
d e n n é  a k t u a l i t y  n a  w w w. b a k u r i e r . s k

19. jún 2019 I Ročník  X I I I .  I  č ís lo  06  I  ZADARMO I  facebook.com/BAkur ier

Mestskí poslanci odsúhlasili americkej ambasáde prenájom pozemkov 
– plot na Hviezdoslavovom námestí zostáva

Mesto Bratislava 
prenajme Veľ-
v y s l a n e c t v u 

Spojených štátov ame-
rických v SR 1318 met-
rov štvorcových mest-
ských pozemkov pred 
budovou ambasády na 
Hviezdoslavovom ná-
mestí.

 Tá ich využíva od roku 
2005 ako svoju bezpeč-
nostnú zónu, ktorú tvorí 
oplotenie, pevné oceľové 
stĺpiky, bariérové kvetiná-
če či vysúvateľná bariéra 
pre autá. Rozhodli o tom 
koncom mája bratislavskí 
mestskí poslanci. Mest-
ské zastupiteľstvo (MsZ) 

v predchádzajúcom voleb-
nom období pritom opa-
kovane neschvaľovalo am-
basáde návrh na prenájom 
pozemkov. Uzatvorením 
zmluvy o nájme pozemkov 
sa má majetkovoprávne 
zabezpečiť užívanie bez-
pečnostnej zóny americké-
ho veľvyslanectva na ďalšie 

obdobie a stanoviť výška 
nájomného. Bratislavskí 
mestskí poslanci schválili 
prenájom mestských po-
zemkov na šesť rokov za 
481 070 eur ročne. Z toho 
360 802 eura (75 percent) 
uhradí veľvyslanectvo 
hlavnému mestu a 120 267 
eura (25 percent) uhradí 

ambasáda mestskej časti 
Staré Mesto. 
 "Nájomca platí nájom 
jedno euro za m2 na deň 
po dobu šiestich rokov do 
dňa účinnosti nájomnej 
zmluvy. Potom nájomca 
zaplatí nájomné v sume 
0,03 eura do konca ná-
jomného vzťahu," píše sa 

v uznesení. Podmienkou 
je, že nájomnú zmluvu veľ-
vyslanectvo podpíše do 60 
dní od schválenia uznese-
nia v mestskom zastupiteľ-
stve. V prípade, že sa tak 
nestane, uznesenie stratí 
platnosť.

(pokračovanie na str. 5)

Magio pláž na Tyršovom 
nábreží má zelenú budúcnosť

Bez slamky piješ 
rýchlejšie... Aj 
takto sa chce svo-

jim návštevníkom priho-
várať tohtoročná Magio 
pláž.
 V poradí 13. ročník 
mestskej pláže prináša náv-
števníkom Tyršovho nábre-
žia úplne nový koncept za-
meraný na zodpovednosť 
voči životnému prostrediu. 
Slovak Telekom chce uká-
zať, že tráviť voľný čas, za-
bávať sa, aj pracovať sa dá 
aj zodpovedne. Magio pláž 
sa vzdáva jednorazových, 
nerecyklovateľných plastov 
a dáva zelenú zálohova-
ným pohárom. Po novom 
návštevníci Magio pláže 
nedostanú do drinku auto-

maticky plastovú slamku, 
v prípade záujmu si môžu 
kúpiť jej ekologickejšiu al-
ternatívu - papierovú slam-
ku.
 Celý koncept naskočil 
na vlnu „života bez odpa-
du“. Preto tento rok prichá-
dza s novinkou, vďaka kto-
rej budú návštevníci zvyšky 
jedál spolu s kompostova-
teľným riadom a príborom 
vhadzovať do nádoby na 
Magio bioodpad. Bioodpad 
z Magio pláže sa premení 
na kompost a elektrickú 
energiu prostredníctvom 
spracovania v elektrickom 
kompostéri a v bioplynovej 
stanici. 

(pokračovanie na str. 2)

Hokejový 
šampionát
prekonal rekordy

Súboje bratislav-
skom zimnom 
štadióne Ondre-

ja Nepelu a v košickej 
Steel aréne videlo viac 
než 450-tisíc divákov. 
„Návštevnosť 2019 IIHF 
majstrovstiev sveta 
v ľadovom hokeji preko-
nala naše očakávania. 
V roku 2011 štadióny 
v Bratislave a Košiciach 
navštívilo 406-tisíc ho-
kejových fanúšikov. Sme 

veľmi radi, že sa nám toto 

číslo podarilo prekonať už 

po štvrťfi nálových súbo-

joch. Rozhodnutie odohrať 

zápasy slovenskej reprezen-

tácie v Košiciach bolo dob-

rým rozhodnutím. Náv-

števnosť v oboch halách 

bola vysoká. Súboje v Ko-

šiciach videlo spolu takmer 

185-tisíc ľudí, pričom až 9 

zápasov bolo vypredaných. 

V Bratislave si cestu na šta-

dión doteraz našlo takmer 

270-tisíc fanúšikov, vypre-

daných bolo 17 zápasov 

a tento počet sa po posled-

nom hracom dni zvýši na 

19,“ povedal riaditeľ organi-

začného výboru 2019 IIHF 

MS Igor Nemeček.

 Slovensko sa na pár dní 

premenilo na hokejovú re-

publiku aj vďaka ofi ciálnym 

fanzónam 2019 IIHF MS 

pri bratislavskom Istropo-

lise a v košickom Kultur-

parku. Jednotlivé zápasy 

a skvelú atmosféru šampi-

onátu si v nich vychutnalo 

viac ako 230-tisíc fanúšikov. 

 Na v poradí druhých 

majstrovstvách sveta na 

Slovensku sa predstavilo 

120 hráčov zo zámorskej 

NHL, čo je najvyšší po-

čet za posledných 5 rokov. 

Akreditovaných bolo viac 

ako 11-tisíc ľudí. Prenosy 

z hokejových zápasov vide-

lo viac ako 1,3 miliardy di-

vákov v 166 krajinách sveta. 

V súvislosti s 2019 IIHF MS 

organizačný výbor zorga-

nizoval 25 tlačových kon-

ferencií a brífi ngov a vydal 

viac ako 50 tlačových správ. 

(red)

Výsledky prvých výberových konaní 
do mestských spoločností

Tohtoročnú pláž slávnostne otvoril svetoznámy virtuóz Filip Jančík v sprievode známych 

tvárí, ktoré prezentovali modely z recyklovateľných materiálov.              foto ST

Projekt 
Sadni si! 
vyvoláva pár 
otázok

Osloví aj Brati-
slavčanov ale-
bo len turistov 

a cudzincov? Projekt 
Sadni si!, ktorý nedáv-
no predstavilo hlavné 
mesto, skúša magis-
trát zatiaľ na Primaci-
álnom námestí.  Mno-
hým sa roztrúsené 
stoly a stoličky (tzv. 
sety) na námestí nepá-
čia, pôsobia ako päsť 
na oko. Je to ale vec 
vkusu a názoru. 
 Budúcnosť so skú-
senosťami ukáže, či je 
Bratislava na takýto spô-
sob vypĺňania verejné-
ho priestoru stavaná a či 
voľné sedenie na uliciach 
a námestiach bude mať 
svoje opodstatnenie. Všet-
ko má svoje za i proti. Vec 
má množstvo rozporov 
i rôznych pohľadov. 
 Na magistrát sme sa 
v tejto súvislosti obrátili 
s niekoľkými otázkami. 
Pýtali sme sa, či tam, kde 
mesto chce dať stoličky 
a stoly, zakaždým pribud-
nú aj mobilní predajcovia 
kávy z „bicykla“?  Odkedy 
je totiž mobilné sedenie 
na Primaciálnom námestí, 
pribudol tam „Pán Králí-
ček“. Vzhľadom na to, že 
v Bratislave pôsobí po-
dobných spoločností viac, 
chceli sme vedieť či oslo-
vili iba túto spoločnosť, 
alebo aj ostatné? 
 Mesto okrem iného 
uviedlo, že:„...požiadavka 
spoločnosti "Pán Králi-
ček" umiestniť svoj stánok 
na Primaciálne námestie 
prišla skôr ako pridanie 
voľného sedenia. Zabratie 
verejného priestranstva 
funguje podľa doterajších 
pravidiel, kedy mesto ne-
reguluje, ktorá spoločnosť 
zaberie svojou mobil-
nou prevádzkou verejný 
priestor. Reguluje iba na 
základe technických mož-
ností verejného priestran-
stva“. 

(pokračovanie na str. 6)

V u p l y n u l ý c h 
dňoch sa skon-
čili výberové ko-

nania na predsedov 
predstavenstiev do 
spoločností Doprav-
ný podnik Bratislava, 
a. s., Odvoz a likvidá-
cia odpadu, a. s., Bra-
tislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s. Zastu-
piteľstvo bude fi nálne 
rozhodovať o Martino-
vi Rybanskom, Petrovi 
Olajošovi, Martinovi 
Maslákovi a Matejovi 
Dobšovičovi.
 Výberová komisia sa 

zhodla na víťazoch. Mená 

posunula primátorovi, 

ktorý sa stotožnil s jej od-

poručeniami. Defi nitívne 

o nových šéfoch mestských 

spoločností a organizácií 

rozhodnú mestskí poslan-

ci. Komisie odporučili 

primátorovi navrhnúť na 

mestskom zastupiteľstve 

Martina Rybanského za 

predsedu predstavenstva 

DPB. Za predsedu pred-

stavenstva OLO Marti-

na Masláka, za predsedu 

predstavenstva BVS Petra 

Olajoša a na post riaditeľa 

organizácie Mestské lesy 

v Bratislave Mateja Dobšo-

viča.

(pokračovanie na str. 6)
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(Dokončenie zo str. 1)

Odhadom by sa tak malo 

počas trvania Magio plá-

že vyprodukovať až 13200 

kWh elektrickej energie, 

čo predstavuje napríklad 

zohriatie vody pre pri-

bližne 792 000 šálok kávy 

alebo kompletné pokrytie 

elektrickej energie pre pri-

bližne 264 domácností na 

1 mesiac. Aj takýmto spôso-

bom chce Slovak Telekom 

prispieť k minimalizovaniu 

odpadu, ktorý mestská pláž 

každý rok počas leta vypro-

dukuje.

Brány Magio pláže, 
sa pre verejnosť otvorili 
v piatok 14. júna a let-
ná atmosféra bude pri 
nábreží Dunaja pulzovať 
do nedele 1. septembra. 

 (red, foto: Br. kuriér)

Magio pláž na Tyršovom 
nábreží má zelenú budúcnosť

Hlavné námestie: Koncom mája mal plot zmiznúť, magistrát predĺžil povolenie do konca júna
Napriek prísľubom, že 
do konca mája majú byť 
zmeny na Maximiliáno-
vej fontáne dokonče-
né, nedôstojný plot (už 
počmáraný) okolo tohto 
bratislavského skvos-
tu, stále špatí jedno 
z najmalebnejších 
historických námestí 
v hlavnom meste.
 Povolenie na zvláštne 

užívanie miestnej komuni-

kácie vydalo Hlavné mesto 

SR Bratislava. Najskôr bolo 

povolenie na dobu do 30. 

mája 2019. Pýtali sme de, 

kedy plot zmizne a kedy 

budú dokončené zmeny na 

Maximilánovej fontáne? 

Prečo sa mešká? 

Ako nás magistrát in-
formoval, oplotenie má 

prioritne bezpečnostný 

charakter. Mestská organi-

zácia GIB požiadala hlavné 

mesto o predĺženie povo-

lenia na jeho umiestnenie, 

keďže práce na fontáne pre-

biehajú. V zmysle Zmluvy o 

dielo majú byť práce ukon-

čené do 30. júna 2019.

 Mesto ďalej uviedlo, že 

v rámci prvej etapy boli 

reštaurované všetky ku-

busy. Zároveň tak bol vy-

menený kubus chlapcov s 

delf ínmi za pôvodný kubus 

s cikajúcimi chlapcami. 

Tieto práce mali byť ukon-

čené do konca mája. „Stihli 

sme ich však skôr a mohli 

sme začať hneď s druhou 

etapou rekonštrukcie, v 

rámci ktorej sa má odstrá-

niť vonkajší prstenec z roku 

2005 a na východnej a zá-

padnej strane fontány majú 

byť vybudované schodíky,“ 

dodal magistrát. 

 Zásadnou zmenou Ma-

ximiliánovej fontány je od-

stránenie obruče, na ktorej 

najmä v letnom období 

sedávali návštevníci mesta 

pri vode. Na našu dávnejšiu 

otázku, či sa k danej zme-

ne konala verejná diskusia, 

mesto neodpovedalo.

 Chceli Bratislavčania 

túto zmenu a ak nie, ako to 

mohli dať najavo? Prečo sa 

o takýchto zásadných zme-

nách nehovorí s verejnos-

ťou? Mesto neodpovedalo 

ani na otázku, kto z odbor-

nej verejnosti kritizoval túto 

obruč okolo fontány. Vie sa 

len, že zmeny ešte minulý 

rok iniciovala organizácia 

Mestský ústav ochrany pa-

miatok, (MÚOP), ktorej 

riaditeľom je Ivo Štassel. 

Rekonštrukciu zabezpeču-

je Generálny investor Bra-

tislavy. Pripomíname, že 

mramorový múrik využí-

vali nielen turisti na fotenie 

sa, ale aj domáci obyvatelia 

napríklad ako „lavičku“ pri 

rôznych kultúrnych podu-

jatiach, či na ovlaženie sa 

pri horúčavách. Okruh 

i bazén s vodou zatraktívnil 

fontánu a dal jej aj neste-

rilný spoločenský rozmer. 

Práve ten sterilný charakter 

má napríklad fontána Žena 

s krčahom, na vedľajšom 

Františkánskom námestí. 

O túto fontánu ale nie je 

a nikdy nebol taký spolo-

čenský a historický záu-

jem...ako o Maximiliánovu.

 Potom, ako sa obyvatelia 

a najmä návštevníci hlavné-

ho mesta, museli dlhé me-

siace pozerať na nezakrytú 

obhorenú fasádu domu na 

Hlavnom námestí, ktorú 

minulý rok poškodil po-

žiar, musia sa už mesiace 

pozerať na nevkusné oplo-

tenie, ktoré bolo postavené 

v marci. Podobným oplo-

tením sa obkolesujú bež-

né stavby na sídliskách... 

Najmä v historickej časti 

mesta by zodpovedné in-

štitúcie nemali pripustiť, 

aby bol verejný historický 

priestor počas stavebných, 

rekonštrukčných, či reštau-

račných prác, zabezpeče-

ný necitlivým ohradením, 

či iným prenosným mobili-

árom, aj keď len dočasným. 

Navyše, všetci majú plno 

rečí o tom, ako chce Brati-

slava turisticky napredovať 

a zaujať.

 Podobné drobnosti ju 

ale môžu zrážať na úroveň 

rozvojových miest. Hlavné 

námestie je malým histo-

rickým klenotom Bratisla-

vy, ktorým ročne prejdú 

státisíce turistov, nezaslúži 

si lepšie zaobchádzanie...?

(rl, red, foto BK)

Vandalizmus: Nevkusné čmáranice namiesto grafi ti v centre mesta

Najnovšie sú poč-
márané budovy aj 
na Námestí SNP, 

či v niektorých častiach 
historického jadra Bra-
tislavy. Grafi ti, či spre-
jerstvo, je stále problé-
mom Bratislavy. Určité 
skupiny v spoločnosti 
ale už grafi ti uznáva-
jú ako umenie.  No to, 
čo tak často objavuje 
na stenách budov, vo 
vozidlách MHD či na 
ďalších viditeľných ve-
rejných miestach, ume-
ním určite nie je. Je to 
skôr frustrácia a zmätok 
v duši. Vandalizmus.
 Na námestí SNP, pri 
Starej tržnici, „krášli“ roh 
budovy, v ktorej sídli jedá-
leň Jakub, grafi ti. Ale opäť 
- ide o nevkusné čmáranice 
a poškodzovanie fasády 
tohto objektu. „Dielko“ 
iného druhu vzniklo kúsok 
odtiaľ, na Treskoňovej uli-
ci. Čmárači sa v centre 
realizujú aj na rohu Špitál-
skej a Mariánskej, ale aj na 
mnohých iných miestach. 
V každom prípade ide 
o centrum mesta, kde chodí 
množstvo turistov. 
 Hovorca magistrátu Pe-
ter Bubla nás informoval, 
že hlavné mesto zabezpe-
čuje odstraňovanie grafi -
tov priebežne počas celého 
roka z inžinierskych objek-
tov, ktoré patria do správy 
mesta, t. j.  z oporných mú-
rov, mostov, v podchodoch. 
„V máji sa čistili bratislav-
ské mosty Apollo, Starý 
most, Most SNP, nájazdy 

na Prístavný most vrátane 
odstraňovania grafi tov“.
 Okrem toho hlavné 
mesto poskytuje fi nančný 
príspevok na odstraňova-
nie nelegálnych grafi tov 
na budovách a objektoch, 
ktoré nie sú v jeho správe 
a  ktoré môžu využiť ma-
jitelia a správcovia svojich 
nehnuteľností. Na odstra-
ňovanie grafi tov a antigrafi -
tový náter boli v roku 2019 
schválené fi nančné pro-
striedky vo výške 150 000 
eur. V roku 2018 rozdelilo 
mesto fi nančný príspevok 
na odstraňovanie grafi tov 
medzi 60 žiadateľov.
 Pripomíname, že Brati-
slava prenajala na rok voľ-
né plochy na legálne gra-
fi ti. Vo februári tohto roka 
o tom rozhodlo mestské 
zastupiteľstvo. Ide o pilotný 
projekt, ktorého cieľom je 
znížiť rozsah nelegálnych 

grafi ti plôch v hlavnom 
meste, vytvoriť systém vy-
užívania plôch na grafi ti a 
zlepšiť komunikáciu a spo-
luprácu s grafi ti komunitou. 
Medzi vybranými siedmimi 
plochami sú zväčša mosto-
vé piliere, ktoré sa nachá-
dzajú na území Bratislavy 
a sú v správe samosprávy. 
Mesto prenajalo záujem-
com plochy na mostoch na 
Romanovej ulici, na Panón-
skej ceste - Janíkov dvor, na 
Slovnaftskej či Popradskej 
ulici.
 "V zmluve o výpožičke 
sa záujemca zaviaže vytvo-
riť na vypožičaných plo-
chách grafi ti maľbu, plochy 
riadne využívať, zabezpe-
čovať poriadok a čistotu 
okolia, odstraňovať han-
livé a pohoršujúce maľby 
na vlastné náklady a starať 
sa o celý predmet výpo-
žičky tak, aby sa skultúrnil 

a skrášlil majetok mesta," 
píše sa v zámere. Mestské 
plochy budú poskytnu-
té výlučne pre vytvorenie 
legálnej maľby, pre grafi ti 
umenie spojené s tvorivými 
aktivitami street art umel-
cami. 
 „Je predpoklad, že sa 
zníži nelegálna tvorba 
a zamedzí sa vytváraniu 
vulgarizmov na mestských 
plochách,“ tvrdí v zámere 
hlavné mesto. Zákon hovo-
rí, že „Kto poškodí cudziu 
vec tým, že ju postrieka, 
pomaľuje, popíše farbou 
alebo inou látkou, potrestá 
sa odňatím slobody až na 
jeden rok. 
 Odňatím slobody na 
šesť mesiacov až tri roky sa 
páchateľ potrestá, ak spá-
cha čin uvedený v odseku 1 
a spôsobí ním väčšiu škodu, 
alebo z osobitného motívu.“ 

(rl, red, foto BK)

Polícia opäť upozorňuje seniorov: 
Nestaňte sa obeťami podvodníkov

Polícia opakovane upo-
zorňuje občanov, najmä 
seniorov, aby nepožičiavali 
peniaze osobám, ktoré ne-
poznajú. Môže ísť o pod-
vodníkov a zlodejov. 
 V ostatnom období sú 
zaznamenávané prípady, 
kedy neznáme osoby (pá-
chatelia) volajú starším 
osobám a predstavujú sa 
nielen ako ich príbuzní 
alebo známi (vnuk, syn, 
brat, sused, spolužiak, ka-
marát) a žiadajú požičať 
peniaze na rôzne účely, 
ale tiež ako lekári. Senio-
rov kontaktujú telefonicky 
v neskorých nočných ho-
dinách alebo skorých ran-
ných hodinách a oznámia 
im, že ich príbuzný spôso-
bil dopravnú nehodu, leží 
v nemocnici, nemôže ko-
munikovať, lebo si pri 

nehode odhryzol jazyk 
a súrne potrebuje peniaze. 
Páchatelia volajú niekoľko-
krát za sebou, aby znemož-
nili seniorovi preveriť, či 
skutočne volá ich príbuz-
ný. Žiadajú, aby peniaze 
poslali po taxikárovi alebo 
poslali neznámej osobe 
cez službu Western Union, 
príp. ich osobne priniesli 
na určené miesto a odo-
vzdali osobe, ktorá zariadi 
všetky potrebné veci, naj-
mä to, že nehoda  nebude 
hlásená polícii. 
Policajný zbor preto 
upozorňuje seniorov, 
aby si vždy overili, či 
naozaj ich telefonicky 
kontaktuje ich príbuzný 
alebo lekár, či iná oso-
ba, ktorá sa predstavila 
v telefóne.

 (red)
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Hlavné mesto začína s rekonštrukciou 
Karlovesko-dúbravskej radiály

Bratislavský ma-
gistrát oznámil, 
že modernizácia 

Karlovesko-dúbravskej 
radiály sa začína 22. 
júna. Do konca septem-
bra 2019 príde k výluke 
električiek od Moleco-
vej až po konečnú v Dú-
bravke.
 Kvôli prácam bude na-

sledujúce mesiace na via-

cerých miestach Karlovej 

Vsi a Dúbravky obmedze-

ná doprava, vrátane kom-

pletnej výluky električiek. 

Podľa magistrátu sa má 

cestovanie z konečnej elek-

tričiek v Dúbravke k  tunelu 

pod Bratislavským hradom 

skrátiť o 3 minúty aj vďaka 

preferencii električiek na 

všetkých križovatkách. Veľ-

ké prestupné uzly (zastávky 

Molecova a Damborského) 

budú riešené ako integro-

vané prestupné zastávky. 

 Dôjde k vybudovaniu 

nových nástupísk zastávok, 

vybavených osvetlenými 

prístreškami pre cestujú-

cich, s automatmi na vý-

daj cestovných lístkov, a aj 

s elektronickým informač-

ným systémom. Prístup 

k nim bude bezbariérový. 

Vjazd električiek do obra-

tiska v Karlovej Vsi bude 

umožnený aj zo smeru Dú-

bravka, čo prispeje k uľah-

čeniu riešenia náhradnej 

dopravy počas mimoriad-

nych odstávok električkovej 

premávky.

Výluky električiek a ná-
hradná doprava
 V prvej fáze rekonštruk-

cie od 22. júna 2019 do kon-

ca septembra 2019 príde 

k výluke električiek od Mo-

lecovej ulice až po konečnú 

v Dúbravke. Výluka elektri-

čiek v čase modernizácie 

Dúbravsko-Karloveskej ra-

diály bude riešená náhrad-

nou autobusovou dopravou 

(linka X5) a posilnením 

liniek 29, 83 a 84. Linka 

X5 bude v plnej miere za-

bezpečovať dopravu ces-

tujúcich zo zastávky Mo-

lecova (dočasnej konečnej 

zastávky električiek) ďalej 

do Karlovej Vsi a Dúbrav-

ky. V pracovných dňoch 

bude striedavo končiť jeden 

spoj v Karlovej Vsi a každý 

druhý spoj pôjde do Dú-

bravky, vďaka čomu bude 

v Karlovej Vsi interval me-

dzi spojmi 3 - 4 minúty. Cez 

voľné dni pôjdu v intervale 

7 - 8 minút všetky spoje až 

do Dúbravky. Po ukončení 

prvej fázy sa spustí doprava 

električiek na koniec Kar-

lovej Vsi a náhradná auto-

busová doprava (linka X5) 

bude ďalej zabezpečovať 

dopravu z karloveského ob-

ratiska ďalej do Dúbravky. 

 Dopravné obmedze-

nia počas modernizácie 

Dúbravsko-Karloveskej 

radiály sa budú týkať aj in-

dividuálnej automobilovej 

dopravy,  keďže kvôli ma-

nipulačným prácam bude 

spravidla  jeden zo štyroch 

jazdných pruhov zatvore-

ný. Všetka cestná doprava 

cez Karlovu Ves v smere 

z Dúbravky bude vedená 

v dvoch pruhoch a cestná 

doprava v smere do Dú-

bravky pôjde len jedným 

vyhradeným pruhom. Vý-

nimku budú tvoriť úseky, 

kde bude prebiehať rekon-

štrukcia podchodov (v 1. 

fáze podchod Borská a v 2. 

fáze podchod Damborské-

ho), kde bude celá cestná 

doprava presmerovaná do 

dvoch pruhov len na jednej 

strane električkovej tra-

te. V smere do Dúbravky 

bude aj pri jednom jazd-

nom pruhu umožnené in-

dividuálnej automobilovej 

doprave obiehať autobusy 

MHD v mieste ich zastá-

vok. Mesto v snahe elimi-

novať zápchy kvôli zvýšenej 

premávke áut z Dúbravky 

po ulici Janka Alexyho, 

bude na križovatke Lamač-

ská cesta/Janka Alexyho 

v smere z Lamača upravená 

prednosť v jazde pri odbo-

čení vľavo na diaľničný pri-

pájač. 

Znamená to, že obyva-
telia týchto mestských 
častí sa stále budú 
môcť napojiť na diaľnič-
ný obchvat (smer tunel 
Sitina), ale budú musieť 
dať prednosť vozidlám 
z Dúbravky. Magistrát 

preto odporúča využiť rad-

šej vjazd na diaľnicu v La-

mači (Bory). Tí, ktorí budú 

cestovať z Lamača v smere 

na Patrónku, budú môcť aj 

ďalej v nezmenenej podobe 

využívať spojenie po La-

mačskej ceste. Uvedené do-

pravné obmedzenie je časo-

vo ohraničené do skončenia 

modernizácie radiály v de-

cembri 2019.

 Modernizácia Dúbrav-

sko-Karloveskej radiály je 

po stavbe obchvatu D4/R7 

druhá významná dopravná 

stavba na území Bratislavy, 

ktorá si vyžiada veľkú zme-

nu v organizácii dopravy a 

viacero dopravných obme-

dzení, avšak vo výsledku 

prispeje k lepšej dopravnej 

situácii v hlavnom meste. 

Ďalšou takouto stavbou 

bude pripravované predĺ-

ženie električkovej trate 

do Petržalky s termínom 

ukončenia do roku 2023.

 Rekonštrukcia Karlo-

vesko-dúbravskej radiály 

bude pokračovať aj v roku 

2020. Na jar sa začnú práce 

v okolí tunela pod Hradom, 

pôjde najmä o výhybky 

a potom sa bude robiť úsek 

tunel - Molecova, v rám-

ci ktorého vznikne aj nový 

moderný prestupný termi-

nál na Molecovej ulici. Prá-

ce by v roku 2020 mali byť 

dokončené v septembri. 

(red, hmb, vizualizácie a 

obrázky: HMB)

Aké zmeny nás čakajú v trasovaní električiek kvôli 
rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej radiály? 

Zmenu trasovania 
všetkých elek-
tričiek na území 

Bratislavy počas prázd-
ninových mesiacov si 
vyžiadala nevyhnutná 
a neodkladná moderni-
zácia Dúbravsko-Karlo-
veskej radiály.
 Počas prázdninových 

mesiacov a v septembri 

budú podľa hlavného mes-

ta jazdiť električky smerom 

do Karlovej Vsi len po Mo-

lecovu ulicu a ďalej v smere 

do Dúbravky budú všetku 

dopravu zabezpečovať au-

tobusy MHD. „Keďže na 

zastávke Molecova nie je 

obratisko električiek, budú 

musieť trasu do Karlovej 

Vsi obsluhovať výlučne 

obojsmerné električky, kto-

ré však tvoria len menšiu 

časť vozidlového parku Do-

pravného podniku Bratisla-

va,“ uvádza magistrát. Ma-

gistrát pripomína, že trasu 

z Petržalky je z rovnakého 

dôvodu tiež možné pre-

vádzkovať iba obojsmerný-

mi električkami.

 Súčasný počet oboj-

smerných električiek však 

umožňuje premávku li-

niek s takýmito vozidlami 

iba medzi centrom mesta 

a Karlovou Vsou, resp. Petr-

žalkou. Hlavné mesto tvrdí, 

že kvôli zachovaniu inter-

valov medzi spojmi aj pre 

ostatné električky v mes-

te, si táto zmena vyžiada 

potrebu zreorganizovať aj 

trasy ostatných električko-

vých liniek. Počas prázdnin 

a v septembri bude po kaž-

dej radiále v zahustených 

intervaloch jazdiť jedna lin-

ka, a to do centra, kde bude 

možné prestúpiť na všetky 

ostatné električkové linky. 

Počty spojov na väčšine tra-

tí však zostanú zachované 

ako pri súčasnej organizácii 

liniek, alebo v niektorých 

prípadoch sa aj zvýšia.

V smere z Rače to bude 

linka č. 3, v smere z Ruži-

nova linka č. 9, v smere zo 

Zlatých pieskov linka č. 4 

a v smere z Petržalky linka 

č. 1. Tieto linky budú jazdiť 

len do centra mesta a na-

späť v 4 - 5-minútových 

intervaloch počas pracov-

ných dní a v 7 - 8-minúto-

vých intervaloch cez voľné 

dni.

V smere z Karlovej Vsi
bude jazdiť náhradná elek-

tričková linka X6 v interva-

loch 3 - 4 minúty v pracov-

ných dňoch a 7 - 8 minút 

cez voľné dni. Električku 

medzi Dúbravkou a  Mole-

covou ulicou nahradí auto-

busová linka X5 v interva-

loch 3 - 4 minúty v Karlovej 

Vsi a 6 - 8 minút z Dúbravky 

v pracovných dňoch a 7 - 8 

minút cez voľné dni. Okrem 

uvedených hlavných liniek 

bude naviac zachovaná aj 

premávka linky č. 2 ako 

doplnkovej linky medzi 

Hlavnou stanicou a ŽST 

Nové Mesto s intervalom 

15 minút. Nové linky sú 

navrhnuté tak, aby na trase 

každej linky bola zastáv-

ka, ktorá umožní prestup 

na linku do ktorejkoľvek 

inej mestskej štvrte. Hlav-

ným prestupným uzlom sa 

stane Kamenné námestie 

a Námestie SNP, kde bude 

možné prestúpiť na všetky 

ostatné električkové linky 

v priemere do 2,5 minúty. 

 Náhradná električková 

linka X6 z Karlovej Vsi bude 

premávať okruhom oko-

lo historického centra - do 

centra cez nábrežie a z cen-

tra cez tunel. Bez prestupu 

tak bude možné dostať sa 

do významných uzlov Most 

SNP, Šafárikovo nám. a Ka-

pucínska/Zochova. Dlhšia 

trasa z Karlovej Vsi na Ka-

pucínsku bude kompenzo-

vaná výrazne kratším čaka-

ním na spoje - v priemere 

1,5 minúty v rannej špičke. 

(red, hmb)

DPB kúpi 12 ojazdených autobusov
DPB, a.s., obstaráva 12 
ojazdených kĺbových 
autobusov. Ako tvrdí 
bratislavský mestský 
dopravca, rýchle ob-
staranie je nevyhnutné 
z dôvodu navýšenia 
kapacity kĺbových au-
tobusov počas výluky 
električkovej dopravy 
z dôvodu modernizácie 
Karlovesko – dúbrav-
skej radiály.
 DPB má záujem obsta-

rať ojazdené kĺbové auto-

busy s naftovým motorom, 

avšak v dobrom technic-

kom stave. Obstarávanie 

je na 6 ks štvordverových 

a 6 ks trojdverových au-

tobusov. Celková kúpna 

cena týchto 12 autobusov 

sa odhaduje na menej ako 

polovicu kúpnej ceny jed-

ného nového podobného 

typu autobusu. Odhado-

vaná kúpna cena všetkých 

12 kusov autobusov je cca 

132 300 eur bez DPH, pri-

čom kúpna cena jedného 

autobusu na základe ce-

nového prieskumu, ktorý 

si DPB urobil, by mala byť 

v priemere cca 11-tisíc eur 

bez DPH. Finálna kúpna 

cena bude známa až na zá-

klade predložených ponúk 

od uchádzačov. 

 Dopravný podnik uvá-

dza, že počas modernizácie 

Karlovesko – dúbravskej 

radiály sa predpokladá na-

výšenie kĺbových autobu-

sov až o 20 kusov v celom 

meste. Kĺbové autobusy 

budú nasadzované do pre-

mávky denne, aby mohol 

DPB zabezpečiť komfort-

nú prepravu cestujúcej ve-

rejnosti. Tieto obstarané 

autobusy budú nasadené aj 

na iné linky MHD v mes-

te. Všetkých 12 ojazdených 

autobusov, ktoré má DPB 

záujem obstarať budú níz-

kopodlažné a následne 

nahradia vysokopodlažné 

staré autobusy typu Karo-

sa. DPB robí opatrenia na 

zefektívnenie starších au-

tobusov, avšak fi nálne za-

bezpečenie komfortu pre 

cestujúcu verejnosť príde 

v podobe nových 80 kĺbo-

vých autobusov, ktoré DPB 

plánuje obstarať v blízkej 

budúcnosti a v súčasnej 

dobe pripravuje vyhlásenie 

verejného obstarávania. Po 

dodaní nových autobusov 

sa staré autobusy z vozidlo-

vého parku postupne vyra-

dia a nahradia týmito nový-

mi.

(red)
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Niektorí poslanci majú námietky voči 
developerskému projektu Vydrica

Niektorí brati-
slavskí mestskí 
poslanci majú 

námietky voči plánova-
nému developerskému 
projektu Vydrica, ktorý 
má vyrásť pod Brati-
slavským hradom na 
Nábreží armádneho ge-
nerála Ludvíka Svobo-
du v Bratislave, v tesnej 
blízkosti Mosta SNP.
 Prezentované výško-

vé riešenie budov podľa 

poslancov nerešpektuje 

ciele schválené v územnom 

pláne zóny či zámer v plnej 

miere nerefl ektuje súčasné 

ekologické štandardy. Ná-

mietky k projektu vzniesli 

dve mestské komisie, a to 

kultúrna komisia a komisia 

územného a strategické-

ho plánovania, životného 

prostredia a výstavby. Ako 

podotýkajú, z prvých vizu-

alizácií si poslanci odniesli 

prevažne kladný dojem, 

zároveň však konštatujú, 

že prezentácie projektu ne-

nahrádzajú odborný dialóg 

k otázkam, ktoré stále po-

važujú za otvorené. Komi-

sie poukazujú, že platná 

výšková regulácia v centrál-

nej mestskej oblasti (v pa-

miatkovej zóne) je 21 met-

rov. "Preto je otázne, prečo 

zámer počíta s budovami 

do výšky 166,5 m. n. m., čo 

znamená výšku budov 26,5 

metra,“ upozorňujú. 

 Samotné záverečné sta-

novisko z roku 2008 je pod-

ľa komisií 11 rokov staré, 

takže celkom nezodpovedá 

súčasným poznatkom ani 

plánovanej výstavbe. Na-

vrhovaná zeleň podľa nich 

nepredstavuje dostatočný 

súlad s opatreniami na boj 

proti klimatickým zme-

nám. Upozorňujú taktiež, 

že tretia etapa projektu 

navrhuje stavbu budovy na 

mieste, kde zakryje veľkú 

časť priehľadu na Dóm sv. 

Martina z nových ulíc zo 

strany Vydrice. Žiadajú tiež 

odbornú diskusiu o tom, 

akým spôsobom budú vy-

užívané a vystavované his-

torické a kultúrne pamiatky 

na území Vydrice.

 Koncom mája prija-

lo mestské zastupiteľstvo 

uznesenie, v ktorom požia-

dalo primátora Bratislavy 

Matúš Valla, aby uplatnil za 

hlavné mesto tieto námiet-

ky ako účastník stavebného 

konania a aby vyvolal roko-

vania s investorom. Taktiež 

aby primátor zorganizoval 

verejnú diskusiu, na ktorej 

developer bude prezento-

vať svoj zámer.

 Uznesenie podporilo 

21 mestských poslancov, 

siedmi sa zdržali hlasovania 

a 17 poslancov bolo počas 

hlasovania v sieni neprí-

tomných. Nikto nehlasoval 

proti uzneseniu. Vallo však 

toto uznesenie následne 

nepodpísal. Vedenie mesta 

argumentuje tým, že za-

stupiteľstvo nemôže primá-

tora zaviazať k uplatneniu 

pripomienok. „Informoval 

o tom aj predkladateľov 

materiálu s tým, že čo sa 

týka samotného obsahu 

uznesenia, t. j. zvolaniu 

verejnej diskusie a vyvola-

niu rokovania s investorom 

o pripomienkach mesta, 

v tomto bude primátor ďa-

lej konať,“ povedal hovorca 

Bratislavy Peter Bubla.

 Developer deklaru-

je, že riešenie aktuálneho 

návrhu projektu Vydrica 

dodržiava výškové limi-

ty územného plánu zóny 

a územného rozhodnutia. 

Tento fakt podľa neho po-

tvrdilo aj hlavné mesto svo-

jím záväzným stanoviskom 

v územnom konaní, spolu 

so stavebným úradom Staré 

Mesto vydaním právoplat-

ného územného rozhod-

nutia. „Nejde o iný projekt, 

prezentovaný návrh Vydri-

ce vychádza z identického 

a právoplatného územného 

rozhodnutia. Samotné zá-

verečné stanovisko EIA je 

zo zákona platné, pokiaľ sa 

v období jeho platnosti za-

čne konanie o umiestnení 

stavby. Toto konanie sa za-

čalo počas platnosti záve-

rečného stanoviska a ukon-

čilo sa vydaním územného 

rozhodnutia v roku 2011, 

ktoré nadobudlo právo-

platnosť v roku 2013. Celá 

stavba už bola posudzova-

ná v procese EIA,“ povedal 

predseda predstavenstva 

Vydrica Development Peter 

Kavecký. Výsledkom po-

sudzovania je podľa neho 

platné záverečné stanovis-

ko a následne právoplat-

né územné rozhodnutie. 

V ďalšom procese staveb-

ného konania budú celú 

projektovú dokumentáciu 

posudzovať ďalšie kompe-

tentné orgány.

 „Počas všetkých staveb-

ných a výkopových prác je 

na pozemku Vydrice prí-

tomný archeológ, ktorý by 

prípadné nálezy adekvátne 

zabezpečil. Intenzívne ko-

munikujeme aj s Krajským 

pamiatkovým úradom Bra-

tislava a mestským ústavom 

ochrany pamiatok. V rámci 

verejných priestorov sa sna-

žíme zachovať čo najviac 

historických fragmentov 

podľa pokynov pamiatka-

rov," povedal Kavecký. Ako 

tvrdí, environmentálne 

a systémové opatrenia na 

boj proti klimatickým zme-

nám sú súčasťou projekto-

vej dokumentácie pre sta-

vebné povolenie. „Súčasné 

udržateľné ekologické opat-

renia patria v projekte Vy-

drica medzi naše priority,“ 

deklaruje. Projekt plánujú 

začať budovať v budúcom 

roku.

(tasr, red, viz.:Vydrica 

Development)

Mestské hradby mesto neotvorí, alebo len čiastočne

M
estské hradby, 
ktoré sú jednou 
z turistických 

atrakcií hlavného mesta 
a miestom rôznych poduja-
tí, sme našli začiatkom júna 
tohto roka zatvorené (4.6.). 
Jar sa pomaly končí, turis-
tov je plné mesto, a preto sa 
magistrátu hlavného mesta 
pýtame, kedy hradby sprí-
stupnia verejnosti.  Mestské 
hradby pre neuspokojivý 
technický stav uzatvorili 
v roku 2001. Časť bývalé-
ho opevnenia mesta začali 
čiastočne obnovovať v lete 
2013. Od roku 2015 boli 
hradby sprístupnené vždy 
od neskoršej jari až do je-
sene. Prvé väčšie podujatie, 
po vynútenej prestávke, sa 
na mestských hradbách 
uskutočnilo v októbri 2013. 
Ľudí vtedy na mestské 
hradby pozvalo podujatie 
Stredovek na hradbách. Do 
kompletnej obnovy hradieb 
by bolo zrejme potrebné 
naliať státisíce eur. Pre rok-
mi sa táto suma odhadovala 
na 800-tisíc. Odkladanie 
opráv hradbám neprospie-
va. 

Vyjadrenie magistrátu
 „Mestské hradby sme, 
žiaľ, museli uzavrieť kvôli 
bezpečnosti. Na viacerých 
miestach hrozí zrútenie 
časti muriva a určite ne-
chceme, aby prišlo k úra-
zu alebo ohrozeniu života. 
Nevieme vylúčiť, že hrad-
by zostanú uzavreté počas 
tohtoročnej letnej sezóny. 
Ale robíme všetko pre to, 
aby sme ich aspoň čiastoč-
ne vedeli sprístupniť. Mrzí 
nás, že túto vyhľadávanú 
atrakciu zatiaľ nevieme 
návštevníkom dopriať, ale v 
takýchto prípadoch je otáz-
ka bezpečnosti na prvom 
mieste," uviedol hovorca 
magistrátu Peter Bubla.

Z histórie mestského 
opevnenia
 Ku koncu 14. storočia 
viedli do mesta tri brány 
Michalská severná, Vy-
drická-západná a Laurin-
ská-východná. V priebehu 
15. storočia k nim pribudla 
menšia Rybná brána vedú-
ca na juh k Dunaju a brány 
boli opevnené násypmi na 
príkaz Žigmunda Luxem-
burského po invázii husi-
tov. 

 Múry opevnenia boli 
z kameňa, hrubé od 130 
do 160 cm. Svoju defi nitív-
nu podobu získali v prvej 
polovici 16. storočia, keď 
bolo opevnenie posilnené 
v obave pred tureckými ná-
jazdmi. 
 V novoveku postupne 
hradby strácali na význa-
me a na príkaz cisárovnej 
Márie Terézie v r. 1775 bola 
ich veľká časť zbúraná ale-
bo zastavaná, priekopy boli 
z hygienických dôvodov za-
sypané a mesto zjednotené 
s predmestiami. 
 Do dnešného dňa sa 
zachovali z pôvodného 
mestského opevnenia len 
Michalská brána a časť hra-
dieb pozdĺž Staromestskej 
ulice spolu s dvoma vežami 
Vtáčou baštou a Severozá-
padnou vežou. 
 V čase výstavby mosta 
SNP v 70. rokoch 20 storo-
čia bol počas demolácií do-
mov na dnešnej Staromest-
skej ulici odkrytý veľký 
úsek opevnenia. V priebehu 
80. a 90. rokov 20. storočia 
bolo opevnenie renovované 
do dnešnej podoby.

(rl, red)

Fasáda na Hlavnom námestí sa konečne 
dočkala prekrytia vkusnou plachtou

Potom, ako Bra-
tislavský kuriér 
dlhodobo upo-

zorňoval na potrebu 
prekrytia nepekne ob-
horenej fasády, ktorú 
poškodil požiar stánku 
na Hlavnom námes-
tí, bola v uplynulých 
dňoch na lešenie osa-
dená plachta s peknou 
vizualizáciou. Mohlo by 
to byť príkladom aj pre 
ostatných majiteľov bu-
dov, ktorých najmä his-
torické fasády sú, alebo 
budú rekonštruované.
 Ako nás informovala 
hovorkyňa Kooperatívy 
Silvia Nosková Illášová, 
plachta, použitá na prekry-
tie lešenia je typu Mesh, so 
spevneným okrajom s oč-
kami, cez ktoré je k lešeniu 
prichytená prostredníc-

tvom gumolana. Ako ďalej 
informovala, rozmer hlav-
nej plachty je 18,8 x 20,85 
m, spodná časť cca 14,55 x 
2,0 m, pričom spodná časť 
je rozdelená na 3 časti. „Pri 
rekonštrukcii postupuje-
me systematicky v súlade 
s možnosťami obnovy ná-
rodnej kultúrnej pamiatky 
a obnovy chránených prv-
kov,“ dodala.
 Koncom februára sme 
priniesli informácie, pod-
ľa ktorých 28. novembra 
2018 zachvátil budovu Ko-
operatívy oheň, ktorý sa 
rozšíril z horiaceho stánku 
po výbuchu plynovej bom-
by.  
 Bratislavský kuriér sa 
vtedy obrátil na majite-
ľa budovy, ako aj na ma-
gistrát hlavného mesta 
a Krajský pamiatkový úrad 

SR s otázkou, či by nebo-
lo vhodné prekryť fasádu 
budovy vernou napodobe-
ninou do času, kým bude 
hotová jej rekonštrukcia. 
Magistrát nás informoval, 
že poisťovňa Kooperativa 
(ako vlastník budovy) plá-
nuje do doby obnovy his-
torickej fasády na poško-
denej budove v súčinnosti 
s hlavným mestom, dočas-
ne prekryť poškodenú časť 
fasády budovy a vymeniť 
neestetické zábrany na nej, 
keďže ide o najnavštevo-
vanejšiu časť mesta, ktorá 
tým utrpela. Najskôr bola 
budova prekrytá obyčaj-
nou bielou plachtou, ktorú 
vystriedala súčasná.

(rl, red, foto BK)
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Po zavedení samostatného 
vykurovania už 4 mesiace 
bojujem so správcovskou 
spoločnosťou o odstránenie 
hluku, ktorý vzniká od vý-
meničky, ktorá sa nachádza 
priamo pod mojou spálňou. 
Hluk a vibrácie mi nedovo-
ľujú spať. Musí správcov-
ská spoločnosť vyhovieť 
mojej žiadosti , aby sa dom 
navrátil k pôvodnému vy-
kurovaniu, ktoré nerobilo 
hluk? Tiež by ma zaujímalo, 
či môžem žiadať fi nančné 
vyrovnanie z dôvodu zní-
ženia hodnoty môjho bytu 
alebo nejakú inú kompen-
záciu, napr. zníženie platieb 
za správu alebo do fondu 
opráv.
 V prvom rade je vhod-
né preskúmať, či zmena 
spôsobu vykurovania vo 
Vašom dome bola riad-
ne povolená príslušnými 
orgánmi. Podľa §53 Sta-
vebného zákona (Zákon č. 
50/1976 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov)  tech-
nologické vybavenie stavieb 
musí umožňovať technolo-
gický proces, pre ktorý je 
určené a zároveň musí spĺ-
ňať požiadavky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci 
a bezpečnosti technologic-
kých zariadení, požiarnej 
ochrany, ochrany zdravia 
ľudí a ochrany životného 
prostredia. Ak sa vo Vašom 
dome menil spôsob vykuro-
vania a umiestňovali sa do 
priestorov technologické 
zariadenia (typu výmenní-
kovej stanice a pod.) a tým 
pádom sa menil účel vyu-
žitia priestorov, nemalo by 
sa to udiať bez príslušného 
stavebného povolania alebo 
ohlásenia stavebnému úra-
du v závislosti od rozsahu a 
charakteru stavebných ale-
bo technologických úprav. 
V takom prípade by si sta-
vebný úrad musel vyžiadať 
v zmysle ochrany osobit-
ných záujmov podľa §126 
ods. 1 Stavebného zákona 
záväzné stanoviská orgánov 
verejnej správy, ktoré sú 
správnymi orgánmi chrá-
niacimi záujmy napr. v ob-
lasti ochrany zdravia ľudí, v 
oblasti utvárania a ochrany 
zdravých životných pod-
mienok a pod. Príslušné or-
gány by mali ešte pred vy-
konaním stavebných úprav 
preskúmať možné nega-
tívne dopady vo sfére nimi 
chránených záujmov a roz-
hodnúť, či napr. hlučnosť a 
vibrácie nebudú nad rámec 
príslušných noriem. Správ-
ca by Vám mal sprístupniť 
dokumentáciu, na základe 
ktorej mu stavebný úrad vo 
Vašej mestskej časti povolil 
realizáciu zmeny vykuro-
vania a s tým súvisiace sta-
vebné a iné úpravy. Ak by 
Vám správca dokumentáciu 
nesprístupnil, odporúčam 
podať podnet na prešetre-
nie na príslušný stavebný 
úrad. Môžete sa obrátiť aj 

na starostu Vašej mest-
skej časti, ktorý je štatu-
tárom stavebného úradu 
a tiež zabezpečuje tzv. 
ochranu pokojného stavu 
v zmysle  ustanovenia §5 
Občianskeho zákonníka. 
Podnet môžete adreso-
vať aj príslušnému regio-
nálnemu úradu verejné-
ho zdravotníctva, ktorý 
môže vykonať šetrenie vo 
veci dodržiavania noriem 
povolených hladín hluku 
a vibrácií.  Ak zmeny vo 
Vašom dome neboli riad-
ne povolené a preskúma-
né príslušnými orgánmi, 
je potrebné obnoviť práv-
ny stav a dať všetko do 
súladu s príslušnými nor-
mami. V tejto súvislosti 
preto nie je podstatné, čo 
si o tom myslí správca ale-
bo čo odhlasovala väčšina 
vlastníkov – zákon musí 
byť dodržaný.
 Prirodzene vždy je 
možné sa pokúsiť o do-
hodu so správcovskou 
spoločnosťou, aby pokiaľ 
možno dobrovoľne vyko-
nala také technologické 
úpravy v priestoroch vý-
meničky, ktoré prinesú 
reálne zníženie hodnôt 
hluku a vibrácií, ktoré 
Vás obťažujú. Povinnos-
ťou správcu podľa §8b 
ods. 2 písm. b) Zákona o 
vlastníctve bytov a neby-
tových priestorov (Zákon 
č. 182/1993 Z.z.) je dbať 
na ochranu práv vlastní-
kov bytov a nebytových 
priestorov v dome. Správ-
ca nemôže ignorovať 
Vaše sťažnosti a musí sa 
pokúsiť o riešenie, kto-
ré Vám bude vyhovovať. 
V záujme objektivizácie 
stavu môžete navrhnúť, 
aby správca objednal ne-
závislý znalecký posudok 
posudzujúci negatívne 
vplyvy na prostredie vo 
Vašom byte. Žiadať fi -
nančné kompenzácie za 
zníženie hodnoty bytu, 
resp. za zhoršené životné 
podmienky nepovažu-
jem, žiaľ, v praxi za reálne 
uskutočniteľné.

Mestskí poslanci odsúhlasili americkej ambasáde prenájom 
pozemkov – plot na Hviezdoslavovom námestí zostáva
(Dokončenie zo str. 1)

Veľvyslanectvo je opráv-

nené uplatniť si trojročnú 

opciu na obnovenie nájom-

nej zmluvy za rovnakých 

podmienok, pokiaľ však 

minimálne dva mesiace 

pred skončením doby náj-

mu preukáže právoplatné 

stavebné povolenie na vý-

stavbu novej budovy zastu-

piteľstva Spojených štátov 

amerických v SR. Pôvod-
ne sa počítalo s tým, 
že ambasáda bude mať 
rok a pol od účinnosti 
nájomnej zmluvy na to, 
aby podpísala zmluvu 
o vzťahu k pozemku, 
na ktorom bude stáť 
jej nová budova. Nespl-
nenie tejto podmienky 
malo vyvolať ukončenie 

nájomnej zmluvy. Táto 
podmienka ale v upra-
venom uznesení, ktoré 
nakoniec mestské za-
stupiteľstvo schválilo, 
už nie je.
 Mestskí poslanci záro-

veň odsúhlasili, že všetky 

fi nančné záväzky americkej 

ambasády vyplývajúce z ná-

jomnej zmluvy podliehajú 

dostupnosti fi nancií, ktoré 

každoročne vyčleňuje Kon-

gres Spojených štátov ame-

rických. Primátor Bratislavy 

Matúš Vallo upozornil, že 

pre problém so schválením 

prenájmu pozemkov pre 

veľvyslanectvo prichádza 

mesto už dva a pol roka o 

1300 eur denne. "Som rád, 

že sa v tom pohneme ďalej," 

vyhlásil ešte pred samot-

ným hlasovaním. Všetkých 

37 prítomných poslancov 

návrh schválilo. 

 Starostka Starého Mes-

ta a mestská poslankyňa 

Zuzana Aufrichtová vyjad-

rila spokojnosť nad roko-

vaním o podmienkach pre-

nájmu. O návrhu prenájmu 

pozemkov pred ambasá-

dou rokovalo v minulom 

volebnom období brati-

slavské mestské zastupiteľ-

stvo viackrát. V júni 2016 

nájom schválilo. Dodatok 

mal vstúpiť do platnosti 

pod podmienkou, že ho 

ambasáda podpíše v leho-

te do 60 dní od schválenia 

uznesenia. Veľvyslanectvo 

ho v tejto lehote podpísalo, 

avšak až po uplynutí doby 

nájmu, teda po 15. auguste 

2016.

 Mestské zastupiteľstvo 

tak muselo znova rokovať 

o novej nájomnej zmluve. 

Poslanci však už tejto žia-

dosti opakovane nevyhoveli 

a nájom neschválili. Problé-

mom bolo, že sa opakovane 

nenachádzal dostatočný 

počet poslancov na schvá-

lenie. Taktiež aj kritika, 

ktorú vznášal najmä bývalý 

poslanec Martin Borguľa 

voči bezpečnostnému plotu 

pred ambasádou.

Veľvyslanectvo opa-
kovane vyjadrovalo 
sklamanie, že sa ne-
našiel dostatok hlasov 
mestských poslancov 
na schválenie prenáj-
mu. Zároveň uvádzalo, 
že jeho plány na presťa-
hovanie sa z Hviezdo-
slavovho námestia na-
predujú. Doteraz sa ale 
tak nestalo.

(TASR, red, foto BK)

Na Námestí slobody vyschla časť nového trávnika

V súvislosti s me-
d i a l i z o v a n ý m i 
i n f o r m á c i a m i 

o časti trávnika, ktorý 
nedávno vyschol krát-
ko po jeho položení 
na Námestí slobody, 
sme oslovili bratislav-
ský magistrát, aby sa 
k tomu vyjadril.
 „Trávnatý koberec na 

Námestie Slobody kládol 

developer HB Reavis na 

základe zmluvy o spolu-

práci v rámci revitalizácie 

námestia podpísanej ešte 

predchádzajúcim vedením 

mesta.

 Funkčnosť závlahového 

zariadenia, ktoré sa nachá-

dza v zemi počas kladenia 

trávnatého koberca vyskú-

šali, ale cez víkend prišlo 

pravdepodobne k jeho po-

ruche a za ten čas sa tráv-

nik dostal do stavu, ktorý 

momentálne všetci vidíme. 

Dohodli sme s develope-

rom, že pokiaľ sa do 4 dní, 

kedy sa trávnik bude inten-

zívne zavlažovať nechytí, 

developer zabezpečí jeho 

kompletnú výmenu. Túto 

realizáciu hlavné mesto, sa-

mozrejme, prevziať nemôže 

a preberieme to až po prvej 

kosbe trávnika. Vzniknutá 

situácia nás mrzí,“ uviedol 

bratislavský magistrát.

(rl, foto: Br. Kuriér)
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K návrhu spoplatnenej parkovacej politiky mesto 
zaevidovalo 350 ofi ciálnych pripomienok. 
Chce ho predložiť na zastupiteľstve ešte v júni

Magistrát hlavného 
mesta nedávno 
zverejnil návrh 

novej parkovacej politi-
ky, ktorý ráta s rôznymi 
formami spoplatnenia. 
Návrh sa nachádza na 
internetovje stránke 
Bratislavy a mesto ju 
prezentuje ako „férové 
parkovanie“. 
 Poplatok za prvé auto 

je už znížený zo 49 na 39 

eur  s tým, že za zvyšné dve 

autá zostáva ročná daň ne-

zmenená – 150 a 500 eur. 

O prípadných ďalších autách 

zmienka nie je. V súvislosti 

so zverejnenou spoplatne-

nou parkovacou politikou, 

ktorú pripravuje nové vede-

nie mesta, nás bratislavský 

magistrát informoval, že 

hlavné mesto zaevidovalo 

približne 350 pripomienok 

k návrhu VZN od zhruba 

200 podávateľov. „Aktuálne 

stále prebieha spracovanie 

a vyhodnotenie pripomien-

kovania. Doručené pripo-

mienky nemáme v tejto fáze 

v anonymizovanej podobe. 

Materiál s pripomienkami 

bez osobných údajov bude 

ešte spracovaný de mal by 

byť aj súčasťou materiálu do 

MsZ,“ informoval Bratislav-

ský kuriér hovorca mesta 

Peter Bubla.

Čo chcú poslanci schvá-
liť?
 Na jednu domácnosť 

budú môcť byť vydané 3 re-

zidentské karty. Za prvú re-

zidentskú kartu podľa návr-

hu VZN zaplatí rezident 39 

EUR/rok. Získa za to mož-

nosť parkovania vo vlastnej 

zóne a 100 hodín parkova-

nia ročne pre svoje návšte-

vy. Za ďalších 10 EUR/rok 

rezident ku svojej parkova-

cej karte získať navyše dvoj-

hodinový benefi t denne na 

parkovanie v iných spoplat-

nených zónach. Túto kartu 

za 10 EUR/rok si budú môcť 

kúpiť všetci Bratislavčania, 

teda aj tí, ktorí nebudú mať 

trvalý pobyt v regulovanej 

zóne a nebudú potrebovať 

rezidentskú kartu. Za re-

zidentskú kartu pre druhé 

auto v domácnosti zaplatí 

rezident 150 EUR/rok a za 

rezidentskú kartu pre tretie 

auto v domácnosti to bude 

500 EUR/rok. Mimo svojej 

vlastnej rezidentskej zóny 

bude v inej spoplatnenej 

zóne platiť parkovanie pod-

ľa hodinovej sadzby, t.j. od 

0,50 EUR/hod po 2 EUR/

hod.

Kde nie je problém 
s parkovaním?
 Mesto tvrdí, že spo-

platnené zóny budú iba 

na miestach, kde je výraz-

ný problém s parkovaním 

a iba v časoch, kedy prob-

lém s parkovaním na danom 

mieste pretrváva. Napríklad 

na sídlisku, kde je problém 

s parkovaním najmä v noci, 

bude parkovanie spoplat-

nené iba v noci. Pri biznis 

centrách a úradoch, kde je 

problém s parkovaním naj-

mä v pracovnej dobe, bude 

parkovanie spoplatnené iba 

cez deň. A v lokalitách, kde 

problém s parkovaním nie 

je, parkovanie bude naďalej 

bezplatné. 

Sľuby o zlepšení MHD 
a parkovania
 Hlavné mesto ďalej tvr-

dí, že od roku 2021 de budú 

rezidentské zóny zavádzať 

vtedy, keď budú na základe 

predchádzajúcich analýz 

zabezpečené dostatočné 
parkovacie kapacity pre 
rezidentov. Pre tých, ktorí 

do Bratislavy dochádzajú, 

chce mesto do roku 2021 

pripraviť minimálne 12 

nových záchytných parko-

vísk v Bratislavskom kraji. 

Do roku 2021 mesto chce 

zabezpečiť výrazné zlepše-

nie v kvalite a dostupnosti 

verejnej dopravy - vznikne 

22 km nových bus pruhov 

a 39 križovatiek s preferen-

ciou MHD. Dopravný pod-

nik zavedie 80 nových kĺbo-

vých autobusov, pribudne 8 

expresných liniek MHD a 4 

expresné regionálne linky 

Bratislavskej integrovanej 

dopravy. Mesto sľubuje, že 

parkovné nebude vyberať 

žiadna súkromná fi rma, ale 

mesto. Všetky výnosy mesta 

majú ísť do nového Fondu 

mobility a všetky budú po-

užité v prospech lepšej do-

pravy v Bratislave – na ná-

kup vozidiel MHD, opravy 

a budovanie električkových 

a trolejbusových tratí, bu-

dovanie ďalších záchytných 

parkovísk, rekonštrukcie 

ulíc a verejných priestorov, 

výstavba parkovacích do-

mov a budovanie cyklotrás. 

(red)

Projekt Sadni si! vyvoláva pár otázok

(Dokončenie zo str. 1)

Čo na to kaviarnici?
 Bratislavský kuriér však 
oslovil aj jeden z kaviarni-
kov z centra, ktorý sa voči 
tomuto spôsobu využitia 
verejného priestoru ohra-
dil. Tvrdí, že z jeho pohľa-
du ide o výsmech prevádz-
kovateľom, ktorí si platia 
drahý prenájom nehnu-
teľnosti i poplatky za von-
kajšie sedenia... a tu niekto 
dostane „kšeft“ zadarmo 
od mesta. Tvrdí, že ak si 
chcú ľudia v centre mesta 
sadnúť, miesta je dosť a aj 
vonkajších sedení. Mesto 
takýmto spôsobom môže 
podľa neho prevádzkova-
teľov pripraviť i o časť zá-
kazníkov a možno aj o časť 
ziskov. 
 A čo na túto kritiku 
magistrát? „Voľné sede-
nia nenahrádzajú terasy 
prevádzok, ktoré by tieto 
prevádzky aj obsluhovali. 
Na setoch je jedinečné prá-
ve to, že na nich môžu uží-
vatelia konzumovať vlastné 
jedlo nápoje (samozrejme 
s výnimkou tvrdého alko-
holu). Na žiadnom z miest, 
kde sú momentálne sety 
umiestnené, neboli ko-
merčné terasy.“
 Mesta sme sa takisto 
spýtali, ako chce projekt 
riešiť do budúcnosti? Kto-
ré kaviarne sa o sedenie 
budú starať? A prečo práve 
tie? Neuvažuje o výbero-
vom konaní na kaviarni-
kov, ktorí by sa o mobiliár 
starali? „Miesta na voľné 
sedenie nevyberáme podľa 
existujúcich prevádzok, ale 
podľa toho kde je potrebné 
oživovať priestor. Projekt 
mesta Sadni si! prebieha 
v spolupráci so stakehol-
dermi – s komunitami 

a partnermi žijúcimi 
a pôsobiacimi na námestí. 
Zabratie voľných sedení 
ako aj ich prevádzku zabez-
pečuje OZ Živé námestie. 
Priestor poskytuje Hlavné 
mesto SR, ktoré spoločne 
s OZ Živé námestie vytvá-
ra pravidlá používania se-
tov. Našim hlavným cieľom 
je, aby sety prinášali život 
na zanedbané miesta mes-
ta, nie aby fungovali ako 
komerčne terasy, z tohto 
dôvodu prevádzky v okolí 
nemôžu obsluhovať ani re-
gulovať. V našich plánoch 
je pridanie voľných setov 
na Treskoňovu ulicu, na 
Kamenné námestie na Ko-
menského námestie a na 
Dunajskú ulicu,“ uviedol 
magistrát.

Alkohol na verejnom 
priestranstve?
 V roku 2014 bolo prija-
té nariadenie o zákaze pitia 
na verejnom priestranstve. 
Toto VZN sa vzťahuje aj na 
miesta, na ktorých má byť 
projekt Sadni si! Zatiaľ sme 
nenašli jeho zrušenie, či 
výnimky z tohto nariade-
nia, okrem konania vianoč-
ných trhov. Magistrát nám 
v tejto súvislosti zaslal link 
na VZN s textom, že „zá-
kaz konzumácie alkoholic-
kých nápojov na verejných 
priestranstvách upravuje 
VZN hl. mesta č. 4/2014, 
kde sú uvedené ulice a ná-
mestia, kde toto VZN platí. 
“O dodržiavanie poriadku 
v uliciach, iných verejných 
priestranstvách a verejne 
prístupných miestach dba-
jú príslušníci mestskej po-
lície“.
 Podľa nariadenia sa na 
území hlavného mesta za-
kazuje aj požívanie alkoho-
lických nápojov v blízkosti 

škôl a školských zariadení, 
cintorínov a zdravotníc-
kych zariadení, v blízkosti 
kostolov, iných miest ur-
čených na vykonávanie 
náboženských obradov 
a univerzitných pastorač-
ných centier, na detských 
ihriskách a na nástupiš-
tiach (zastávkach) mest-
skej hromadnej dopravy. 
Ak si všimneme miesta, 
kde chce magistrát apli-
kovať projekt Sadni si! 
s povolením pitia alkoholu 
okrem tvrdého, na mno-
hých týchto miestach sú aj 
zdravotnícke zariadenia, 
či kostoly. 
 Piť alkohol v Starom 
Meste sa nesmie: Mierové 
námestie, Námestie Slo-
body, Námestie Alexandra 
Dubčeka, 4. Primaciálne 
námestie, Hlavné námestie 
(okrem podujatia Vianoč-
né trhy), Kamenné ná-
mestie, Námestie SNP, Ná-
mestie Eugena Suchoňa, 
Hviezdoslavovo námestie, 
Námestie Franza Liszta, 
Radničné námestie, Mi-
kulášska ulica, Oddychové 
zóny, Medická záhrada.
 Čo originálne by ste 
navrhli Vy? Napíšte nám 
Vaše návrhy do 31. augus-
ta. Tie, ktoré sa nám budú 
zdať najlepšie, pošleme na 
magistrát. Dvoch z Vás, 
ktorých námety budú najo-
riginálnejšie a reálne, od-
meníme vstupenkami na 
kultúrne podujatie. Píšte 
na redakcia@bakurier.sk. 
Do predmetu správy dajte: 
„Originálny nápad pre Bra-
tislavu“. Akceptujeme iba 
námety zaslané prostred-
níctvom mailu a s kontak-
tom. Ďakujeme.

(rl, foto: Br. kuriér)

Výsledky prvých výberových konaní 
do mestských spoločností
(Dokončenie zo str. 1)

Záverečné kolo výberu 
s odporúčanými kandi-
dátmi bolo podľa jeho slov 
otvorené a okrem mest-
ských poslancov sa na 
ňom mohla zúčastniť aj 
verejnosť, ktorá mohla tiež 
klásť kandidátom otáz-
ky. „Trúfam si povedať, 
že takto transparentný 
výber na riadiace pozície 
v mestských podnikoch 
sa v Bratislave doteraz ne-
uskutočnil,“ uviedol pri-
mátor Matúš Vallo. 
 Priznáva však, že aký-
koľvek výber, aj ten naj-
transparentnejší, sa raz 
stane predmetom spo-

chybňovania. „To je fakt, 
ktorému sa nedá vyhnúť a, 
samozrejme, že sme s tým 
počítali,“ podotkol. Aby 
nevyšli v ústrety tlakom na 
možné ovplyvnenie čle-
nov výberových komisií, 
podľa primátora postu-
povali celý čas otvorene 
a striktne podľa pravidiel 
schválených mestskými 
poslancami. „Nebudem sa 
ako primátor vyjadrovať 
k jednotlivým kandidá-
tom, prečo boli do záve-
rečného kola vybratí práve 
títo, a prečo nie iní. Sám 
som bol mimo celého pro-
cesu, ktorý bol v plnej zod-
povednosti výberových 
komisií. Nepochybujem 

o tom, že si svoje rozhod-
nutia jednotlivé komisie 
a jej členovia vedia zdô-
vodniť,“ vyhlásil Vallo. 

Mená navrhnutých 
kandidátov na šéfov 
DPB, OLO, BVS a MLB 
chce primátor predlo-
žiť na júnové mestské 
zastupiteľstvo. Mestskí 
poslanci totiž budú mať 
posledné slovo, či navrh-
nutí kandidáti na čelo 
mestských fi riem aj za-
sadnú. Rybanský je v sú-
časnosti riaditeľom divízie 
autobusy v DPB, Maslák 
pracoval v spoločnosti 
CEMMAC, Olajoš pôsobí 
v spoločnosti Garrett Mo-
tion a Dobšovič aktuálne 

pôsobí v spoločnosti DXC 
Technology.
 Mestský poslanec Ja-
kub Mrva, ktorý bol čle-
nom výberovej komisie 
pre MLB, skonštatoval, že 
má plnú dôveru k menám, 
ktoré jednotlivé komisie 
vybrali. „Chodilo množ-
stvo mailov, zaručených 

i nezaručených informácií, 
ktoré sme hodnotili a všet-
kými sme sa zaoberali“" 
deklaruje Mrva. Na čelo 
MLB podľa jeho slov hľa-
dali človeka, ktorý dokáže 
skĺbiť rekreáciu, ochranu 
prírody i lesné hospodár-
stvo. „Hľadali sme člove-
ka, ktorý bude schopný 

komunikovať aj s verej-
nosťou a orgánmi štátnej 
správy, ktoré vstupujú 
do procesu komunikácie 
s mestskými lesmi, a bude 
vedieť viesť a motivovať 
zamestnancov v tejto or-
ganizácii,“ priblížil.

(rl, tasr)
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Reakcie na FCB k zriadeniu 
stanice MsP na Obchodnej ulici

Na našom FCB ste reagovali na roz-
hodnutie mesta zriadiť na Obchod-

nej ulici stanicu MsP.
Pýtali sme sa: Ako vnímate fakt o zria-
dení stanice mestskej polície na OB-
CHODNEJ ulici...? Tu sú niektoré Vaše 
názory. 
Ďakujeme.

● Tá stanica nebude úplne márna vec, ale 
v prvom rade treba vyhnať policajtov na pe-
šochod do ulíc...inak sa nič nezmení... ich vy-
vážanie sa v autách nikomu nepomôže.

● Bývam tam a už raz tam bola policajná 
stanica, no nič neurobili, teraz sa to snáď 
zmení, ak budú chodiť policajti po ulici pešo 
nie autom, inak sa prevezú na Poštovú, cha-
tujú na mobile, prevezú sa na Hurbanovo ná-
mestie a nič nevidia a nepočujú, takú políciu 
nepotrebujeme... 

● Iba pozitívne. Malo to prísť už dávno. 
A oceňujem aj to, že tam nebudú radoví poli-
cajti ale špeciálny tím pripravený zasiahnuť. 
Za mňa palec hore. 

● Keď za mesiac v uliciach nestretnem jedi-
ného policajta pochôdzkara, tak niečo nie je 
v poriadku. Namiesto toho sa po pešej zóne 
vyvážajú policajti, pričom spolujazdec v po-
lohe ležmo s vyloženou nohou na prístrojov-
ke pôsobí atmosférou totálnej pohody. Zatiaľ 
musia na Obchodnej niekoho zabiť, aby sa 
niečo zmenilo. Policajná stanica je v každom 
prípade dobrý nápad, ale kým z nej nebudú 
vychádzať pochôdzkari, ktorí nedávajú blb-
com priestor na to, že ulica je len ich a môžu 
si tam robiť čo chcú, lebo široko ďaleko žiaden 
policajt, tak sa nič nezmení a budeme čakať, 
než opäť niekoho zabijú, než sa pohnú lady. 

● Ako vtip... Skôr stanica štátnej polície by 
mala význam. Mestských prakticky nikto ne-
rešpektuje nakoľko sú si vedomí ich právomo-
cami.

● Mne sa páči náš bananystan... najskôr zru-
šia oddelenie štátnej polície na Obchodnej 
a aj inde. A teraz veľkolepo idú robiť oddele-
nie mestskej polície.

● Mali by byť rýchlo mobilní, nie v autách, 
lebo tam nič nepočujú. Myslím, že kolobežky, 
alebo bicykle by boli vhodnejšie. 

(red)

Obchodnú ulicu chce mať mesto 
bezpečnú, zriaďuje tam stanicu 
mestskej polície

Na Obchodnej ulici 
v centre Bratislavy, 
kde sa v uplynu-

lých dňoch stali násilné 
incidenty, zriadia stanicu 
mestskej polície.
 Mesto začína s rekon-
štrukciou objektu bývalej ka-
viarne a najneskôr do konca 
júla chce stanicu otvoriť. Pô-
sobiť v nej bude aj tím špeci-
álnej zásahovej jednotky. Sa-
mospráva zavedie aj systém 
certifi kácie tamojších pod-
nikov. Štátna polícia spúšťa 
akciu Centrum a všetci štát-
ni policajti budú mať vysie-
lačky, ktoré budú mať v sebe 
GPS lokalizáciu. Obchodná 
ulica patrí podľa hlavného 
mesta medzi najintenzívnej-
šie nočné zóny v Bratislave 
a v posledných rokoch je 
spájaná s negatívnymi spo-
ločenskými prejavmi. Mest-
ská polícia v marci predĺžila 
počas piatkov a sobôt čas, 

keď sú na ulici a v jej okolí 
prítomní policajti. Aktuálne 
tento čas polícia ešte predĺži 
a posilní hliadky aj o psovo-
da. Zásahová jednotka bude 
pripravená na okamžitú 
akciu. Mesto deklaruje, že 
pracuje aj na rozšírení kame-
rového systému na Obchod-
nej ulici. „Tvrdé opatrenia 
zo strany polície sú nevy-
hnutnosťou, ale nedokážu 
pokryť celý problém Ob-
chodnej. O to viac potre-
bujeme tlačiť aj na zod-
povednosť prevádzkarov," 
podotkol primátor. 
 Šéf Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Brati-
slave Adrian Pavlík povedal, 
že vyhlasujú policajnú akciu 
Centrum, ktorá nie je len 
o Policajnom zbore. „Prizý-
vame na spoluprácu. Sme 
len jedným z partnerov, kto-
rí sú zodpovední,“ podotkol 
s tým, že na konci septembra 
chcú spoločne s partnermi 
podrobiť analýze efektivitu 
prijatých opatrení. Pavlík 
deklaruje, že polícia bude 
problém riešiť v plnom na-
sadení a využije aj pomoc 
ministerských zložiek či os-
tatých krajských policajných 
riaditeľstiev. Štátna polícia 
zavedie pre všetkých policaj-
tov aj vysielačky, ktoré budú 
mať v sebe GPS lokalizáciu. 
„Budeme mať absolútny pre-
hľad o všetkých zložkách, 
ktoré v rámci Bratislavského 
kraja sú nasadené,“ povedal 
Pavlík. Vďaka tomu bude 
viditeľný aj peší pohyb hlia-
dok, nielen pohyb policaj-
ných vozidiel. Skrátiť sa tak 
má reakčný čas polície.

(red, tasr, Viz.: hmb

Lesy SR sa v spore o Pečniansky les 
odvolajú voči rozhodnutiu súdu

Štátny podnik Lesy 
SR sa odvolá 
voči rozhodnutiu 

Okresného súdu Bra-
tislava II, kde po druhý 
raz neuspel v spore o 
bratislavský Pečnian-
sky les.
 Potvrdil to Radko Srnka 
z odboru komunikácie Le-
sov SR. „Súd prvej inštancie 
rozhodol v rozpore so zá-
väzným právnym názorom 
odvolacieho súdu, preto po 
doručení písomného vyho-
tovenia rozsudku podáme 
odvolanie,“ povedal. Lesy 
SR fi gurujú v tomto súd-
nom procese ako žalobca.
Žalovaným je občianske 
združenie (OZ) Človek a 
strom a predmetom dlho-
ročného civilného sporu 
bola zámenná zmluva me-
dzi oboma stranami z roku 
2009. „Súd sa nestotožnil s 
tvrdením žalobcov jeden a 
dva. Neprimerané právne 
úkony nemajú za následok 
neplatnosť zmluvy.
 Súd vychádzal zo zá-
kona o lesoch,“ uviedla 
vo štvrtok v zdôvodnení 
verdiktu sudkyňa, ktorá 
vyhlásila dokazovanie za 
ukončené. Podrobné odô-
vodnenie štvrtkového roz-
sudku bude procesným 
stranám doručené. Verdikt 
nie je právoplatný, proces-
né strany majú možnosť sa 
voči nemu odvolať.
 Okresný súd Bratislava 
II už raz v novembri 2015 
potvrdil platnosť zmluvy 
o výmene pozemkov pod 
Pečnianskym lesom za 
pozemky v Šiatorskej Bu-
kovinke, okres Lučenec, 
medzi štátnym podnikom 
Lesy SR a občianskym 
združením Človek a strom. 
V prípade padli odvolania 
a Krajský súd v Bratislave 
minulý rok prípad vrátil na-
späť na Okresný súd Brati-
slava II na ďalšie konanie. 
 Právna zástupkyňa 
štátneho podniku Lesy SR 
tento rok v marci uviedla, 
že trvajú na podanej žalo-
be. Podľa nej je nepo-
chybné, že hodnoty po-
zemkov vo vlastníctve 

štátu a vo vlastníctve 
žalovaného – OZ Člo-
vek a strom, nespĺňajú 
podmienku zo zákona o 
lesoch. Právna zástup-
kyňa uviedla, že podľa 
nej nemôže dôjsť k pre-
vodu vlastníckeho prá-
va, keďže v tejto veci 
absentuje súhlas minis-
terstva.
 Právna zástupkyňa OZ 
Človek a strom v marci vy-
hlásila, že trvajú na svojom 
doterajšom stanovisku a 
žalobu považujú za neodô-
vodnenú. Zmluva podľa 
nej bola uzatvorená v sú-
lade s platnými právnymi 
predpismi. Ako tvrdí, na 
platnosť kontraktu sa vyža-
duje predchádzajúci súhlas 
ministerstva a ten podľa nej 
udelený bol. OZ Človek a 
strom vzniklo v máji 2008. 
Následne v júni požiadalo 
Lesy SR o zámenu 24 hek-
tárov pozemkov pod Peč-
nianskym lesom za približ-
ne rovnako veľké pozemky 
v Šiatorskej Bukovinke.
 Uvedené pozemky pod 
Pečnianskym lesom sa na-
chádzajú na petržalskom 
brehu Dunaja, rovno oproti 
parlamentu a Bratislav-
skému hradu. Združenie 
pôvodne vyhlasovalo, že 
cieľom je vytvoriť relaxač-
nú zónu pre Bratislavčanov, 
akýsi "Central park". Poža-
dovanú výmenu odobrilo 
ministerstvo pôdohospo-
dárstva pod vedením La-
dislava Chovana. Súhlas 
na zámenu nielen týchto 
lesných pozemkov násled-
ne zrušil ďalší šéf rezortu 
Zsolt Simon. Výmena sa 
nepozdávala ani lučenec-
kému katastru. Ten bol 
presvedčený, že s výmen-
nou zmluvou nebolo všet-
ko v poriadku, a odmietol 
zapísať nových vlastníkov. 
Prípad sa nakoniec dostal 
až na Najvyšší súd SR, kto-
rý odobril predchádzajú-
ce rozhodnutie Krajského 
súdu v Banskej Bystrici o 
zrušení rozhodnutia ka-
tastra.

(tasr, red)

V prípade incidentu na Obchodnej ulici, útočník už čelí obvineniu

Na základe zabez-
pečenej dôkaznej 
situácie vyšetro-

vateľ PZ obvinil z pre-
činu výtržníctva v súbe-
hu so zločinom útoku 
na verejného činiteľa 
a z pokračujúceho pre-
činu výtržníctva v sú-
behu s pokračujúcim 
útokom na verejného či-
niteľa 34-ročného Marti-
na H. z Bratislavy. 
 Podľa výsledkov dote-

rajšieho vyšetrovania mal 

obvinený 31. mája v čase 

krátko po 15:00 h na Štefa-

novičovej ulici v Bratislave 

hodiť neznámy predmet 

do vstupných dverí budo-

vy Ministerstva fi nancií SR 

a následne fyzicky napad-

núť príslušníka MF SR. 

Tohto mal nožom bodnúť 

do ramena a do oblasti bru-

cha. Po tomto napadnutí 

sa mal obvinený presunúť 

na Obchodnú ulicu, kde 

mal nožom ohrozovať ná-

hodných okoloidúcich. Po 

viacnásobných výzvach od 

príslušníkov PZ aby upus-

til od svojho protiprávneho 

konania, ktoré neuposlú-

chol sa mal nožom zah-

nať na jedného z nich, na 

čo boli voči nemu použité 

donucovacie prostriedky. 

Na jeho zastavenie použili 

služobnú zbraň. Polícia tvr-

dí, že postupovala tak, aby 

bola zabezpečená ochrana 

života a zdravia osoby, voči 

ktorej zasiahla. Pri zásahu 

poranili nezúčastnenú oso-

bu, 15-ročné dievča. Infor-

máciu polícia potvrdila na 

sociálnej sieti.

 Prípadom sa v súčas-

nosti aj naďalej zaoberá  

príslušný útvar v pôsobnos-

ti Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru v Brati-

slave I.

(red, PZ)
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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

Najkrajšie day spa v Rakúsku

Prémiové termálne kúpele pre dospelých, 
soľný bazén, saunové rituály.

www.silentspa.at

Napadnutie manželov v autobuse č. 83: 
Padli prvé obvinenia, z dvadsiatich svedkov 
sa prihlásili dvaja

Policajti odboru kri-
minálnej polície 
štvrtého bratislav-

ského okresu v uply-
nulých dňoch veľmi 
intenzívne vyšetrovali 
okolnosti incidentu, ku 
ktorému došlo koncom 
mája v jednom z auto-
busov MHD a pri ktorom 
utrpel zranenia manžel-
ský pár. Na podklade 
zabezpečenej dôkaznej 
situácie vzniesol vy-
šetrovateľ policajného 
zboru obvinenie dvom 
osobám – osemnásť-
ročnému Ondrejovi Á. 
a osemnásťročnému 
Stanislavovi G. z Brati-
slavy. 
 Podľa doterajších infor-
mácií nastúpili v súčasnosti 
už obvinení a ďalší dva-
ja mladiství do autobusu 
idúceho zo zastávky MHD 
SAV v smere na zastávku 
Damborského. Počas jazdy 
autobusom sa táto skupin-
ka správala hlučne, fajčili, 
robili neporiadok a rozha-
dzovali rôzne predmety. Je-
den z cestujúcich, 52-ročný 
muž, ktorý bol zasiahnutý 
jedným z hodených pred-
metov, skupinku slušne 
napomenul.  Skupinka šty-
roch mladíkov pristúpila k 
tomuto mužovi a následne 
ho mal obvinený Ondrej 
fyzicky napadnúť viacerými 
údermi päsťami do oblas-
ti tváre. Úderom päsťami 
do oblasti tváre sa nevyhla 
ani vedľa sediaca 50ročná 
manželka muža.  Po fyzic-
kom útoku druhý obvine-
ný – Stanislav, začal man-
želom vulgárne nadávať 
a vyhrážať sa im fyzickou 

likvidáciou. Bezprostred-
ne po napadnutí skupinka 
mladíkov z autobusu vy-
stúpila a odišla. Dôsledne 
realizovanou operatívno 
pátracou činnosťou, ako aj 
vykonaním viacerých pro-
cesných úkonov policajtov 
štvrtého bratislavského 
okresu, sa podarilo zhro-
maždiť dostatok dôkazov, 
oprávňujúcich stotožnenie 
páchateľov tohto skutku 
a ich následné obvinenie. 
Osemnásťročný Ondrej A. 
čelí v tejto súvislosti obvi-
neniu zo zločinu ublíženia 
na zdraví v súbehu s preči-
nom výtržníctva, za ktorý 
v prípade preukázania viny 
trest odňatia slobody na 
štyri roky až desať rokov. 
Jeho rovesník Stanislav G. 
čelí obvineniu zo zločinu 
vydierania a prečinu ne-
bezpečného vyhrážania, 
za ktorý v prípade preuká-
zania viny hrozí trest odňa-
tia slobody na dva až šesť 
rokov. 
 Obaja obvinení sú 
v súčasnej dobe stíhaní 
väzobne. Na základe me-
dializovaných informácií 
sme sa obrátili aj na verej-
nosť so žiadosťou o zistenie 
svedkov tohto incidentu. 
„V rámci vyšetrovania sa 
nám prihlásili celkovo dva-
ja svedkovia, informácie 
ktorých nám rovnako na-
pomohli k náležitému ob-
jasneniu tohto incidentu. 
Touto cestou za poskytnu-
té informácie ďakujeme,“ 
uviedla krajská polícia 
v Bratislave.

(red, red, pz)

Napísali ste nám
Dovoľujem si zhrnúť 

v krátkosti problém re-

zidentov pešej zóny 

a obyvateľov Klobučníc-

kej ulice

Pekný deň, na zákla-

de odporúčania pána 

primátora p. Matúša 

Valla, dovoľujem si zhr-

núť v krátkosti problém 

rezidentov pešej zóny 

a obyvateľov Klobučníc-

kej ulice.

 V tomto období prebie-

ha príprava VZN hlav-

ného mesta Bratislavy 

týkajúceho sa parkovacej 

politiky. Popri tejto akti-

vite, ktorú považujeme za 

chvályhodný počin, využil 

pán primátor verejné in-

formačné prostriedky na 

oboznámenie verejnosti 

s chystanými zmenami, 

ktoré plánuje realizovať 

"ad hoc" bez verejnej disku-

sie. Zdanlivo ide o veľmi ľú-

bivé plány, avšak podľa nás 

rezidentov pešej zóny dis-

kriminačné a neférové rie-

šenie. O tomto zámere sme 

sa len tak mimochodom 

dozvedeli a v médiách, kde 

odznelo, že od 1.júna to-

hoto roku bude režim Ná-

mestia SNP a Klobúčnickej 

ulici vyzerať inak. Budem 

sa venovať problému Klo-

bučnícka ulica.

 Nás trápi problém na-

sledovný: v médiách odzne-

lo, že spomínané miesta 

budú zbavené motorových 

vozidiel takým spôsobom, 

že tam budú osadené veľ-

kokapacitné mobilné ná-

doby so stromami a pre-

nosné sedenie. V súčasnosti 

na tomto mieste parkujú 

obyvatelia Klobučníckej 

ulice, rezidenti pešej zóny 

,ale aj magistrátni úradní-

ci, podnikatelia podnikajú-

ci na tejto ulici, krátkodobí 

návštevníci magistrátu, 

poslanci počas komisií na 

magistráte a počas za-

sadnutia v Primaciálnom 

paláci (kartičky vystavuje 

magistrát). My, obyvatelia 

platíme fi rme BPS park 

poplatok, za ktorý nemáme 

zaručené konkrétne miesto 

na ulici. Režim funguje sys-

témom "kto skôr príde, skôr 

zaparkuje“. V čase spolo-

čenských akcií, vianočných 

trhov, je situácia zloži-

tejšia, niekedy sa čaká aj 

35-45 minút. Dnes sa pán 

primátor chystá  parkova-

nie zrušiť, osadiť kochlíky, 

sedenie atď. Aj my máme 

radi zeleň, ale aj kľud. Sme 

si vedomí, že žijeme v ex-

trémne vyťaženej atraktív-

nej zóne, ale máme však aj 

nejaké práva. V prezentácii 

p. primátora, odzneli na-

sledovné vyhlásenia:

● my neexperimentujeme 

- toto by bol experiment

● preferujeme férové par-

kovanie - prepáčte, ale 

chystané opatrenie je nefér

● plánujeme odmeniť 

tých, čo neparkujú na ve-

rejnom priestore - poskyt-

nite nám primeranú ná-

hradu (podz. garáže napr. 

v zlacnenom režime)

● každá mestská časť je 

iná, treba rešpektovať ich 

názory reprezentované ich 

predstaviteľmi (starosta, 

zastupiteľstvo)

S úctou 

Bohdana Machaj Hrycová 

(krátené, celý príspevok 

na www.bakurier.sk)
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Statická doprava sa nedá robiť bez parkovísk
Peter Vodička sa 
dlhé roky zaoberal pro-
duktami statickej dopra-
vy aj ako marketingový 
riaditeľ súkromnej spo-
ločnosti, ktorá predá-
vala parkovacie domy. 
S tým samozrejme sú-
viselo aj riešenie static-
kej dopravy, ako takej. 
U nás rozlišujeme tzv. 
betónové parkovacie 
domy a automatizované 
parkovacie domy, resp. 
systémy.

Aký je Váš pohľad na 
dnešné úsilie komunál-
nych politikov robiť 
spoplatnenú parkovaciu 
politiku?
 Statická doprava sa nedá 
robiť bez parkovísk. V rám-
ci Slovenska je asi sedem 
lokalít, kde je potrebné ro-
biť parkovanie aj spoplat-
nením. Je tu parkovacia 
asociácia, ministerstvo hos-
podárstva, či ZMOS, ktoré 
si okolo toho robili rôzne 
štúdie. Aj v Bratislave je po-
trebné robiť parkovaciu po-
litiku spoplatnením, ale nie 
vo všetkých lokalitách, nie 
všade a nie vždy.

Spoplatnenie parkova-
nia je dobrý biznis, nie?
 Je to tak, biznis s parko-
vaním je veľmi lukratívny. 
Ak máme napríklad parko-
vací dom, ktorý postavíme 
celý na úver a máme ho vy-
užitý za 24 hodín na 30 per-
cent, pri sadzbe jedno euro 
na hodinu, tak za osem ro-
kov sa náklady vrátia. Resp. 
asi rok sa stavia a za sedem 
rokov sa vrátia náklady na 
výstavbu. Takže ak niekto 
dnes na ulici pýta za par-
kovanie jedno euro na ho-
dinu, tak je to predražené. 
Vo Vatikáne, kde je naozaj 
veľa ľudí – turistov, nikto 
nepýta za parkovanie viac 
ako euro za hodinu.

U niektorých ľudí sa ob-
javujú názory, že parko-
vanie nie je naše právo a 
že auto je nadštandard...
 Je to absolútny blud. Tre-
ba si preštudovať napríklad 
normy na kvalitu áut, ktoré 
výrobcovia majú. Výrobca 
musí zabezpečiť, že auto 
ako bežný dopravný pro-
striedok dennej spotreby, 
sa nemá do troch rokov od 
kúpy pokaziť. Je to všeobec-
ne známa vec. To akoby 
sme povedali, že mixér je 
nadštandardná vec, alebo 
hodinky, alebo čokoľvek. 
V 21. storočí nie. Keď zo-
berieme hospodársku poli-
tiku, tak Slovensko vyrobí 
milión áut ročne. Tak po-
tom pri takýchto názoroch 
nemôžeme stavať takúto 
politiku.

Kedy by mala teda sa-
mospráva prísť so se-
rióznou parkovacou 

politikou a čo by mala 
ponúknuť obyvateľom 
ako protihodnotu?
 Treba postaviť parko-
vacie domy. Keď sa kedysi 
projektovali sídliská, naprí-
klad Petržalka, Dolné hony 
a pod., parkovacie miesta 
na nich sa nedobudovali. 
V zásade bola taká koncep-
cia, že jedna tretina budú 
parkoviská podzemné, 
tretina parkovacie domy 
a zvyšok na povrchu. Na-
pokon existujú len parko-
viská na zemi, ktoré sa po-
stavili na voľných plochách. 
Vo svete, hlavne v preľud-
nených oblastiach, aký-
mi sú aj Japonsko, Kórea, 
či všeobecne Ázia, je situ-
ácia opačná: tam všade už 
majú automatizované par-
kovacie systémy a k tomu 
aj určitý počet parkovacích 
miest na povrchu. 
 Naše sídliská poskytu-
jú dostatočný priestor na 
tzv. štítové steny, kde sa 
dajú postaviť automatizo-
vané parkovacie domy. Tri 
parkovacie miesta dokážu 
takpovediac uskladniť, bez 
problémov, až 70 vozidiel. 
Takýto podzemný parko-
vací systém v Bratislave je 
napríklad na Záhradníckej 
ulici, či na Heydukovej.

Škoda že už pred mno-
hými rokmi nezaviazal 
štát a samospráva de-
veloperov, že musia 
ísť s parkovaním aj do 
zeme...
 Existuje norma, kto-
rá bola asi pred piatimi, či 
šiestimi rokmi novelizova-
ná, ktorá stanovuje, že ak 
niekto stavia nový obytný 
súbor, musí k nemu mať 
jeden a pol parkoviska na 
byt...Samozrejme mnohým 
stavebníkom to nevyhovuje, 
pretože ak chcú nehnuteľ-
nosť o päť rokov predať, ne-
sedí im to do ekonomiky...
ak by tam postavili aj parko-
vací dom, ktorý je návratný 
za sedem rokov... Ale v pre-
hustených lokalitách v cen-
tre Bratislavy sú automati-
zované parkovacie systémy 
návratné aj za štyri roky. 

Ako sa pozeráte na kon-
cept záchytných parko-
vísk, na ktorý Bratislava 
takisto zabudla...?
 Podľa mňa nejde o naj-
lepšie riešenie, pretože my 
potrebujeme najmä väčší 
počet menších parkova-
cích miest. Auto je na to, 
aby som sa dostal z bodu 
A do bodu B. A nie na to, 
aby som sa dostal z bodu 
C a z bodu C do bodu B. 
Alebo aby všetci parkovali 
na jednom mieste, na jed-
nom veľkom parkovisku... 
načo je vám potom auto?  
Predstavy, že megaloman-
sky veľké parkovacie domy 
a plochy všetko vyriešia, je 
omyl. Dôležité sú menšie 

automatizované parkovacie 
domy s kapacitou od 12 do 
40 vozidiel. Nie je potreb-
né stavať parkovacie domy 
pre celý vozový park. Ale 
v zásade len pre previs ne-
dostatku, ktorý v zásade 
vytvárajú cezpolní vodiči 
a ich spoplatnenie je potom 
legitímne. Teda nie spoplat-
nenie domácich, ktorým 
sa dá umožniť parkovanie 
„zadarmo“. No a v prípade, 
že by boli spoplatnení aj 
domáci, tak by  sa naaku-
mulovali tak veľké zdroje, 
že za päť rokov by sa za ne 
dalo postaviť také množstvo 
menších automatizovaných 
parkovacích domov, že by 
v nich parkovacie miesta zí-
vali prázdnotou...

Kto by ale výstavbu 
týchto automatizova-
ných parkovacích do-
mov mal zabezpečovať 
organizačne?
 Muselo by to byť robené 
cez samosprávny komunál-
ny podnik, pretože súk-
romný investor nepôjde do 
týchto parkovacích domov. 
Nie preto, že by na nich 
nezarobil, ale kvôli rôznym 
rizikám, ktoré vyplývajú 
najmä z nepredvídateľných 
zmien politických rozhod-
nutí rôznych politických 
garnitúr, ktoré sa často me-
nia. Niekto z politikov na-
príklad odrazu rozhodne, 
že sa z dvojsmernej ulice 
urobí jednosmerka a už sa 
do parkovacieho domu ne-
dostanete....
 Ale zriadiť takéto pod-
niky a robiť na výstavbe 
parkovacích domov sa asi 
nikomu v samospráve nech-
ce. Je to totiž starosť. Jedno-
duchšie je vyberať od ľudí – 
vodičov peniaze a oni nech 
sa starajú... Samozrejme, 
množstvo ľudí bývajúcich 
v rodinných domoch má 
garáže. Ľudia na sídlisku ich 
ale nemajú a keby ich chceli 
mať, musia si vytvoriť spo-
ločenstvo vlastníkov. No ich 
samovoľné organizovanie 
je zo skúseností viac ako 
otázne. Ak by existoval ko-
munálny podnik, tak môže 
pomôcť aj pri takýchto ak-
tivitách a mohli by vzniknúť 
napríklad vnútroblokové 
spoločenstvá, ktoré si vy-
budujú svoje parkoviská, či 
garáže. A tým sa to vyrieši.
 Budovanie parkovacích 
domov má aj iný význam. 
Ak sa viac rozšíria elek-
tromobily, niekde sa budú 
musieť dobíjať - doma, 
v práci v obchodnom cen-
tre. Len „parkovacie sta-
nice“ to nevyriešia. Už aj 
„naše“ obchodné reťazce 
a výrobcovia automatizova-
ných parkovacích systémov 
vo svete ponúkajú parkova-
nie s dobíjaním ako samo-
zrejmosť...

(rl)

Na mieste dočasnej autobusovej stanice 
sa plánuje výstavba

Na mieste Cen-
tra Bottova 
v Bratislave, kde 

v súčasnosti sídli do-
časná autobusová 
stanica a internetový 
predajca, plánujú vy-
budovať polyfunkčný 
objekt "B7".
 Plánovaná budova bude 
súčasťou novej štvrte a jej 
funkčnou náplňou bude 
občianska vybavenosť.
Investorom výstavby je de-
veloper HB Reavis cez svo-
ju fi rmu Twin City VIII.
 Vyplýva to zo zverejne-
nej dokumentácie, ktorá 
je momentálne v procese 
posudzovania vplyvov na 
životné prostredie (EIA). 
Zámerom investora je 
dostavba polyfunkčné-
ho komplexu Twin City. 
"Plánovaná budova bude 
súčasťou novej štvrte, kto-

rej srdcom sa už čoskoro 
stane nová autobusová 
stanica, ktorá spoločne 
s projektmi Twin City, 
Twin City Tower, admi-
nistratívnou vežou Nivy 
Tower a priestranným 
bulvárom vytvorí základ 
na modernú, bezpečnú a 
komfortnú mestskú štvrť," 
uvádza v dokumentácii 
developer. Plánovaný poly-
funkčný objekt B7 má stáť 
na pozemku vymedzenom 
ulicami Továrenská, Botto-
va i Chalupkova. Jeho vý-
stavba je však priamo pod-
mienená premiestnením 
existujúcich prevádzok do 
nových priestorov a ná-
sledným zbúraním Centra 
Bottova. Investor odhadu-
je v zámere spustenie búra-
cích prác na prelome rokov 
2020 a 2021. Začiatok vý-
stavby predpokladá v roku 

2021 a jej ukončenie o dva 
roky neskôr. Investičné ná-
klady predbežne odhaduje 
na 72 miliónov eur.
 "Polyfunkčný objekt B7 
bude mať moderný archi-
tektonický výraz. Hmota 
bude tvorená členenou 
zástavbou. Prvých osem 
podlaží vytvára podnož, 
z ktorej vystupuje ďalej 11 
podlaží veže. Na 20. ustú-
penom podlaží sú technic-
ké priestory. Dizajn fasády 
bude tvorený hlavne pre-
sklenou fasádou," vysvet-
ľuje v zámere developer. 
Objekt má mať maximálne 
19 nadzemných podlaží 
administratívy, jedno tech-
nické podlažie a tri pod-
zemné podlažia. Investor 
uvažuje vybudovať celkovo 
393 parkovacích miest.

(bak, tasr)

Zámer obnovy Esterházyho paláca dostal 
zelenú, mesto prenajme pozemky

Zámer rekonštruk-
cie schátraného 
Esterházyho palá-

ca na Kapitulskej ulici v 
historickom centre Bra-
tislavy dostal vo štvr-
tok zelenú.
 Bratislavskí mestskí 
poslanci totiž schválili pre-
nájom mestských pozem-
kov spoločnosti Esterhazy 
Real Estate, ktorá ho po-
trebuje na vydanie staveb-
ného povolenia na obnovu 
paláca. Účelom navrhova-
ného prenájmu je výstavba 
a užívanie prístupovej ko-
munikácie (zo Staromest-
skej ulice do podzemných 
garáží plánovaných v areáli 
Esterházyho paláca) a časti 
tunela popod parkánový 
múr do priestorov Ester-
házyho paláca. Ten má 
slúžiť ako dočasný zásobo-
vací tunel a po dokončení 
rekonštrukcie Esterházyho 
paláca a jeho prebudovaní 
má byť trvalým vjazdom 
do podzemných garáží. 
Prenájom mestských po-
zemkov spoločnosti schvá-
lili mestskí poslanci na 
dobu neurčitú, za 36 eur za 
štvorcový meter na rok, čo 

predstavuje ročne sumu 17 
460 eur.
 Mestské zastupiteľstvo 
však prijalo podmienku, 
že nájomná zmluva má 
byť podpísaná do 30 dní 
od schválenia uznesenia 
v zastupiteľstve. V prípade, 
že sa tak nestane, uznese-
nie stratí platnosť. Poslanci 
zároveň požadujú, aby sa 
spoločnosť Esterhazy Real 
Estate zaviazala prevziať 
na seba dlh predchádzajú-
ceho nájomcu, spoločnosti 
Agoria Projekt. "Do zmlu-
vy o nájme bude zapraco-
vaný zámer prenajímate-
ľa vybudovať oddychové 
plató, ktoré bude spájať 
ulicu Židovskú a ulicu Sta-
romestskú, s tým, že z toh-
to dôvodu je prenajímateľ 
oprávnený nájomcovi zní-
žiť rozsah predmetu náj-
mu," uzniesli sa poslanci. 
Spoločnosť Esterhazy Real 
Estate, ako nový vlastník 
areálu Esterházyho pa-
láca, potrebuje na vyda-
nie stavebného povolenia 
na rekonštrukciu paláca 
preukázať k pozemkom, 
dotknutým prístupovou 
komunikáciou a tunelom 

popod parkánový múr, 
vlastnícke alebo iné právo. 
Esterházyho palác je ná-
rodnou kultúrnou pamiat-
kou.
 Mestské oddelenie do-
pravného inžinierstva žia-
da okrem iného posúdiť 
vplyv nárastu dopravného 
zaťaženia nového inves-
tičného zámeru na pri-
ľahlú komunikačnú sieť 
i jej križovatky a navrhnúť 
opatrenia na zachovanie 
optimálnej situácie po vý-
stavbe. Keďže výstavbou 
tunela dôjde k zásahu do 
parkánového múru a múru 
mestských hradieb, mest-
ský Generálny investor 
Bratislavy (GIB) požaduje, 
aby projektová dokumen-
tácia bola ešte pred zasla-
ním na Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava a stavebný 
úrad predložená GIB na 
pripomienkovanie a odsú-
hlasenie. Dôvodom je, že 
v súčasnosti sa vyhotovuje 
projektová dokumentácia 
rekonštrukcie mestských 
hradieb.

(tasr, red)
Foto: Br. kuriér
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Kde sa okúpať, či osvie-
žiť v Bratislave?
 Bratislavčania sa môžu 
v aktuálnych horúčavách 
ochladiť v kúpaliskách i prí-
rodných jazerách.
 Väčšina z nich je už prí-
stupná verejnosti. Správa 
telovýchovných a rekre-
ačných zariadení (STaRZ) 
hlavného mesta na svojom 
webe informuje, že sú už 
otvorené letné kúpaliská 
Rosnička v Dúbravke, kú-
palisko v Lamači, kúpalis-
ko Tehelné pole v Novom 
Meste či kúpalisko Delf ín 
v Ružinove.
 Ofi ciálna sezóna sa na 
Zlatých pieskoch začína 
v sobotu 15. 6. Otvore-
nie kúpalísk Krasňany sa 
predpokladá od 21. júna 
a kúpalisko Rača, kde sa 
má sezóna začať od 28. 
júna. Prevádzkovateľ let-
ného kúpaliska Matadorka 
v Petržalke na sociálnej sie-
ti informuje, že „brány kú-
paliska Matadorka plánuje 
otvoriť od druhej polovičke 
júna. Prevádzkovateľ kúpa-
liska Mičurin na sociálnej 
sieti napísal, že kúpalisko 
otvoria 1. júla.
 Bratislavčania sa môžu 
osviežiť aj v jazerách, akým 
je napríklad Veľký Draždiak 
v Petržalke.
 Od 27. júna do konca 
augusta tu bude prítomná 
aj vodná záchranná služba. 
Na letnú sezónu de pripra-
voval už od apríla aj areál 
jazera Kuchajda. Kúpanie 
tam závisí od výsledkov 
rozborov odobratej vody.  
Obľúbeným miestom Bra-
tislavčanov na kúpanie sa je 
aj Rusovské jazero či Malé 
jazero pri Čunove.

VIVA MUSIACA! FESTI-
VAL – 15 ročník
 Letný festival Viva Mu-
sica! v Bratislave opäť po-
núkne pestré podoby sve-
tovej klasickej hudby.
 Jeho 15. ročník sa usku-
toční od 27. júna do 22. au-
gusta v rôznych priestoroch 
mesta. Revolution festival 
otvorí v Starej tržnici sve-
toznáme slovenské kvarte-

to Janoska Ensemble, ktoré 
spolupracuje s najväčšími 
svetovými hviezdami. Bude 
to ich tretie účinkovanie 
na podujatí, tentoraz je ich 
program poctou anglickej 
legendárnej skupine Th e 
Beatles. Organizátori podu-
jatia presviedčajú posluchá-
čov, že klasická hudba nie 
je nuda. Dôkazom má byť 
operná šou kvalitnej hudby, 
humoru a typického špa-
nielskeho temperamentu 

v predstavení Th e Opera 
Locos. Uvedie ju španielsky 
súbor Yllana, ktorý vzni-
kol v roku 1991 a odohral 
asi 12.000 predstavení v 44 
krajinách.
 Predstavil sa na najväč-
ších svetových divadelných 
festivaloch v Kanade či 
v New Yorku a v reper-
toári má vyše 30 rôznych 
projektov, za ktoré okrem 
iných získal aj španielsku 
cenu Max Prize za najlepšie 
detské predstavenie v roku 
2012. Štvorkoncert má byť 
narodeninový oslavný kon-
cert.
 Na jednom pódiu budú 
účinkovať Jana Kirschner, 
Katarzia, Dan Bárta a Kor-
ben Dallas so symfonickým 
Orchestrom Viva Musica! 
pod taktovkou Braňa Kost-
ku.

 Netradičný je aj záve-
rečný špeciálny koncert 
s názvom Pavol Barabáš: 
Symfónia o Zemi.
 Prostredníctvom hudby 
a záberov z jeho fi lmov náv-
števníkov prenesie do rôz-
nych lokalít sveta.
 Z útrob Zeme na naj-
vyššie zasnežené vrcholy, 
zo zelených džunglí na za-
mrznuté nehostinné póly, 
z neznámych krajín do Vy-
sokých Tatier, od extrém-

neho dobrodružstva až po 
meditáciu a fi lozofi u iných 
kultúr. „Chcel som to ako 
prekvapenie pre režiséra 
k jeho blížiacim sa 60. naro-
deninám.
 Ale keďže sa na ňom 
podieľa, tak to bude darček 
pre neho,“ uviedol skladateľ 
hudby  k Barabášovým fi l-
mom Michal Novinski, kto-
rý získal dve ceny Český lev 
za fi lmovú hudbu.

Jedinečné jazzové 
koncerty 
 Ambíciou projektu 
BlumentaLive je ulahodiť 
okoloidúcim i náročným 
hudobným poslucháčom. 
Prináša jedinečný formát, 
ktorý zatiaľ v Bratislave nie 
je - pravidelné jazzové kon-
certy pod holým nebom. 
Jazzové leto BlumentaLive 

spustí koncert Petra Lipu 
spoločne s Radovan Tariš-
ka Radio Bandom, ktorý sa 
uskutoční 20. júna. Sériu 
koncertov ukončí vystúpe-
nie Mariána Čekovského 
s kapelou, 8. septembra.
Chýbať nebudú ani ďalšie 
zaujímavé mená, medzi 
inými aj 8-ročný talen-
tovaný basgitarista Aron 
Hodek, spoločne s bratom, 
bubeníkom Davidom, ktorí 
pravidelne hrávajú s jazzo-
vou špičkou na Slovensku 
i v zahraničí. 

Program koncertov: 
20.júna, 19:00 – 21:00 Ra-
dovan Tariška Radio Band 
a Peter Lipa 
4. júla, 19:00 – 21:00 David 
Bílek s kapelou 
18. júla, 19:00 – 21:00 Miloš 
Biháry Jazz Funk Brothers 
Trio 
1. august, 19:00 – 21:00 
Svetlana Rymareno & Band 
15. august, 19:00 – 21:00 
Anabel Mol s kapelou 
8. september, 19:00 – 21:00 

Marián Čekovský s kapelou

Tanec na ulici
 Od 23. júna sa na Ná-
mestí Mateja Korvína bude 
každú nedeľu konať Tan-
čiareň s inštruktorkou Ga-
bikou Csinovou. Tancovať 
sa bude od 18:00 – 21:00 
tematicky: Rumba, Samba, 

Salsa, Bachata, Jive, Swing, 
Cha-cha a iné. Vstup na 
všetky podujatia pod hla-
vičkou BlumentaLive je 
voľný, program bude pre-
biehať počas mesiacov jún, 
júl a august. Z m e n a 
programu je vyhradená, 
v prípade zlého počasia je 
potrebné pre aktuálne in-
formácie sledovať sociálne 
siete. 

Staromestské kultúrne 
leto 2019 v Medickej zá-
hrade
 Leto v Medickej záhra-

de bude v znamení divadla 
pre deti. Medická záhra-
da ponúkne aj tento rok 
tradičné detské divadelné 
predstavenia. Počas júla 
a augusta sa vydáme na diva-
delné dobrodružstvo, v kto-
rom nás čakajú rozprávky 
na motívy Williama Shake-
speara, Roalda Dahla či 
Astrid Lindgrenovej, sci-fi  
príbeh o záchrane planéty, 
sympózium čarodejníkov 
a klauni, ktorí ušli z cir-
kusu.  Júlové a augustové 
pondelky sú venované tra-
dičným divadlám pre deti 
zo slovenskej aj českej scé-
ny. Júlové stredy ponúkajú 
predstavenia EDUdramy, 
v ktorých si vyskúšate ži-
votné situácie nanečisto! 
Deti i rodičia môžu spolu 
s hercami vstúpiť do prí-
behu, ktorý prináša témy 
a situácie, kde má malý di-
vák priestor na reakciu a 
hľadanie riešení, ale v bez-
pečnom odstupe cez nie-
ktorú z postáv. Aktívnym 
zapojením sa do diania na 

javisku si deti a rodičia vy-
skúšajú byť niekým iným, 
uvažovať “v jeho topán-
kach”. Príbehy nielenže uvi-
díte, ale (ak budete chcieť) 

stanete sa ich súčasťou. 
Nechajte sa pohltiť príbe-
hom a staňte sa čímkoľvek. 
EDUdrama otvára príbeh 
Zbojníčky Ronji, Janka 
Hraška, čarodejníkov aj de-
tektíva a pozýva Vás na ces-
tovateľský výlet do ríš, ktoré 
už nejestvujú, za jazykmi, 
ktorými sa už nehovorí 
a abecedami, ktorými sa už 
nepíše.

Letné osvieženie v po-
dobe cvičenia pod stro-
mami
 Cvičenie pod stroma-
mi so skúsenými lektormi 
jogy, taiči, čchikung alebo 
originálneho cvičebného 
programu pilakalajogy sa 

bude konať v utorky a štvrt-
ky  počas celého júla a au-
gusta. Tak ako po minulé 
roky bude k dispozícii ob-
medzený počet karimatiek 
na zapožičanie.
 Vstup na cvičenia je voľ-
ný. V prípade nepriaznivé-
ho počasia sa cvičenie pod 
stromami ruší.

bratislava-inline 2019
Milovníci športu, najmä 
korčuľovania na koliesko-
vých korčuliach, bicyklo-
vania či kolobežkovania 
v nočných hodinách, ale aj 
skejtbordisti, longbordisti 
a bežci si prídu opäť na 
svoje. V hlavnom meste je 
aj tento rok počas leta na-
plánovaných niekoľko jázd 
v rámci 16. ročníka brati-
slava-inline 2019. „Cieľom 
podujatia je vychutnať si 
Bratislavu a jej mestské 
časti z inej perspektívy, za-
žiť atmosféru ducha mesta 
inak ako v každodennom ži-
vote, na tých istých cestách, 
po ktorých chodíme denne. 
V roku 2019 plánujeme 
prejsť Petržalku, Staré 
Mesto i Nové Mesto, Ru-
žinov, a dokonca aj Raču," 
približujú organizátori. 
Trasy podujatia merajú od 
deväť do dvanásť kilomet-
rov, jazdy trvajú približ-
ne 70 až 90 minút. "Trasy 
podujatia nám vždy dajú 
zabrať, no tentokrát sú 
azda najväčšou výzvou. 
Vždy sa totiž niektoré vo-
zovky prerábajú, ale tento 
rok Bratislava zažíva neví-
dané uzávery," podotýkajú 
organizátori. Súčasťou je 
podujatie pre deti od dvoch 

do ôsmich rokov s názvom 
miniBIL. Je to jazda na 
kolieskových korčuliach, 
odrážadlách, bicykloch či 
kolobežkách. Koná sa vždy 
pred večernými jazdami, 
ktorých štart býva tradične 
o 21.00 h. V Bratislave je 
počas leta naplánovaných 
päť jázd, a to 28. 6., 19. 7., 
26. 7., 9. 8. a 23. 8. Okrem 
hlavného mesta sa na jazdu 
môžu tešiť aj v Trnave (22. 
6.), v Pezinku (august) 
a na okruhu Slovakia Ring 
v Orechovej Potôni (9. 9.). 
Bližšie informácie sú k dis-
pozícii na webovej stránke 
www.bratislava-inline.sk.

(red, tasr)
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FESTIVAL KULTÚRNE LETO POZÝVA DO ULÍC BRATISLAVY
44. ročník festivalu 
Kultúrne leto a Hrad-
né slávnosti Bratisla-
va 2019 je už v plnom 
prúde. Tohtoročná 
pestrá festivalová po-
nuka opäť potvrdzu-
je, že Kultúrne leto je 
určené pre všetky ve-
kové kategórie nielen 
Bratislavčanov, ale aj 
návštevníkov hlavné-
ho mesta. Dramaturgiu 
multižánrového festi-
valu tvorí od roku 2004 
Bratislavské kultúrne a 
informačné stredisko 
(BKIS). 

Svetové a slovenské 
hudobné hviezdy v Bra-
tislave
 Novú dekádu svojej 

existencie tento rok osla-

vuje medzinárodne etablo-

vaný jazzový festival - One 
Day Jazz Festival. 24. 
júna vystúpi v Mestskom 

divadle P. O. Hviezdoslava 

uznávaný americký hudob-

ník Ari Hoenig, ale aj trio 

spolužiakov z Berklee Col-

lege of Music - Ovsepian 

Camarda Valihora Trio
či skupina Ľudové mla-
distvá. Svoju letnú edíciu 

uzavrie koncertom feno-

menálneho amerického sa-

xofonistu a držiteľa Gram-

my Award - Kennyho 
Garreta v MDPOH (2.7.). 

Kultúrou intenzívne žije 

aj nábrežie Dunaja vďaka 

Festivalu Eurovea. Do-

konalú atmosféru  open-air 

koncertov pri rieke využijú 

interpreti ako - Creedence 

Revival band (5.7.), Anka 

Repková (10.7.), Natalie 

a Martin Bies – Flamenco 

(12.7.), Silent trio (24.7.) 

alebo Natália Hatalová 

(26.7). Nebude chýbať ani 

obľúbené Cestovateľské 
kino, vďaka ktorému náv-

števníci spoznajú ďaleké 

Faerské ostrovy, Rusko či 

Yellowstone. Ak máte chuť 

zacvičiť si, príďte každý 

prázdninový utorok o 7.30 

na Nábrežie M. R. Štefáni-

ka, kde je pripravené cviče-

nie Balans joga.
 Výnimočným bude ur-

čite vystúpenie prvého 

afganského dievčenské-

ho orchestra - Ensem-
ble Zohra (16.7.), ktorý 

sa predstaví aj na festivale 

Pohoda. Zažiť môžete aj 

30 člennú f ínsku kape-

lu - The Great Ukulule 
Orchestra Of Tampere
(28.7.), v ktorej všetci čle-

novia hrajú na hudobnom 

nástroji ukulele  a dostanú 

vás skvelým prevedením 

známych hitov. Na 12. roč-

níku Gypsy fest – World 
Roma festu (25 - 27.7.) 

odohrajú koncerty umelci 

z Rumunska, ale aj popové 

ikony ako Igor Kmeťo ml., 

Anita Soul, Rytmus, Majk 

Spirit a Monika Bagárová. 

Hravé m(i)esto v mest-
ských častiach
„Autorský projekt BKIS 

Hravé m(i)esto vznikol mi-

nulý rok a prvýkrát bol od-

skúšaný na Mickiewiczovej 

ulici v rámci podujatia 

WhatCity?, kde sa stretol 

s okamžitým úspechom. 

Počas tohtoročného Kul-

túrneho leta bude súčasťou 

viacerých mestských častí 

pod názvom Letná jazda,“

prezradil Vladimír Grežo, 

riaditeľ festivalu Kultúr-

ne leto a Hradné slávnosti 

Bratislava. Ide o detskú 

zónu plnú kreatívnych 

a pohybových aktivít a roz-

právok, ktorú nájdete pri 

Centre kultúry Molecova 

v Karlovej Vsi (22.6.), na 

Malokarpatskom námestí 

v Lamači (25.6.), na Ná-

mestí rodiny v Záhorskej 
Bystrici (30.6.) a miest  

v bratislavských mestských 

častiach bude ešte počas 

leta pribúdať!

 Z bohatého programu 

v uliciach, parkoch a zá-

hradách, na nádvoriach, či 

na brehu Dunaja si vyberie 

naozaj každý. „S festivalom 

Kultúrne leto vytvárame 

podnety na stretnutia a na 

často prázdnych námes-

tiach vznikajú nezvyčajné 

scény a komunikácie, kto-

ré pridávajú obyčajnému 

miestu nezvyčajnú emó-

ciu, farbu a nálady,“ vra-

ví riaditeľ BKIS Vladimír 

Grežo. Vyberiete si aj vy? 

Viac informácií o progra-

me festivalu Kultúrne leto 

a Hradné slávnosti Brati-

slava 2019 na www.bkis.sk 
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Matej Beňuš: Tá naša Bratislava je taká akurát. Nie je malá, ale zase ani taká veľ ká, že by sa to nedalo vydržať

Pri kávičke v mes-
te sme sa tento-
krát pozhovárali 

s Bratislavčanom, vy-
nikajúcim vodným sla-
lomárom a zjazdárom, 
olympionikom Matejom 
Beňušom o jeho vzťahu 
k rodnému mestu. 

Matej Beňuš sa narodil 

v roku 1987 v Bratislave, 

súťaží v disciplíne C1 a je 

členom vodnoslalomárske-

ho oddielu klubu ŠKP Bra-

tislava. Je taktiež členom 

slovenského reprezentač-

ného družstva. Je držiteľom 

7 zlatých medailí z MS vo 

vodnom slalome a 7 zlatých 

medailí z majstrovstiev Eu-

rópy v kategórii hliadok. 

V individuálnych disciplí-

nach získal bronzovú me-

dailu z MS 2011 a striebro 

a 2 bronzy z ME 2010, 2013 

a 2015. Je taktiež celkovým 

víťazom svetového pohára 

z rokov 2010 a 2015, ku kto-

rým pridal v ďalších rokoch 

2 strieborné a 2 bronzové 

umiestnenia. Okrem toho 

je víťazom slovenského 

pohára v ročníkoch 2010 

a 2012, v roku 2009 skon-

čil bronzový. Na Letných 

olympijských hrách 2016 

získal striebornú medailu.

Vo vodnom zjazde získal 

v roku 2017 na majstrov-

stvách sveta striebornú me-

dailu.

Aký je váš vzťah k Bra-
tislave, k rodnému mes-
tu?
 Som veľmi rád, že som 

sa narodil v Bratislave, má 

to pre mňa veľmi veľa vý-

hod. Mám tu viacej mož-

ností a Bratislavu milu-

jem. Momentálne mám 

relatívne málu času chodiť 

do centra mesta, pretože 

máme tri malé deti (9 mes. 

necelé 4r., a necelých. 6r.). 

Ale mám veľmi rád kopce 

a často vybehnem do Ma-

lých Karpát, ktoré máme 

v podstate na skok. Ale 

s tými staršími už s man-

želkou jazdíme aj na bicyk-

loch po Petržalke. Máme 

to kúsok k Draždiakom 

a podobne. Ale veľmi rád 

zájdem aj na Železnú stu-

dienku.

Kde konkrétne ste sa 
narodili a kde ste vyras-
tali?
 Narodil som sa v Sta-

rom Meste na Bezručovej 

ulici. Býval som v Petržalke, 

ale v podstate som vyrastal 

v Karlovej Vsi na lodenici, 

keďže moja mama bola tré-

nerka. Ako malé dieťa som 

s ňou trávil čas práve tam, 

na Karloveskom ramene. 

Odjakživa ste boli na 
vode, alebo skúšali ste 
aj niečo iné...?

 Skúšal som aj iné špor-

ty a aj moje deti sa snažím 

a budem sa snažiť viesť 

všestrannejšie. Nie som 

a nechcem byť taký rodič, 

ktorý pretláča u svojho 

dieťaťa nasilu nejaký šport. 

Nech skúšajú. Teraz chodia 

na hokej. Ja osobne som 

skúšal aj hádzanú, basket-

bal, streľbu, ako malý aj 

trojboj a podobne. 

Ako vnímate úroveň 
športu, ktorý robíte 
v Bratislave?
 Máme obrovskú výho-

du, že v roku 1995 sa posta-

vil Areál vodných športov 

v Čunove, ktorý sa stal  na-

ším domovským stánkom 

a kde sme v podstate stále. 

A ešte stále vyhovuje me-

dzinárodným kritériám, je 

konkurencieschopný. Veď 

aj tento rok je tu Svetový 

pohára a v roku 2021 tu 

budú majstrovstvá sveta vo 

vodnom slalome v šprinte. 

Takže je to fajn, napríklad 

na tréning tam idem často 

na bicykli po hrádzi, mám 

to z domu asi pol hodinku...

Ako vnímate rozvoj Bra-
tislavy, kvalitu života 
v nej...?
 Samotná Bratislava 

sa rozrastá a aj jej bez-

prostredné okolie. Mám 

zopár priateľov, ktorí sa od-

sťahovali do tzv. satelitných 

mestečiek, no onedlho to 

asi oľutovali, pretože zistili, 

že veľmi veľa času trávia na 

cestách v aute v zápchach... 

No a pokiaľ ide o Bratisla-

vu, nepáči sa mi veľmi tá 

masívna výstavba, ani to, 

že sa stavajú veľmi vysoké 

budovy.  Ak ale môžem po-

rovnať, tak veľa času trávim 

v Prahe na kanáloch, aj 

tento rok tam bol svetový 

pohár. No Praha sa mi javí 

veľmi veľká. Aj na mňa je 

až obrovská. Tá naša Bra-

tislava je taká akurát: nie je 

malá, ale zase ani taká veľ-

ká, že by sa to nedalo vydr-

žať. Ak je doprava v poriad-

ku, tak za štvrť hodinu som 

všade kde potrebujem.

(rl, foto Ján Luky)

Letisko Bratislava má novú svetelnú približovaciu sústavu pre dráhu 22

Letisko M. R. Šte-
fánika má od za-
čiatku júna v pre-

vádzke najmodernejšiu 
svetelnú približovaciu 
sústavu pre vzleto-
vo-pristávaciu dráhu 
22.
 Po 16 týždňoch výstav-
by, s ktorou sa začalo v po-
lovici februára, môžu piloti 
lietadiel od 1. júna využívať 

približovaciu sústavu, akú 
využívajú aj najväčšie sve-
tové letiská! Jej výhodou sú 
moderné návestidlá s LED 
svetelným zdrojom, ktoré 
prinášajú až o 70 percent 
nižšiu spotrebu elektrickej 
energie oproti pôvodnej sú-
stave. Letisko v Bratislave je 
zároveň prvým letiskom na 
Slovensku s približovacou 
svetelnou sústavou, ktorej 

návestidlá obsahujú LED 
svetelné zdroje.
 Takéto približovacie sú-
stavy využívajú napríklad 
letiská Londýn-Heathrow, 
Paríž-Orly či letisko v Osle. 
Pôvodnú svetelnú sústavu 
pre dráhu 22, ktorá slúžila 
na letisku 29 rokov, tvorili 
halogénové svetelné náves-
tidlá. Počas rekonštrukcie 
sústavy boli halogénové ná-

vestidlá vymenené za nové, 
moderné návestidlá s LED 
svetelným zdrojom. Sve-
telná približovacia sústava 
naviguje pilotov lietadiel 
v noci a za zníženej do-
hľadnosti (napr. za hmly). 
„Prevádzkové postupy 
a minimá pre dráhu 22 os-
tali nezmenené, nová pri-
bližovacia svetelná sústava 
však zmenila sklon profi lu.

 Výraznou mierou sa zá-
roveň znížila spotreba elek-
trickej energie, a to až o 70 
% oproti pôvodnej sústave. 
Použitím LED svetelných 
zdrojov sa zvýšila viditeľ-
nosť celej svetelnej sústavy, 
a to v závislosti od den-
ných a meteo podmienok, 
až približne o 20 percent,” 
vysvetlil vedúci oddelenia 
svetelno-zabezpečovacích 

zariadení Letiska M. R. Šte-
fánika Marek Podmanický.  
„Tieto zmeny majú priamy 
vplyv na bezpečnosť v civil-
nom letectve tým, že znižu-
jú pravdepodobnosť straty 
vizuálneho vedenia pilota 
počas priblíženia a pristá-
tia,“ dodal Podmanický.

 (red, bts, foto: BTS)
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The crispy version
of Matcha

Pure goodness

Gurmánska Bratislava

Selaví. Súlad modernosti a tradície z obdobia Rakúsko-Uhorska je na Klobučníckej ulici

Ak ste z tých, ktorí 
v Bratislave hľa-
dajú netradičné 

gastronomické zážitky 
a prevádzky, Selaví vás 
určite osloví. 
 Snúbi sa tu história s 

prítomnosťou, profesiona-

lita, výborné vína i zaují-

mavá kuchyňa, ktorá vsa-

dila na súlad modernosti 

a tradície z obdobia Ra-

kúsko-Uhorska. Kuchyňa 

Selaví v sebe nesie prívlast-

ky ako živelnosť, tradícia a 

autentickosť tvorby. Miest-

na zelenina, bylinky a pro-

dukty výhradne od lokál-

nych dodávateľov zároveň 

dopĺňajú hlavné elementy, 

ktoré sa odrážajú v prípra-

vách všetkých pokrmov. 

V reštaurácii a vínotéke 

Selaví môžete očakávať s 

ľahkosťou naservírovanú 

inovatívnu gastronómiu 

so zachovaním integrity 

miestnych oblastí, ktorú 

podčiarkuje historický sú-

lad modernosti a tradície. 

Štyri ročné obdobia nám 

navyše poskytujú široký a 

pestrý výber čerstvých in-

grediencií, vďaka čomu sa 

paralelne a s nekonečným 

farbeným spektrom odrá-

žajú v každom sezónnom 

menu reštaurácie. Víno a 

jedlo pre Selaví znamenajú 

dve veľké „postavy“. Musia 

sa medzi sebou rešpekto-

vať a iba dobré nastave-

nie medzi someliérom a 

šéfkuchárom dokáže vo 

výsledku vytvoriť želanú 

symbiózu. V Selaví si mô-

žete vybrať z viac ako 400 

druhov vín – z rodinných 

a butikových vinárstiev zo 

Slovenska, Moravy a regió-

nu bývalej Rakúsko-Uhor-

skej monarchie. Z nich 

viete dokonca ochutnať aj 

formou „by the glass“ – t. 

j. po pohári. Erudovaný 

personál vám dokáže od-

poručiť víno podľa vašich 

preferencií. Portfólio je vy-

skladané výhradne z oblas-

tí bývalého Rakúsko-Uhor-

ska, teda od Toskánska až 

po Tokaj.

Sezónne menu
 Medzi tzv. malými 

jedlami nájdete domácu 

farmársku šunku, jemnú 

mäsovú paštétu s mar-

meládou, či Maďarské 

„prosciutto“ z mangalice. 

Objednať si môže ďalej z 

Tradičných špecialít. Me-

dzi nimi sú Teľací paprikáš 

s krupicovými haluškami, 

kohút na víne i bryndzové 

halušky s brzlíkom. V po-

nuke sú aj steaky, či jedlá 

z čerstvých rýb v podobe 

Perkeltu z lokálnych rýb, či 

Treska Sous Vide. Na Sela-

ví tanieri nájdete variácie 

syrov, údeniny, paštétu, 

domáce lekváre a naklada-

nú zeleninu.

 „Aj v bratislavskom 

koncepte Selaví chceme 

návštevníkom sprostred-

kovať zážitok z každého 

dňa. Už len samotný ná-

zov zvádza k vychutnaniu 

si daného okamihu. Selaví 

(C´est la vie) totiž v prekla-

de znamená – To je život. 

V pohodovej atmosfére si 

môžete dopriať skvelé vína 

zo špičkových, rodinných 

a butikových vinárstiev zo 

Slovenska, Moravy a regió-

nu bývalej Rakúsko-Uhor-

skej monarchie. Či už v 

Tatranskej Lomnici alebo 

v Bratislave, prostredie Se-

laví vždy dotvára veterán 

z prvorepublikovej doby, 

ako kedysi, keď ľudia vy-

razili so svojim veteránom 

na piknik, užiť si život a za-

budnúť na všetky starosti,“ 

vysvetľuje PR špecialistka 

Selaví Zuzana Antalová. 

 Reštaurácia vinotéka 

Selaví sa môže pochvá-

liť vlastným vinárstvom 

ViaJur, ktoré je postave-

né na silnom historickom 

odkaze rodu Pálff yovcov. 

„Značka ViaJur je pokračo-

vaním historického príbe-

hu, ktorého hlavnou súčas-

ťou je Pálff yovský kaštieľ 

vo Svätom Jure. 

 Na tomto mieste sa vi-

nohradníci a vinári veno-

vali výrobe už od 15. sto-

ročia, a tak pokračujeme 

v tradíciách, ktoré boli v 

minulosti v tomto smere 

veľmi významné,” dodáva 

Antalová. 

(red, selaví, 

foto: Selaví a BK)
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ŠK Slovan ovládol Jedenástku Fortuna ligy, Šporar získal tri ceny

V priestoroch šta-
dióna Tehelné 
pole v Bratislave 

koncom mája slávnost-
ne vyhlásili výsledky 
ankety Jedenástka For-
tuna ligy 2018/2019. Do 
ideálnej zostavy práve 
skončenej ligovej se-
zóny odborníci zaradili 
futbalistov z prvých šty-
roch mužstiev súťaže.
 Až šiestich zástupcov 

do top jedenástky dodal 

stále čerstvý majster ŠK 

Slovan Bratislava. Na svo-

jich postoch dostali najviac 

hlasov brankár Dominik 

Greif, stredný obranca Va-

sil Božikov, útočník Andraž 

Šporar, krajní stredopoliari 

Aleksandar Čavrič a Moha, 

ako aj stredný záložník Ma-

rin Ljubičič, ktorý väčšinu 

sezóny absolvoval v "bela-

som" drese, avšak úvodné 

dve kolá strávil ešte v FC 

DAC 1904 Dunajská Stre-

da.

 Najlepším hráčom For-

tuna ligy ligy sa stal výbor-

ný slovinský strelec Andraž 

Šporar. Na štadióne, na 

ktorom v piatok vyrovnal 

rekord Róberta Semeníka 

v počte gólov v jednej se-

zóne (29) si o deň neskôr 

prevzal až tri ceny – pre 

člena najlepšej jedenástky, 

najlepšieho hráča i strelca 

Fortuna ligy.

 ,,Mám za sebou najlep-

šiu sezónu vo svojej kariére, 

bola výnimočná nielen pre 

mňa, ale aj pre celý tím. 

Cena pre najlepšieho hrá-

ča ma trochu prekvapila, 

pretože ju mohol dostať aj 

Moha. Dúfal som, že ju do-

stanem, ale aj tak je to veľký 

kompliment. Ešte by som 

do najlepšej jedenástky za-

radil aj Dražiča, máme však 

šesť hráčov a trénera, tak 

som rád. Je to však logické, 

stali sme sa majstrami, tak-

že musíme mať najviac hrá-

čov v najlepšej zostave ligy," 

povedal na krátkom brífi n-

gu Andraž Šporar. Tretia 

trofej pribudla do zbierky 

trénera Martina Ševelu. 

Predchádzajúce dve získal 

v sezónach 2014/2015 

(spolu s vtedajším kolegom 

a dnes asistentom Ivanom 

Vrabcom) a 2015/2016, 

v ktorých doviedol k titulu 

AS Trenčín. Teraz vyhral 

anketu už ako kouč maj-

strovského Slovana.

 ,,Táto sezóna jed-

noznačne patrila iba nám, 

boli sme v nej dominantní 

po všetkých stránkach. Šta-

tistiky hovoria za všetko, 

z získali sme najviac bodov 

i nastrieľali najviac gólov. 

V Slovane sú ambície vyššie 

ako boli v Trenčíne, tam sa 

to až tak neočakávalo. Hrali 

sme vtedy zápas od zápasu 

a podarilo sa mi to. V Slova-

ne sú vysoké ciele jasné od 

začiatku, my sme to splnili, 

čo dokazuje šesť ocenených 

hráčov. Možno by som 

privítal aj vyšší počet, ale 

som spokojný, rovnako aj 

s cenou pre najlepšieho tré-

nera. V budúcnosti musí-

me spraviť všetko, aby sme 

obhájili titul i ceny," vraví 

Martin Ševela. Objav sezó-

ny je druhý najlepší strelec 

súťaže Róbert Boženík. De-

vätnásťročný útočník Žiliny 

nadviazal na triumf bývalé-

ho kanoniera MŠK Samue-

la Mráza spred roka.

 Medzi hlavnými roz-

hodcami natiahol šnúru tri-

umfov na päť Bratislavčan 

Ivan Kružliak. Po Romano-

vi Slyškovi, ktorý ukončil 

kariéru, prevzal štafetu ako 

najlepší asistent rozhodcov 

Tomáš Somoláni. Ocene-

nia si však nemohli prevziať 

osobne, keďže v týchto 

dňoch rozhodujú zápasy 

majstrovstiev sveta hráčov 

do 20 rokov v Poľsku.

 V ankete hlasovali hlav-

ní tréneri účastníkov For-

tuna ligy, prezident Únie 

ligových klubov (ÚLK), zá-

stupcovia Slovenského fut-

balového zväzu (SFZ) - tré-

ner a asistent reprezentácie 

SR A, tréner SR 21, tech-

nický riaditeľ a zástupca 

trénerov vo Výkonnom vý-

bore - prezident Únie fut-

balových trénerov Sloven-

ska a predstavitelia médií. 

O najlepších arbitroch roz-

hodovali aj pozorovatelia 

rozhodcov SFZ v spoluprá-

ci s Asociáciou rozhodcov 

SFZ. Anketu tradične štý-

lovo moderoval Slávo Jurko 

a na vyhlásení sa zúčastnili 

prezident SFZ Ján Kováčik, 

generálny sekretár SFZ Jo-

zef Kliment, prezident ÚLK 

Ivan Kozák, výkonný riadi-

teľ ÚLK Michal Mertynák 

a mnohí ďalší poprední 

funkcionári a bývalí hráči. 

(viac na www.bakurier.sk)

Milan Valko

Foto: Ján Luky

Futbalistky Slovana Bratislava 
sú znova majsterkami Slovenska

Futbalistky Slova-
na Bratislava na-
podobnili svojich 

mužských kolegov a 
v sezóne 2018/2019 
ovládli najvyššiu slo-
venskú ligovú ženskú 
súťaž.
 O triumfe rozhodli "be-

lasé" v nedeľu 2. júna v do-

hrávanom 11. kole I. ligy, 

keď vyhrali na pôde Spar-

taka Myjava 2:0. Oslavovali 

teda rekordný 14. majstrov-

ský titul v ére samostatnosti 

a tretí za sebou. Súťaž vy-

hrali so šesťbodovým nás-

kokom pred Myjavou.

 ,,Od úvodu sme vedeli, 

ako chceme hrať. Celý týž-

deň sme avizovali, že ideme 

hrať otvorený futbal a držať 

loptu. Dali sme dva krás-

ne góly, Myjavčanky majú 

svoju kvalitu, ale proti nám 

nemali na to, aby vyhrali 

titul. Moje dievčatá sa však 

na zápas perfektne pripra-

vili a titul je zaslúžene náš," 

povedal tréner staronového 

majstra Martin Masaryk. 

Slovan je na aj na poli žen-

ského futbalu najúspešnej-

ším slovenským klubom, 

v súčasnom kádri je viace-

ro mladých hráčok s veľkou 

perspektívou. „Opäť nás 

čaká Liga majstrov, kde sme 

pred rokom s veľmi kvalit-

nými súpermi dosiahli vý-

borné výsledky. Verím, že 

nám bude žreb priať a opäť 

sa aj v rámci medzinárod-

nej konfrontácie posunie-

me o niečo vyššie. Chceme 

udržať káder pokope, i keď 

vieme, že to nebude jedno-

duché, máme totiž hráčky 

s potenciálom posunúť 

sa do zahraničia. Dnešok 

i skutočnosť, aký talent 

máme v súčasnom kádri, 

je výsledkom dlhodobej 

práce. Mladé futbalistky 

prichádzajú do Slovana, 

pretože majú vytvorené 

fantastické podmienky 

od vedenia klubu a snažíme 

sa s nimi koncepčne praco-

vať, aby sa naďalej zlepšova-

li,“ vraví Martin Masaryk.

(ll)

Foto: www.skslovan.com

Basketbalisti Interu
po skvelej fi nálovej jazde získali majstrovský titul

Basketbalisti Inte-
ru Bratislava zís-
kali majstrovský 

titul v Slovenskej bas-
ketbalovej lige (SBL). 
Vo  štvrtom stretnutí 
fi nálovej série play-off 
zdolali Prievidzu na jej 
palubovke 84:69 a cel-
kovo triumfovali 4:0 na 
zápasy.
 Žlto-čierni neokúsili 
trpkosť prehry v ani jednom 
zápase vyraďovacej časti. 
V zbierke majú celkovo už 9 
majstrovských titulov. Štyri 
získali ešte v časoch česko-
slovenskej ligy, v samostat-
nej slovenskej súťaži pridali 
ďalších päť. Triumf zopako-
vali po dvoch rokoch a na 
tróne SBL vystriedali Le-
vice. Za zlomový moment 
sezóny sa dá označiť tréner-

ská výmena po prehre vo 
fi nále Slovenského pohára, 
keď Olivera Vidina nahra-
dil Aramis Naglič. Počas 
zápasov išiel naplno, no po 
štvrtom fi nálovom dueli si 
mohol vydýchnuť a tešiť sa 
z titulu. „Už som toho v ži-
vote vyhral veľa a vždy sú 
pri tom emócie. Športová 
duša totiž chce vždy vyhrá-
vať. V tejto chvíli som hrdý 
a šťastný. Chcem sa poďa-
kovať vedeniu Interu, že 
mi aj tentoraz dôverovalo. 
Myslím si, že sme spolu 
odviedli dobrú prácu. Po-
ďakovať sa chcem aj chlap-
com, pretože počas troch 
mesiacov bola v šatni vý-
borná atmosféra a po celý 
čas pracovali s príkladným 
nasadením. Teraz sme sa 
dostali tam, kde sme chceli 

byť,“ poznamenala legenda 
chorvátskeho basketbalu.
 Nagličova sezóna bola 
dokonalá, pretože tím tri-
umfoval vo všetkých 24 
dueloch pod jeho vedením. 
„Je to rarita a niečo podob-
né som neočakával. Hrali 
sme vo výbornom rytme, 
čo bol dôsledok tréningov. 
Toto je základ pre akýkoľ-
vek úspech,“ vraví Aramis 
Naglič.
 Šťastný Goran Bula-
tovič, kapitán Interu Bra-
tislava povedal: ,,Pre toto 
sme trénovali celú sezónu. 
Zaslúžili sme si triumfovať. 
Mali sme dobré mužstvo 
a v ňom 12 hráčov, z kto-
rých každý si vedel splniť 
svoju úlohu."

 (ll)
Foto: www.basket.sk



Inzerciastrana 16 06 l 2019

v predajniach


