele
Grössling opäť vrátiť Bratislavčanom. Kedy a s kým,
zatiaľ nevie.
NOVEMBER 2018
z Na linke 43 na Železnú
studienku začal jazdiť elektrobus.
z
Komunálne
voľby:
M. Vallo: Bratislave sa po-

darila veľká vec
z Matúš Vallo sľubuje stavebného
ombudsmana,
nové linky MHD aj 10.000
stromov
z Investor začal búrať niekdajšiu športovú halu, ktorá
stála vedľa PKO
z Na vianočných trhoch na
Hlavnom námestí horelo.
DECEMBER 2018
z V Bratislave trávi na ulici každý rok zimu viac ako
4000 ľudí.
z Rekonštrukcia Bratislavského hradu pokračuje, stáť
bude cez 16 miliónov eur.
z V Petržalke plánuje vybudovať investor areál voľného času
z Národný futbalový štadión je pripravený hostiť
prvý zápas.
z Nový primátor M. Vallo
bude zarábať 5316 eur mesačne.
z V Bratislave sa odtrhol
pontón pri Dunaji, ten rozlomené časti unáša dolu.
(red)

Petržalka chce rezidenčné
parkovanie od 1. júla

(Dokončenie zo str. 1)
Spočítavanie áut bude
prebiehať vždy v čase od
21:00 do 6:00 nasledujúceho dňa.
Spočítavať sa bude
celá mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá
bude rozdelená do ucelených zón: 1. zóna - Dvory
V, VI a Stará Petržalka, 2.
zóna - Dvory IV, 3. zóna
- Dvory I, II a III, 4. zóna
- Haje I, 5. zóna - Haje II

a III, 6. zóna - Luky I, II a
III, 7. zóna - Luky IV a V,
8. zóna - Luky VI, VII a
oblasť Antolská, 9. zóna Lúky VI oblasť Starhradská, 10. zóna – Slnečnice,
11. zóna - Južné mesto,
12. zóna - Oblasť Kopčany, 13. zóna - oblasť Viedenskej cesty a Starého
mosta, 14. zóna - oblasť
Ekonomickej univerzity.
(red)
Mapka: Mú Petržalka
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telefónne búdky

N
Možno aspoň Vás zaujme nasledovný strašiak:
Romanova ul., Bratislava 5 - Petržalka,
ktorý už 9 rokov nikto
nemá záujem riešiť, nikoho to nezaujíma, ani
to nikto akože nevidí,
z kompetentných a zodpovedných úradníkov.
Ide o 2 chátrajúce prístrešky,
rozkradnuté,
nefunkčné pozostatky,
voľakedy 2 fungujúcich
verejných
telefónnych
moderných
automatov. Údajne to nemá
žiadneho vlastníka, ani
majiteľa. Nachádzajú
sa na verejnom chodníku, v blízkosti zastávky
MHD a OC Terno. Svojím technickým stavom
sú nebezpečné najmä
pre deti, lebo tu vyčnievajú ostré časti plechov,
a sú odkryté elektrické
vodiče, z ktorých jeden

ešte vykazoval prítomnosť
elektrickej energie. Je zaujímavé, že v blízkosti je
budova, kde sídli Mú Ba
5, je to len jedna zastávka
mhd, čo je len 450 m. Čiže
pracovníci tohto úradu to
musia vidieť denne, lebo je
aj v blízkosti verejná cestná komunikácia. Tento
skvost sa nedá prehliadnuť.
Pravdepodobne sa čaká na
nejaký úraz, alebo samozrútenie, a až potom sa začne v tejto veci niečo konať.
Tieto nevyužívané verejné
priestory slúžia ako verejné
smetisko, hnojisko a wc, na
ktoré sa denne dívajú tisíce
ľudí. Prečo, a dokedy ešte?
To už tu nikomu naozaj nezáleží na čistote a kultúre
životného prostredia? Je to
hanebný verejný hnus, ako
i vizitka niekoho a niečoho
konkrétneho.
Rastislav Gemerský

Najviac nehôd bolo na Račianskej

a Slovensku sa
v roku 2018, podľa
Zväzu automobilového
priemyslu Slovenskej
republiky (ZAP SR),
zaregistrovalo najviac
nových
automobilov
v Bratislavskom kraji,
najmenej v Trenčianskom kraji.
V kumulatívnom porovnaní dosiahli registrácie za minulý rok 98
080 osobných vozidiel, čo
predstavuje oproti roku
2017 nárast o 1 995 vozidiel a 2,08 %. Celkový trh s
novými vozidlami narástol
v porovnaní s rokom 2017
o 3 586 vozidiel na celkový
počet 111 865 vozidiel.
Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 71 541 individuálne
dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na
celkových
registráciách
tak dosiahol 57 % percent.
V roku 2018 sa oproti
predošlému rok opäť
zhoršila veková štruktúra individuálne dovezených vozidiel, čo
má negatívny vplyv na
emisie z dopravy, životné prostredie a bezpeč-

nosť na cestách. ZAP
SR bude pokračovať v tlaku
na zmenu registračných
poplatkov, ktoré budú
v súlade s trendom ochrany ovzdušia. Zároveň sa
tak budú minimalizovať riziká, že sa Slovensko stane
vrakoviskom Európy.
Na Slovensku sa aj
v minulom roku vyrobilo
viac ako milión vozidiel.
Produkcia v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors
Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover
dosiahla spolu podľa predbežných výsledkov viac
ako 1 080 000 vozidiel, čo
je najvyššie číslo v histórii
Slovenska. Podiel výroby
automobilov na celkovej
priemyselnej produkcii na
Slovensku dosiahol 46,8 %
a automobilový priemysel
sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal
35%. Už niekoľko rokov
Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov
na 1 000 obyvateľov.
V roku 2018 si prvenstvo udržalo počtom
198 vozidiel.

Nový majiteľ bývalého
Prioru je žilinský podnikateľ

(Dokončenie zo str. 1)
Najviac takýchto dopravných nehôd eviduje polícia
v okresoch Malacky a Senec. „Zaujímavosťou je, že
najmenej dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu
evidujeme v prvom bratislavskom okrese, ktorý zahŕňa centrum mesta, kde
je najvyššia koncentrácia
prevádzok podávajúcich
alkohol,“ konštatuje KR PZ
v Bratislave.
Najvyššia dopravná
nehodovosť na území

hlavného mesta bola
zaznamenaná v druhom
bratislavskom
okrese.
Najnehodovejšími ulicami bola
vyhodnotená Račianska, Panónska cesta
a Gagarinova ulica. Najnehodovejším
dňom
v týždni v roku 2018 bol
piatok a k dopravným
nehodám dochádzalo
najčastejšie v čase od
16.00- 20.00 hod.
(rl, red)
Ilustr. foto: žsr

Pôvodný Prior otvorili 20. novembra 1968.

(Dokončenie zo str. 1)
Aby spĺňala očakávania
a potreby zákazníkov aj
v budúcnosti, vyžaduje si
podľa Tesca značné ﬁnančné investície. „Preto sme
sa v súlade s naším dlhodobým plánom rozhodli predať obchodný dom
novému majiteľovi Mirage
Shopping Center.

foto TASR

Minimálne do konca februára 2019 bude
Obchodný dom My prevádzkovaný ako doposiaľ
s tým, že aj naďalej plánujeme zákazníkom prinášať
naše služby v tejto lokalite,
v prenajatých priestoroch,"
uviedla PR manažérka pre
Tesco Lucia Poláčeková.
(tasr, red)
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Čo potrebuje Bratislava v roku
2019 podľa Vás najviac?
Menej bilbordov, lepšiu MHD,
metro, či nájomné a sociálne byty
Bratislavský kuriér je
už roky aktívny aj na
facebooku. Práve tam
sme sa nedávno spýtali
našich čitateľov, sledovateľov a priaznivcov:
BRATISLAVČANIA!Čo
by potrebovalo naše
mesto v roku 2019, najviac...?
Vzhľadom na množstvo
názorov sme vybrali podľa nás tie najzaujímavejšie,
niektoré sme skrátili, keďže
sa návrhy často aj opakovali. Ďakujeme za každý Váš
názor. Veríme, že padne na
úrodnú pôdu. K ďalším Vašim názorom sa ešte vrátime, pretože odpovede ešte
pribúdajú.
FCB: Čo potrebuje Bratislava v roku 2019 podľa Vás najviac?
z Urgentne riešiť dopravu, infraštruktúru a parkovanie! Zrušiť billboardy
a hazard!
z Nájomné byty za primeranú cenu Bratislavčanom.
z Japoncov, aby cez víkend
vystavali diaľnicu.
z Skultúrniť a zlacnieť
MHD. Kultúru si vytvárajú
sami cestujúci - to si treba
priznať. Správajú sa ako
prasatá v MHD, žerú tam,
pijú tam...
z Sociálne byty pre rodiny
s deťmi, nie pre narkomanov. A električku z Vrakune
smer mesto.
z Hlavne obyvateľov, ktorí
milujú svoje mesto a podľa
toho sa správajú.
z Dať do poriadku stred
mesta: Kamenné nám.,
Obchodnú, Nám. SNP, železničnú stanicu ...všade
je špina, už celé roky a o
vizuálnom smogu ani nehovorím. Kde sa pozriete je
nejaká reklama, špeciálne
tie ozrutné konštrukcie pre

megabordy. Lepšiu MHD,
vyriešenie
parkovacieho
systému, nielen v Starom
Meste. Taktiež na Kramároch je veľmi málo služieb,
obchodov, z mesta sem chodí až 1 trolejbus.
z Jedlé stromy, a revitalizáciu vodných zdrojov pomocou zmeny rázu brehov
vodných tokov a vysádzaním porastov, ktoré vodu v
krajine zadržia.
z A nájomne bývanie ako
problém číslo 1!
z Momentálne riešiť vo
všetkých častiach Bratislavy kolabujúcu zimnú
údržbu. Ak bolo na zvýšenie platov bude aj na zimnú údržbu.
z Asi zábavný park pre
mladých ľudí. Telocvične,
telocvične...
z Skultúrniť a zlacnieť
MHD, tým pádom by nebolo toľko áut.
z Nie tým, že si zvýšim
plat. To bolo tuším prvé, čo
primátor spravil. Takže neočakávam vôbec nič...
z Rýchlodráhu. Projekty
boli naprojektované pred
viac ako tridsiatimi rokmi.
z Nadzemnú rýchlodráhu.
Zavolajte už konečne Číňanov nech ju postavia. Za tie
takmer 3 miliardy, čo sa tu
každý rok rozkradnú môže
o cca 2 roky vyriešiť dopravnú situáciu...
z Zobrať platy všetkým politikom a investovať ich na
cesty.
z Hlavná stanica a metrooooo...
z Metro a slušných ľudí.
z Vyriešiť parkovanie pre
Bratislavčanov z trvalým
pobytom a ŠPZ BA alebo
BL. CP-čkárom umožniť
parkovať na okraji Bratislavy. Vyriešiť a sfunkčniť
MHD
(bak, red)
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Ako správne jazdiť v Bratislave (nielen) v roku DPB ruší predajné miesto v Rači
podnik kraji, môžu už od augusta Drevona. Ďalšiu možnosť,
2019? Privítame vaše návody, rady a postrehy Dopravný
Bratislava sa po 2017 zakúpiť predplatný ktorú môžu cestujúci na

O

bčas sa v médiách i na sociálnych sieťach objavia
rôzne sťažnosti na to,
že vodiči po meste nevedia jazdiť. Nedá sa
to samozrejme zovšeobecňovať. Niekto jazdí
lepšie, iný horšie.
Dôležité asi bude, aby
všetci tí, ktorí bratislavskú
mestskú premávku kritizujú, priložili trochu ruku
k dielu a pomohli praktickými radami, či skúsenosťami, ako situáciu
zlepšovať. Správna jazda
v Bratislave môže podstatne zrýchliť a „prevzdušniť“
čoraz viac hustnúcu a kolabujúcu dopravu v hlavnom
meste. Jazda po Bratislave
je v mnohých ohľadoch
špeciﬁcká. Aj preto Bratislavský kuriér prichádza
s nápadom, ktorý by mohol aspoň svojou malou
„kvapkou“ pomôcť zlepšovať premávku v hlavnom
meste. Ide o akési vytvorenie návodu Ako správne
jazdiť v Bratislave.
Princíp je jednoduchý.
Návod je zoradený abecedne, aby bol čo najviac prehľadný.
Každého, koho napadne chyba v jazdení pri danom písmenku, ju pripíše a
k nej hneď napíše aj návod,

ako to má podľa neho byť
správne. Bratislavský kuriér bude Vami pripísané
príspevky - chyby, postrehy a odporúčania priebežne zverejňovať na svojej
webovej stránke a Fcb.
Prosíme Vás, aby príspevky boli maximálne
stručné a výstižné. Redakcia si vyhradzuje právo nezverejňovať príspevky, ktoré by prekročili všeobecne
akceptované morálne zásady. Chceme pripomenúť,
že nejde o diskusiu, ale
o tvorbu určitých zásad.
Vaše príspevky môžete posielať mailom (redakcia@
baklurier.sk), alebo ich
písať na Fcb. Zaradíme aj
anonymné príspevky, ak
budú stručné a konštruk-

tívne. Návod budeme spolu tvoriť tak dlho, ako bude
potrebné. Ak príspevky
ustanú, zverejníme ho celý.
Príklad: Písmeno „N“
- nepozornosť. CHYBNÁ
JAZDA: Niektorí vodiči sa
v aute zaoberajú všetkým
možným, len nie tomu, aby
pozorne sledovali premávku. SPRÁVNA JAZDA: Pozorne sledujte premávku a
nerobte nič, čo by mohlo
oslabiť vašu pozornosť,
pretože práve nepozornosť
a rozptyľovanie najčastejšie vedie k dopravným nehodám.

rimátor Bratislavy
Matúš Vallo plánuje
spustiť novú petíciu za
zákaz hazardu v meste. Koncom decembra
2018 totiž stratilo účinnosť všeobecné záväzné nariadenie (VZN)
o zákaze umiestnenia
herní v Bratislave, keďže krajský súd konštatoval jeho nesúlad
so zákonom.
Vallo zároveň priznáva, že aj keď sa pod petíciu
podpíše potrebný počet
Bratislavčanov,
nemusí
byť úspešná. V hlavnom
meste už minulý rok spustili novú petíciu za zákaz
hazardu v meste s názvom
Nech sa hazard do Bratislavy nevráti. Iniciovala
ju poslankyňa Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
Zuzana Rattajová. Primátor však avizuje spustenie
ďalšej novej "mestskej"
petície. "Reguláciu ha-

zardu nemá samospráva v
rukách, musíme pristúpiť
k ďalšej petícii," uviedol.
Na to, aby bola petícia za
zákaz hazardu úspešná,
je potrebné najprv získať
podpisy od 15 percent
dospelých
Bratislavčanov. Vallo priznáva, že ani
vyzbieranie potrebného
počtu podpisov neznamená, že bude petícia úspešná. Ako tvrdí, podľa zákona je pre platnosť petície
potrebné zdôvodniť, že
v súvislosti s hraním hazardných hier sa v meste
narúša verejný poriadok.
Asociácia zábavy a hier
(AZAH) tvrdí, že novela ako celok je nastavená najregulačnejšie, ako
kedy voči hazardu bola.
V spustení petície preto
nevidí význam. „Situácia
je stabilná, herní ubúda.
Nemyslíme si, že by mali
ľudia enormný záujem
podpisovať petície proti hazardu,“ povedala pre

cestovný lístok a tiež si
môžu dobiť elektronickú peňaženku priamo na
pošte nielen v Rači, ale
v ktorejkoľvek mestskej
časti, obci či v meste. Cestujúci môžu využiť na nákup cestovných lístkov aj
e-shop Dopravného podniku Bratislava na webovej
adrese. Iba cca minútu pešou chôdzou od predajne
v Rači sú zas automaty na
cestovné lístky na zastávkach Detvianska, Cintorín
Rača, cca 3 min. chôdzou
na zastávke Trávna Drevona, cca 4 min. je zastávka Závadská a cca 6 min.
zastávka
Záhumenice

kúpu cestovného lístka
v blízkosti predajne využiť
je PNS. Najbližšie predajné miesto je v Krasňanoch – Gaštanový hájik.
Cestovanie v Integrovanom dopravnom systéme
v Bratislavskom kraji tiež
umožňuje mobilná aplikácia IDS BK, ktorá ako
jediná na Slovensku spája
nákup cestovných lístkov,
vyhľadávanie kombinácií
spojení a cestovné poriadky všetkých liniek v IDS
BK. Na MHD v Bratislave
je tiež možné využiť službu SMS cestovný lístok.
(bak, red)

Projekt rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej
radiály prechádza kontrolami

Celý článok na www.bakurier.sk a FCB
(red)

Primátor plánuje spustiť petíciu za zákaz
hazardu, jedna je už spustená

P

dôkladnom
zvážení
rozhodol zastaviť prevádzku svojho predajného miesta v Rači
k 31.decembru tohto
roka.
Mestský
dopravca
o tom informoval na svojej internetovej stránke.
Cestujúca verejnosť má
podľa DPB, a.s. niekoľko
ďalších možností na kúpu
cestovných lístkov. Ako
DPB uvádza, v Rači je jedným z predajných kanálov
cca 2 min. pešou chôdzou
Slovenská Pošta. Tam si
cestujúci, ktorí využívajú Integrovaný dopravný
systém v Bratislavskom

hovorkyňa AZAH Dominika Lukáčová.
Absolútny zákaz herní v Bratislave platil od
mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali
nachádzať v hoteloch,
penziónoch,
bytových
domoch, pohostinstvách,
v budovách pre obchod,
kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného
zákazu herní vychádzal
z petície, ktorú spustil
v máji 2015 primátor Ivo
Nesrovnal a starostovia
bratislavských mestských
častí. Petíciu podporilo
celkovo 136 139 obyvateľov, platných bolo 98 118
podpisov. Podľa Krajskej
prokuratúry v Bratislave však následne prijaté
VZN nebolo v súlade so
zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil
aj Krajský súd v Bratislave.
(red, tasr, red)

J

e možné, že rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály sa začne vo februári
tohto roka.
V súčasnosti je kontrola projektu na Úrade
pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý ho obdržal 21. decembra.
Kontrola bola predtým
urobená aj riadicim orgánom, ktorým je ministerstvo dopravy a výstavby:
„Riadiaci orgán vykonal
kontrolu pred podpisom
zmluvy a zaslal prijímateľovi výzvu na podanie
podnetu na výkon kontroly
na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorá musí byť
vykonaná v lehote 30 dní
od podania“.
Hlavné mesto vyhlásilo
13. novembra 2018 víťazného uchádzača v súťaži,
ktorým sa stala skupina
dodávateľov „DK Radiála“. Ide o ﬁrmy TSS Grade
Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava,
Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava. Ví-

ťaz ponúkol najnižšiu cenu
65 119 902, 56 eura s DPH.
Hlavné mesto bude v tejto súvislosti riešiť otázku
obmedzenia dopravy, ako
aj nahradenie dočasne vylúčených električiek autobusmi. S prácami by sa
malo začať zrejme vo februári tohto roka. Obnovou
radiály musí mesto stihnúť
do konca roka 2023.
Ako ÚVO nedávno pripomenul, že vo veci modernizácie električkových
tratí
Dúbravsko-Karloveská radiála úrad eviduje
podanie námietok jedného
z uchádzačov. Úradu boli
doručené 23. apríla 2018
a o námietkach meritórne
rozhodol dňa 1. augusta
2018 (po doručení kompletnej dokumentácie zo
strany kontrolovaného).
Voči rozhodnutiu bolo
podané odvolanie, o ktorom rozhodla Rada úradu
a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.
októbra 2018, dokumentácia bola kontrolovanému
vrátená dňa 4. 10. 2018.
V súťaži na rekonštrukciu

Karlovesko-dúbravskej
električkovej radiály v Bratislave, ktorá bola vyhlásená v lete 2017 a „zasekla“ sa
pri vyhodnocovaní ponúk,
nastal posun. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)
napokon rozhodol v prospech hlavného mesta,
ktoré tak môže v procese
pokračovať.
(rl, tasr)
Nevyhadzujte
knihy - darujte ich nám
kontakt 0907 701 786
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Po Prístavnom moste sa
jazdí už 35 rokov

V

odiči už 35 rokov
jazdia po Prístavnom moste v Bratislave, ktorý je súčasťou
diaľnice D1. Informuje
o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Ide o most z najvýchodnejšej časti bratislavského povodia rieky Dunaj,
po ktorom denne prejde
v priemere až 112-tisíc
vozidiel. Hlavný oceľový
mostný objekt Prístavného mosta je dlhý 457,8
m, nadväzujúce estakády
majú 843,6 m. Prístavný
most uviedli do prevádzky
ešte v 80. rokoch 20. storočia, najskôr pravý most
v decembri 1983 a následne ľavý v roku 1985. Diaľnično-železničný most bol
prvou stavbou diaľničného ťahu D61 Bratislava –
Trenčín na území hlavného
mesta vtedajšej Slovenskej
socialistickej
republiky.
Tento ťah začínal v Petržalke križovatkou s diaľnicou D2 Brno – Bratislava –
Maďarská ľudová republika
a v dĺžke dva kilometre išiel
súbežne s tokom Dunaja.
Výstavba dvojpodlažného
mosta nebola podľa NDS
jednoduchá. Najnáročnejšie bolo zakladanie piliera
číslo 2 v koryte Dunaja,
kde bolo treba vybudovať
umelý ostrov o rozmeroch
70 x 35 metrov. Ten bol
chránený dvoma radmi
trojmetrových prefabrikátov v tvare obráteného T a
kamenným násypom. Na
spojenie brehu Dunaja s
ostrovom robotníci použili
90 - metrový oceľový most
s nosnosťou 60 ton.

Prístavný most dnes
Ako uvádza NDS, v minulosti ho nazývali aj Most
Hrdinov Dukly. Zaujímavý
je najmä tým, že je jediným
mostom, na ktorom je železnica aj diaľnica a dlhodobo patrí k najvyťaženejším úsekom v rámci celého
Slovenska.
V pracovných dňoch po
ňom prejde v priemere
približne až 112-tisíc
vozidiel za 24 hodín, čo
ho radí medzi najvyťaženejšie diaľničné úseky na Slovensku.
K jeho čiastočnému odľahčeniu dôjde po dobudovaní šiesteho mosta cez
Dunaj a dokončení nultého
okruhu Bratislavy. Most
nemá v správe len Národná
diaľničná spoločnosť. Má
až troch vlastníkov. NDS
vlastní diaľničnú mostovku, nosníky mostovky,
ložiská či krajné horné revízne vozíky a ich drážky.
Železniciam
Slovenskej
republiky patrí nosná konštrukcia, spodné revízne
vozíky a ich dráhy, ale aj
horné vnútorné vozíky a
ich dráhy. Tretím vlastníkom je Magistrát hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý vlastní
lávku pre peších a cyklistov. Okrem toho, z deviatich zjazdných alebo výjazdných vetiev až sedem
je v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, ostatné
dve sú v správe magistrátu.
(red, nds)
Foto: NDS a.s.

Základné informácie
Názov stavby: Diaľnično – železničný most
Názvy mosta: Most Hrdinov Dukly, Prístavný most
Generálny projektant: Dopravoprojekt Bratislava
Hlavný inžinier projektu: Ing. Rudolf Melcer
Na projektových prácach spolupracovali: Vítkovice,
projekčno-konštrukčná pobočka Bratislava, ŠÚDOP
Bratislava, Hydrostav, n.p. Bratislava, Doprastav, n.p.
Bratislava,
Hlavný zhotoviteľ: Doprastav, n.p. Bratislava
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ELEKTRIČKA: V zónach Pribinova a Mlynské nivy
si dá mesto urobiť dopravnú štúdiu

A

j v súvislosti s minuloročnými návrhmi na vedenie trasy
električky v zónach
Pribinova a Mlynské
nivy zo strany developera JTRE, si dá hlavné
mesto vypracovať dopravnú štúdiu.
Na otázku Bratislavského kuriéra, aká je predstava nového vedenia hl. mesta v súvislosti s rozvojom
električkových tratí v okolí
Mlynských nív a centra
mesta, magistrát odpovedal:
„Trasovanie električky
v tejto oblasti musí určiť
štúdia, ktorú si vypracuje
mesto, nie developer.
Nevylučujeme vopred
žiadnu z možných trás ale
musí vzniknúť na základe
objektívnych dát a zámeru
riešiť dopravu v tejto oblasti v prospech všetkých
Bratislavčanov“. Toľko magistrát.
Developer JTRE koncom minulého roka prezentoval názor, že Eurovea
2 prešla najkomplexnejším
dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite
a jeho výsledkom je návrh
konkrétnych opatrení a
úprav všetkých veľkých
križovatiek a cestných komunikácií v zóne.
Súčasťou celkovej do-

pravnej koncepcie v zóne
je aj návrh developera vybudovať nový centrálny
električkový okruh, ktorý okrem zlepšenia prevádzkových
podmienok
súčasných tratí umožní
aj prepojenie najväčších
mestských častí Ružinov
a Petržalka. Ako developer informoval, projekt
Eurovea 2 získal záväzné
stanovisko Hl. mesta SR
Bratislava, ktoré je zo zákona orgánom územného
plánovania. V rámci územného konania boli podané
viaceré námietky, ktoré sa
týkali možného nesúladu
projektu s územným plánom hlavného mesta. Stavebný úrad Staré Mesto
prerušil územné konanie
a opätovne požiadal orgán územného plánovania
o potvrdenie záväzného

stanoviska. Záväzné stanovisko bolo zo strany
hlavného mesta potvrdené a následne bolo vydané
územné rozhodnutie na
projekt Eurovea 2 v rozsahu šiestich stavebných
objektov, vrátane výškovej
obytnej budovy Eurovea
Tower.
„Nesúhlasím s týmto
stavom, ale nemám mandát ani zákonnú moc, aby
som to zvrátila. Stav je
dnes taký, že doručovanie
dobehne a bude sa postupovať tak, ako sa má.
To znamená, že rozhodne druhostupňový stavebný úrad ako odvolací
orgán,“ uviedla nedávno
nová starostka Starého
Mesta Zuzana Aufrichtová. Územné rozhodnutie
k projektu Eurovea 2 podpísal bývalý starosta Staré-

ho Mesta Radoslav Števčík
ku koncu svojho volebného
obdobia. Pre dátum jeho
podpísania ho súčasná
šéfka staromestskej samosprávy skritizovala začiatkom decembra 2018 s tým,
že na jeho podpísanie už
v tom čase nemal mandát
a informácie o územnom
rozhodnutí jej boli zatajené. Števčík však tvrdenia
dôrazne odmieta. „Mandát starostu sa nekončí
voľbami, ale dňom odovzdania úradu, dovtedy je
jeho povinnosťou zabezpečiť fungovanie úradu,“
zdôraznil Števčík, ktorý je
presvedčený, že územné
rozhodnutie je zákonné,
rešpektuje
obmedzenia
chrániace verejný záujem a
neohrozuje ho.
(rl, tasr)
Vizualizácie: JTRE

Mestské podniky:

Existujú rôzne názory na spôsob výberu nových šéfov

N

oví šéfovia bratislavských
mestských podnikov majú
vzísť z transparentných výberových konaní. Deklaruje to nový
primátor
hlavného
mesta Matúš Vallo, ktorý chce, aby vo vedúcich funkciách sedeli
odborníci.
Niektorí
mestskí
poslanci sú však skôr zástancami nominácií. Primátor avizuje, že nastane
zmena na čele kľúčových
mestských ﬁriem, a to
Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, Dopravného podniku Bratislava i
Odvozu a likvidácii odpadu. V predstavenstvách
mestských
spoločností
majú podľa Valla sedieť
odborníci, vybratí na základe výberových konaní a
v
dozorných
radách
poslanci i odborná verejnosť. "Pripravili sme spo-

lu s odborníkmi manuál,
podľa ktorého by mali prebiehať výberové konania
do mestských ﬁriem a organizácií. Tento materiál
by sme chceli začiatkom
roka 2019 predložiť na
schválenie mestskému zastupiteľstvu,“ povedal.
Ak manuál odobrí
mestský parlament, bratislavská samospráva bude
podľa neho hľadať nových
šéfov mestských podnikov. Podľa Valla by na postoch riaditeľov mestských
ﬁriem a organizácií nemali
sedieť politickí nominanti.
„Odmietam akýkoľvek tlak
na to, aby to bol niekto iný,
ako odborník,“ skonštatoval. Tvrdí, že nastal čas,
aby spoločnosti neboli
rozdelené medzi politické
strany. „Práve výberové
konania majú nastaviť to,
že tam nebudú nominanti kohokoľvek, ale že tam
budú tí najlepší odborní-

ci,“ podotkol.
Mestský poslanec Jozef Uhler si však myslí, že
je v tomto smere omnoho lepšie prevziať osobnú
zodpovednosť. „Hneď, ako
spravíme takzvané transparentné výberové konania, tak ﬁnančníci sa už
len teraz tešia a dajú tam
takých manažérov, s takými životopismi, ktorých
nebudeme vedieť odmietnuť. V skutočnosti to ale
nebude v rukách mesta a
nikto za to nebude niesť
politickú zodpovednosť,“
povedal s tým, že rôzne ﬁnančné skupiny majú rôzne záujmy.
Mestský poslanec Radovan Jenčík je zástancom
nominácií, lebo vďaka ním
je jasné, kto je za konkrétneho nominanta zodpovedný a dajú sa hneď
vyvodiť dôsledky. „Keby
si primátor vymenoval
svojich generálnych ria-

diteľov, vedeli by sme, že
za nich je zodpovedný on
sám. Jednotlivé poslanecké kluby by mali svojich
riaditeľov, za ktorých by
zodpovedali. Keď komisia
vyberie šéfa ktoréhokoľvek podniku, kto preberá
za neho zodpovednosť?“
opýtal sa.
Podľa
mestského
poslanca Jána Hrčku záleží, akým spôsobom bude
kreovaná výberová komisia, akí kandidáti sa prihlásia a akí budú víťazní
kandidáti. Upozornil, že
o nich nakoniec bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. „Pokiaľ by bol
vybratý dobrý človek, tak
mi je to jedno, či je politicky nominant, alebo bol
vybratý transparentným
výberovým konaním. Dôležité je, aby bol správny
človek, na správnom mieste,“ podotkol.
(tasr, red)

Spravodajstvo - Poradňa

01 l 2019

Ríbezlák je už v Bratislave fenoménom.
A aj ten varený
S
Augustípodnikateľom a vinárom
nom
Mrázikom,
sme sa pozhovárali
o vzostupe ríbezľového
vína v Bratislave, známeho aj pod ľudovým
pojmom „ríbezlák“.

Na vianočných trhoch
na
Hviezdoslavovom
námestí už niekoľko rokov zvyknete predávať
ríbezlák s tým, že ako
prvý ste prišli s myšlienkou vareného ríbezláku.
Ako a kedy k tomu došlo?
Prvýkrát sa nám podarilo získať stánok na
Vianočných trhoch na
Hviezdoslavovom námestí v gescii Starého Mesta
v roku 2011 po tom, čo som
sa s týmto bratislavským
a devínskym fenoménom
neúspešne snažil dostať
na „magistrátne“ trhy na
Hlavnom námestí. Vtedy
to nebolo len o ríbezláku,
obsah stánku bol koncipovaný širšie: „Darčeky
z Devína - výnimočnej
lokality Bratislavy a Slovenska z hľadiska histórie,
kultúry,
vinohradníctva
a vinárstva, remesiel, tradície a prírody a obľúbeného výletného miesta“.
Na vianočných trhoch
sme samozrejme plánovali predávať aj varené víno
a punč. Vtedy mi napadlo,
či neskúsime urobiť varený
ríbezlák. Ríbezľové víno je
štandardne sladké, takže
ho netreba prisládzať a ostane rovnakým nápojom,
ako je - len teplým. Na rozdiel od vareného hroznového vína, ktoré výrazným
prisladením a koreninami
úplne zmení svoju chuť.
Skúsili sme to a záujem bol
úžasný.
Varený ríbezlák je bratislavským fenoménom.
Neskôr vás vraj začali
napodobňovať aj ostatní predajcovia. Je to
tak?
Varený ríbezlák z čiernych ríbezlí bol taký dobrý,
že pred našim stánkom neustále stála fronta.
Nestíhali sme pripravovať, nalievať, blokovať
a účtovať... To si samozrejme všimli aj iní predajcovia a nasledujúci rok
bol na Hviezdoslavovom
námestí aj druhý varený
ríbezlák, neskôr pribúdali
ďalší. Najprv som to podrobne nesledoval, ale pred

dvoma rokmi som si prešiel celé vianočné trhy od
Františkánskeho námestia
cez Hlavné až na koniec
Hviezdoslavovho: traja zo
štyroch predajcov vareného vína ponúkali aj varený ríbezlák. Aj ho všetci
zväčša volali „varený ríbezlák“ a nie „varené ríbezľové víno“. Čudoval som sa,
odkiaľ toľkí predajcovia
vôbec ríbezľové víno berú.
V Devíne sme momentálne
štyria výrobcovia a viem,
že zopár výrobcov je v Pezinku a okolí.
Čo je vlastne varený ríbezlák, aké je jeho zloženie?
Náš varený ríbezlák je
presne to isté víno, ktoré
predávame vo fľašiach, len
nie je školené. Na rozdiel
od bežného spôsobu varenia hroznového vína nepridávame vodu, len asi dve
- tri deci na dvadsať litrov
vína - toľko, čo sa odparí.
A do vína dávame trochu
škorice a klinčekov, ale nie
veľa, aby neprerazili chuť
čiernych ríbezlí. Rovnako
varíme aj červený ríbezlák
- ak chce niekto porovnať
oproti čiernemu.
Povedzte kde všade je
možné vaše vínko kúpiť, na ktoré podujatia
chodíte a či má vaše
víno napríklad úspechy
aj v zahraničí...
Naše vína sa najjednoduchšie dajú kúpiť
v oddeleniach farmárskych
a regionálnych produktov v Kauﬂande, Terne,
u Starého otca, v YEME
a množstve ďalších predajní farmárskych produktov a vinoték v Bratislave
a okolí. Tiež na Internete
v našom e-shope www.devinsky-ribezlak.sk, pričom
vyzdvihnúť si ich môžete
v kaviarni F. X. Messerschmidta na námestí SNP
priamo v centre Bratislavy.
No a k jedlu si ich môžete

objednať „v každej dobrej
reštaurácii“ :-), ako sa zvykne marketingovo hovoriť - ale určite vo Flagship
reštaurácii a spomínanej
kaviarni na námestí SNP,
reštaurácii Riviéra, hoteli Hradná brána a U Srnčíka v Devíne, Biofarme
v Stupave a mnohých ďalších. Snažíme sa zúčastňovať na podujatiach v našom
regióne najmä z marketingových dôvodov - aby sme
devínskemu ríbezláku robili slávu. Popri vianočných
trhoch sú to rôzne farmárske trhy, Dni zelá v Stupave, vinobrania v Karlovej
Vsi, Dúbravke a Devínskej
Novej Vsi a podobne. Dvakrát do roka chodíme do
Olomouca. My sami organizujeme v polovici júla
v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom, kulinársky festival Ríbezľový Devín na námestí
pod Devínskym hradom,
ktorý sa už stal tradíciou
a na ktorý v tomto roku prišlo do desaťtisíc návštevníkov. V zahraničí zatiaľ víno
nepredávame, aspoň nie
vo väčších množstvách.
Stále sme malé vinárstvo,
kde každá fľaša prejde
viacerými rukami a je doslova ručným výrobkom.
Ale v posledných rokoch
si ovocné vína celosvetovo
získavajú obľubu a aj veľké
a známe vinárske súťaže
otvárajú kategórie ovocných vín. Dávame preto
naše vína aj do súťaží vo
svete, aby sme mali odozvu
z hľadiska kvality v porovnaní so svetovou špičkou.
Tak sme za posledné roky
získali mnoho zlatých a aj
dve dvojité zlaté medaile na viacerých súťažiach
v USA, na súťaži Terravino
v Izraeli, Frankfurt International Trophy v Nemecku a naposledy Michelangelo v Južnej Afrike.
(rl)
Foto:bk, devinsky-ribezlak.sk

Zomrel mi otec. Rodičia
boli rozvedení a otec si založil novú rodinu, v ktorej
sa mu narodilo jedno dieťa. Otec zanechal závet,
v ktorom rozdelil majetok
medzi svoju novú manželku, ich dcéru a mňa
ako dieťa z prvého manželstva. Mám pocit krivdy,
lebo rozdelil majetok veľmi nepomerne a nespravodlivo. Manželke zanechal rodinný dom, dcére
byt a mne zostali nejaké
úspory, ktoré však nie sú
vo vzťahu k nehnuteľnostiam porovnateľné. Môžem sa voči jeho poslednej vôli nejako ohradiť?
Dedenie zo závetu je
jednou z foriem dedenia,
ktorú umožňuje naše dedičské právo podľa platného právneho poriadku.
Tretie hlava Občianskeho
zákonníka upravuje podmienky dedenia zo závetu. Okrem iného ustanovuje pomerne prísne
formálne podmienky pre
platnosť závetu, ktoré je
potrebné dôsledne naplniť. Odporúčam preto
v prvom rade skontrolovať, či závet Vášho zosnulého otca spĺňa všetky formálno-právne požiadavky
na riadny závet – najmä
formu, ktoré môže byť
napísaná vlastnou rukou
alebo v písomnej forme
za účasti svedkov alebo vo
forme notárskej zápisnice. V každom závete musí
byť uvedený deň, mesiac
a rok, v ktorom bol spísaný, inak je neplatný.
Vlastnoručný závet musí
byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak
je neplatný. Závet, ktorý
poručiteľ nepísal vlastnou
rukou, musí byť vlastnou
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rukou podpísaný a pred
dvoma svedkami súčasne
prítomnými musí poručiteľ
výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú
vôľu, pričom svedkovia sa
musia na závet podpísať.
Poručiteľ môže prejaviť
svoju vôľu aj do notárskej
zápisnice, osobitný zákon
ustanovuje, kedy sa musí
úkon urobiť pred svedkami. Zákon ďalej podrobne
upravuje podmienky platnosti závetu pre špeciﬁcké
skupiny osôb – maloletých
poručiteľov,
nevidomé
a nepočujúce osoby a podobne, ako aj podmienky,
ktoré musia spĺňať svedkovia atď.
Čo sa týka ochrany tzv.
neopomenuteľných
dedičov – maloletých a plnoletých potomkov platí
ustanovenie §479 Občianskeho zákonníka. Podľa
tohto ustanovenia 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. Vo Vašom prípade je preto potrebné preskúmať hodnotu dedičstva
– t.j. hodnotu domu, bytu
a hotovosti, prípadne iných
druhov majetku, ktorý je
predmetom dedenia. V
tomto prípade vychádzam
z toho, že išlo o veci vo výlučnom vlastníctve Vášho
otca a nevyjadrujem sa k
prípadnej otázke majetku v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, keďže
podrobnosti neuvádzate.

Právnik
radí

JUDr. Branislav Záhradník
V prípade, ak by sa
dedilo zo zákona, tak ste
všetci traja v tzv. prvej
dedičskej skupine, kam
patria poručiteľove deti
a manžel(ka) a každý z
nich by dedil rovnakým
dielom. To znamená, že
by ste mali nárok na 1/3
z celkovej hodnoty dedičstva. Pre platnosť závetu vo Vašom prípade
ako plnoletého potomka
je potrebné, aby ste dostali aspoň polovicu z 1/3
hodnoty dedičstva, t.j.
v matematickom vyjadrení aspoň 1/6 hodnoty dedičstva. Taktiež odporúčam preskúmať, či nie je
nárok započítať do dedičských podielov aj hodnoty, ktoré niektorý dedič
dostal za poručiteľovho
života od neho bezplatne,
pokiaľ by nešlo o obvyklé
darovanie. Takto obdarovaný dedič by mohol byť
vo vzťahu k Vám ako potomkovi neodôvodnene
zvýhodnený.

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

Cez Vianoce sa v Bratislave odtrhol reštauračný pontón

O

dtrhnutý plávajúci
pontón z dunajského nábrežia v Bratislave sa hasičom v utorok
25. decembra po niekoľkých hodinách podarilo ukotviť.
„Obe časti odtrhnutého pontónu sa nakoniec
hasičom podarilo zachytiť
a následne ukotviť na ľavom brehu na úrovni Jaroveckého ramena,“ informovala Zuzana Farkasová
z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).
Plávajúci pontón Knajpa sa
na Dunaji odtrhol v utorok
neďaleko nákupného centra Eurovea na ľavom brehu pri Moste Apollo. Cestou narazil do rumunského
plavidla a rozpadol sa na
dve polovice. „Pri náraze
do lode sa zároveň zaseklo

veľké množstvo naplaveného dreva medzi kormidlo
a vrtuľu, čo si vyžiadalo
ďalšiu pomoc zo strany hasičov,“ doplnila Farkasová.
Udalosť na Dunaji si vyžiadala zásah takmer dvoch
desiatok hasičov.
Tí sa v spolupráci s Do-

pravným úradom a poriečnym oddelením prezídia
Policajného zboru (PZ)
SR snažili niekoľko hodín
plávajúce časti pontónu
ukotviť.
(TASR)
Foto: hazz-fcb, bk

Život v meste
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Nové toalety na Kolibe. „Stavba roka“ 2018?
V

ýstavba v rámci
verejného sektoru
trvá často veľmi dlho.
Súkromný sektor má
väčšinou
postavené
rýchlo. V prípade nových záchodov na Kolibe platí žiaľ, tá prvá
možnosť.
Začiatok výstavby nových záchodov za zhruba
120-tisíc eur na bratislavskej Kolibe trvá už asi desať mesiacov. Keď sme sa
na Vianoce a aj 29. decembra boli pozrieť, či sú už
otvorené, opak bol pravdou. Možno by sa dalo

povedať, že ide o „stavbu
roka“ 2018 z hľadiska pomalosti výstavby. Navyše,
projekt bol v minulosti kritizovaný z hľadiska
ceny, ktorá sa mnohým
zdala byť príliš vysoká.
Ako pre Bratislavský
kuriér povedal novomestský miestny a mestský
poslanec a iniciátor projektu Jakub Mrva, situácia s WC na Kamzíku ho
neprekvapuje. „Keďže od
začiatku som mal výhrady
k spôsobu realizácie projektu. Čo som počul informácie, vedenie Mestských

lesov Bratislava (MLB) nebolo stále schopné zabezpečiť údržbu sociálnych

zariadení, bola aj chyba
v projekte a sú pri stavbe
technické problémy“. Ako

dodal, takéto problémy
môžu, už aj tak veľmi drahý projekt, ešte predražiť.
„Z môjho pohľadu ide o
zlyhanie vedenia Mestských lesov a bolo by dobre, aby sa mestský kontrolór hĺbkovo pozrel na
tento projekt“.
Mestské lesy Bratislava
už v minulosti argumentovali
nadštandardnou
výbavou v podobe veľkorysej koncepcie toaliet.
Majú obsahovať priestorný trakt pre dámy a takisto pre pánov, prebaľovaciu miestnosť, toaletu pre

Informácie riaditeľa Mestských lesov Bratislava k toaletám na Kamzíku
a otázku Bratislav- ukončená výstavba verej- zvolané na 23.10. 2018. kolaudačnému konaniu v Bratislave požiadajú
ského kuriéra, kedy ných toaliet na Kamzíku Dotknuté orgány podľa poskytol OÚ Bratislava Hlavné mesto SR BratislaN
začnú fungovať nové a zároveň podaná žiadosť riaditeľa MLB vydávali odbor starostlivosti o ži- vu ako vlastníka o súhlas
toalety na Kolibe, resp.
Kamzíku, sme do redakcie ešte pred uzávierkou dostali reakciu
riaditeľa
Mestských
lesov Bratislava (MLB)
Juraja Zikmunda.
V reakcii rekapituluje situáciu od 9. októbra
2018. Ako nás informoval, 9. októbra 2018 bola

na MČ Nové Mesto na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Bolo urobené
porealizačné zameranie
stavby a zápis geometrického plánu do katastra.
Dňa 11. októbra 2018
bolo doručené oznámenie
z MČ Nové Mesto o začatí kolaudačného konania,
ústne pojednávanie bolo

postupne svoje stanoviská ku kolaudačnému konaniu. Regionálny úrad
verejného zdravotníctva
Hlavného mesta SR Bratislava požadoval Protokol
o skúške vzorky vody zo
spotrebiska, ktorý bol vystavený 12. 11. 2018. Ako
ďalej J. Zikmund uviedol,
posledné stanovisko ku

votné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia dňa 20.12.2018.
„Pretože má MČ Nové
Mesto všetky potrebné
vyjadrenia, môže vydať
kolaudačné rozhodnutie.
Ak nadobudne kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť, Mestské lesy

s pridelením súpisného
čísla a zápisom stavby do
katastra nehnuteľností v
prospech Hlavného mesta
SR Bratislava,“ uviedol riaditeľ MLB.
Ako dodal, po obdržaní súhlasu od hlavného
mesta, MLB požiadajú
MČ Nové Mesto o pridelenie súpisného čísla na

ZŤP plus sprchovaciu časť
pre cyklistov a umývačku bicyklov. Najdrahšie
vraj boli úpravy povrchov
podláh a ich osadenie,
tesárske a stolárske konštrukcie.
V každom prípade,
mnohí návštevníci Koliby
– okolia Somárskej lúky,
sa už o novú stavbu zaujímajú a radi by ju využili.
Mestských lesov Bratislava sme sa aktuálne spýtali,
kedy toalety konečne začnú slúžiť verejnosti.
(rl, foto BK)

stavbu verejných toaliet
na Kamzíku. „Po pridelení súpisného čísla môže
byť stavba verejných WC
na Kamzíku zapísaná
do katastra nehnuteľností v prospech Hlavného
mesta SR Bratislava, ktoré
ju môže sprístupniť verejnosti.“

v predajniach

(rl)
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PLESOVÁ SEZÓNA 2019: Kedy a kam ísť plesať?

ezóna plesov a bálov sa onedlho rozbehne. Prinášame vám
len malú časť z tých,
o ktorých vieme kde
a kedy sa uskutočnia
v hlavnom meste a Bratislavskom samosprávnom kraji.

BRATISLAVSKÝ
BÁL 2019

priatelia Záhoria. Vstupné:
40,- EUR / stoly č.27, 28 =
30 € EUR
Dom kultúry Zrkadlový háj. Na privítanie a do
tanca bude hrať, spievať a
tancovať cimbalová muzika súboru Leváranek, až
do rána "bíuého" bude hrať
skupina Zajačkovci s Karolom Malým a zlatým klincom programu bude Otto
Weiter a Andrea Fischer.
Jubilejný bál v Dome kultúry Zrkadlový háj! Richtár
Toňi Gút a emeritná richtárka Marína Kráľovičová.

MČ BA - Rusovce Vás pozýva na Rusovský ples
26.1.2019.
Lístky si môžete kúpiť u p.
Jajcajovej t.č. 0903787453,
mail: jajcajova@bratislava-rusovce.sk
XVIII. ročník sa uskutoční
dátum: 16. február 2019
(sobota) o 20.00 v historickej budove bratislavskej
Reduty.Vstupenky si môžete rezervovať na adrese rezervacie@bratislavskybal.
eu. Program Bálu sa uskutoční na troch sálach:Hlavná sála 310 EUR, Divadelná sála 270 EUR, Balkón
220 EUR.
Slávnostný program je
spojený s odovzdávaním
Ceny Júliusa Satinského –
„Bratislavská čučoriedka“.

X. Malokarpatský vinársky ples 2019 Pezinok
S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 26. januára
2019 o 19.00 hod sa bude
konať v Dome kultúry Pezinok. V prípade Vášho záujmu si vstupenky môžete
rezervovať a zakúpiť:
Dom Kultúry Pezinok –
pokladňa, Holubyho 42,
Pezinok, tel.č.: 033 641 20
93
Telefonicky na čísle: +421
905 562 555, mail: zuzana@quickproduction.sk

Jubilejný 50. Bál Záhorákú 2019 Bratislava
Dňa 2.2.2019 od 19:00
do 04:00 hod. sa stretnú v
Bratislave už po 50-ty krát
všetci zanietení rodáci a

Dúbravský fašiangový
ples 2019
Pozývame Vás na tradičný Dúbravský fašiangový
ples, pod záštitou starostu
Mestskej časti Dúbravka

Martina
Zaťoviča.Čaká
na Vás bohatý kultúrny
program, tanečné vystúpenia, slávnostné fašiangové
menu a iné prekvapenia. O
Vašu zábavu sa postarajú:
SENSE, Cimbal Brothers,
TK Danube, DFS Klnka,
Otto Kollmann. Moderovať bude Katarína Ivanková.
Rezervácie nie sú možné.
Vstupenky si môžete zakúpiť priamo v pokladni
Domu kultúry.
ČAS A MIESTO
KONANIA
26.01.2019 o 19:00 hod,
DK Dúbravka

STUPAVA – reprezentačný ples 2019
Mesto Stupava a Mestské kultúrne a informačné
centrum Vás pozývajú na
XXVI. Reprezentačný ples,
ktorý sa uskutoční dňa 25.
januára 2019 so začiatkom o 20.00 hod. v Kultúrnom dome v Stupave.
Novinkou tohto ročníka
bude fotobox, ktorý ponúkne bezplatné fotenie,
originálne rekvizity a fotograﬁe vytlačené už za pár
sekúnd.
Rezervácia vstupeniek na
tel. čísle 0905 536 205 alebo mailom na info@mkic.
sk. Osobné vyzdvihnutie
vstupeniek bude možné od
10. januára 2019 v kancelárii MKIC (Kultúrny dom
na Agátovej ulici v Stupave, 1. poschodie).
Ples východniarov
Ples de koná v sobotu 9.
februára 2019 o 19.00
hod. v Double Tree by Hilton hotel v Bratislave. Cena
lístka je 80,- eur. V cene je
welcome drink, aperitív,
večera, dezert, raut, káva,
víno, nealko.
Do tanca bude hrať skupina Club 84. O východniarsku zábavu a pesničky
sa postará folklórny súbor
gymnik de všetci dobrovoľníci. Informácie de predaj
lístkov nonstop 0903 79 73
00.
ples@plesvychodniarov.sk

VIP PLES
Už 4. Reprezentatívny VIP
Ples sa bude konať v clu-

Beatlefestu v New Yorku.
Celosvetovo
najvernejší
interpreti
legendárnych
The Beatles Vás roztancujú
na tradičnom plese hotela
Holiday Inn Bratislava dňa
9.2.2019 o 19:00 hod.
Večerom Vás bude sprevádzať rozsievač dobrej nálady, moderátor a zabávač
Richard Vrablec. Okrem
pestrého spoločenského
programu sa možete tešiť
na tombolu s lákavými pre-

be Hron. Honosne ladený
club, s bohatým programom, vám zaručí skvelú
atmosféru a príjemnú zábavu. Števo Skrúcaný vás
bude sprevádzať programom, až do rána. Účinkujúci v tento večer: Ilona
CSáková, Salco, Matto&Steﬁ, Louis Armstrong /
peter Ondrija / a famózne
DUO UKITAS. V cene,
okrem bohatého programu máte: Welcomedrink,
aperitív, večeru, bufetové
stoly a samozrejme odvoz v rámci BA! Dátum:
23.2.2019. Čas: 19.00
hod začiatok, cena: 55 €.
Vstup od 18 rokov
The Beatles Ples
Chceli by ste sa aspoň na
chvíľu ocitnúť na koncerte
The Beatles, uprostred 60.
rokov, v dobe vrcholiacej
Beatlemánie? Vaše želanie
sa môže splniť.Hity ako
Help!, Yellow submarine,
Twist&Shout, Yesterday,
Hey Jude a mnoho ďalších
zaznejú v podaní The Backwards – dvojnásobných
víťazov medzinárodného

kvapeniami a hlavnú cenu
– 2 dňový pobyt v európskej metropole pre 2 osoby
v 4* hoteli. Cena vstupenky: 59 EUR/osoba
Limitovaná edícia vstupeniek s originál DVD skupiny The Backwards ako
darček: 69 EUR/osoba
DVD Vám bude odovzdané pri príchode na ples.
Pozor, vstupeniek z limitovanej edície je len obmedzený počet! Vstupné
zahŕňa: welcome drink,
prípitok, plesové menu a
polnočné občerstvenie.
(red)

Kultúra
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Bratislavský kuriér odporúča tieto kultúrne podujatia
N

a druhú polovicu
januára a prvú
polovicu
februára,
odporúča Bratislavský kuriér niekoľko
kultúrnych a spoločenských podujatí.

BRATISLAVSKÝ
BURLESQUE BÁL
Bratislava,
Akcie v Bratislave
09. 2.2019, Sobota, 19:00

rytmus (srdce, dych, chôdza, spánok, atď). Našimi
aktivitami budíme prirodzený rytmus, ktorý je
v každom z nás a následne
ho rozvíjame. BUBNOVAČKA ORCHESTRA je
pre všetkých, ktorí chcú
svoj rytmus rozvíjať a bubnovanie využívať profesionálne, rekreačne, alebo to
chcú iba skúsiť. Bubnovanie rozvíja hudobné cítenie a zároveň podporuje
komunikáciu,
tvorivosť,
sebavyjadrenie, sociálne
cítenie, komunitu...
INEKAFE – 20 ROKOV
VITAJ! TOUR ŠPECIÁL
(1998-2018)
Bratislava, Ateliér Babylon
26. 1.2019, Sobota, 21:00

Jedinečná príležitosť si
pozrieť a vypočuť Michala Davida a zabaviť sa
pod maskou zaujímavého burlesque programu.
O rôznorodý program sa
postarajú skvelí moderátori rádia VIVA: Kika Jurčová a Lukáš Turiak. Počas
celého bálu nás bude sprevádza hudobná skupina
Midnight Spirit. Najväčšou
hviezdou večera bude Michal David a prekvapením
bude ozajstný elegantný
burlesque striptíz. Okrem
toho zažijete kabaretné
predstavenia,
burlesque
tanečné
predstavenia,
fashion show a mnoho
ďalšieho. Povzbudzujeme
všetkých hostí, aby sa pripojili obliekaním spôsobom vyjadrujúcim svoju
vlastnú zmyselnosť, aby
sa nasmerovali k duchu
Burlesque, a to ženskosti,
sexuality a extravagancie.
Začíname o 19:00 hod.
v nádherných priestoroch
hotela Carlton v Bratislave. Výťažok bude venovaný
nadácii ,,Deťom s rakovinou“.
BUBNOVAČKA
ORCHESTRA
Bratislava, DK Lúky
24. 1.2019, Štvrtok, 18:30

le Bernhoft + z Nórska
príde na Slovensko! Multi-inštrumentalista, skladateľ, textár a producent
Jarle Bernhoft je zosobnením hudobného talentu.
GRAMMY nominovaný
spevák zamieri počas svojho svetového tour aj na Slovensko. Hudbu tohto nadaného muzikanta si budete
môcť naživo vychutnať už
4. februára 2019 v MMC
bratislavskom klube. Jarle
Bernhoft, umelecky známy
iba ako Bernhoft, je muzikant s nórskymi koreňmi,
ktorý sa výrazne tlačí na
populárnu scénu. Svoj prvý
sólový album s názvom
Ceramik City Chronicles
vydal ešte v roku 2008. Dva
roky neskôr vyšiel na trh s
live dvoj albumom 1. Man
a 2. Band, pričom prvá polovica nahrávok je zo sólového koncertu a zvyšok je
z koncertov na jazzových
festivaloch s celou kapelou.

území Slovenska z obdobia
14. storočia. Príbeh šľachtica, ktorý spravoval až 2/3
slovenského územia. Poznáme ho ako pána Váhu a
Tatier. Spravoval a vlastnil
14 žúp, 50 hradov a 500
dedín. Účinkujú: Peter Kočiš, Martin Harich, Jirka
Zonyga, Petra Maxinová,
Lenka Rakárová – LeRa,
Milan Šimek, Peter Pavlík,
Oto Kolman, Bronislava Kováčiková, Nikol
Šoltésová, Eva Horváthová, Diana Demecsová,
Michaela Trokanová,
Martina Pálﬁová a skupina
historického šermu - SHŠ
- Rád Svätého Galahada.
ĎUROŠÍK ALEBO NA
ZBOJNÍCKU NÔTU
Bratislava, DK Dúbravka
20. 1. 2019 , nedeľa, 16:00

IGOR KMEŤO ST.
- HAPPY NIGHT V
CLUBE HRON
8. 2.2019, Piatok, 21:00
Špeciálne limitované turné kapely Inekafe (iba v 3
mestách - Praha, Brno a
Bratislava) k príležitosti
20 rokov od vydania prvého albumu Vitaj! Program
turné bude zložené z best
of hitov kapely (ktoré odohrá súčasná zostava), plus
celého albumu VITAJ!.
Časť programu, kde bude
odohratý celý album Vitaj!
(v poradí skladieb ako je na
albume), odohrá pôvodná
zostava Inekafe, ktorá album nahrávala! Menovite:
Cibi – spev, Vratko – gitara a vokály, Wayo – basa,
Dodo – bicie.
Miesto a dátum: 26.01.
Sobota, 21:00, Ateliér Babylon, Námestie SNP 14/
Kolárska 3, Bratislava,
02.02. Sobota, 21:00, Ateliér Babylon, Námestie
SNP 14/ Kolárska 3, Bratislava
BERNHOFT & THE
FASHION BRUISES
Bratislava,
Majestic Music Club
04. 2.2019, Pondelok, 19:30

Ďalšie
pokračovanie
HAPPY NIGHT si môžete
opäť vychutnať so skvelým
spevákom de hudobníkom
Igorom KMEŤOM st.. Do
skorého rána ešte bude
sprevádzať DJ. Dátum:
8.2.2019, čas: 21.00 hod.
MATÚŠ ČÁK
TRENČIANSKY
Bratislava,
Teatro Wüstenrot - Gedur
18. 1.2019, Piatok, 19:00,

#DUBČEK
Bratislava, Divadlo Aréna
29. 1.2019, Utorok, 19:00

Rozprávkový muzikál pre
celú rodinu. Vydajte sa s
nami na dobrodružnú cestu za zbojníckym osudom
a vstúpte do sveta čarovných bytostí, statočných
zbojníkov,
dobrotivého
ľudu, či skúpych zemepánov. Príbeh sa odohráva
počas Svätojánskej noci,
keď na svet prichádza dlho
očakávaný zbojník Ďurko.
Očakávaný nielen celou
dedinou, ktorú treba vyslobodiť spod vlády nenásytného zemepána, ale jeho
narodenia sa nevie dočkať
aj samotný zemepán. Dobrotivá striga Hedviga, sprevádzajúca Ďurka na cestách, odhalí silu prírody.
Svojím humorom vyčarí
nejednému úsmev na perách, ale zároveň poukáže
na dôležitosť spravodlivosti a lásky. Láskou k Ďurkovi
zahorí nejedno srdce, no to
jeho, si získa len jedna.
ŠĽAHAČKOVÁ
PRINCEZNÁ
Bratislava,
Divadlo Nová scéna
23. 1. 2019, Streda, 11:00

Spoločná zábava pri spoločnom bubnovaní a hraní
na rôzne rytmické nástroje
v spolupráci s OZ Zvuky
cez ruky a Rytmikou – etnobubnovou školou "Zobuď svoj rytmus". Telo je
hudobný nástroj, ktorý sa
dá sa vzdelávať v každom
veku. Každý človek má

Unikátny muzikant Jar-

Teatro Wüstenrot - Gedur,
Trnavské mýto 1,Bratislava, 19. 1., 15. 2., 16. 2.
2019. Príbeh plný radosti,
nenávisti, zlosti, smútku, lásky a smiechu Vám
prinesie muzikál o ceste
legendy, lásky a vášne v
temnom období bojov na

Rozprávkový muzikál tvorcov Hammel - Peteraj –
Ďurovčík.Rozprávka, ktorá
sa dobre začína a ešte lepšie skončí! Pre deti od 6 do
99 rokov. V Šľahačkovom
kráľovstve žije Šľahačkový kráľ, Vrabec vševed,
tri sudičky a samozrejme,
krásna princezná, túžiaca
po vydaji a pravej láske,
ktorá sa však každú noc
mení na roztečenú šľahačku. Ako nakoniec dopadnú
pytačky Princa Klepetka,
Princa Papagája a Kvetinového Princa, sa dozviete
z muzikálu, ktorý od februára 2018 uvádza Divadlo
Nová scéna. Hudba: Pavol
Hammel, Texty piesní: Kamil Peteraj,Libreto: Kamil
Peteraj, Ján Ďurovčík, Námet: Kamil Peteraj, réžia a
choreograﬁa: Ján Ďurovčík. Postavy a obsadenie:
Princezná: Viktória Valúchová, Petra Dubayová,
Lenka Fecková, Princ Kvetinový: Michal Candrák,
Jozef Antálek,Vrabec: Lukáš Pišta.

Hra napísaná na objednávku Divadla Aréna pripomína Alexandra Dubčeka, výraznú osobnosť
česko-slovenských dejín,
aktéra Pražskej jari, profesionálneho
politika,
predstaviteľa socializmu
s ľudskou tvárou. Dubček, Novotný, Svoboda,
Brežnev, Husák a Biľak
ožívajú prostredníctvom
generačnej výpovede pätice mladých performerov
v príbehu o histórii, ktorá sa udiala skôr než sa
narodili. Hra napísaná na
objednávku Divadla Aréna pripomína Alexandra
Dubčeka, výraznú osobnosť
česko-slovenských
dejín, aktéra Pražskej jari,
profesionálneho politika,
predstaviteľa socializmu
s ľudskou tvárou. Hrajú:
Prvý / Dubček Matej Marušin, Druhý / Brežnev /
agent KGB Matúš Kvietik,
Tretí / Husák Juraj Bača,
Štvrtý / Novotný / Svoboda / Biľak / generál Marián
Chalány, Piata / čašníčka /
Kubišová Alexandra Palatínusová.
TV ŠLÁGER
Bratislava, DK Ružinov
22. 1. 2019, Utorok, 17:00
Mestská časť Bratisla-

va-Ružinov a Cultus Ružinov vás pozývajú na podujatie TV ŠLÁGER SHOW,
ktoré sa uskutoční 22. januára 2019 o 17.00 h v Dome
kultúry Ružinov. Šláger TV
je projekt vydavateľstva
Slovenská Muzika, z ktorej
neprebrané pokladnice videí televízia čerpá a dopĺňa
ho množstvom rozhovorov
so zaujímavými ľuďmi, neustále točí nové relácie, takže naozaj je na čo sa tešiť.
TV Šláger je prvá televízia,
ktorá hrá pesničky, ktoré
máte radi: ľudovky, dychovky, harmoniky, trampské a osvedčené šlágre.
RUŽINOVSKÉ
ZABÍJAČKOVÉ
SLÁVNOSTI
Bratislava, DK Ružinov
02. 2. 2019, Sobota, 10:00

Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov pripravili pre všetkých
milovníkov mäsa tradičné
Ružinovské
zabíjačkové
slávnosti. V sobotu 2. februára 2019 od 10.00 v Parku Andreja Hlinku opäť
ožijú zvyky, ktoré budú
pripomínať tradície výroby
zabíjačkových pochúťok.
Organizátori na tento rok
pripravili ukážky tradičnej
dedinskej výroby klobás,
porcovanie prasaťa, či súťaž vo varení ovarovej kapustnice. Na predaj budú
zabíjačkové výrobky od
domácich výrobcov, ale
aj zabíjačkové jedlá. Návštevníci sa môžu tešiť na
vystúpenie Jána Berkyho
Mrenicu, folkovú skupinu Salamander ale aj na
fašiangový sprievod v podaní Folklórneho súboru
Karpaty.
(red)
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Bratislava si pripomína 150. výročie založenia mestského múzea II.
(pokračovanie)
Z inventára chrámu svätého Martina do múzea
preniesli
renesančné
pancierové dvere so zložitým systémom zamykania, ktorými sa pôvodne zatvárala miestnosť
v chráme, v ktorej bola
uložená uhorská kráľovská koruna a ostatné
korunovačné
klenoty
v noci pred korunováciou.
Významným
prínosom do zbierok
boli predmety majetku
zrušených remeselníckych cechov a predmety,
najmä terče zo zrušenej
meštianskej strelnice.
Prvá prešporská sporiteľňa poskytla 1872
ﬁnancie na opravu a
úpravu priestorov Starej
radnice. Maľby v Súdnej
sieni opravil sám kustód
múzea Josef Ellenbogen/Könyöki. Množstvo
predmetov bolo uložených v presklených
vitrínach a voľne, ako
v nejakom skladišti. Nevystavené predmety boli
uskladnené v podkroví
radnice. Aj ďalší kustódi múzea po Könyökiho
smrti, Augustín Helmár,
pôvodne
Hellenmayr,
Johann Albrecht a ďalší,
rozmnožovali zbierky
múzea. O popularizáciu zbierok v tlači sa
zaslúžili predovšetkým
kňaz-profesor Theodor
Ortvay (predtým Ortmayer) a archivár Johann Batka. Múzeum
od počiatku zbieralo
aj predmety vyslovene
umeleckého charakteru,
ktoré boli v 50. rokoch
20. stor. prevedené do
zbierok vtedy novozaloženej Galérie mesta Bratislavy. Základom zbierky bol veľkorysý dar
viedenského
sochára,
prešporského rodáka,
Victora Tilgnera. Neskôr
sa do zbierky dostali aj
umelecké diela z pozostalosti iného prešporského rodáka, sochára
Johanna Fadrusza. Časť
týchto zbierok sa však
kvôli nepochopeniu ich
významu v období socializmu zničila. Náhodne,
najmä z pozostalostí, sa
do muzeálnej zbierky
dostali predmety východoázijského pôvodu (Japonsko, Čína), či nálezy

z južnej Ameriky.
V
podmienkach
novo vzniknutej Československej republiky
po prvej svetovej vojne
múzeum spočiatku len
živorilo. Pozitívny obrat
nastal po zriadení inštitúcie „ Vedecké ústavy
mesta Bratislavy“, ktorá združovala mestský
archív, mestské múzeum a mestskú vedeckú
knižnicu. Prednostom
inštitúcie sa stal Ovidius
Faust, ktorý ju úspešne
viedol až do jari 1945.
Pod jeho vedením sa
znásobil počet zbierkových predmetov a výrazne sa zlepšili priestorové a výstavné možnosti
múzea. V roku 1937 napríklad otvorili expozíciu v údajnom rodnom
dome skladateľa J.N.
Hummela. V roku 1938
vystavovalo múzeum v
3O. miestnostiach Starej radnice a Apponyiho paláca. V roku 1944
otvorili aj expozíciu cirkevného umenia v bývalom kostole klarisiek.
V období pred prvou
svetovou vojnou sa do
múzea dostalo aj mnoho
predmetov z Rakúska a
iných krajín habsburskej
monarchie (Bosna, Hercegovina, Sedmohradsko). V čase medzi vojnami múzeum získalo
aj predmety z územia
terajšej Českej republiky, ktoré by dnes boli
významnými exponátmi
v miestach ich pôvodu.
Ovidius Faust (1896
až 1972) ako lokálpatriot nemeckého pôvodu (jeho otec prišiel z
českého
kráľovstva),
aj napriek prenasledovaniu a ponižovaniu,

ktoré zažil po druhej
svetovej vojne, odkázal
múzeu svoju pozostalosť, aj svoju knižnicu,
ktorá podstatne rozšírila fond už aj tak bohatej odbornej knižnice
múzea. Pod Faustovým
vedením vo Vedeckých
ústavoch mesta Bratislavy pracovala aj neskoršia
profesorka dejín umenia Alžbeta Günthero-

ského múzea (asi 10.000
predmetov) prešlo bez
delimitačného
protokolu do novozaloženej
Galérie mesta Bratislavy,
ktorá vznikla 1. januára
1959.
Činnosť obnoveného
samostatného Mestského múzea sa obmedzovala na plnenie úloh,
ktoré jej dával vtedajší
Ústredný národný výbor,

vežu. V priestore zrušenej lekárne „U červeného raka“ vybudovali
Farmaceutické múzeum
a ďalšie expozície. Sprístupnili bádateľom byt,
v ktorom býval spisovateľ Janko Jesenský.
Sprístupnili expozíciu
umeleckých remesiel a
múzeum hodín v obnovenom dome „U dobrého pastiera“. Mestské
múzeum prevzalo do
správy aj hrad Devín a
na čas aj čiastočne obnovenú ruinu stredovekej Vodnej veže. Mestské múzeum realizovalo
archeologický výskum
v Rusovciach – antickej
Gerulate. V istom období bolo Mestské múzeum aj investorom obnovy Bratislavského hradu.
Po roku 1989 aj napriek prechodnej nedobrej ﬁnančnej situácii pokračovalo v svojej
činnosti bez problémov.
Na miesto riaditeľa nastúpil po odchode Šimo-

vá rodená Mayerová.
Pred koncom druhej
svetovej vojny bolo múzeum zatvorené, zbierky
bezpečne uložené, takže
nedošlo k stratám. Pomery po vojne boli pomerne nepriaznivé, činnosť múzea stagnovala.
Múzeum bolo začlenené
do Mestského vlastivedného ústavu. Najneskôr
v roku1950 narýchlo obnovili historickú expozíciu v niekoľkých miestnostiach Starej radnice.
V roku 1961 Vlastivedný
ústav zanikol. Časť pôvodných zbierok Mest-

neskôr Mestský národný
výbor, ako zriaďovateľ.
Väčší rozmach expozičnej činnosti nastal pred
rokom 1968, kedy sa pri
príležitosti 100 jubilea
múzea podarilo obnoviť priestory Starej radnice a časť priestorov
v Apponyiho paláci a vybudovať novú expozíciu.
Riaditeľom múzea bol
od roku 1963. Pod jeho
vedením a vďaka jeho
organizačným schopnostiam a osobným
kontaktom sa podarilo
do správy múzea dostať
napríklad
Michalskú

na Janča do dôchodku
Peter Hyross. Vedenie
mesta považovalo vo
volebnom období 2002
až 2006 generálnu obnovu areálu Starej radnice a Apponyiho paláca.
Apponyiho palác bol
na niektorých miestach
v havarijnom stave,
preto sa začalo s rekonštrukčnými
prácami
2005 práve tam. Práce na celom areáli boli
ukončené v roku 2011.
Múzeum mesta Bratislavy získalo všetky
priestory v obnovených
budovách a vybudovalo

tam nové expozície. Siene na prvom poschodí
Apponyiho paláca – takzvané piano nobile – sú
dekorované a zariadené
tak, aby čo najviac pripomínali pôvodný stavy
druhej polovice 18. storočia. V miestnostiach
nad nimi je expozícia
historického nábytku.
Aj v tých miestnostiach
sa podarilo obnoviť pôvodnú dekoráciu stien,
dokonca aj maľovanú
výzdobu hlavnej siene
z obdobia okolo roku
1762.
Po roku 1989 niektoré politicky motivované
expozície ako napríklad „Domček ilegálnej
činnosti
Komunistickej strany Slovenska za
okupácie“ zanikli. Ale
vznikli nové, z ktorých
hádam najzaujímavejšie je Múzeum Artura
Fleischmanna.
Artúr
Fleischmann bol tu narodený sochár, pôvodne
lekár, ktorý po dlhej púti
po celej zemeguli sa nakoniec usadil v Londýne.
Za svoje celoživotné dielo bol anglickou kráľovnou povýšený do šľachtického stavu. Múzeum
je dome, ktorý patril jeho
matke, na Bielej ulici.
Po roku 2000 sa otvorili
Múzeu mesta Bratislavy
nové možnosti získavať
do zbierok predmety
bratislavskej proveniencie aj zo zahraničia.
S ﬁnančnou podporou
zo strany Ministerstva
kultúry sa podarilo zakúpiť niekoľko predmetov vynikajúcej kvality,
práve aj do zbierky Fleischmannových diel.
V jubilejnom roku
pripravili
pracovníci
Múzea mesta Bratislavy niekoľko mimoriadnych akcií. Vo výstavnej
sieni v nádvorí Starej
radnice je otvorená výstava o dejinách múzea,
uskutočnila sa menšia
vedecká konferencia na
túto tému. Najkrajším
darom k jubileu bolo
otvorenie obnovenej expozície o dejinách hradu Devín v stredoveku
v priestoroch skalných
suterénov horného hradu.

Štefan Holčík

Zima v Bratislave
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Na Kolibe padali rekordy
(Dokončenie zo str. 1)
„V prípade Koliby to
znamená, že tam teraz spadla za necelé
2 mesiace takmer 1/3
dlhodobého ročného
úhrnu zrážok“.
V tejto zimnej sezóne sú v Bratislave aj
pomerne časté teplotné
výkyvy. „Takto sa stalo, že napríklad 29. 11.
2018 bol v Bratislave na
letisku vyrovnaný rekord minimálnej dennej
teploty vzduchu (mínus
7,4 °C) pre tento deň, z
roku 1989 a o niekoľko dní bol naopak, na

tejto meteorologickej stanici zaznamenaný rekord
maximálnej dennej teploty vzduchu, 4. 12. 2018
tam bolo plus 13,5 °C , čím
tam bol prekonaný rekord
z roku 1979 plus 12,5 °C
pre tento deň,“ informoval
P. Faško.
Ako dodal, vo všeobecnosti však prevládajú kladné odchýlky hodnôt charakteristík teploty vzduchu
od dlhodobého priemeru.
„Záporné odchýlky sa vyskytujú, ale majú obmedzené trvanie. Toto je
v zimách, ktoré teraz v Bratislave bývajú, typické“.
(bak, rl)
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Na lyžovačku v Rakúsku autobusom
A

j tento rok je možné na lyžovačku
v Alpách využiť autobus dopravcu Slovak
Lines (SL). Autobus
odchádza z Autobusovej stanice v Bratislave
každú sobotu, nedeľu a
vo sviatok z nástupišťa
č. 4 o 7:00 hod. (lístok
je potrebné mať zakúpený vopred).
Príchod na Stuhleck je
okolo 9.00 h. Naspäť autobus odchádza o 16.30 hod.
s príchodom do Bratislavy
okolo 18.30 hod. Skipass
k lístku dostanú cestujúci
od vodiča pri nástupe do
autobusu (po skončení lyžovačky ho treba vrátiť vodičovi). Lístok sa dá zakúpiť
najrýchlejšie a najkomfortnejšie cez web Slovak Lines
www.lyzovackazdomu.sk
alebo novú mobilnú aplikáciu pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS. Tí, ktorí by chceli

lyžovačku darovať vo forme darčekovej poukážky,
môžu si ju zakúpiť priamo
na Autobusovej stanici
v Bratislave, alebo telefonicky na +421 2 55 422 734
s doručením poukážky na
e-mail.
Stuhleck pri Spital
v Semmeringu je so svojimi 1 783 metrami najvyšším vrchom na východnom
okraji Álp a zároveň najväčším lyžiarskym strediskom na východe Rakúska.
Stuhleck bol v roku 1891
prvým vrcholom, na ktorý sa vystúpilo na lyžiach.
Tento čin urobil z regiónu
okolo Semmeringu jedno z
popredných stredísk zimných športov v Rakúsku.
Výhodou takéhoto lístku
podľa SL je, že jeho súčasťou je aj celodenný skipass,
a to za cenu výhodnejšiu
než keby ste si ho kupovali samostatne priamo na
svahu. Dospelých (od 19

Do Košíc sa už letecky
z Bratislavy nedostanete

Č

rokov) vyjde na 59 €, mladých (od 15 rokov) 55 €,
deti 41 € a za dopravu bez
skipassu zaplatíte 25 €.
Kto nelyžuje a chce si
urobiť výlet, prípadne ísť
na Stuhleck len ako sprievod svojich známych,
môže si totiž lístok na autobus kúpiť samostatne.
Odvoz spoločnosťou Slovak Lines ponúka výhodu

PREPRAVNÁ SLUŽBA
PRE OBYVATEĽOV BRATISLAVY

Slovenský Červený kríž od 03.12.2018 otvoril na území hl. m. Bratislavy
„Prepravnú službu SČK“.
Čo je prepravná služba?
Prepravná služba je terénna sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe (FO) s
ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanej na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom, alebo FO s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch alebo s obmedzenou schopnosťou orientácie – zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Pre koho je určená?
Je určená na zabezpečenie pomoci a skvalitnenie života odkázaných skupín
obyvateľov hl. m. Bratislavy.
Preprava odkázaných osôb je uskutočňovaná špeciálne upraveným motorovým vozidlom s plošinou pre vozíčkarov do hmotnosti 300 kg (aj s elektrickým
vozíkom) s ukotvením vozíka vo vozidle a pripútaním vozíčkara s bezpečnostným pásom, v takomto prípade ostáva jedno miesto aj pre sprievod.
Cieľová skupina, pre ktorú je služba určená:
z osoby ZŤP a ich sprievodcovia
z seniori nad 62 rokov
Na aké účely možno prepravnú službu využiť?
z prepravu do inštitúcií (úrady, poisťovne, súdy ....)
z na spoločenské podujatia, návštevu k príbuzným, k vlaku .....
z prepravu do zdravotníckeho zariadenia, lekárovi, rehabilitáciu
Cenník
z jazda v rámci mesta: 5,00 €/jedna trasa
z štartovné: 2,00 €
z jazda mimo mesta: 0,50 €/km (je možné vopred dohodnúť na dispečingu)
Objednávanie:
Minimálne jeden deň vopred medzi 8:00 h a 15:00 h
Kontakt na dispečing: 0948 858 951
e-mail: prepravnasluzba.ba@redcross.sk
Prepravnú službu možno využívať v pracovné dni medzi 7:00 h a 15:00 h.
Oprávnenosť na službu klienti preukazujú vodičovi:
z preukazom ZŤP, občianskym preukazom (senior)
z klient platí úhradu za poskytnutú prepravnú službu
priamo vodičovi po jazde
z vodič vydáva klientovi potvrdenie o zaplatení

navyše zázemie v autobuse
zaparkovanom priamo pod
svahom, ktorý je v čase
medzi 12.00 a 13.00 hod.
k dispozícii na oddych.
Auto je možné si bezplatne
zaparkovať na Autobusovej
stanici v Bratislave.
(red, Foto: bk)

eské
aerolínie
ukončia prevádzku na pravidelných
linkách medzi Prahou
a Ostravou, Prahou a
Bratislavou i vnútroštátny spoj medzi
Bratislavou a Košicami.
Potvrdil to hovorca
Českých aerolínii Daniel
Šabík. Posledné lety na
linkách vypravili ČSA
11. januára 2019. Cestujúci zo zrušených letov
môžu na webovej stránke spoločnosti – www.
csa.cz – požiadať o refundáciu leteniek.
Hlavným dôvodom
ukončenia prevádzky na
oboch linkách je nedostatočná kapacita zodpovedajúceho typu lietadiel vo ﬂotile koncernu
vzhľadom na odchod
troch lietadiel ATR 42

a ich vrátenie lessorom
(prenajímateľom) v nasledujúcich týždňoch.
Nasadzovať na obe linky
- Praha - Ostrava a Praha – Bratislava – Košice
prúdové lietadlá s väčšou kapacitou z ﬂotily
nedáva, podľa hovorcu,
z ekonomického hľadiska zmysel. Ako dodal,
ani jedna z liniek nemá
preto obchodný potenciál či predpoklad ďalšieho rastu dopytu.
„V spolupráci s Letiskom Košice budeme hľadať ďalšie možnosti ako
zabezpečiť vnútroštátne
spojenie medzi Bratislavou a Košicami,“ povedal
predseda predstavenstva
Letiska M. R. Štefánika
Jozef Pojedinec.
(bak, red, bts)

MS v ľadovom hokeji propagovali
vo Viedni aj s maskotom Macejkom
B
ratislavská
organizácia Bratislava
Tourist Board (BTB) sa
v uplynulých dňoch zúčastnila na najväčšom
veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien.
Ústrednou témou propagácie bol tohtoročný
šampionát v ľadovom hokeji, ktorého prezentáciu
obohatil maskot Macejko
v spoločnosti profesionálnych roztlieskavačiek.
Veľtrh bol od 10. do 13.
januára 2019. Hlavným komunikačným posolstvom
boli hokejové majstrovstvá
sveta konajúce sa v tomto
roku v Bratislave a Košiciach. Pútačom pozornosti

na veľtrhu vo Viedni.
Návštevníci
výstavy
mali možnosť ochutnať
najlepšie slovenské vína zabezpečené Národným salónom vín. Milovníci piva

bol sprievodný program s
hokejovou tematikou a prítomnosť maskota Macejka,
ktorý sa prvýkrát v životnej
veľkosti predstavil práve

si prišli na svoje ochutnávkou pív z bratislavských
remeselných pivovarov a
nechýbala ani lokálna špecialita v podobe Bratislav-

ských rožkov. Tie boli prezentované aj na kuchárskej
šou Genusswelt, ktorá bola
súčasťou veľtrhu.
Veľtrh cestovného ruchu Ferien Messe Wien je
najväčším veľtrhom v Rakúsku pre širokú verejnosť
a B2B stretnutia na základe predchádzajúcej dohody. Je určený pre spolkové
krajiny Viedeň, Dolné Rakúsko a Burgenland. Viac
ako 800 vystavovateľov
z 80 krajín predstavuje
posledné trendy v trávení
dovolenky. Počas štyroch
dní veľtrh navštívi viac ako
153-tisíc
návštevníkov,
čo predstavuje jedinečnú
možnosť pre subjekty cestovného ruchu prezentovať
svoju značku a ponúkané
produkty.
(red, foto: BTB)
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Národný futbalový štadión
je pripravený hostiť prvý zápas

Jozef Sabovčík: Keď sem prídem,
chodím po meste najradšej peši
P
ri kávičke v meste
sme sa tentokrát
pozhovárili s bratislavským
rodákom

Jozefom Sabovčíkom. Bývalý vy-

nikajúci
slovenský
krasokorčuliarsky
reprezentant,
nežije
v Bratislave už 31 rokov. Je prvým krasokorčuliarom v histórii,
ktorý skočil na medzinárodnej súťaži štvoritý skok, a preto ho prezývajú Jumping Joe.
Napriek tomu že tu nebývate už dlhé roky,
máte
nejaký
vzťah
k Bratislave?
Ale samozrejme že
mám. Aj keď toto mesto
vyzerá už trochu inak, ako
si ho pamätám. Vždy keď
sem prídem, tak aj keď
počasie nie je povedzme
ideálne, chodím po meste
väčšinou najradšej pešo.
Kde ste vyrastali, v ktorej štvrti?
Vyrastal som na Družstevnej ulici u babičky a na
Kalinčiakovu som chodil
do základnej školy. Čiže
vlastne pri starom zimnom
štadióne. Na ľad som mal z
domu päť minút, päť minút
do školy a päť minút zase
domov... Okrem toho som
býval aj na Ostredkoch.
Vy si ešte asi pamätáte
na starý nezakrytý zimný štadión, ktorý nikto
nevolal inak ako „starý
zimák“?
Áno, pamätám sa. Tam,

foto: Ján Luky

N

na nezakrytom zimáku,
som začínal. Potom ho
neskôr zakryli kvôli majstrovstvám sveta v krasokorčuľovaní, ktoré tu boli
v roku 1973. Na otvorenom zimáku som jazdil ako
malé dieťa a pamätám si,
že keď nasnežilo, tak sme
si na ľade vytvorili tunely
a cestičky a bolo to krásne.
A keď sme trénovali v lete,
tak som vždy prebehol na
vedľajšie tenisové kurty,
pretože medzi tenistami
som mal mnoho kamarátov. A hral som s nimi a oni
proti mne ľavou rukou...
Ale bolo veselo! (smiech).
Ako vnímate nový Zimný štadión v Bratislave

Jozef Sabovčík
S krasokorčuľovaním začal ako šesťročný vďaka svojej
starej matke, ktorá ho priviedla na ľad. Korčuľoval viac
ako tridsať rokov a ešte dnes dokáže skočiť všetky trojité skoky a štvoritého toeloopa. Počas svojej amatérskej
kariéry sa stal šesťnásobným majstrom Česko-Slovenska, dvojnásobným majstrom Európy a na olympiáde
v Sarajeve 1984 vyhral bronzovú medailu. V roku 1987
sa oženil s americkou krasokorčuliarkou Tracy Weinman a odišiel do zahraničia. Najprv trénoval v Nemecku malých krasokorčuliarov, neskôr sa odsťahoval do
Toronta, kde pracoval ako obchodný zástupca jednej
firmy s hudobninami. Šťastnou náhodou sa dal dokopy
s Tollerom Cranstonom, začal znova trénovať, zlepšil si
svoj umelecký prejav, naučil sa salto vzad s doskokom
na jednu nohu. Najlepšie výsledky dosiahol na Olympijských hrách 1984 - 3. miesto. Na Majstrovstvá sveta
v roku 1984 de 1985 bol štvrtý. Na Majstrovstvá Európy v roku 1983 získal 2. miesto a Majstrom Európy je
z rokov 1985 a 1986. (sk.wikipedia.org)

v súčasnosti? Dá sa
porovnať s tými vo svete?
Áno, samozrejme že sa
dá porovnať. Tento nový
zimák je v podstate na štýl
hociktorých veľkých amerických štadiónov. Akurát
kapacita je možno trochu
menšia, pretože niektoré
v USA sú napríklad dvadsaťtisícové. Ale tam samozrejme súťaž NHL všetky
vypredá. Bratislavský zimný štadión je urobený krásne.
Ako vnímate Bratislavu
v súčasnosti?
Samozrejme, že všetko je modernejšie. Ja si ju
pamätám ešte ako mladý
chlapec. Veľmi rád chodím
do starého centra mesta.
Rád sa poprechádzam aj
časťami, ktoré mi prirástli
k srdcu, keď som bol malý.
A je to práve okolie zimného štadióna.
Bývate v Salt Lake
City... ako je to u vás s
dopravou?
Ja bývam vlastne v mestečku, ktoré je od Salt Lake
City vzdialené asi desať minút od centra. Ak sa pýtate
na problémy v doprave tam
a tu, tak v Bratislave cesty
neboli stavané na toľko áut.
No a pokiaľ ide o dopravu
tam, kde bývam, tak aj tam
už všetko prestavujú, rozširujú sa diaľnice. Ale je
tam na to ešte priestor.
(rl, foto: bk)

árodný
futbalový
štadión (NFŠ) je pripravený hostiť prvý zápas. Koncom roka 2018
o tom informoval zástupca investora Pavel
Komorník.
Na organizáciu stretnutia Fortuna ligy však potrebuje ešte certiﬁkát od
Slovenského futbalového
zväzu (SFZ), takisto čaká
na povolenie od Európskej
futbalovej únie (UEFA).
„Je to v štádiu riešenia,

čakáme na povolenie od
zväzu. Druholigový zápas
už by sa tu však mohol hrať
aj dnes. Pred tromi týždňami sme mali návštevu
z UEFA a štadión na 99,9 %
vyhovuje.
Nemohli nám však
ešte dať certiﬁkát, pretože
chýbajú niektoré detaily,
najmä turnikety. Pravdepodobne prídu na zápas
s Trnavou a počas neho
priamo urobia certiﬁkáciu.
UEFA štadión pochválila,

dokonca nám sľúbila, že
nám umožní usporiadať
duel o európsky Superpohár,"uviedol
Komorník,
zástupca investora spoločnosti Národný futbalový
štadión.
Stavba NFŠ sa začala
1. septembra 2016. Štát poskytne NFŠ dotáciu vo výške 27,2 milióna eur, ktorú
odpočítajú od kúpnej ceny.
(tasr, red)

Bratislavčan Ján Volko

začal halovú sezónu rekordnými časmi

S

lovenský atletický
zväz
upozorňuje
na výborný vstup Jána
Volka do halovej sezóny 2019.
Na sobotných pretekoch 5. januára v
Ostrave-Vítkoviciach
dosiahol na 150 i 300
m najlepšie slovenské
časy histórie.
Najrýchlejší Slovák a
Bratislavčan Ján Volko začal rok 2019 – rekordnými
časmi. Na otváracích halových pretekoch sezóny v
Ostrave vyhral najprv beh
na 300 m v najlepšom
slovenskom
výkone
histórie 33,76 sekundy.
Z doterajšieho vlastného
maxima 33,93 z minulého
roka tiež v Ostrave (6. 1.)
skresal zverenec trénerského dua Naďa Bendová– Róbert Kresťanko 17
stotín.
Približne hodinu a pol
po trojstovke pridal najlepší slovenský halový výkon
histórie aj na 150 m časom
15,89 sekundy, keď doterajší jednotkový čas 16,40
Martina Briňarského z 5.
januára 2002 v Prahe zlepšil až o 51 stotín. Historické svetové maximum 14,99
sekundy v tejto disciplíne
patrí pod strechou Kanaďanovi Donovanovi Bailye-

mu. So súťažnou halovou
stopäťdesiatkou Volko ešte
nemal skúsenosti, vonku
mal na konte už výborných
15,33 sekundy z 27. júla
2017 v Chebe.
„Trojstovka bola aj tentoraz náročná – ale taká
je vždy. Čo sa však týka
samotného behu, myslím
si, že som ju zvládol dobre
a taký istý názor majú
aj moji tréneri. Posun

o takmer dve desatiny ja
naozaj dobrý,“ hodnotil
Ján Volko. „Stopäťdesiatka
bola omnoho jednoduchšia, aj keď som ju absolvoval s kratšou pauzo po
trojstovke, ako sme počítali. Cítim sa veľmi dobre
a teším sa na celú halovú
sezónu.“
(red, zdroj: atletika.sk)
Foto-archív: Ján Luky
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