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DokedDokedy y 
si budú turisti fotiť si budú turisti fotiť 
naše "hlavné zhorenisko?"naše "hlavné zhorenisko?"

Mesto čaká na prekrytie poškodenej fasády na Hlavnom námestí 

Už viac ako tri me-
siace je nepekný 
pohľad na obho-

renú fasádu historickej 
budovy na Hlavnom ná-
mestí v Bratislave. 

Fasádu 28. novembra 
2018 zachvátil oheň, kto-
rý sa rozšíril z horiaceho 
stánku po výbuchu ply-
novej bomby. Bratislavský 
kuriér sa obrátil na maji-
teľa budovy, ako aj na ma-

gistrát hlavného mesta a 
pamiatkarov s otázkou, či 
by nebolo vhodné prekryť 
fasádu budovy vernou 
napodobeninou do času, 
kým bude hotová jej re-
konštrukcia: „Zaujímal 
by nás názor na potrebu 
dočasného prekrytia his-
torickej fasády budovy 
Kooperatívy na Hlavnom 
námestí v Bratislave, ke-
ďže v súčasnosti fasáda 

hyzdí námestie po požiari 
v minulom roku. Napr. na 
Mostovej ulici je historic-
ká budova prekrytá počas 
rekonštrukčných prác do-
bovou napodobeninou re-
álnej fasády - na plachte, 
ktorá budovu prekrýva“. 

Vyjadrenie vlastníka 
Kooperativa poisťov-
ňa a.s.:„Projekt obnovy 
a rekonštrukcie fasády aj 

interiéru tejto historickej 
budovy, počíta so zachova-
ním reštauračných služieb 
v priestoroch Roland Cafe. 
Nakoľko ide o národnú 
kultúrnu pamiatku, jeho 
príprava je o to náročnej-
šia, a preto si vyžaduje 
adekvátny čas a zodpoved-
ný prístup všetkých zainte-
resovaných strán. 

(pokračovanie na str. 3)

Odovzdali petíciu proti 
výrubu na Devínskej Kobyle 

Petícia „Zabráňme 
výrubu lesa na De-
vínskej Kobyle“ 

podpísalo viac ako 5-ti-
síc ľudí. Ešte v polovici 
februára ju zástupcovia 
petičného výboru odo-
vzdali v podateľni Minis-
terstva pôdohospodár-
stva.
 Petícia vznikla v sep-
tembri 2018, ako podpo-
ra už jestvujúcich aktivít 
snažiacich sa o záchranu 
rekreačného charakteru 
Devínskej Kobyly a bola aj 
reakciou na plánovaný vý-
rub, ktorý začiatkom roka 
2018 zverejnili Lesy SR. 
Podpísaní pod petíciou žia-
dajú Ministerstvo pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka 
SR o zastavenie masívneho 
a necitlivého výrubu lesov 

v masíve Devínskej Koby-
ly do budúcnosti, štátnym 
podnikom Lesy SR. Chcú, 
aby bol zachovaný prírodný 
a rekreačný charakter tohto 
prostredia. Ako sa v texte 
petície ďalej uvádza, v ja-
nuári 2018 zverejnil štátny 
podnik Lesy SR podrobné 
informácie o plánovaných 
hospodárskych opatreniach 
v lesoch v okolí Bratislavy. 
Podľa tohto materiálu na-
plánovali najvyšší objem 
ťažby dreva za posledných 
7 rokov. Týkalo sa to aj Ná-
rodnej prírodnej rezervá-
cie Devínska Kobyla. Proti 
tomuto plánu protestovali 
v minulom roku ochranári 
a starostovia Dúbravky, 
Karlovej Vsi a Devína.

(red, rl)

Búranie skeletu na Rázsochách 
stojí, ide o lukratívny biznis

V súvislosti so sna-
hou ministerstva 
zdravotníctva o 

vybudovanie koncovej 
univerzitnej nemocnice 
na mieste chátrajúceho 
skeletu na Rázsochách 
v Lamači, sa Bratislav-
ký kuriér pýtal, aká je 
situácia v súčasnosti, 
najmä čo sa týka plá-
nov na búranie.
 Ministerstvo zdravot-

níctva SR, prostredníc-

tvom svojej hovorkyňe 

Zuzany Eliášovej, uviedlo: 

„S poľutovaním musíme 

skonštatovať, že fi rma, kto-

rá neuspela vo výberovom 

konaní na búracie práce, sa 

už niekoľkokrát obrátila na 

Úrad pre verejné obstará-

vanie (ÚVO) s námietka-

mi, ktoré po ich zamietnutí 

boli podané opakovane len 

mierne preformulované, 

no s rovnakým obsahom, 

čo považujeme za zámer-

né zdržiavanie celého pro-

cesu“. Ako ďalej uviedla 

Z. Eliášová, táto fi rma sa 

odvolala aj proti posled-

nému rozhodnutiu ÚVO, 

ktoré zamietlo námietku a 

podala odvolanie na Radu 

ÚVO. Úrad pre verejné 

obstarávanie má podľa nej 

aktuálne 45 dní na zvolanie 

rady ÚVO a vydanie roz-

hodnutia o odvolaní. 

(pokračovanie na str. 2)

Vallovi došla 
so Slovanom 
trpezlivosť

Vedenie hokejo-
vého Slovana 
Bratislava naďa-

lej rokuje s novým za-
hraničným investorom, 
ktorý by sa mal stať 
majoritným vlastníkom 
klubu a pomohol by 
splatiť miliónové dlhy.
 Výkonný viceprezident 
a člen predstavenstva klu-
bu Juraj Široký ml. otvore-
ne priznal, že ak by príchod 
investora padol, Slovan ne-
bude hrať v ďalšej sezóne 
v KHL. V tom prípade by 
ako najreálnejšia alterna-
tíva bol návrat klubu do 
najvyššej slovenskej súťa-
že. Okrem nevyrovnaných 
záväzkom voči hráčom 
dlhuje Slovan aj mestu za 
prenájom štadióna takmer 
milión eur.
 Vedenie mesta naznači-
lo, že v hre je aj ukončenie 
nájmu s HC Slovan a vyu-
žitie priestorov štadióna na 
iné podujatia. „Komuniká-
cia s mestom je teraz na 
sľubnej úrovni. S minulým 
vedením mesta sa nám tak 
dobre nekomunikovalo,“ 
dodal Široký ml. 
 „Platí to, čo sme pove-
dali. Pokiaľ akýkoľvek nový 
majiteľ hokejového klubu 
Slovan neuhradí tento dlh, 
tak klub nenastúpi na novú 
sezónu na ZŠ Ondreja Ne-
pelu. Bratislava bola veľmi 
dlho trpezlivá. Keď niekto 
dlží len sedem eur, dostá-
va upomienky a vypnú ho. 
Niekto nemôže dlžiť mi-
lión eur a ďalej používať 
štadión. Tie peniaze nám 
reálne chýbajú v prevádzke 
štadióna a aj do mestskej 
organizácie Správa telový-
chovných a rekreačných 
zariadení (STaRZ) hlavné-
ho mesta.
 Sú tam štyri žaloby. 
Mesto sa dlhodobo snažilo 
aj za predchádzajúceho ve-
denia komunikovať s maji-
teľom Slovana. Trpezlivosť 
Bratislavčanov i naša sa 
však už skončila," uviedol 
primátor Bratislavy Matúš 
Vallo.

(tasr, red)

ELÁN otvorí 
koncertné 
Tehelné pole

Nový futbalový šta-
dión v Bratisla-
ve, Tehelné pole, 

čaká po športovom 
otvorení aj to kultúrne. 
Koncert ELÁN a hostia 
sa uskutoční 29. mája 
2019.
 „Lokalita Tehelné pole 

je miesto, kde sa v minu-

losti odohrávali predo-

všetkým nezabudnuteľné 

športové udalosti, ale bol aj 

dejiskom prvého koncertu 

svetovej hudobnej hviezdy, 

na ktorý sa mohla dostať 

široká verejnosť – a to Ste-

vie Wondera v máji 1989. 

Pri zostavovaní programu 

prvého koncertu na „no-

vom“ Tehelnom poli som 

vychádzal z toho, že v tejto 

oblasti by ho mal otvárať 

najúspešnejší a najslávnejší 

domáci interpret,“ povedal 

dramaturg podujatia Juraj 

Čurný. 

 „Veľmi sa teším, že 

nové Tehelné pole ponú-

ka možnosť organizovania 

nielen športových, ale aj 

významných kultúrnych 

podujatí. A som veľmi rád, 

že prvou skupinou, ktorá 

pokrstí Tehelné pole po 

kultúrnej stránke, je prá-

ve najslávnejšia slovenská 

skupina ELÁN. Pre nás 

ako najúspešnejší sloven-

ský športový klub je úplne 

prirodzené, že sme sa takto 

spojili práve s najslávnej-

šou kapelou v histórii Slo-

venska. Po futbalových 

legendách privítame na 

Tehelnom poli aj legendy 

hudobnej scény. Bude to 

veľká udalosť pre všetkých 

hudobných fanúšikov a ur-

čite aj pre našich priazniv-

cov, ktorí majú okrem fut-

balu radi aj dobrú hudbu. 

Držitelia permanentných 

vstupeniek ŠK Slovan si 

môžu zakúpiť vstupenky na 

koncert s desaťpercentnou 

zľavou, čím sa im tiež chce-

me poďakovať za vernosť a 

podporu,“ povedal generál-

ny riaditeľ ŠK Slovan Brati-

slava Ivan Kmotrík ml.

(pokračovanie na str. 12)
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Stavebníkovi čiernej stavby pod Mostom 
SNP dáva magistrát druhú šancu

V súvislosti so stav-
bou pod Mostom 

SNP na petržalskej 
strane, vydal staveb-
ný úrad Petržalky ešte 
koncom minulého roka 
rozhodnutie o odstrá-
není stavby. 
 Zaujímali sme sa preto, 

aká je situácia v súčasnosti 

a dokedy tam bude stavba 

stáť. 

 Petržalský miestny úrad 

nás informoval, že mo-

mentálne nevie odhadnúť, 

dokedy bude nepovolená 

stavba pod Mostom SNP 

stáť. „Dôvodom je, že voči 

rozhodnutiu nášho staveb-

ného úradu, ktorým sme 

nariadili odstránenie nepo-

volenej stavby sa v určenej 

lehote odvolal stavebník. 

Účastníkov konania sme 

o odvolaní upovedomili 

a v najbližšej dobe odstú-

pime odvolanie spolu  s 

vyjadrením účastníkov 

konania k odvolaniu a so 

spisovým materiálom prí-

slušnému odvolaciemu or-

gánu - Okresnému úra-
du Bratislava, odboru 
výstavby a bytovej po-
litiky,“ uviedla Petržalka.

 Firma Zemegula, ktorá 

stojí za kritizovanou stav-

bou pod bratislavským 

Mostom SNP, má vypra-

covať a hlavnému mestu 

predložiť nový architekto-

nický návrh. Ten má byť 

minimalistickým zásahom 

do architektúry Mosta 

SNP a kompozične musí 

rešpektovať jeho hmotové 

a tvarové riešenie v súlade 

s kritériami, ktoré sú v plat-

nej nájomnej zmluve. Pre 

TASR to potvrdilo mesto 

Bratislava, ktoré to od fi r-

my požaduje. Bratislavský 

primátor Matúš Vallo sa 

spolu so svojím poradcom 

Jurajom Šujanom stretol 

so zástupcom spoločnosti 

Zemegula Danielom Če-

četkom a jeho spolupra-

covníkmi. „Stretnutie sa 

nedávno uskutočnilo vo 

veci rozostavaného vstup-

ného objektu kaviarne 

UFO pod pylónom Mosta 

SNP na petržalskom bre-

hu Dunaja. Zástupcovia 

mesta trvali na pozícii, že 

rozostavaná stavba bola re-

alizovaná bez stavebného 

povolenia, súhlasu mesta 

a v rozpore s nájomnou 

zmluvou, pričom nereš-

pektuje architektonické 

riešenie mosta,“ uviedol 

hovorca Bratislavy Peter 

Bubla. Hlavné mesto preto 

žiada od fi rmy vypracovať 

a predložiť nový architek-

tonický návrh.

(rl, tasr)

Ján Žatko o výrube lesov na Devínskej Kobyle:
„Sme pripravení podporiť prípadné nátlakové akcie“

V súvislosti s odo-
vzdaním petície 
„Zabráňme vý-

rubu lesa na Devínskej 
Kobyle“, ktorú podpí-
salo viac ako 5 tisíc 
ľudí, na ministerstvo 
pôdohospodárstva vo 
štvrtok 14. februára, 
sme krátko oslovili 
predsedu petičného vý-
boru Jána Žatka. 

Čo od odovzdania petí-
cie očakávate, aký asi 
bude ďalší postup, či 
kroky petičného výbo-
ru?
 Počas minulého roka 

sme sledovali súboj nie-

ktorých samospráv a 

ochranárskych združení 

o zastavenie plánovaného 

masívneho výrubu stro-

mov na Devínskej Kobyle. 

V rámci týchto aktivít 

prebehlo počas minulého 

roka aj niekoľko rokovaní 

ochranárov (napr. OZ Naše 

Karpaty) s ministerstvom, 

ktoré však neviedli k žiad-

nym konkrétnym výsled-

kom. Preto sme v septem-

bri 2018 iniciovali petíciu 

na podporu už jestvujú-

cich aktivít za zachovanie 

rekreačného charakteru 

bratislavských lesov. Petí-

cia sa robila nie iba na rok 

2018 ale všeobecne kvôli 

tomu, aby sa zachoval prí-

rodný a rekreačný charak-

ter Devínskej Kobyly tak 

ako citujete aj vy z petície. 

Rok 2018 je tam spomenu-

tý preto, lebo na začiatku 

roka 2018 štátny podnik 

LESY SR zverejnil plán vý-

rubu na ktorý zareagovali 

protestami ochranári a sta-

rostovia Dúbravky, Karlo-

vej Vsi a Devína. Dnes po-

važujeme úlohu petičného 

výboru za splnenú. Odo-

vzdali sme na ministerstvo 

5 611 podpisov ľudí, ktorí 

nesúhlasia s výrubom stro-

mov na Devínskej Kobyle. 

Predpokladáme, že aj tieto 

podpisy pomôžu samo-

správe a ochranárom pri 

ich rokovaniach s minister-

stvom, aby sa dosiahol stav, 

ktorý si želá aj verejnosť: 

vylúčenie hospodárskeho 

využitia bratislavských le-

sov a zachovanie ich rekre-

ačnej funkcie. V prípade, 
že by rokovania s mi-
nisterstvom stroskotali 
a na Devínsku Kobylu 
by opäť nastúpili ťa-
žobné mechanizmy, 
sme pripravení podpo-

riť prípadné nátlakové 
akcie ako napr. blokáda 
a pod. Viacerí zo signa-
tárov petície vyjadrili 
ochotu podporiť aj ta-
kúto formu protestu.

Máte už nejaké infor-
mácie v súvislosti s 
plánom výrubu Lesov 
SR na tento rok na De-
vínskej Kobyle?
 Podľa informácie Ing. 

Michala Feika z minister-

stva pôdohospodárstva 

ministerstvo zadalo vy-

pracovanie štúdie, ktorú 

pripravujú experti z Tech-

nickej univerzity vo Zvole-

ne. Tá má posúdiť dopady 

realizácie opatrení progra-

mu starostlivosti o lesy na 

zabezpečenie rekreačnej 

funkcie lesov. 

Až do vypracovania tej-
to štúdie je podľa pána 
Feika ťažba dreva po-
zastavená.

(rl)

Ilustr. foto: BK archív

Búranie skeletu na Rázsochách stojí, 
ide o lukratívny biznis
(Dokončenie zo str. 1)

Ako informovali médiá 

ešte na jeseň 2018, námiet-

ke voči tendru na zbúranie 

za vyše 17,5 milióna eur 

bez DPH podala talianska 

spoločnosť Despe. Tá sa 

týka podmienky recyklá-

cie materiálu zo zbúraného 

skeletu. Podľa spoločnosti 

chce Ministerstvo zdravot-

níctva (MZ) SR vybrať naj-

drahšiu ponuku. 

 Ministerstvo to však 

odmieta. „Naša námietka 

sa týka najmä toho, či je pri 

dodržaní platných noriem 

a environmentálnych štan-

dardov skutočne možné 

znovu použiť 100 percent 

materiálu zo zbúraného 

skeletu a základov,“ uvie-

dol na jeseň 2018 zástupca 

spoločnosti Peter Marčan. 

Spoločnosť na jeseň 2018 

tvrdila, že podľa skúsenos-

tí z jej pôsobenia v iných 

krajinách Európskej únie 

(EÚ) s ohľadom na materi-

ály použité pred 20 rokmi 

na výstavbu nemocnice 

Rázsochy „100-percentná 

recyklácia nie je reálna“. 

Spoločnosť sa nazdáva, 

že pritom práve toto kri-

térium rozhodlo, že zá-

kazku by mala realizovať 

spoločnosť, ktorá ponúkla 

najvyššiu cenu. Spoločnosť 

Despe sa uchádzala o ten-

der spolu so slovenskou 

spoločnosťou Doprastav 

s ponukou za vyše 10,66 

milióna eur, zrecyklovala 

by 71 percent pôvodného 

stavebného materiálu. Mi-

nisterstvo zdravotníctva 

reagovalo, že fi rma Des-

pe podala námietku proti 

podmienkam uvedeným 

v súťažných podkladoch 

v čase, keď sa dozvedela, že 

jej ponuka nie je úspešná. 

„V žiadnom prípade nie je 

pravda, že vyhrala najdrah-

šia ponuka, toto tvrdenie je 

nepravdivé a zavádzajúce,“ 

reagovala hovorkyňa re-

zortu zdravotníctva Zuza-

na Eliášová v októbri 2018. 

Na mieste skeletu Rázsoch 

chce štát vybudovať novú 

Univerzitnú nemocnicu 

Bratislava. Ministerstvo si 

vybralo tzv. integrovaný 

model riadenia, ktorého 

základom je štátna kon-

trola. Nad novou univer-

zitnou nemocnicou tak 

má mať naďalej kontrolu 

štát, ktorý bude projekt aj 

fi nancovať. Následnú pre-

vádzku má zabezpečiť ma-

nažér poskytovania zdra-

votnej starostlivosti. Pokiaľ 

ide o začiatok výstavby 

novej nemocnice, hovorilo 

sa o roku 2021. Termín sa 

ale môže v závislosti na ná-

mietky a prieťahy v konaní 

meniť. Novú nemocnicu v 

hlavnom meste v lokalite 

Bory ide stavať aj skupi-

na Penta. Prví pacienti by 

ju podľa jej plánov mali 

navštíviť v roku 2021.

(rl, tasr, foto BK)

BID: Vo februári vzrástol počet predaných 
lístkov cez aplikáciu IDS BK o 37 percent

Bratislavská integ-
rovaná doprava, 

a.s. (BID) zaznamena-
la výrazný nárast pre-
daja cestovných líst-
kov prostredníctvom 
mobilnej aplikácie IDS 
BK. Cestujúci využili 
aj možnosť zakúpiť 
si 168-hodinové pred-
platné cestovné lístky 
s platnosťou pre zóny 
100 a 101 za polovič-
nú cenu. 
 Vo februári bolo pro-
stredníctvom mobilnej 
aplikácie IDS BK preda-
ných 80 690 cestovných 

lístkov, čo predstavuje 
medzimesačný nárast 
o 37,3 %. Cestujúci vo 
veľkej miere využívali 
aj marketingovú akciu, 
ktorú BID a.s. ponúka 
so spoločnosťou Mas-
terCard. Až vyše 36-tisíc 
cestovných lístkov bolo 
predaných so zľavou 0,20 
€. Získajú ju všetci ces-
tujúci, ktorí ich zaplatia 
prostredníctvom apliká-
cie Masterpass. 
 V uplynulom mesiaci 
narástol počet predaných 
168-hodinových lístkov 
s platnosťou pre zóny 100 

a 101, teda v Bratislave. 
Mimoriadne 50-percent-
né zníženie cien „týž-
dňových“ lístkov, ktoré 
má zmierniť dopady do-
pravných obmedzení v 
hlavnom meste, využilo 
až 1 193 cestujúcich. Ak-
cia platí až do 31. mar-
ca 2019 a 168-hodino-
vé predplatné cestovné 
lístky za 5,70 € (vrátane 
zľavnených) je možné si 
zakúpiť len prostredníc-
tvom mobilnej aplikácie 
IDS BK.

(bak, red)
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Krajskí pamiatkari: Zásahy do Mosta SNP 
nesmú vytvárať nežiaduce kontrasty

V súvislosti s pod-
mienkou hlavného 

mesta, aby spoločnosť, 
ktorá postavila pod 
Mostom SNP čiernu 
stavbu, má predložiť 
nový architektonic-
ký návrh, sme oslovi-
li Krajský pamiatkový 
úrad v Bratislave (KPÚ 
BA).
 Pýtali sme sa, aké 

ochranné opatrenia sa na 

Most SNP vzťahujú? Je 
možné k takejto pa-
miatke robiť napr. prí-
stavby tak, ako sa to 
teraz deje...? „Alebo čo 
je podľa vás na moste 
ešte prípustné a už ne-
prípustné urobiť?“
 Krajskí pamiatkari od-

povedali, že Most SNP 

je unikátne, ikonické ar-

chitektonické dielo so 

zachovanými architekto-

nickými, konštrukčnými 

a výtvarnými prvkami. Z 

architektonického i kon-

štrukčného hľadiska ide 

podľa nich o mimoriadne 

odvážne dielo, ktoré nemá 

v širšom kontexte obdobu. 

Tvrdia, že vďaka svojmu 

nekonvenčnému a inova-

tívnemu tvarovaniu patrí 

medzi ukážkové diela ar-

chitektonickej moderny. 

„Stavba predstavuje nežia-

duci zásah do originálneho 

architektonického rieše-

nia Mosta SNP po stránke 

výrazovej aj materiálovej. 

KPÚ od začiatku realizá-

cie stavby ako prvý vyzýval 

Mesto Bratislava - vlastní-

ka nehnuteľnosti, stavebný 

úrad aj stavebníka aby za-

stavili stavebnú činnosť,“ 

uviedli pamiatkari. Pripo-

menuli tiež, že KPÚ BA, 

ako dotknutý orgán štátnej 

správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu vydal 

nesúhlas s touto stavbou. 

Žiadal ďalej uviesť Most 

SNP do pôvodného sta-

vu v konaní petržalského 

stavebného úradu, nakoľ-

ko v tom čase už prebie-

hal proces vyhlasovania 

Mosta SNP za kultúrnu 

pamiatku a od začiatku 

tohto konania bol Most 

SNP súčasťou pamiatko-

vého fondu. „Akákoľvek 
zmena architektonické-
ho riešenia nástupného 
priestoru musí byť rie-
šená v súlade s výra-
zom architektúry Mosta 
SNP, aby toto riešene 
nekonkurovalo pôvod-
nému architektonické-
mu riešeniu Mosta SNP 
a nevytváralo nežiadu-
ce kontrasty. Na KPÚ 

BA zatiaľ nebol predložený 

nový návrh architektonic-

kého riešenia nástupného 

priestoru, preto sa nevie-

me konkrétnejšie vyjadriť,“ 

uviedli pamiatkari.

(red, rl)

Mesto čaká na prekrytie poškodenej fasády na Hlavnom námestí
(Dokončenie zo str. 1)

Celý proces obnovy tejto 

národnej kultúrnej pa-

miatky preto riešime v 

úzkej súčinnosti s magis-

trátom Hlavného mesta SR 

a Krajským pamiatkovým 

úradom. Postupujeme sys-

tematicky v súlade mož-

nosťami obnovy národnej 

kultúrnej pamiatky a ob-

novy chránených prvkov,“ 

uviedla hovorkyňa pois-

ťovne Silvia Nosková Illá-

šová

Vyjadrenie magistrátu 
hlavného mesta: „Po-

dobne ako v prípade, ktorý 

uvádzate, plánuje poisťov-

ňa (ako vlastník budovy) 

do doby obnovy historickej 

fasády dočasne prekryť po-

škodenú časť fasády budo-

vy a vymeniť neestetické 

zábrany na nej, keďže ide 

o najnavštevovanejšiu časť 

mesta, ktorá tým utrpela,“ 

informoval nás hovorca 

Peter Bubla. 

Hlavné námestie je sku-

točne jednou z najnavšte-

vovanejších turistických 

lokalít Bratislavy. Navyše, 

je najmä od jari do jese-

ne dejiskom rôznych kul-

túrnych a spoločenských 

podujatí. Prekrývanie his-

torických fasád počas re-

konštrukcií, je vo svete už 

bežné. Napríklad aj v Be-

nátkach. Na plachte je reál-

na kresba, alebo vizuál fa-

sády tak, ako v skutočnosti 

vyzerá, alebo bude vyzerať 

po dokončení obnovy. 

 Na Hlavnom námes-

tí vypukol 28. novembra 

2018 popoludní na vianoč-

ných trhoch v jednom zo 

stánkov požiar a rozšíril sa 

na priľahlú budovu. Požiar 

vznikol po výbuchu pro-

pán-butánových fl iaš. Zra-

nila sa pri ňom jedna osoba. 

Škodu v tom čase predbež-

ne odhadli na viac ako 200 

000 eur. Tento stánok však 

nebol podľa magistrátu sú-

časťou vianočných trhov 

hlavného mesta. Majitelia 

stánku nemali podľa samo-

správy podpísanú nájomnú 

zmluvu s mestom a ani ne-

požiadali o zaujatie verej-

ného priestranstva. Polícia 

začala krátko po udalosti 

trestné stíhanie vo veci 

trestného činu všeobecné-

ho ohrozenia.

(rl, foto BK)

V Bratislavskom lesnom parku má byť 
rozsiahle územie bez rúbania stromov

Poslanci bratislav-
ského mestského 
zastupiteľstva za-

čiatkom marca schvá-
lili zonáciu mestských 
lesov v Bratislave. 
V lesoparku majú byť 
v blízkej budúcnosti 
rozsiahle oblasti bez 
ťažby dreva. 
 Podľa magistráu hlav-

ného mesta, sa tak výstav-

ba nových rekreačných 

prvkov bude môcť kon-

centrovať len do najviac 

navštevovaných miest. 

Rozdelenie do troch zón 

neprinesie verejnosti žiad-

ne obmedzenia, ale mestu 

sa určia jasné pravidlá sta-

rostlivosti o územie. Ako 

mesto ďalej informovalo, 

schválením zonácie vznik-

ne najväčšie súvislé územie 

bez ťažby dreva na západ-

nom Slovensku. Mestské 

lesy budú rozdelené do 

troch zón. 

Do Zóny A, teda „Zóna 

intenzívnej rekreácie“, kam 

budú patriť najviac navšte-

vované miesta ako Parti-

zánska lúka, Kamzík, Ho-

ráreň Krasňany či Kačín. 

Hlavnou funkciou v tejto 

zóne je rekreácia a oddych 

návštevníkov. Okrem exis-

tujúcich atrakcií pre náv-

števníkov tu bude možné 

budovať aj nové rekreačné 

prvky ako detské ihris-

ká, altánky, promenádne 

chodníky pri rybníkoch 

a pod.

Zóna B – „Zóna rekreácie, 

ochrany prírody a lesného 

hospodárstva“. Táto zóna 

bude podľa mesta pokoj-

nejšia, bude to les, ako ho 

poznáme dnes. Vrátane 

limitovanej ťažby dreva, 

ktorá však neslúži na zisk, 

ale na postupnú preme-

nu kedysi hospodárskych, 

monokultúrnych lesov na 

lesy rekreačné. 

Zóna C – „Zóna ochrany 

prírody a rekreácie“ (zóna 

kľudu). Zónu tvorí až 54% 

územia lesoparku, kde už 

bola ukončená premena 

lesov na stabilné, vekovo 

a druhovo pestré lesy. Re-

kreáciu a šport si tak budú 

v tejto zóne môcť návštev-

níci vychutnať bez ťažby 

dreva, rušivého pohybu 

áut a stavebnej činnosti. 

Práve o túto formu auten-

tickej prírody je zo strany 

obyvateľov čoraz väčší  zá-

ujem.

 Vo všetkých zónach sa 

budú odstraňovať nebez-

pečné či spadnuté stromy 

v tesnej blízkosti turistic-

kých a cyklistických trás. 

Rovnako na celom území 

ostáva zachovaná možnosť 

voľného pohybu osôb či 

zberu lesných plodov. Zo-

náciou nepribúdajú žiadne 

zákazy pre návštevníkov, 

nové pravidlá sa stanovujú 

len pre manažment úze-

mia a ťažbu dreva.

(red,rl)

mapka: hmb
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Michal Drotován 
starosta Rače.

Je známe, že v Rači sa 
v posledných rokoch 
intenzívne stavalo 
i stavia. Ako vnímate 
túto skutočnosť a kto-
ré opatrenia sa dajú 
prijať, aby výstavba 
pokračovala takpove-
diac v rozumnej mie-
re?
 Nastavujeme nový sys-
tém pravidiel pre všetkých 
developerov, kedy od nich 
žiadame prezentovať 
zámer pred príslušnou 
poslaneckou komisiou 
a následne aj pred oby-
vateľmi dotknutej lokali-
ty. Sú projekty, s ktorými 
nesúhlasíme ako s celkom 
- kde nie je o čom disku-
tovať a nechceme ich tam 
v žiadnej forme. Sú však 
aj zámery, ktoré v prípade 
zapracovania pripomie-
nok môžu priniesť bene-
fi ty aj pre súčasných oby-
vateľov. Ďalším spôsobom 
je aktívna komunikácia 
s novozriadeným MIB 
na meste a tiež koncepč-
né riešenie problémov 
v Rači ako sú prekládka 
Púchovskej (predĺženie 
Na pántoch) alebo predĺ-
ženie Bojnickej. Je potreb-
né nájsť kompromis me-
dzi vlastníkmi pozemkov 
a obyvateľmi dotknutých 
oblastí. Ako jednu z pri-

orít som si stanovil aj to, 
aby sa poplatok za rozvoj 
prioritne investoval do 
zlepšenia života obyvate-
ľov dotknutej lokality.

Ochrana vinohradov. 
Je ešte v Rači možná? 
Ako sa dá postupovať, 
aby toto významné 
bratislavské dedičstvo 
bolo aspoň z časti 
ochránené?
 Jednou z veľkých úloh 
v území vinohradov od 
Nového Mesta cez Raču 
až po Vajnory, je nastave-
nie jasnej čiary, kde budú 
vinice a kde nie - je po-
trebné v súčinnosti s MIB 
určiť tieto lokality ohľa-
dom využitia, dostupnos-
ti, krajinotvorby, kvality 
pôdy, zastavanosti a pod. 
V územnom pláne sa ne-
môžu meniť žiadne nové 
lokality na výstavbu, kým 
sa nedorieši jasná plocha 
zachovania viníc. Bude-

me podporovať vinárov 
a snažiť sa zachovať túto 
tradíciu, ktorá robí Raču 
Račou. Tradíciu môžu 
podporiť všetci kúpou 
vína z Rače. Je potrebné 
zachovať však aj vinice 
v Novom Meste, aby ne-
vznikli solitérne lokality 
na výstavbu. Dôležitou 
cestou je aj vyhlásenie 
obecného chráneného 
územia viníc. Verím, že 
sa okrem mestských po-
zemkov dostane do tej-
to zóny čo najviac viníc 
vo všetkých troch mest-
ských častiach.

Ktoré ďalšie najzávaž-
nejšie témy chcete vo 
vašej mestskej časti 
v nadchádzajúcich ro-
koch ešte riešiť?
 Jednou z mojich priorít 
je výrazne zlepšenie verej-
ných priestorov - zahŕňa 
to od výstavby nových 
chodníkov a cyklochod-
níkov, cez lepšiu starost-
livosť o zeleň, reprezenta-
tívnejšie verejné priestory 
(napr. Detvianska, Pekná 
cesta, námestie na Rende-
zi a pod.) ale aj zavedenie 
rezidenčnej parkovacej 
politiky, bezpečné prie-
chody a chodníky, lepšiu 
údržbu. Predstavil som 
80 bodový program, ktorý 
chcem plniť.

(red)

Jozef Uhler 
starosta Jaroviec.

V živote obce v po-
sledných mesiacoch 
rezonuje výstavba ob-
chvatu, resp. diaľnice 
D4. Bratislavčania ho 
nutne potrebujú. Na-
priek tomu ste stavbu 
kritizovali. Povedzte 
stručne prečo a aká je 
situácia v súčasnosti?
 Diaľnica D4 v úseku Ja-
rovce – Ivanka sever Bra-
tislave nepomôže, pretože 
nevyrieši problém tranzi-
tu nákladnej dopravy a len 
viac skomplikuje situáciu 
na moste Lafranconi a 
v tuneli Sitina. Domnie-
vam sa, že išlo o podvod 
zo strany Ministerstva do-
pravy. Keď potrebovali od 
mestskej časti súhlasné 
stanoviská, sľúbili pekný 
ekologický estakádny va-
riant diaľnice s cyklochod-
níkom. Zmluvu s koncesi-
onárom však urobili tak, 
aby nič sľúbené nemuseli 
dodržať a to sa aj stalo. 
Dnes stavajú diaľnicu na 
obrovskom násype, ktorá 
sa stane bariérou pre ľudí 

aj zvieratá a samozrejme 
bez cyklochodníka.

Jarovce zatiaľ nepo-
stihli problémy s do-
pravou a parkovaním, 
ako v iných mestských 
častiach. Aj tu sa však 
stavia. Ako túto vý-
stavbu vnímate? Čo 
vám na nej prípadne 
prekáža a čo pozitívne 
na nej vidíte?
 Jarovciam sa stále darí 
zachovať si dedinský cha-
rakter, ale aj u nás sa už 
objavujú problémy s par-
kovaním na chodníkoch 
po celej šírke. Toto chce-
me riešiť najskôr osvetou 
a ak nepomôže, tak aj fy-

zickými bariérami a sank-
ciami. Chodníky musia 
patriť chodcom. Problé-
my s dopravou nastanú po 
dostavbe D4, pretože úsek 
od Jaroviec cez Panónsku 
ulicu až po Most SNP sa 
stane tranzitným úsekom 
a pribudne na ňom vyše 
4000 áut denne.

Ktoré najzávažnejšie 
témy chcete v Jarov-
ciach v nadchádzajú-
cich rokoch riešiť?
 Jarovce nemajú ani 
meter cyklotrás a dopyt 
je stále silnejší. Preto som 
hneď na začiatku môjho 
pôsobenia zadal vypra-
covanie štúdie cyklotrasy 
do Kittsee a v najbližších 
dňoch zadám vypraco-
vanie projektovej doku-
mentácie pre stavebné 
povolenie na cyklotrasu 
Jarovce – Rusovce. Záro-
veň pripravujeme aj cyk-
lotrasu vo vnútri Jaroviec, 
ktorá by slúžila najmä na 
dopravu detí do školy. Zá-
roveň máme rozbehnutú 
prípravu novej materskej 
školy, či vybudovanie 
multifunkčného ihriska.

Lucia Tuleková 
Henčelová 
starostka Rusoviec.

1. Ste malá mestská 
časť a parkovať do nej 
idú len obyvatelia a 
návštevníci. S parko-
vacou politikou tu asi 
nemáte problém. Ale-
bo ak áno, tak v čom?
 Rusovce patria skutoč-
ne medzi malé mestské 
časti, ktoré sú však čoraz 
viac zaťažované tranzit-
nou dopravou. Napriek 
tomu, že ešte stále situ-
ácia s parkovaním nie je 
u nás kritická, budeme 
musieť do budúcna aj my 
pristúpiť k riešeniu tejto 
problematiky a k hľadaniu 
optimálnych možností 
pre poskytnutie priestoru 
na tzv. zberné parkovanie.

2. Výstavba v Rusov-

ciach. Ako ju vníma-
te? O územnom pláne 
zóny Rusovce - Sever 
sa hovorí už niekoľ-
ko rokov... čo má pri-
niesť?
 Zóne Rusovce Sever 
predstavuje najvýznam-
nejšiu investíciu v rozvoji 
bývania i služieb v našom 
katastri za posledné roky. 
Preto sa snažíme pristu-

povať k nej zodpovedne.  
Spoločný dialóg s develo-
permi a čo najmenšie za-
ťaženie dopravy na ceste 
½ je pre nás v posledných 
dňoch kľúčovou témou.

3. Ktoré ďalšie najzá-
važnejšie témy chcete 
v Rusovciach v nad-
chádzajúcich rokoch 
riešiť? Máte aj nejakú 
víziu rozvoja?
 Rusovce majú obrov-
ský kultúrny, historický 
aj prírodný potenciál. Na 
tento by sme sa radi pri-
pravovanými projektmi v 
tomto funkčnom období 
sústredili. Keďže sme tiež 
prihraničnou obcou, ali 
sme s hľadaním potenci-
álnych spoločných pro-
jektových i tematických 
prienikov aj s našimi 

(red)

Desať bratislavských mestských častí má po komunálnych voľbách nových starostov. Postupne oslovujeme niektorých z nich.

Zoltán Pék
starosta Podunaj-
ských Biskupíc.

Doprava, tranzit, par-
kovanie. Aj riešenie 
týchto tém na Vás ur-
čite čaká v najbližšom 
období. Aké opatrenia 
pripravujete?
 Doprava znamená pre 
našu mestskú časť už dl-
hodobý problém. Autá zo 
smeru Šamorín prechá-
dzajú nielen cez hlavné 
ťahy, ale aj cez obec. A tak 
to pociťujeme v doprav-
ných špičkách priamo 
v centre našej mestskej 
časti. Veríme, že zlepšenie 
nastane po dobudovaní 
rýchlostnej cesty R4D7. 
Čo sa týka parkovania, aj 
tento rok budeme vytvá-
rať nové parkovacie mies-
ta a situáciu riešime podľa 
potreby. 

Minulý rok žiadali Vra-
kuňa a Podunajské 
Biskupice, kvôli „Pen-
tagon“, aby sa zmenil 
zriaďovateľ mestskej 

polície. Aká je v tomto 
aktuálna situácia a ako 
vnímate bezpečnosť 
obyvateľov vo vašej 
mestskej časti?
 Čo sa týka bezpečnos-
ti v našej mestskej časti, 
myslím si, že je porov-
nateľná s celou Bratisla-
vou. Pentagon susedí len 
cez ulicu priamo s našou 
mestskou časťou. Mest-
skej polícii sme preto 
poskytli naše priestory v 
Zdravotnom stredisku na 
Lotyšskej ulici oproti Pen-
tagonu a úzko s ňou spo-
lupracujeme. 

Ktoré ďalšie najzá-
važnejšie témy chcete 
v PB v nadchádzajú-
cich rokoch riešiť?
 Hlavnými témami sú 
životné prostredie, vý-
stavba ďalších chodníkov, 
revitalizácia parkov de 
celkovo skvalitnenia ži-
vota hlavne na sídliskách. 
Pripravujeme tzv. akč-
ný plán a podľa dohody 
s miestnymi poslancami 
začneme podľa neho ko-
nať. Okrem toho kladie-
me väčší dôraz na kultúr-
ny rozvoj našej mestskej 
časti. Chceme našim 
obyvateľom priniesť viac 
kultúrnych podujatí, di-
vadelných predstavení 
v našom kultúrnom dome 
i možností na stretávanie 
sa. Máme stále konkrétnu 
predstavu o vybudovaní 
športovo-spoločenského 
centra, ktoré bude slú-
žiť všetkým generáciám 
Biskupičanov. A horú-
cou témou je aj nelegálna 
skládka odpadu na našom 
území.

(red)

Jarná údržba tunela Sitina sa začne 5. apríla

Ce l o s l o v e n s k á 
jarná údržba tu-
nelov sa týka 

aj bratislavského tu-
nela Sitina. Národná 
diaľničná spoločnosť 
(NDS) oznámila, že v 
apríli a máji postupne 
urobí pravidelnú jarnú 
údržbu a kontrolu vo 
všetkých diaľničných 
tuneloch.
 V tuneloch Sitina, Šibe-
nik, Horelica, Bôrik, Bra-
nisko, Svrčinovec, Poľana a 

Považský Chlmec postup-
ne NDS vyčistí ostenia tu-
nelov, stropné konštrukcie, 
chodníky, vozovku, drenáž 
a kanalizačnú sieť, štrbi-
novú kanalizáciu. Ošetrí 
nerezové súčasti dverí, 
SOS kabíny a osvetlenie. 
Spoločnosť ďalej skontro-
luje tlak v požiarnych hadi-
ciach a hydrantoch, prečis-
tí ventiláciu, zdrsní povrch 
vozovky a urobí opravy na 
stavebných objektoch ako 
aj servis na technologic-

kých objektoch tunelov.
 Doprava bude presme-
rovaná na súbežné cestné 
komunikácie. Pravidelná 
jarná údržba v tuneli SITI-
NA bude prebiehať od 5.4. 
od 22:00 do 6.4. do 10:00, 
ďalej od 6.4. od 22:00 do 
7.4. do 10:00. Ďalšia etapa 
de začne 12.4. od 22:00 do 
13.4. do 10:00 a posledná 
časť bude od 13.4. od 22:00 
do 14.4. do 10:00.

(red)



Tri otázky pre nových starostov mestských častí

Spravodajstvo strana 503 l 2019 p j

Michal Vlček 
starosta Vajnôr.

Doprava, tranzit, par-
kovanie. Aj riešenie 
týchto tém na Vás ur-
čite čaká v najbližšom 
období. Ako sa ich 
chcete zhostiť? Pomô-
že Vajnorom spustenie 
obchvatu R7/D4?
 Vajnory majú dlho-
dobý prioritný problém 
s tranzitnou dopravou. 
Dokončenie obchvatu 
D4R7 by malo priniesť zá-
sadne riešenie tejto otázky 
a to  odklonením premáv-
ky mimo Vajnôr. Rieše-
ním dopravy pre Vajnory 
je v spolupráci s magistrá-
tom posilnenie mestskej 
hromadnej dopravy. Ča-
sová pravidelnosť, kom-
fort rýchlosť prepravy sú 
dôležité kroky pre reál-
ne riešenie dopravy pre 
občanov. Nosné riešenie 
ponúka možnosť elek-
tričkovej dopravy. Máme 
záujem usilovať sa o pre-
dĺženie električkovej trate 
až do Vajnôr. Už dnes sa 
možno dostať vlakom na 
Hlavnú stanicu alebo do 
Petržalky bez zbytočných 
prestojov v kolónach. Plá-
nujeme vlakovú dopravu 
sprístupniť aj obyvateľom 
zo vzdialenejšej strany 
Vajnôr k vlakovej stanici. 
V neposlednom rade je 
to aj cyklodoprava a bi-

kesharing. V okolí Vajnôr 
s tým máme skúsenosti, 
postavili sme skoro 30 km 
cyklotrás a chystáme nový 
generel cyklotrás. 

Vajnory sú bohaté na 
ľudové tradície. Ako 
chcete rozvíjať a za-
chovať jedinečnú 
identitu Vajnôr?
 Vajnory so svojimi 
zvykmi a tradíciami patria 
ku klenotom malokarpat-
ského regiónu. Tradície 
a ľudové zvyky sú u nás 
stále živé a udržiavané 
v povedomí obyvateľov 
všetkých vekových vrstiev. 
Vajnory svojou kultúrou 
prepájajú históriu regiónu 
s prítomnosťou a verím 
že aj budúcnosťou. Spo-
meniem napríklad Vaj-
norskú dychovú hudbu, 
ktorá oslávila 150 rokov, 
Vajnorské ochotnícke di-
vadlo má za sebou storoč-
nú históriu. Vajnorský or-
nament je zapísaný medzi 

kultúrne dedičstvo kraji-
ny. Vajnorský hádzanári 
toho roku oslávia 60. vý-
ročie od svojho založenia. 

Ktoré ďalšie najzávaž-
nejšie témy chcete vo 
vašej mestskej časti 
v nadchádzajúcich ro-
koch ešte riešiť?
 Bratislava v posled-
ných rokoch zažíva rýchly 
niekedy aj nekontrolo-
vaný rozvoj. Vajnory si 
chcú zachovať ráz dedi-
ny v meste. Znamená to 
spôsob dedinského ži-
vota, komunity ktorá má 
rada svoj verejný priestor 
a stará sa o neho. Priori-
tou pre mňa ako starostu 
tak aj pre poslancov je sil-
ná regulácia rozvoja a roz-
vojových území a to pro-
stredníctvom územných 
plánov zón. Stavebný 
úrad nemôže byť iba for-
málnym schvaľovateľom, 
ale minimálne rovnocen-
ným partnerov investorov 
a developerov. Miestna 
časť má byť lídrom, kto-
rý nastavuje a defi nuje 
spôsob budúceho rozvoja 
Vajnôr, prioritne aby sa 
nezmenil ráz životného 
štýlu. Chceme otvorené 
mesto (vlastne dedinu) 
pre našich občanov, trans-
parentné procesy vo všet-
kých oblastiach verejného 
života. 

(red)

Desať bratislavských mestských častí má po komunálnych voľbách nových starostov. Postupne oslovujeme niektorých z nich.

Dárius Krajčír 
starosta Devínskej No-
vej Vsi.

Obyvatelia DNV údaj-
ne cítia nedostatok po-
licajtov v uliciach, vrá-
tane stálej služby MsP 
priamo v DNV... Je sa 
naozaj čoho obávať, 
alebo majú ľudia ešte 
stále skôr v podvedo-
mí udalosti z minulých 
rokov...? 
 Devínska Nová Ves 
je jednou z najmladších 
mestských častí Brati-
slavy čo sa týka vekovej 
štruktúry obyvateľov. Sme 
pomerene rýchlo sa roz-
rastajúca obec s narasta-
júcim počtom obyvateľov. 
Negatívne nás zaťažuje 
priemyselná výroba a po-
sledné obdobie ubytovne, 
ktoré poskytujú priestor 
pre ľudí s prechodným 
pobytom. Začína sa roz-
máhať vandalizmus, 
zvýšilo sa znečisťovanie 
verejných priestranstiev 
a tým, že sa neinvestovalo 
zo strany bezpečnostných 
zložiek do prevencie kri-
minality rozširuje sa dro-
gová činnosť v uliciach 
našej mestskej časti po-
sledné obdobie viac. Pre-
to pristupujeme k obnove 
a doplneniu kamerového 
systému a k skvalitneniu 
jeho funkčnosti. Mojim 
cieľom je v spoluprá-
ci s orgánmi činnými 
v priestupkovom a trest-
nom konaní s pomocou 

kamerového systému 
a dohľadového centra čo 
najskôr efektívne zvýšiť 
bezpečnosť v Devínskej 
Novej Vsi.

Doprava, parkovanie 
a MHD. Ako vníma-
te tieto témy vo vašej 
mestskej časti a čo 
konkrétne plánujete 
v najbližších rokoch v 
tejto súvislosti robiť? 
 Hustota dopravy je 
problémom aj v Devín-
skej, preto plánujeme rea-
lizovať „Severný obchvat“ 
- ktorý značne odľahčí do-
pravu najmä odklonením 
nákladnej prepravy z prie-
myselnej zóny priamo na 
diaľnicu. Čaká nás projekt 
predĺženia Eisnerovej uli-
ce - vybudovanie okruž-
nej križovatky na mieste 
nebezpečnej súčasnej 
križovatky pred vstupom 
do DNV. Dúfame, v čo 
najskorší termín výstavby 
železničného terminálu 
integrovanej osobnej pre-
pravy - tzv. Železničná 
zastávka pri Glavici. Pri-

pravujeme pasportizáciu 
komunikácií v mestskej 
časti, ktorá bude podkla-
dom k zavedeniu parko-
vacej politiky. V MHD 
pomôžu kĺbové autobusy 
na linky č. 20 a 29 (as-
poň v špičke). Zároveň 
plánujeme rekonštrukciu 
a budovanie cyklotrás tak, 
aby došlo k prepojeniu 
cyklodopravy s okolitými 
mestskými časťami.

Ktoré ďalšie najzávaž-
nejšie problémy podľa 
Vás trápia DNV a prečo 
a ako sa k nim chcete 
postaviť?
 Devínsku Novú Ves 
a jej obyvateľov trápi plá-
novaná výstavba, preto-
že niektoré projekty sú 
investormi navrhované 
často v nesúlade s územ-
ným plánom, alebo ich 
riešenie nie je príliš vhod-
né do územia. Takéto zá-
sahy vnímajú obyvatelia 
veľmi citlivo, preto by 
som bol rád, ak by sme 
dokázali vytvoriť priestor 
pre diskusiu s obyvateľ-
mi, aby stavebné zámery 
a plánované projekty, kto-
ré sú v súlade s platnou 
legislatívou boli lepšie 
komunikované s verej-
nosťou. Samozrejme tie 
projekty, ktoré by mohli 
byť v rozpore s územným 
plánom budú lepšie kon-
trolované a regulované. 
Neprípustná je napríklad 
nová výstavba ubytovní 
v intraviláne obce.

Karlova Ves i Dúbravka odmietajú projekt Duby na Krčacoch

Karlova Ves i Dú-
bravka zhodne 
odmietajú deve-

loperský projekt Duby, 
ktorý má vyrásť na roz-
medzí oboch bratislav-
ských mestských častí 
v lokalite Krčace. Obe 
samosprávy o tom in-
formujú na svojich we-
boch.
 Vedenie Karlovej Vsi 
v tejto súvislosti upozorni-
lo na to, že dotknutá loka-
lita, ktorá sa nachádza na 
svahovitom teréne oproti 
objektu Iuventy, je rozvo-
jovým územím určeným 
na zmiešanú funkciu býva-
nia a občiansku vybavenosť 
pozdĺž Karloveskej ulice, 
ako aj na nízkopodlažnú 
zástavbu obytného územia 
a na záhrady, záhradkárske 
a chatové osady v dotyku 
s lesmi Devínskej Kobyly. 
Navrhovaná činnosť, kto-
rej cieľom je postaviť dva 
vysokopodlažné objekty, 

nie je preto podľa samo-
správy v súlade s územným 
plánom hlavného mesta. 
„Vo svojom stanovisku 
k zámeru pri posudzovaní 
vplyvov na životné pros-
tredie (proces EIA) sme 
vyjadrili názor, že navrh-
nutý projekt objemovo aj 
kompozične nie je pre dané 

územie vhodný, a nesúhla-
síme s jeho realizáciou,“ 
informovala o tom samo-
správa. Pripomenula tiež, 
že v súčasnosti na projekt 
Duby nie je vydané ani 
územné rozhodnutie, ani 
stavebné povolenie, proces 
EIA ešte nie je ukončený.
 Odmietavý postoj 

k projektu vyjadrili aj v Dú-
bravke. „Po názore vedenia 
mestskej časti potvrdila aj 
komisia územného rozvo-
ja, dopravy a podnikateľ-
ských aktivít nesúhlasné 
stanovisko k zadaniu urba-
nistickej štúdie Krčace na 
hranici katastra Dúbrav-
ky a Karlovej Vsi,“ uvádza 

dúbravská samospráva na 
sociálnej sieti. Dúbrav-
ka vyjadrila tiež záujem o 
riešenie problémovej vý-
stavby prostredníctvom 
spoločného postupu s Kar-
lovou Vsou.
 Zámerom developer-
ského projektu Duby na 
Krčacoch je postaviť dva 
objekty so šiestimi pod-
zemnými a 16, respektíve 
18, nadzemnými podla-
žiami, ktoré budú osadené 

na spoločnej platforme. 
Tú budú tvoriť obchodný 
dom a podzemná garáž. 
V objektoch majú postaviť 
332 bytov, v podzemnej 
garáži má vzniknúť 1056 
podzemných parkovacích 
miest. Na svahovitom po-
zemku, na ktorom sa počí-
ta s výstavbou, sú v súčas-
nosti nevyužívané záhrady.

(tasr, red)
Viz: Zdroj: EIA
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Všimli sme si
Hrôza na konci Pribinovej: Neporiadok, špina a ruiny

Špina, neporiadok, 
rozpadajúci sa dom, 
burina, zničené a vy-
horené auto, ale aj 
odťahovacia služba 
v akcii.

 Tak toto všetko a ešte 

čosi naviac, sme našli 

a zažili na vlastné oči na 

konci Pribinovej ulice 

14. februára popoludní. 

Odrazu sme sa ocitli 
akoby v úplne inom 
svete. Na jednej strane 

luxus v tej časti Pribino-

vej ulice, kde už dlhé roky 

funguje známe obchod-

né centrum, alebo tej, 

kde už istý čas stoja nové 

moderné mrakodrapy. 

Na strane druhej koniec 

jednej ulice, ktorá pripo-

mína skôr povojnový stav 

ako lokalitu, kde vyrástla 

a ešte stále vzniká boha-

tá štvrť... a nové centrum 

hlavného mesta. 

 Tesne za Mostom 

Apollo sa kľukatí koniec 

Pribinovej ulice. Zatáča 

sa vľavo, pretože ak by 

smerovala rovno, „po-

topila“ by sa vo vodách 

Zimného prístavu. Točí 

sa ako had a vyúsťuje na 

frekventovanú Prístav-

nú ulicu. Tu sa nachádza 

kovošrot. Najprv si ale 

na začiatku konca Pribi-

novej všímame rozpadá-

vajúci sa dom. Býval tu 

údajne nejaký umelec, 

ktorý svoje obydlie už 

dávnejšie opustil, vraj ho 

predal. A vraj časť ob-

jektu bola postavená na 

čierno. Ďalšia časť údaj-

ne patrí ŠPS, alebo spo-

ločnosti Metro.

 Ideme ďalej a narazí-

me na odťahovanie auta, 

ktoré stojí na chodníku. 

Nechceme obhajovať 

vodiča tohto auta, no 

myslíme si, že premáv-

ke nebráni, navyše tento 

chodník využíva asi má-

lokto. Odťahovka by bola 

užitočnejšia určite inde...

 Koniec Pribinovej 

ulice je okorenený „pek-

ným“ vrakom. „Čereš-

ničkou na torte“, bolo 

stretnutie s mužmi, ktorí 

okolo nás niekoľkokrát 

prešli s nákupnými vo-

zíkmi plnými rôzneho 

železného odpadu. Na-

mierené to mali do blíz-

keho kovošrotu na konci 

ulice. Na „zber“ zrejme 

chodia do blízkeho oko-

lia...

(rl, foto BK)

OLO: S odvozom bio odpadu z hnedých 
zberných nádob začal 1. marca
Bratislavská mestská 

spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu 
(OLO) začala s odvo-
zom biologicky rozloži-
teľného komunálneho 
odpadu zo záhrad od 
piatka 1. marca 2019. 
Odvoz bio odpadu potr-
vá do 30. novembra.
 Odvoz biologicky roz-

ložiteľného odpadu z hne-

dých zberných nádob je 

v zmysle Všeobecne záväz-

ného nariadenia (VZN) 

hlavného mesta o nakla-

daní s komunálnym odpa-

dom a drobným stavebným 

odpadom č. 4/2016 v znení 

neskorších zmien a dopln-

kov realizovaný sezónne, 

od marca do novembra, 

v intervale jedenkrát za 

14 dní. Informáciu o tom, 

v ktorý deň sa vykonáva 

odvoz bio odpadu, náj-

du obyvatelia na nálepke, 

umiestnenej na svojej hne-

dej zbernej nádobe. Môžu 

si ho však zistiť aj priamo 

na www.olo.sk, prostred-

níctvom aplikácie „Zistite 

si Váš odvozný deň bio od-

padu.“ Prosíme obyvateľov, 

aby svoje hnedé zberné ná-

doby vyložili vždy deň pred 

plánovaným odvozom. Bio 

odpad zo záhrad je možné 

počas celého roka bezplat-

ne odovzdávať aj v zber-

nom dvore OLO, prípad-

ne v niektorých zberných 

dvoroch mestských častí.

Do hnedých nádob ne-
patrí bio odpad z ku-
chyne a domácností
 Do hnedých zberných 

nádob je potrebné umiest-

ňovať kvety, štiepky, pili-

ny, pokosenú trávu, malé 

kusy konárov, lístie, odpad 

z ovocia, zeleniny a buri-

nu bez plastových vriec a 

iných obalov. Nepatria sem 

odpady z domácností živo-

číšneho pôvodu, mliečne 

a mäsové výrobky a zviera-

cie exkrementy. Ak nádo-

ba bude obsahovať odpad, 

ktorý do nej nepatrí, nebu-

de našimi zamestnancami 

vyprázdnená. Bio odpad 

z hnedých zberných nádob 

je odvážaný do kompostár-

ne vo Svätom Jure, kde je 

spracovávaný na kompost.

Bytové domy môžu po-
žiadať o kompostér
 Nakladanie s bio od-

padom zo záhrad a zele-

ne majú možnosť riešiť 

aj bytové domy, ktoré sú 

vlastníkmi pozemku so 

zeleňou. Správca nehnuteľ-

nosti môže podať žiadosť 

na Oddelenie miestnych 

daní, poplatkov a licencií 

hlavného mesta a požiadať 

o kompostér. Podmienkou 

je vzťah k pozemku so ze-

leňou. 

(red, olo)

Najvyššia obytná budova na Slovensku 
vyrastie v rámci projektu Klingerka

Spoločnosť JTRE 
dostala pre pro-
jekt Klingerka 

stavebné povolenie 
a pripravuje sa na za-
čiatok výstavby. Ako 
uvádza investor v tla-
čovej správe, do úze-
mia bývalej priemysel-
nej oblasti v Ružinove 
prináša projekt okrem 
bývania v najvyššej 
obytnej budove na Slo-
vensku aj verejný park 
na viac ako 4 000 m2.
 Spoločnosť JTRE po 
získaní územného rozhod-
nutia predstavila projekt 
obyvateľom dotknutého 

územia na ve-
rejnej prezentá-
cii. Tam infor-
movala nielen 
o prínosoch 
projektu a pri-
pravovanej vý-
stavbe, ale po-
skytla priestor 
na otvorenú 
diskusiu so su-
sedmi. Výsled-
kom sú najmä 
opatrenia na 
zmiernenie do-
padu výstavby 
na komfort bý-
vania v území. 
Ako príklad 

OLO prosí o sprístupnenie zberných nádob 
vždy deň pred odvozom odpadu

Bratislavská mest-
ská spoločnosť 
Odvoz a likvidá-

cia odpadu (OLO) prosí 
správcov nehnuteľnos-
tí a majiteľov rodinných 
domov o sprístupnenie 
zberných nádob vždy 
deň pred plánovaným 
odvozom odpadu. 
 K najčastejším príči-

nám nevykonania odvozu 

odpadu totiž patrí práve 

nesprístupnenie zberných 

nádob a stanovíšť zberných 

nádob. Uvádza v nedávno 

zverejnenej tlačovej správe 

OLO. 

 Podľa tohto mestského 

podniku, najväčší počet ná-

dob nie je sprístupnených 

najmä v mestských čas-

tiach Nové Mesto, Ružinov 

a Staré Mesto. Pripomína, 

že zabezpečenie sprístup-

nenia zberných nádob je, 

v zmysle Všeobecne zá-

väzného nariadenia (VZN) 

hlavného mesta o nakla-

daní s komunálnym odpa-

dom a drobným stavebným 

odpadom, povinnosťou 

správcu nehnuteľnosti. 

 „Odvoz odpadu v Brati-

slave zabezpečuje 56 zber-

ných vozidiel. Vyzbieraný 

odpad zo všetkých mest-

ských častí odvážame do 

spaľovne odpadu vo Vlčom 

hrdle, resp. na triediacu 

linku a všetky vozidlá mu-

sia prechádzať úsekmi 

s dopravným obmedze-

ním niekoľkokrát denne. 

Aktuálne rozsiahle doprav-

né obmedzenia by pred-

stavovali približne 1,5-2 

hodinové zdržanie denne 

pre každé vozidlo, čo by 

spôsobilo nevykonanie 

odvozov podľa harmono-

gramu,“ uvádza OLO. Ako 

ďalej upozorňuje, v záuj-

me zabezpečiť odvoz od-

padu podľa stanoveného 

harmonogramu, čistotu a 

nepreplňovanie kontajne-

rov a z toho vyplývajúcich 

hygienických nedostatkov 

a zdravotných ohrozovaní 

obyvateľov (šírenie hlo-

davcov a hmyzu, zápach 

a podobne), spoločnosť 

OLO pristúpila, po dohode 

s hlavným mestom, k opat-

reniam v súvislosti s do-

pravnými obmedzeniami 

a posunu odvozov odpadu 

zo 06.00 hod. na 04.00 hod. 

ráno až do odvolania. „Ten-

to posun umožňuje našim 

vozidlám vykonať mini-

málne prvý odvoz odpadu 

do začiatku rannej doprav-

nej špičky,“ dopĺňa OLO. 

 V prípade akéhokoľvek 

podnetu, súvisiaceho s od-

vozom odpadu v hlavnom 

meste, sa obyvatelia môžu 

obrátiť na zákaznícke cen-

trum OLO telefonicky na 

čísle 02/50 110 111, e-ma-

ilom na zakazka@olo.sk 

alebo osobne na adrese 

Ivanská cesta 22, Bratisla-

va, od pondelka do piatka 

od 07.00 do 16.00 hod.

(bak, red)

uvádza investor zariadenie 
staveniska, ktoré pozostáva 
z niekoľkých na sebe polo-
žených kontajnerov, bude 
tvoriť stenu orientovanú 
tak, aby chránila rodin-
nú zástavbu pred hlukom 
a prachom. 
 „Aby sme eliminovali 
pohyb stavebných mecha-
nizmov po cestných ko-
munikáciách, budú tieto 

vchádzať najkratšou mož-
nou cestou na stavenisko 
a rovnako aj z neho vychá-
dzať,“ vysvetlil projektový 
manažér JTRE Peter Med-
ľa. Ako pripomína investor, 
Klingerka je navrhnutá 
ako koncept dvoch budov 
– bytovej veže a adminis-
tratívneho objektu, ktoré 
prepája parkovací dom so 
zelenou strechou. Kom-

plexnosť dopĺňa občianska 
vybavenosť. Centrálnym 
verejným priestorom celej 
zóny bude park, ktorý bude 
slúžiť pôvodným aj novým 
obyvateľom tzv. Klingero-
vej kolónie.

(red)
Vizualizácia: JTRE
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Vlastním dvojizbový byt, 
žijem sama. Mám dve vy-
daté dcéry. Staršej dcére 
som darovala 3-izbový 
byt, mladšia si kúpila 
s manželom malý domček. 
Chcem môj byt zanechať 
mladšej dcére, nakoľ ko 
ona odo mňa nič nedosta-
la. Dcéry o tomto mojom 
zámere vedia a súhlasia 
s ním. Poraďte mi prosím, 
aké mám možnosti rieše-
nia. Máme spolu pekný 
vzťah a nechcem, aby táto 
vec raz moje dcéry rozde-
lila, mám s tým zlé skúse-
nosti z mojej rodiny. 
 Problematika dede-
nia je častou témou našej 
poradne. Slovenská le-
gislatíva upravuje viaceré 
právne postupy pri dede-
ní, pričom každý prípad 
je potrebné posudzovať 
individuálne so snahou 
odporučiť čo najvhodnej-
šie riešenie v konkrétnej 
ľudskej situácii. V uvede-
nom prípade prichádzajú 
do úvahy viaceré mož-
nosti. Prvou možnosťou 
je darovanie Vášho bytu 
mladšej dcére podobne 
ako ste darovali 3 izbový 
byt staršej dcére. V daro-
vanom byte  môžete mať 
zriadené vecné bremeno 
práva doživotného užíva-
nia. V takomto prípade 
po Vašej smrti by došlo 
k vyporiadaniu dedičstva 
(pri neexistencii závetu) 
zo zákona. Obe dcéry sú 
v tzv. prvej dedičskej sku-
pine a dedili by rovnakým 
dielom. Pri dedení zo zá-
kona sa dedičovi do jeho 
podielu započíta to, čo za 
života poručiteľa od neho 
bezplatne dostal, pokiaľ 
nejde o obvyklé darova-
nie. Vaše dcéry by sa ná-

sledne mohli vyporiadať 
medzi sebou dohodou tak, 
aby každej zostal byt, kto-
rý dostali od Vás darom. 
Rovnako by sa dohodli aj 
o ostatnom majetku. Ta-
káto dohoda nesmie byť 
v rozpore so zákonom a ne-
mala by odporovať dobrým 
mravom, aby ju súd mohol 
schváliť, čo predpokladám 
by bolo vo Vašom prípade 
naplnené.  
 Druhou možnosťou je 
ponechať si za života byt, 
v ktorom žijete a vyriešiť 
prechod vlastníctva po Va-
šej smrti na mladšiu dcéru. 
V prípade, že by ste sa roz-
hodli spísať závet odporú-
čam urobiť tak vo forme 
notárskej zápisnice, aby 
boli dodržané všetky záko-
nom predpísané požiadav-
ky nevyhnutné pre plat-
nosť závetu. V závete by ste 
odkázali byt vašej mladšej 
dcére a prikázali by ste, 
aby sa vykonalo započíta-
nie s darom vo forme bytu, 
ktorý ste darovali za života 
staršej dcére. Keďže Vaša 
staršia dcéra patrí k tzv. ne-
opomenuteľným dedičom 
a prináleží jej zo zákona 
ako plnoletému potomko-
vi aspoň toľko, koľko robí 
jedna polovica jej dedič-
ského podielu zo zákona 
je potrebné prihliadnuť na 
túto skutočnosť.  
 Treťou možnosťou je 
všetko ponechať tak ako je. 
Po Vašej smrti by nastalo 
dedenie zo zákona podľa 
princípov, ktoré som uvá-
dzal vyššie. Staršej dcére 
by sa započítal do hodno-
ty jej podielu byt, ktorý 
získala darom a následne 
by sa prepočítali hodnoty 
dedičstva. Ak by neexisto-

valo iné dedičstvo a hod-
nota oboch bytov by bola 
približne rovnaká, Vaša 
mladšia dcéra by sa stala 
vlastníčkou Vášho teraj-
šieho bytu a prípadne by 
došlo ešte k nejakému 
fi nančnému dorovnaniu 
v závislosti od hodnoty 
oboch bytov. Dcéry by 
taktiež mohli uzavrieť 
dohodu tak, ako ste sa na 
„delení“ majetku dohod-
li v súčasnosti. Uvedené 
tretia možnosť je pravde-
podobne najviac „riziko-
vá“ z hľadiska obáv, ktoré 
uvádzate. V budúcnosti 
môžu vzniknúť rôzne 
interpretácie takejto do-
hody, prípadne nastane 
nejaký konfl ikt medzi 
dcérami a dohoda presta-
ne platiť. Želám Vám, aby 
ste našli pre Vás čo mož-
no najlepšie riešenie v zá-
ujme pokojných vzťahov 
a princípu spravodlivosti 
nielen z hľadiska práva, 
ale aj rodinných hodnôt. 

Cyklokoalícia chce v zákone väčšiu 
bezpečnosť pre chodcov a cyklistov 

Bezpečný odstup 
pri predbiehaní 
cyklistov a chod-

níky bez parkujúcich 
áut. Aj to požaduje 
Cyklokoalícia zakom-
ponovať do nového tzv. 
Cestného zákona, ktorý 
má byť čoskoro noveli-
zovaný. 
 Cyklokoalícia iniciovala 

hromadnú pripomienku, 

v ktorej navrhuje zmeny 

pre zvýšenie bezpečnosti 

a komfortu najzraniteľnej-

ších účastníkov premávky. 

Podobné požiadavky mali 

aj viaceré samosprávy, 

ministerstvo sa nimi má 

zaoberať v najbližších týž-

dňoch. Zásadnou zmenou 

je podľa Cyklokoalície zá-

kaz parkovania na chodní-

koch, pokiaľ to nepovoľuje 

dopravné značenie. Podľa 

združenia, parkovanie na 

chodníkoch predstavuje 

jeden z najväčších prob-

lémov mobility, preto-

že ohrozuje alebo pria-

mo znemožňuje plynulý 

a bezpečný pohyb chod-

cov po chodníku.  Ďalej 

podľa združenia obmedzu-

je rozhľadové podmien-

ky, a v neposlednom rade 

predstavuje enormnú 

ekonomickú záťaž pre sa-

mosprávy priamym po-

škodzovaním chodníkov. 

Cyklokoalícia tvrdí, že 
zákon, ktorý plošne 
povoľuje parkovanie 
na chodníkoch, navy-
še neexistuje v žiadnej 
inej európskej krajine. 
Združenie navrhuje zave-

denie bočného odstupu 

predbiehajúceho auta od 

cyklistu 1,5 m. Ako pripo-

mína, súčasná legislatíva 

vyžaduje pri predbiehaní 

len bezpečný odstup. 

 „Pri nedostatku se-

gregovaných cyklotrás je 

práve nedostatočný bočný 

odstup hlavnou príčinou 

stretov medzi cyklistami 

a vodičmi, ktorí si často 

ohrozenie z auta neuve-

domujú,“ mieni Cyklo-

koalícia. Pripomienka 
obsahuje aj návrh zru-
šiť povinnosť nosenia 
prilby mimo obce. Podľa 

Dana Kollára z Cykloko-

alície existuje množstvo 

štúdií, ktoré ukazujú, že 

povinné prilby negatívne 

ovplyvňujú počet ľudí na 

bicykloch.  Práve množ-

stvo cyklistov na cestách 

preukázateľne zvyšuje ich 

vlastnú bezpečnosť. Sa-

motná prilba môže tiež 

u vodičov vyvolať menšiu 

opatrnosť pri obiehaní.

(red)

Tri otázky pre ...
Cyklokoalíciu súvisiace s tzv. Cestným zákonom
1. Nikto nespochybňu-
je, že chodníky majú 
patriť chodcom a nie 
autám, ani cyklistom. 
Viete prečo parkujú 
autá na chodníkoch 
a cyklisti jazdia po 
chodníkoch? Preto-
že asi v žiadnej inej 
európskej krajine nie 
je taký žalostný stav, 
čo sa týka možností 
parkovania, možnos-
tí cyklotrás, o kvalite 
MHD nehovoriac. Čo 
Vy na to?
 Nesúhlasíme s konšta-

tovaním, že autá parkujú 

na chodníkoch iba pre 

žalostný stav infraštruk-

túry, či MHD. Samozrej-

me, je potrebné podporo-

vať skvalitňovanie MHD 

či výstavbu cyklotrás 

a vhodne umiestnených 

parkovacích miest (najmä 

podzemné garáže). Exis-

tujú ale aj krajiny, ktoré 

sú na tom v spomínanom 

horšie ako Slovensko.

2. Pripomienka obsa-
huje aj návrh zrušiť 
povinnosť nosenia 
prilby mimo obce. Vy 
chcete pustiť cyklistov 
na naše cesty mimo 
obec medzi to množ-
stvo nákladiakov, ka-
miónov, či výmoľov 
bez prilby...? Veď už 
samotná jazda cyk-

listov po niektorých 
našich cestách je aj 
z hľadiska kvality ich 
povrchu, takpovediac 
samovražedná....
 Ako je uvedené v odô-

vodnení pripomienky, po-

vinné nosenie prilby má 

preukázateľne negatívny 

vplyv na počet cyklistov 

na cestách, zatiaľ čo sku-

točný vplyv na bezpeč-

nosť je diskutabilný. Pre-

ferujeme opatrenia, ktoré 

pomôžu predchádzať pá-

dom cyklistov, a neriešia 

iba dôsledok. Práve vyšší 

počet cyklistov preuká-

zateľne vedie k zvýšeniu 

ich bezpečnosti. Zároveň 

zákonná povinnosť nie 

je nevyhnutná v prípade, 

kde ide o ochranu len voči 

sebe samému. Súčasné 

znenie tiež nedáva zmysel 

aj v tom, že oddelená cyk-

lotrasa mimo obce, môže 

byť nebezpečnejšia ako 

rušná cesta v meste. 

3. Navrhujete zavede-
nie bočného odstupu 
predbiehajúceho auta 
od cyklistu 1,5 m. Ako 
to chcete kontrolovať?
 Aj v súčasnosti zákon 

obsahuje paragrafy, pri 

ktorých je problematické 

merať presne hodnoty. 

Navyše, aj súčasné zne-

nie nie je celkom kontro-

lovateľné, v novom znení 

dáva účastníkom cestnej 

premávky presnejšiu in-

formáciu. S políciou sme 

opatrenie konzultovali 

koncom minulého roka, 

overujú zákonné mož-

nosti aj opatrenia v iných 

krajinách. V zahraničí 

existujú príklady zistenia 

vzdialenosti z kamerové-

ho záznamu. 

(bak, rl)

Komisia pre cestovný ruch adresovala 
výzvu developerovi hotela Park Inn

Komisia pre ces-
tovný ruch 
a medzinárod-

nú spoluprácu vyzva-
la developera hotela 
Park Inn na Rybnom 
námestí, aby ihneď 
naplnil svoje verejné 
záväzky. 
 Ide o uvedenie fasá-
dy hotela do stavu, ktorý 
bude napĺňať pripomien-
ky Pamiatkového úra-
du, v súlade s prísľubom 
a plánom, ktorý verejne 
prezentoval v roku 2018. 
Komisia vydala vyhláse-
nie aj v mene niektorých 
poslancov bratislavského 
mestského zastupiteľstva 
a odborníkov poverených 
spoluzodpovednosťou za 

rozvoj cestovného ruchu. 
Výzvu komisia podopie-
ra argumentami, podľa 
ktorých ide o nesplnenie 
verejného záväzku na mi-
moriadne exponovanom 
a cennom území chrá-
nenej pamiatkovej rezer-
vácie v centre Bratislavy. 
Tým sa podľa vnáša váž-
ny nesúlad do spolupráce 
a dôvery medzi súkrom-
nými vlastníkmi, občan-
mi a orgánmi mesta a vy-
voláva zbytočný rozpor 
namiesto rozvíjania ko-
rektných vzťahov. Fasáda 
v súčasnej podobe podľa 
komisie zasahuje bez 
schválenia Krajského pa-
miatkového úradu Bratislava 
do chránených pohľadov 

na Pamiatkovú rezervá-
ciu. Komisia napokon 
pripomína, že prevádz-
kovanie ubytovacieho 
zariadenia v budove bez 
platného kolaudačného 
rozhodnutia považuje 
za škodlivý precedens. 
„Nepokladáme za správ-
ne postaviť fungovanie 
akéhokoľvek účastníka 
cestovného ruchu na 
obchádzaní povinnos-
tí, prípadne na hľadaní 
právnych kľučiek,“ uvá-
dza vo výzve Komisia pre 
cestovný ruch a medzi-
národnú spoluprácu.

(rl, red)
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S dotáciou na jedlo majú niektoré samosprávy 
problém, ministerstvo práce vysvetľuje

Na nedávnom pr-
vom zasadnutía 

Regionálneho združe-
nia mestských častí 
hlavného mesta SR 
(RZMČ), začiatkom 
februára, vyvolala dis-
kusiu aj téma novely 
zákona, ktorá zavádza 
možnosť získať pre 
deti v škôlkach do-
táciu 1,20 € na jedno 
jedlo. 
 Ako sa uvádza v tlačo-
vej správe regionálneho 
združenia, podmienkou 
na získanie prisľúbenej 
dotácie bude, aby sa žiak 
zúčastnil výchovno-vzde-
lávacieho procesu a záro-
veň sa prihlásil na obed. 
 Združenie miest a 
obcí (ZMOS) na rokovaní 
s vládou prisľúbilo, že 
urobí všetko pre to, aby 
nedošlo k situácii, že ro-
dič zaplatí za obed  škôl-
kara vyššiu sumu ako 
1,20 €. Starostovia viedli 
so ZMOS dlhý dialóg, 
pričom upozornili na via-
cero nedostatkov týkajú-
cich sa novely. Podľa nich 
dotácia nepokryje sumu, 
v ktorej je zahrnutá cena 
za potraviny aj réžiu. 
Ešte väčším problémom, 
ktorý je potrebné riešiť, 
je podľa nich personálne 
zabezpečenie a samotná 
suma určená na dotáciu. 
„Je veľmi nepravdepo-
dobné, že v tejto situácii 
dostanú všetky deti obed 
zadarmo. Novela je poli-
tickou reklamou, ktorá s 
realitou  nemá veľa spo-

ločného. Mestá a obce 
majú síce k dispozícii 
viac fi nancií získaných z 
daní z príjmov fyzických 
osôb, no dane nerastú tak 
rýchlo ako náklady miest 
a výdavkov samospráv,” 
tvrdil predseda RZMČ 
Jozef Krúpa.

Ako to vidí minister-
stvo práce
 Ako nás informoval 
hovorca Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR Michal Stuš-
ka, povinnosti pri odhla-
sovaní detí alebo žiakov 
zo stravy, ako aj nasta-
venie sankčných mecha-
nizmov, ktoré sa týkajú 
platenia úhrady pri ne-
splnení si týchto povin-
ností, si upravuje zria-
ďovateľ školy alebo 
školského zariadenia
(napr. vydaním nariade-
nia - VZN) alebo priamo 
škola alebo školské za-
riadenie v rámci svojich 
interných predpisov, či 
poriadkov. Dôležité je 
podľa ministerstva také 
nastavenie podmienok 
zo strany žiadateľov, kto-
ré zabezpečia účelnosť, 
efektívnosť,  ako aj hos-
podárnosť vynaložených 
fi nančných prostriedkov 
štátneho rozpočtu. “Mi-
nisterstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny preto 
nepripravuje a ani nemá 
v pláne pripraviť jednot-
ný metodický postup pri 
príprave, výdaji a orga-
nizácii výdaja stravy v 

školských jedálňach, nie 
je to kompetencia nášho 
rezortu. Avšak čo sa týka 
postupov pri poskytovaní 
dotácií, jednotlivé úra-
dy práce už tzv. internú 
normu majú,” uviedol 
hovorca. Rovnako tak 
aj pri otázke poskyto-
vania stravy pre iných 
stravníkov ako žiakov 
a učiteľov, upravujú prí-
slušné právne predpisy 
v oblasti školského stra-
vovania a zdravotníctva.  
Ani do tejto oblasti nemá 
právo ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodi-
ny zákonom o dotáciách 
vstupovať. Ministerstvo 
práce ďalej informovalo, 
že pokiaľ ide o to, či obec 
musí byť žiadateľom pre 
špeciálne školy, ide o jed-
nu z možností, kto môže 
byť žiadateľom, nakoľko 
u týchto škôl môže byť 
žiadateľom aj občian-
ske združenie rodičov a 
priateľov školy alebo po 
dohode s obcou, v odô-
vodnených prípadoch, 
priamo škola, ktorá má 
právnu subjektivitu.
 „Nerozumieme výčit-
ke, v čom tkvie rozsiah-
losť agendy. Veď tá vo 
vzťahu k rezortu práce 
spočíva v podaní žiados-
ti, aktualizovaní údajov 
(najmä počtu detí) v au-
guste a vyúčtovaní do-
tácie v marci nasledujú-
ceho roka (čo sa ešte ani 
neuskutočnilo)...,“ uvádza 
ministerstvo.

(rl, red)

Napísali ste nám

Pýtame sa za Vás

Dovoľte mi poďakovať sa 

Vám za spracovanie roz-

hovoru s pánom Kšiňanom

Dobrý deň, dovoľte mi po-

ďakovať sa Vám za spraco-

vanie rozhovoru s pánom 

Kšiňanom.

 Najmä odpoveď na zá-

verečnú otázku bola úžas-

ná. Je pravda, ako spomína 

autor, aj pri fabrikách boli 

ihriská. Ja som napríklad 

vyrástol pri Tesle. Boli tam 

dve futbalové ihriská - síce 

skromné, ale naše.

 Mám 72 rokov. Naj-

viac futbalového života 

som prežil vo Vinohra-

doch - Stavokombinát na 

Prešovskej ulici. Nádherné 

roky. Raz sme hrali trénin-

gový zápas proti Slovanu. 

Dodnes nezabudnem, ako 

ma Janko Čapkovič popre-

háňal najmä po Joklových 

pasoch. Ale to som odbo-

čil, prepáčte. Prajem Vám 

veľa podobne vydarených 

článkov a ešte raz Vám za 

tento rozhovor s pánom 

Kšiňanom veľmi pekne ďa-

kujem. 

S pozdravom 

Ladislav Jurča

Na našom facebooku 
sme zaznamenali otáz-
ku súvisiacu s cesto-
vaním na električenku 
vozidlami Slovak Lines 
v Bratislave.  Išlo o re-
akciu na článok pod 
názvom „Verejná do-
prava: Na električenku 
možno v rámci mesta 
cestovať i prímestský-
mi autobusmi“.

Náš čitateľ sa pýtal:
 „Len by sa to už malo 

konečne ujednotiť. Prečo 

potrebujem v BA kraji tri 

karty na autobusy? SAD 

DS, SAD TT a Slovak Li-

nes...? Jedna karta a hoto-

vo. Navyše, ak mám elek-

tričenku pre zónu 100,101, 

tak to neplatí ak idem 

dopravcom napr. SAD DS 

a SAD TT. I keď idem rov-

nakou cestou s rovnakými 

zastávkami. Smutné.“

Bratislavský kuriér sa 
obrátil na BID – Brati-
slavskú integrovanú 

dopravu, ktorá reago-
vala takto: Systémy do-

pravcov, ktorí sú zapojení 

do IDS BK (Integrovaný 

dopravný systém Brati-

slavského kraja) sú na-

vzájom prepojené. V IDS 

BK sú aktuálne zapojení 

4 dopravcovia: Dopravný 

podnik Bratislava a.s., Re-

gioJet, Slovak Lines, Že-

lezničná spoločnosť Slo-

vensko.

 V rámci IDS BK môžu 

cestujúci na jeden cestov-

ný lístok využiť spoje všet-

kých 4 dopravcov, ktorí sú 

do systému zapojení. Ces-

tujúci si teda môžu kúpiť 

predplatný cestovný lístok 

(tzv. mesačník, električen-

ku) alebo dobiť elektronic-

kú peňaženku aj na kartu 

iného dopravcu, ktorý je 

zapojený v IDS BK. Môžu 

tak urobiť na obchodných 

miestach aj v automa-

toch. V prípade e-shopov 

dopravcov je to možné 

zrealizovať len u doprav-

cu, ktorý kartu vydal. Do 

Integrovaného dopravné-

ho systému v Bratislav-

skom kraji sú v súčasnos-

ti zapojení dopravcovia, 

u ktorých si výkony ob-

jednávajú Bratislavský 

samosprávny kraj (Slovak 

Lines), Hlavné mesto SR 

Bratislava (Dopravný pod-

nik Bratislava) a Minister-

stvo dopravy a výstavby 

SR (RegioJet a Železničná 

spoločnosť Slovensko). 

Ambíciou Bratislavskej 
integrovanej dopravy 
je však aj zapojenie Tr-
navského samospráv-
neho kraja do integ-
rovaného dopravného 
systému. Tým by sa roz-

šírila ponuka cestovania 

a zároveň by do systému 

vstúpili ďalší dopravcovia, 

čím by sa zvýšil komfort 

pre cestujúcich (napríklad 

aj možnosť využívať čipo-

vé karty vydané novými 

zapojenými dopravcami).

(bak, red)

SILENT SPA
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
Tel. +43 (0) 2522 / 84 700 723
p.damm@therme-laa.at

DEŇ AKO ŽIADEN INÝ: 
SILENT SPA

Prémiové kúpele pre dospelých, 
termálne a solné bazény, saunové rituály.

Špeciálna Valentínska ponuka online, 
alebo pri pokladni Silent spa platí do 14.02.2019

www.silentspa.at
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Dominik Hrbatý: Pochodil som celý svet a jednoznač-
ne Bratislava je miestom, kde sa cítim doma a veľmi dobre

S vynikajúcim slo-
venským tenis-
tom, bývalým 

reprezentantom, Bra-
tislavčanom, Domi-
nikom Hrbatým, sme 
sa pozhovárali nielen 
o jeho vzťahu k hlav-
nému mestu, ale aj 
o iných aktuálnych té-
mach.

Aký je váš vzťah k rod-
nému mestu?
 Mám veľmi pozitívny 
vzťah k Bratislave, je mo-
jím rodiskom a nikdy na 
ňu nedám dopustiť, pre-
tože sa mi tu veľmi páči. 
Nehovorím, že niektoré 
veci by sa nedali zlepšiť, 
ale pochodil som celý svet 
a jednoznačne Bratisla-
va je miestom, kde sa cí-
tim doma a veľmi dobre. 
Mesto je ideálne veľké, 
veľmi rýchlo sa dosta-
nete z jedného konca na 
druhý. Samozrejme, sú tu 
nejaké tei zápchy, ale to 
sú všade na svete a zažil 
som aj horšie. Bratislava 
má obrovské možnosti 
vyžitia v rôznych oblas-
tiach – máme rieku, kop-
ce, možnosti na behanie, 
bicyklovanie, futbal, bas-
ketbal atď., máme krásnu 
prírodu. Kultúrne vyžitie 
je tu tiež na dobrej úrovni, 
navyše máme na „skok“ 
od nás také mestá ako 
Viedeň, či Budapešť.

Kde ste vyrastali, 
v ktorej časti Bratisla-
vy?
 Vyrastal som na Tren-
čianskej ulici, do školy 
som chodil na Košic-
kú, neskôr na Vazovovu 
a na športové gymnázium 
Ostredková. Na uliciach 

a v podchodoch sme 
hrávali hokej, či futbal. 
Na zmrzlinu sme chodili 
na Miletičovu, alebo do 
„Jamy“ na Slovan, kde sa 
na ňu čakalo v rade aj 20 
minút. Ľudia si ju potom 
vychutnávali pri kurte čís-
lo osem, kde býval verejný 
tréning tenistov pred pl-
ným hľadiskom. Chodili 
sme na kúpaliská Delf ín, 
alebo na Tehelné pole. 
Každú sobotu sme išli  do 
kina Nivy. Pamätám sa, 
že aby sa mohlo premie-
tať, museli byť minimál-
ne piati diváci. A tak, keď 
sme fi lm chceli veľmi vi-
dieť a boli sme len štyria, 
tak sme si ten jeden lístok 
dokúpili...

Ako hodnotíte súčas-
né tenisové zázemie 
v Bratislave?
 Keď som ja začínal 
s tenisom, tak tenisových 
klubov a kurtov bolo viac 
ako dnes. Možno že aj 
trochu viac detí hráva-
lo tenis. Ale v Bratislave 
máme vzhľadom na počet 
obyvateľov jedno z najlep-
ších zázemí na svete, čo 
sa týka konkurencie hrá-
čov, možností trénovania, 
možností hrania s rôzny-
mi levelmi od svetových 
hráčov až po amatér-
skych. V Bratislave máme 
všetko na jednom mieste 
a aj preto sa sem mnohí, aj 
svetoví hráči, presťahova-
li. Spomeniem Marčenka, 
Stachovského, Ignatika. 
Chodí sem trénovať aj 
Belinda Benčičová, videl 
som tu v zime trénovať 
španielskych tenistov. Ta-
kže tenisové zázemie je 
u nás na svetovej úrovni.

Na ktorých tenistov 
by ste upriamili pozor-
nosť a na ktorých si  
spomeniete aj v súvis-
losti s ich pôsobením 
v hlavnom meste?
 Miloš Mečíř, Karol 
Kučera... A boli tu aj starší 
tenisti, ktorí tu boli ešte 
povedzme za čias sloven-
ského štátu. Napríklad 
pán Illéš bol dlhé roky 
aj správcom na Slovane, 
myslím že od roku 1939. 
Spomeniem dr. Klima, 
ale boli tam mnohí ďalší 
výborní tenisti z tej gene-
rácie, ktorá žiaľ nemohla 
cestovať po svete. Pritom 
československá tenisová 
škola bola taká silná, že ak 
by mohla cestovať do za-
hraničia prvá domáca de-
siatka, tak minimálne dve 
tretiny z nej by boli hráči 
prvej stovky svetového te-
nisu.

Kedy ste si uvedomili, 
že chcete byť tenis-
tom?
 Tenis ma bavil odjak-
živa a chcel som ho hrať. 
Pamätám si, že tesne pred 
pádom komunizmu sme 
v škole písali slohovú prá-
cu na tému čím chcem 
byť. Bolo to asi v tretej, 
alebo štvrtej triede a ja 
som napísal, že chcem 
byť tenistom. Vtedy mi 
ešte súdružka učiteľka 
povedala, že tenista nie je 
povolanie a že si musím 
vybrať niečo iné. Takže 
som s plačom išiel domov 
s tým, že musím tú úlohu 
prepísať...

(rl)
Foto: Ján Luky 

2005. (sk.wikipedia.org)
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Projekt Eurovea 2
 vstupuje do fázy prípravných prác

Projekt Eurovea II, 
v rámci ktorého má na 
ľavom brehu Dunaja 
vyrásť prvý mrakodrap 
v Bratislave, sa postup-
ne dostáva do realizač-
nej fázy.
 Predchádzať jej budú 

intenzívnejšie prípravné 

a sanačné práce na dotknu-

tých pozemkoch.

 Developer projek-

tu, spoločnosť J&T Real 

Estate, deklaruje, že už 

disponuje právoplatnými 

povoleniami na sanáciu 

environmentálnej záťa-

že. Predpokladaný termín 

dokončenia rozšírenia ná-

kupného centra, kancelá-

rií a bytov nad nákupným 

centrom je v roku 2021, 

v prípade výškovej obytnej 

veže Eurovea Tower v roku 

2022. Začiatok príprav-

ných prác je naplánovaný 

na prvú polovicu marca 

2019. Pre vybudovanie 

podzemných stien po ob-

vode stavebnej jamy sa 

bude realizovať v prvej fáze 

výkop do hĺbky päť met-

rov. Z tejto úrovne sa bude 

budovať ochranná stena 

stavebnej jamy a potom sa 

výkop prehĺbi do fi nálnej 

hĺbky 15 metrov. "V súvis-

losti s platnými povolenia-

mi došlo v piatok 1. marca 

k uzatvoreniu vonkajšieho 

verejného parkoviska pri 

Eurovea, ktorého pozemok 

je už oplotený. Pre verej-

nosť bude naďalej k dispo-

zícii parkovanie v podzem-

ných garážach nákupného 

centra s vjazdmi z Pribi-

novej ulice, na vonkajšom 

parkovisku na Olejkárskej 

ulici ako aj na verejnom 

parkovisku na prvom po-

schodí obytnej veže Pano-

rama Tower 1 s vjazdom 

a výjazdom z Landererovej 

ulice," informoval develo-

per. Deklaruje, že všetky 

prípravné aj stavebné prá-

ce bude realizovať tak, aby 

minimalizoval vplyv stavby 

na život súčasných obyva-

teľov a návštevníkov štvrte. 

Vjazd a výjazd vozidiel zo 

stavby počas výkopových 

prác je plánovaný na mies-

te existujúceho vjazdu na 

vonkajšie parkovisko, kde 

bude umiestnená aj au-

toumyváreň pre vozidlá 

vychádzajúce zo stavby. 

Pre účely poskytovania 

informácií týkajúcich sa 

výstavby a zasielania pod-

netov verejnosti zriadil 

developer špeciálnu e-ma-

ilovú adresu info@euro-

veacity.sk a mobilné číslo 

0903998855.

(tasr, red)

Vizualizácie: JTRE

V hre magistrátu a poslancov je stále ďalšia 
daň pre Bratislavčanov - za parkovanie
Bratislava predpo-

kladá spustenie ce-
lomestskej parkovacej 
politiky v prvých zó-
nach v prvom polroku 
2020. Nedávno to po-
tvrdil magistrát s tým, 
že už zorganizoval dve 
pracovné stretnutia 
s odborníkmi, na kto-
rých sa diskutovalo o 
pravidlách parkovania. 
 Aj na základe týchto 

diskusií pripravuje inter-

ný tím mesta aktualizáciu 

koncepcie parkovania. V 

januári primátor Bratisla-

vy Matúš Vallo uviedol, 

že chce mať pravidlá jed-

notnej parkovacej politi-

ky v Bratislave schválené 

v prvom polroku 2019. 

Členka mestskej dopravnej 

komisie a mestská poslan-

kyňa Katarína Augustinič 

tvrdí, že poslanci majú 

verziu parkovacej politiky 

od viceprimátorky Tatiany 

Kratochvílovej, tá ale musí 

prejsť diskusiou. „Pretože 

ja osobne navrhujem vrátiť 

sa k pôvodnej celomest-

skej parkovacej politike 

spravovanej mestom, s čím 

nemusia súhlasiť všetci 

starostovia,“ skonštatovala. 

V mestskej časti Nové 

Mesto podľa nej potrebu-

jú reguláciu parkovania 

ako soľ, nesúhlasí však s 

tým, aby prvá parkovacia 

karta stala 300 eur, tak ako 

to bolo uvedené v knihe 

Plán Bratislava, za ktorou 

stojí primátor Matúš Val-

lo a jeho spolupracovníci. 

„Myslím, že nemáme prá-

vo od Bratislavčanov žia-

dať takúto sumu. Som však 

pripravená začať kedykoľ-

vek rokovať,“ deklaruje Au-

gustinič.

Odpoveď magistrátu:
„Považujeme za korektné 

najskôr informovať v tejto 

veci poslancov a staros-

tov. Samozrejme násled-

ne tému radi predstavíme 

a odkomunikujeme. Na-

teraz môžeme uviesť, že 

magistrát zorganizoval dve 

pracovné stretnutia (wor-

kshopy) s odborníkmi, 

na ktorých sa diskutovalo 

o pravidlách parkovania 

(info k 1. 3.) Aj na základe 

týchto diskusií pripravuje 

interný tím mesta aktuali-

záciu koncepcie parkova-

nia,“ uviedol magistrát. 

(bak, rl, tasr)
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od 5 09
€/m2

6,11 €/m2 s DPH

ŠKRIDPLECH GAPA

od 5 19
€/m2

6,23 €/m2 s DPH

SYMETRA 15 

od 4 89
€/m2

5,87 €/m2 s DPH

 Akciová cena strešných krytín platí pre červenohnedú a hnedú farbu.

Znížili sme ceny trapézových 
plechov

Cenová ponuka rýchlo a bezstarostne 
(stačí nám len Vaša adresa)

 pozrite si nás na www.maslen.sk

AJ VAŠU STRECHU UŽ MÁME ZAMERANÚ

zľava na podstrešnú fóliu, žľaby a rúry50%

www.maslen.sk
ROZUMIEME STRECHÁM

Bezplatná infolinka  

0800 800 876

BRATISLAVA
Pri starom letisku 1

831 07 Bratislava 
mobil: +421 907 750 288

maslenba@maslen.sk
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Jarná Bratislava ožíva kultúrou
S príchodom jari 

ožívajú ulice mes-
ta, ale aj kultúrne 

stánky, ktoré lákajú no-
vou a sviežou   progra-
movou  ponukou. Čoraz 
teplejšie a predlžujúce 
sa dni sú skvelou príle-

žitosťou, prečo vyraziť 
za umeleckými zážitka-
mi, preskúmať bohatý 
kultúrny program a pre-
budiť zimou unavené 
zmysly.

Romantika s príchuťou 
avantgardy na brehu 
Dunaja
 Danubiana Meulen-

steen Art Museum patrí 

k najromantickejším mú-

zeám moderného umenia 

v Európe. V rámci jarnej 

prechádzky pri Dunaji sa 

o tom môžete presvedčiť 

na vlastné oči, a zároveň 

objaviť unikátnu výsta-

vu  - El Lissitzky & eR 
Sikora, ktorá bude otvo-

rená už 17. marca. Ambi-

ciózny projekt prepája dve 

osobnosti a ich obrazové 

a myšlienkové svety. Uvi-

díte svetoznámeho klasi-

ka avantgárd 20. storočia, 

predchodcu modernej 

a súčasnej architektúry, 

umenia, grafi ckého i vý-

stavného dizajnu - Lazara/

El Lisického (1890 – 1941). 

A vizuálnu a ideovú para-

lelu k jeho dielam pred-

staví Rudolf Sikora (1946). 

Konceptualista a jeden 

z najvýznamnejších pred-

staviteľov slovenskej 

a stredoeurópskej neoa-

vantgardy, ktorý sa presa-

dil aj v medzinárodnom 

kontexte. 

Humor na všetky mož-
né spôsoby v Mest-
skom divadle
 Už štvrtý rok sa 

v Mestskom divadle P. O. 

Hviezdoslava uskutoční 

divadelný festival - Týž-
deň komédie, ktorý je 

v Bratislave jedinečný 

svojho druhu. Predstaví sa 

tu šesť skvelých komédií 

z repertoáru slovenských 

a českých divadiel a humor 

vo všetkých podobách. 

 Klicperovo divadlo 

z Hradce Králové prine-

sie 28. marca na prvý 

pohľad pánsku komédiu  

- Bez bab! Aneb Kut-
loch. Štyria muži rozohra-

jú príbeh o partnerských 

vzťahoch, stereotypoch 

a „utrpení“, ktoré sprevádza 

bežné spolužitie mužov 

a žien. Pôvodom slovenská 

herečka Alena Antalová 

získala ocenenie za najlep-

ší ženský herecký výkon 

v komédii Jméno z dielne 

Městského divadla Brno. 

29. marca uvidíte, ako 

dokáže jeden nevydarený 

vtip o mene dieťaťa, vyústiť 

do bizarnej hádky a roz-

vrátiť dlhoročné priateľské 

a rodinné vzťahy. Měst-

ská divadla pražská pri-

nesú 30. marca odvážnu 

a provokujúcu autor-

skú hru Davida Drábka 

- Kanibalky: Soumrak 
samců. Dvojica svoj-

ráznych detektívov rieši 

v  čiernej komédii vraždu, 

ale aj sociálne siete, gen-

der, xenofóbiu a domácu 

politickú situáciu. Kniž-

ným bestsellerom Timura 

Vermesa sa inšpirovalo 

Mestské divadlo Žilina 

a v slovenskej premiére 

uviedlo predstavenie - 

A je tu zas. Mrazivý 

príbeh, v ktorom ožije 

Adolf Hitler v súčasnom 

Berlíne a stane sa medi-

álnou hviezdou uvidíte 

31. marca. Trnavské Di-

vadlo Jána Palárika pred-

staví hru španielskej au-

torky Cristiny Clemente 

- Rodinný parlament.
Žartovať na účet súčas-

nej demokracie, rodiny 

i vzťahov budeme presne 

1. apríla. Festival uzav-

rieme 2. apríla kultovým 

predstavením nitrianskeho 

Divadla Andreja Bagara – 

Testosterón. Svet mužov 

je tu podrobený dôklad-

nej analýze a k slovu sa 

dostane mužská ješitnosť, 

pýcha, ale aj láska, erotika 

a partnerské súžitie.  

Premiéra ruskej klasiky 
s nadčasovou témou
 Ďalšou premiérou ju-

bilejnej desiatej sezóny 

v  Mestskom divadle P. O. 

Hviezdoslava bude jedno 

z najhranejších diel An-

tona Pavloviča Čechova 

- Ujo Váňa. Téma  hľada-

nia zmyslu života a kríza 

stredného veku, sú dnes 

rovnako pálčivé  ako pred 

stodvadsiatimi rokmi, kedy 

bola hra napísaná. Preto 

sa Čechovove hry neustále 

uvádzajú na javiskách po 

celom svete. Na konfl ikt 

medzi ideálmi a skutoč-

ným, obyčajným životom 

nazerá Čechov svojou ty-

pickou groteskno-realis-

tickou optikou. Komédiu 

plnú smiešneho utrpenia 

a míňajúcich sa milencov 

naštudoval Marián Pecko. 

Okrem Alexandra Bártu 

v titulnej postave uvidí-

te 17. apríla aj Kristínu  

Greppelovú, Andreu Sa-

bovú, Božidaru Turzono-

vovú, Milana Bahula, Petra 

Nádasdiho, Juraja Hrčku  

a Janu Valockú.

Viac informácií o podu-

jatiach a vstupenkách na 

www.mdpoh.sk

Foto: Archiv Danubiana

Foto: Archiv Městské divadlo Brno

Foto: Archiv Danubiana
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Pre milióny žien po 
celom svete nie 
je vlastné býva-

nie samozrejmosť. Vý-
stava Všetko sa začína 
doma: Ženy a ich boj 
o domov upozorňuje 
na porušovanie práv 
žien po celom svete. 
Štartuje symbolicky 
na Medzinárodný deň 
žien pred bratislavskou 
Starou tržnicou a v ob-
chodnom dome IKEA. 
Zobrazuje príbehy žien, 
ktoré svoj zápas o dôs-
tojný a bezpečný do-
mov pre seba a svoje 
rodiny zvládli. Hlavnou 
ambasádorkou výstavy 
je Celeste Buckingham.
 Na Slovensku si ženy 
môžu kúpiť nehnuteľnosť, 
vlastniť pozemok, vybaviť 
si hypotéku alebo objednať 
si služby domácich maj-
strov. V mnohých iných 
kútoch sveta sa ich prá-
va k bývaniu končia pri 
upratovaní a starostlivosti 
o domácnosť. “Celý môj 
život, moja kariéra sa za-
čala doma. Nie všetky ženy 
vo svete však majú také 
šťastie. Dokonca je to prob-
lém aj mnohých žien na 
Slovensku,” hovorí speváč-
ka Celeste Buckingham.
 Fotografi cká výstava 
Všetko sa začína doma 
ukazuje príbehy šiestich 
žien z rôznych kútov sveta: 
od Latinskej Ameriky, cez 
Áziu, Afriku až po Sloven-
sko. Každý z nich odzrkad-
ľuje jeden problém, ktoré-
mu ženy čelia vo vzťahu 
k bývaniu - predsudkom, 
tradíciám, vojnovým kon-
fl iktom, chudobe, ale aj kli-
matickým zmenám. 
Výstavu na Slovensku or-
ganizuje medzinárodná 
rozvojová organizácia Ha-
bitat for Humanity. Tá sta-

via domy a zlepšuje prístup 
ľudí k dôstojnému bývaniu 
vo viac ako 70 krajinách 
sveta.

Výstava prebieha na 
viacerých miestach aj 
na internete
 V Bratislave je výstava 
prístupná pred budovou 
Starej tržnice v dňoch od 
8. marca do 5. apríla. V ob-
chodnom dome IKEA zase 
vznikne špeciálne zariade-
ná miestnosť. Pre návštev-
níkov a zákazníkov bude 

otvorená v bežné otváracie 
hodiny od 8. marca až do 
21. marca 2019. 
 Celú výstavu je mož-
né si prezrieť aj online na 
stránke www.vsetkosazaci-
nadoma.sk. 

Výstavu podporujú 
známe Slovenky
 Okrem hlavnej amba-
sádorky, speváčky Celeste 
Buckingham, sa k výstave 
prihlásili a podporujú ju 
aj ďalšie známe osobnosti: 
novinárky Zuzana Kova-
čič Hanzelová a Veronika 
Cifrová Ostrihoňová, he-
rečka Kristína Tormová, 
komička Lujza Garajová 
Schrameková a maliar-
ka Dominika Žáková. Na 

svojich sociálnych sieťach 
predstavujú príbehy žien 
z výstavy a vťahujú svo-
jich followerov do debaty 
o problémoch žien.

Odborníci varujú pred 
kolapsom
 Očakáva sa, že do roku 
2050 sa zdvojnásobí počet 
ľudí, ktorí žijú v mestách. 
Pribudnú v nich milióny 
ľudí hľadajúcich prácu, 
utekajúcich pred vojnami 
alebo klimatickými zme-
nami.

 Problém s (ne)dostup-
nosťou bývania pre ženy 
preto bude ešte akútnejší. 
V niektorých krajinách ne-
majú ženy právo vlastniť 
alebo dediť nehnuteľnosť 
alebo ak to právo majú, tak 
v praxi nefunguje. Ženy 
obmedzujú zvyky, tradície 
a stáročia patriarchátu. Je 
to problém najmä v Afrike, 
Latinskej Amerike a Ázii, 
ale do istej miery sú ohro-
zené aj ženy v Európe. 
 Nad výstavou pred Sta-
rou tržnicou prevzal zášti-
tu Primátor hlavného mes-
ta SR Matúš Vallo.

(red)

Nenechajte si ujsť fotovýstavu 
o ženách a ich zápase o domov

ELÁN otvorí koncertné Tehelné pole
(Dokončenie zo str. 1)

„Koľko hudby, toľko fut-
balu,“ je heslo, ktorým sa 
legendárna kapela ELÁN 
dlhé roky riadila, jej sklad-
by pravidelne znejú zo 
šatní športových tímov 
a v roku 2013 boli aj hu-
dobným motorom futba-
lovej reprezentácie do 17 
rokov na domácich Maj-
strovstvách Európy. „Ta-
kýto veľkolepý priestor 
sa otvára len raz za život. 
Neviem si predstaviť, že by 
sme povedali nie na takúto 
ponuku. Každý Slovák by 
sem mal zavítať, či už kvôli 
hudbe alebo futbalu,“ pove-
dal líder kapely Jožo Ráž.
 „Dramaturgiu prvého 
hudobného večera v tomto 
novom a skvelom priesto-
re som chcel postaviť na 
troch hudobných pilie-
roch. Okrem ELÁNu, kto-
rý reprezentuje pesničkový 
pop-rock, tu bude aj Majk 
Spirit. Ten reprezentuje 
hudbu súčasnej generácie. 
A v kontraste s tým, dosta-
ne priestor aj hudba, ktorú 
si prenášame z generácie 
na generáciu a tvorí jeden 
zo základov našej národ-
nej identity – folklór. Sú-
bor Čarovné ostrohy nám 

ho predvedie v súčasnej 
a modernej podobe. Súbo-
ru sa darí zachovať kultúr-
ne bohatstvo našich pred-
kov a zároveň ho predviesť 
tak, že osloví aj človeka na 
konci druhej dekády 21. 
storočia,“ doplnil obsah 
programu J. Čurný.
 Predaj vstupeniek 
na podujatie bude prebie-
hať v dvoch etapách. Do 
12. marca 2019 to bude 
formou zvýhodneného 
predpredaja pre fanúšikov 
skupiny Elán a držiteľov 
permanentiek ŠK Slovan 
Bratislava. Od 13. marca 
2019 bude spustený voľný 
predaj na stránke ticket-

media.sk a v predajniach 
GGT Tabak Press po celom 
Slovensku.

ELÁN a hostia, 
Tehelné pole, 
29. mája 2019
17:00 otvorenie brán 

štadióna

Seventh Weapon 

(predkapela)

18:30 začiatok 

programu

Čarovné ostrohy

Majk Spirit

ELÁN

(red)

Foto: Br. kuriér

Slávne operné zbory 
majstrov romantizmu zaznejú 24. marca

V nedeľu 24. mar-
ca 2019 o 17:00 
hod. zaznejú vo 

Veľkom koncertnom 
štúdiu Slovenského 
rozhlasu slávne operné 
zbory majstrov roman-
tizmu v podaní 50-člen-
ného profesionálneho 
operného zboru (umel-
ci Opery SND). 
 Záštitu nad koncer-

tom prevzal maestro Peter 

Dvorský. Zámerom kon-

certu, v produkcii občian-

skeho združenia popula-

rizujúce operné umenie 

Opera Slovakia, je širšej 

verejnosti predstaviť naj-

známejšie zborové výstupy 

z reprezentatívnych diel 

romantizmu a verizmu 

a zároveň uviesť opernú 

zborovú tvorbu ako samo-

statný druh hudobnej lite-

ratúry. 

 Na programe zaznejú 

zbory z opier Aida / Na-

bucco / Otello / Sedliacka 

česť / Turandot / Carmen 

/ Knieža Igor / Boris Go-

dunov. Koncert zaznie pod 

taktovkou Ladislava Kapri-

naya s klavírnym sprievo-

dom Petry Mazúchovej. 

V sólach sa predstavia Ka-

tarína Flórová, Michaela 

Šebestová a Roman Krško. 

Vstupenky v sieti Ticket-

portal.

(bak, red)

Nový hudobný festival Bratislava 
Crossover Festival prichádza v apríli

V nedeľu 6. aprí-
la sa v hlavnom 
meste začne 

nový festival zameria-
vajúci sa na prepoje-
nia klasickej hudby s 
inými žánrami a pro-
vokatívne dramatur-
gické projekty.
 Aj keď sa crossoverové 
projekty objavujú i v po-
nuke iných bratislavských 
festivalov, v prípade Bra-
tislava Crossover Festi-
valu ide o prvý festival 
špecializujúci sa na fúzie 
klasiky s iným žánrami. 
 Festival otvorí koncert 
špičkového orchestra 
starého jazzu Fats Jazz 
Band, na čele ktorého 
stojí jeden z najvšestran-
nejších slovenských hu-
dobníkov Ladislav Fan-
čovič. Fats Jazz Band 
uvedie program, ktorý 
pripravil minulý rok na 
objednávku Bratislavské-
ho organového festivalu 
– repertoár Fatsa Walle-
ra, prvého jazzmana, kto-
rý začal experimentovať 
s klasickým organom. 
 Hlavným organizáto-
rom podujatia je ORGA-
NYzácia, o.z.. Z verejných 

zdrojov podporil FOND 
na podporu umenia, kto-
rý je hlavným partnerom 
festivalu.

B R A T I S L A V A 
CROSSOVER FESTI-
VAL:
6. – 28. apríla
So 6. apríla, 19.00
Veľké koncertné štúdio 
SRo
FATS JAZZ BAND GOES 
CLASSICAL, L. Fančovič 
– organ

So 13. apríla, 19.00
Kocertná sieň Klarisky
BARTÓK / KODÁLY: 
BACK TO THE ROOTS, 

B. Dongó Szokolay – 
píšťalky, gajdy, tárogátó, 
L. Fassang – klavír

Ne 14. apríla, 19.00
Koncertná sieň Klarisky
SLOVENSKÉ SPEVY
Slávka Zápotoč-
ná-Horváthová – spev, 
PaCoRa Trio / Mucha 
Quartet

Ne 28. apríla, 19.00
Koncertná sieň Klarisky
BACH: MIXED IDEN-
TITY, L. Fančovič – ba-
rytónsaxofón, M. Paľa – 
milanolo 

(red)



strana 13Život v meste03 l 2019

V bratislavskej ZOO pribudli ďalšie mláďatká

Po mláďatkách 
oryxa arabského 
a lamy krotkej, vo 

februári pribudli v ZOO 
ďalšie - kozliatka kozy 
kamerunskej, samček 
ťavy dvojhrbej a mlá-
ďatko sitatungy západ-
nej.
 Dňa 16. februára sa na-

rodili dve mláďatká kozy 

domácej kamerunskej 

(Capra hircus), samec aj 

samička. Malé kozliatka 

môžu návštevníci vidieť vo 

výbehu za spodným jaze-

rom pelikánov. 

 Kozy kamerunské sú 

jedným z najmenších ple-

mien spomedzi všetkých 

kôz. Dosahujú výšku len do 

30 až 40 cm a hmotnosť od 

15 do 30 kg. 

 Dňa 17. februára 2019 

sa narodil samček ťavy 

dvojhrbej. Chovatelia mu 

dali meno Lancelot. Matka 

je Lu, narodená 31. 5. 2009 

v ZOO Praha, prišla do 

Bratislavy 28. 5. 2010, a je 

to jej 3. mláďa.

 Ťavy sú známe tým, 

že dokážu vydržať dlhšiu 

dobu bez pitia. Umožňuje 

to tvar ich červených krvi-

niek, ktorý je oválny (môže 

sa rozpínať) a umožňu-

je tak ťavám vypiť veľké 

množstvo vody naraz bez 

toho, aby krvinky praskli. 

 Dňa 25. februára sa na-

rodilo mláďatko sitatungy 

západnej. Mama sa volá Is-

ariel, narodila sa 6. 6. 2015 

v ZOO Praha, sem prišla 

koncom marca 2018. Otec 

sa volá Drobček, narodil sa 

28. 3. 2017 v ZOO Hodo-

nín a prišiel sem v marci  

2018. Sitatungy západné 

sú v ZOO pomerne časté 

a dobre sa množia. Mláďatá 

sú po odrastení na základe 

odporúčania ESB koordi-

nátora presunuté do iných 

ZOO. Sitatunga západná je 

antilopa obývajúca moča-

riská a mokrade strednej 

a západnej Afriky. Samica 

je menšia, svetlejšie sfar-

bená s bielymi pruhmi a 

fľakmi, samec je tmavý až 

hnedý, má mierne špirálo-

vité rohy, ktoré dosahujú 

dĺžku až 90 cm.

(red, foto ZOO)
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MS v hokeji 2019: 
Macejko bude aj na koľajniciach 

Pri príležitosti kona-
nia Majstrovstiev 

sveta v ľadovom ho-
keji 2019,  zavedie Že-
lezničná spoločnosť 
Slovensko (ZSSK), mi-
moriadny posilový vlak 
IC 526 Macejko (Košice 
23:17 – Bratislava hl. st. 
03:58). 
 Pôjde v dňoch, kedy 

slovenská reprezentácia 

bude hrať zápasy v Ko-

šiciach. Cestou do Košíc 

budú môcť fanúšikovia vy-

užiť pravidelný vlak IC 521, 

ktorý ponesie názov IC 521 

Macejko (Bratislava hl. st. 

06:01 – Košice 10:48), kto-

rý bude v dňoch siedmich 

zápasov slovenskej repre-

zentácie disponovať zvýše-

nou kapacitou – bude po-

silnený o 4 vozne 2. triedy 

a spoločenský vozeň.

 83. Majstrovstvá sveta v 

ľadovom hokeji 2019 budú 

v dňoch 10. – 26. mája 

v Bratislave a Košiciach. 

Slovensko bolo jedným z 

možných kandidátov spo-

lu so Švajčiarskom, ktoré 

sa 12. januára 2015 vzdalo 

kandidatúry. Na MS 2019 

sa vďaka postupu Veľkej 

Británie predstavia všetky 

krajiny, ktoré niekedy zís-

kali titul majstra sveta.

(bak, red, zdroj SZĽH)

Strážcovia prírody 
patrolujú v NPR Devínska Kobyla

Strážcovia príro-
dy v spoluprá-
ci s Policajným 

zborom SR patrolujú v 
týchto dňoch najmä na 
území Národnej prírod-
nej rezervácie Devín-
ska Kobyla. Vzhľadom 
na často opakované 
porušovanie zákona o 
ochrane prírody a kra-
jiny a konfl iktné sprá-
vanie návštevníkov 
Štátna ochrana prírody 
SR požiadala Políciu o 
súčinnosť.
 Cieľom spoločnej kon-

trolnej činnosti je pre-

vencia, usmerňovanie 

návštevníkov a riešenie 

protiprávnych konaní 

– porušovania platných 

predpisov na úseku ochra-

ny prírody a krajiny. Stráž-

covia prírody v Národnej 

prírodnej rezervácií De-

vínska Kobyla sa často 

stretávajú s ľudskou bez-

ohľadnosťou voči prírode a 

chráneným druhom rastlín 

a živočíchov.

 Neznámi páchatelia 

podľa strážcov ničia aj zá-

kazové označenie a upo-

zornenia pre návštevníkov. 

Územie NPR Devínska Ko-

byla je momentálne kon-

trolované a monitorované 

strážcami prírody na den-

nej báze.

(red) 

Zdroj a foto: SOP SR
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Gurmánska Bratislava
Vône a chute ulíc
Strúhaný tvarohový koláč
Každé ročné obdobie má 
svoje čaro a svoju vôňu. 
Tento čas keď už prichá-
dza jar mi pripomína 
ako beháme po vonku, 
po ihriskách a tešíme 
sa “prvým” teplejším sl-
nečným lúčom. Ak si 
aj vy chcete vychutnať 
spomienku na detstvo, 
upečte si tento strúhaný 
tvarohový koláč. Spája sa 
v ňom jemná chuť tva-
rohu a strúhaného kaka-
ového cesta. Niekedy je 
dobré ho vylepšiť aj o viš-
ne a tá chuť je naozaj je-
dinečná. Tento koláčik je 
výborný aj na druhý deň 
pretože tvaroh pustí šťa-
vu a je vláčnejší.

POTREBNÉ PRÍSADY
(ingrediencie sú na jeden 
klasicky plech)

Cesto: 400 g hladká múka 
150 g práškový cukor 
250 g maslo (za mňa Rajo) 
1ks prášok do pečiva 
1 žĺtok 
4 PL kakaa
Tvarohová plnka: 750 g
jemného tvarohu (ja 

osobne dávam polku jem-
ný a polku hrudkový) 
200 g práškový cukor 
1 vanilkový cukor 
citrónová kôra 
3 žĺtky 
4 bielky

POSTUP:
Zmiešame si múku, cu-
kor, maslo, kypriaci prá-
šok, 1 žĺtok a kakao ruč-
ne na jemné kompaktné 
cesto, ktoré rozdelíme na 
polovicu a dáme zachla-
diť do chladničky na cca 
1 hodinu. Medzitým si 
pripravíme plnku: tvaroh, 
práškový cukor, žĺtka, cit-
rónovú kôru a vanilkový 
cukor si vymiešame. Zo 4 
bielkov si ušľaháme sneh, 
ktorý jemne primiešame 
k tvarohovej plnke. Plech 

si vymastíme a vysypeme 
múkou, alebo vyložíme 
papierom na pečenie. 
Prvú polovicu cesta na-
strúhame, rozotrieme 
tvarohovú plnku a na pln-
ku nastrúhame druhú po-
lovicu cesta. Pečieme na 
180 st. Približne 40minút. 
Pripravte si ku koláčiku 
čaj alebo kávičku a spo-
mínajte ako ste aj vy “lie-
tali” po vonku. 

Dobrú chuť Vám praje 
Alex a Maty

Recept pripravili 

Alex and Maty Home 
made
Sme malá pekárnič-
ka s veľkým srdcom, 
ktorá chce dopriať 
každému lásku na 
prvé zahryznutie. 
Našu tvorbu nájdete 
aj na www.alexamaty.
sk alebo cez fb: Alex a 
Maty. Pre objednávky 
nás môžete kontakto-
vať na 0905 212 375.

Viva House Coff ee & Wine 
– oáza harmónie na Prievozskej
Nie nadarmo sa vraví, 
že doma chutí najlepšie. 
Avšak určite nie je na za-
hodenie, keď si domácu 
pohodu vieme dopriať aj 
niekde inde. My sme pre 
vás takéto miesto našli - 
Viva House Coffee & 
Wine.
 Táto malá útulná ka-
viarnička nachádzajúca sa 
v areáli výstaviska (bývalá 
Alza na Prievozskej 18) 
vás privíta vonkajšou tera-
sou, kde si môžete vychut-
nať  posedenie v teplých 
mesiacoch roka. Keď vstú-
pite dnu, očarí vás prí-
jemne zariadený interiér 
ponúkajúci posedenie ako 
doma v obývačke. Pohodl-
ná pohovka a vysoké čalú-
nené kreslá si vás získajú 
natoľko, že sa nebudete 
mať chuť z nich postaviť. 
 Štýlovo pôsobí určite 
aj to, že mnoho dopln-
kov v kaviarničke dostalo 
„druhú šancu“. Či už staré 
tehly, ktoré by vedeli písať 
svoj vlastný príbeh, dreve-
né lampy a rámy obrazov 
dotvárajú atmosféru, kto-
rá vo vás vyvolá pocit po-

hody. Viva House Coff ee 
& Wine na Prievozskej 
však ponúka ďaleko viac. 
Príjemná a vždy usmiata 
obsluha, výborná káva, 
ale hlavne zdravé dobroty, 
ktoré pre kaviareň pripra-
vuje šikovná cukrárka z 
Alex a Maty Home made. 
 V kaviarni stavajú kva-
litu nad kvantitu a koláči-
ky, ktoré vyberajú do po-
nuky získavajú pravidelne 
rôzne ocenenia na pre-
stížnych súťažiach.  Kráľ 
medzi koláčikmi, ktorý 
získal na súťaži o najlepší, 
najzdravší a najzaujíma-
vejší  koláč „čoko-kokos“ 
1. miesto, si určite zami-

lujete. Už len 
ochutnať. 
 Navyše, 
potešia určite 
viac ako pria-
teľské ceny 
a taktiež mož-
nosť parko-
vania priamo 
pred kaviar-
ňou. No a čo 
by to bolo za 
kaviareň bez 
príbehu? Ten-
to sa viaže 

k mladej pani majiteľke, 
ktorá precestovala svet, 
kde zistila, že na to, aby 
vytvorila miesto, kde sa 
budú ľudia cítiť dobre a 
jeho návšteva sa stane sú-
časťou ich dňa, netreba 
vymýšľať miešané drinky 
z neznámych alkoholov 
alebo ponúkať 20 druhov 
kávy, či sektu. Na svo-
jich cestách pochopila, že 
najpodstatnejšie je, aby 
priestor mal dušu a správ-
nu energiu. Pre niekoho 
klišé, vo Viva House reali-
ta. Kto nevyskúšal, nemô-
že namietať. Treba zažiť. 

v predajniach

NEW
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Návrat Slovana na Tehelné pole: Interesantný, mrazivý, veľ kolepý
Interesantný, mrazivý, 

veľkolepý. Takýmito 
prívlastkami hodnotili 
návrat Slovana na Te-
helné pole fanúšikovia 
i hráči. Nielen súčasní 
futbalisti, ktorí oblie-
kajú dres Slovana ho-
vorili po zápase o tom, 
že nový štadión zmení 
celý klub.
 Symbolický kľúč pre-

bral 3. marca 2019 Ale-

xander Vencel starší spolu 

s najmladším hráčom prí-

pravky Slovana. Asistoval 

im generálny riaditeľ klu-

bu Ivan Kmotrík ml. „Ve-

rím, že tento nový štadión, 

ktorý je najmodernejší 

na Slovensku, bude písať 

krásne príbehy, tak ako ich 

písalo staré Tehelné pole. 

Som veľmi rád, že sa ten-

to stánok postavil a som 

nesmierne šťastný. Všetci, 

ktorí sme stáli v stredovom 

kruhu pred zápasom, sme 

nesmierne radi,“ povedal 

Vencel.

 Pred zápasom so Spar-

takom Trnava, poďakovali 

funkcionári klubu hráčom, 

ktorí zaplnili ihrisko vo 

veľkom počte. Alexander 

Horváth sa divákom pri-

hovoril prostredníctvom 

videa na veľkoplošnej 

obrazovke. Bol to práve 

Horváth, ktorý ako kapi-

tán prebral v stredu večer 

21. mája 1969 z rúk vte-

dajšieho prezidenta UEFA 

Gustava Wiederkehra tro-

fej v Pohári víťazov pohá-

rov na Štadióne svätého 

Jakuba v Bazileji. Slovan 

vo fi nále zdolal FC Barce-

lona 3:2 a postaral sa zatiaľ 

o najväčší triumf v histórii 

klubu. "Som veľmi smutný, 

že nemôžem byť s vami, 

ale zdravotný stav mi to 

nedovoľuje. Ale všetkých 

pozdravujem a verím, že 

sa ešte stretneme," povedal 

Horváth, ktorý žije v Bel-

gicku už 48 rokov.

 Na trávniku pred zápa-

som odovzdali pamätné 

dresy hráčom ako Dušan 

Galis, Fabio Nigro, Róbert 

Vittek, Ján Zlocha, Ján 

a Jozef Čapkovičovci, Šte-

fan Maixner, Jozef Majoroš 

a mnohým ďalším. Niekto-

rých si pamätá aj Dávid 

Strelec, sedemnásťročný 

útočník Slovana. Možno aj 

preto dostal v zápase proti 

Trnave možnosť nasať at-

mosféru derby pred vypre-

daným hľadiskom. Tréner 

Martin Ševela ho poslal 

na trávnik v 77. minúte. 

"Uvedomujem si, čo bývalí 

hráči pre klub urobili. Na 

niektorých som sa chodil 

pozerať, som Bratislavčan, 

hrávam za Slovan od šies-

tich rokov. Takže si pamä-

tám niektorých hráčov, 

ktorí boli na ploche. Patrí 

im veľká vďaka a veľký reš-

pekt," povedal Strelec pre 

TASR.

 Návrat Slovana na Te-

helné pole sa napokon do 

histórie zapísal aj iným 

spôsobom. Na najslávnej-

šie slovenské derby zavíta-

lo 22.500 fanúšikov. Dote-

rajšie historické maximum 

bolo 22.354 divákov, tak-

tiež na dueli Slovan Brati-

slava - Spartak Trnava (3:1) 

ešte na starom Tehelnom 

poli v sezóne 1996/1997. 

"Pre toto hrám futbal. 

Hovoril som, že hrať na 

Pasienkoch bola katastro-

fa. Toto bolo neskutočné. 

Skvelá atmosféra, bol pre 

mňa zážitok, počuť skan-

dovať moje meno. Nový 

štadión zmení celý klub. 

Pre každý tím bude veľmi 

ťažké odvážať si z Tehel-

ného poľa body," uviedol 

Andraž Šporar, ktorý šta-

dión pokrstil dvomi gólmi 

a Slovan vyhral nad Trna-

vou 2:0.

(tasr)

Foto: Ján Luky

POMÔŽTE NÁM
VYRÁSŤ

VIAC INFO NA  WWW.HCSLOVAN.SK

MS v ľadovom hokeji propagujú aj cudzinci žijúci na Slovensku
Pred blížiacimi sa 

2019 IIHF MS v 
ľadovom hokeji sa 
odprezentujú uspo-
riadateľské mestá 
Bratislava a Košice 
štýlovo a vtipne. 
 V krátkych video-po-
zvánkach rodáci z krajín 
zúčastňujúcich sa šam-
pionátu pozývajú v ich 

rodnom jazyku nielen 
na hokej, ale aj na náv-
števu našich najväčších 
miest. Sprievodcu im 
pri tom robí moderátor 
Sajfa so zaujímavými in-
formáciami o turisticky 
atraktívnych lokalitách. 
„Našim cieľom bolo vy-
tvoriť niečo zaujímavé, 
čím podporíme hokejové 

majstrovstvá sveta a zá-
roveň predstavíme mestá 
a miesta, kde sa tohto-
ročný šampionát koná. 
Fanúšikovia k nám pri-
cestujú prioritne za ho-
kejom, no naša krajina 
im toho môže ponúknuť 
oveľa viac. V spolupráci s 
renomovanou reklamnou 
agentúrou sme vytvori-

li 16 videí. Osem z nich 
pomáhala vytvoriť orga-
nizácia Bratislava Tourist 
Board a sú v nich zachy-
tené lokality v Bratislave, 
na ďalších ôsmich vide-
ách sa zasa podieľala ko-
šická organizácia. Videá 
budú prioritne využíva-
né na sociálnych sieťach, 
no prejavila o ne záujem 

i medzinárodná hokejo-
vá federácia IIHF, kto-
rej sa nápad veľmi páči,“ 
priblížil marketingový 
manažér 2019 IIHF MS 
v ľadovom hokeji Lukáš 
Donoval. 
 Na zaujímavých 
miestach ako Bratislav-
ský hrad, Devín, nábrežie 
Dunaja, Slovenské ná-

rodné divadlo, Sad Janka 
Kráľa, múzeum Danu-
biana a ďalších sa cudzin-
ci žijúci u nás prihovárajú 
k svojmu národu a pozý-
vajú fanúšikov na zápasy 
a návštevu nášho hlavné-
ho mesta aj mimo hlavnej 
sezóny. 

(red)
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