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Zdržanie prác mesto mrzí, 
nový odhad je 17. november

Bratislavský ma-
gistrát mrzí zdr-
žanie rekon-

štrukčných prác na 
Karlovesko-dúbravskej 
radiále. Informovali 
o tom na stretnutí s ob-
čanmi v DK Dúbravka, 
na ktorom sa zúčastni-
li primátor Matúš Vallo 
s vedením mesta spolu 
so starostom Dúbravky 
Martinom Zaťovičom a 
starostkou Karlovej Vsi 
Danou Čahojovou.
 Ako informoval ho-

vorca mesta Peter Bubla, 

zdržanie prvej etapy malo 

byť do konca októbra 

tohto roku. „Dnes už ale, 

bohužiaľ, vieme, že kvôli 

viacerým pochybeniam na 

strane dodávateľa, nebu-

dú niektoré prvky pozdĺž 

električkovej trate v úseku 

1. etapy po obratisko Kar-

lova Ves (napr. nástupištia 

a prechody) dokončené 

v rovnakom čase, ako sa-

motná električková trať. Čo 

zároveň znamená, že ani 

nový úsek električky nebu-

de v tom čase odovzdaný 

do užívania. Dodávateľovi 

sme jasne komunikovali, 

že akékoľvek meškanie po 

31. októbri bude znamenať 

sankcie,“ uviedol. Informo-

val ďalej, že od dodávateľa 

má magistrát aktuálny od-

had dokončenia všetkých 

prác a kolaudácie úseku 

od Molecovej po obratisko 

Karlova Ves 17. novembra

(pokračovanie na str. 4)

Vydrica pod hradom sa mení, 
začali sa stavebné práce

V druhej polovici 
septembra sa za-
čali zemné práce 

na území pod Bratislav-
ským hradom. 
 „Prvá fáza stavebných 

prác prebieha od Rybárske-

ho cechu po Vodnú vežu. 

Zahŕňa odťaženie zeminy 

a časti skalného masívu 

až po bývalé parkovisko 

a odťaženie a statické za-

bezpečenie brala. Zabez-

pečenie brala bude reali-

zovať špecializovaná fi rma 

s dlhoročnými medziná-

rodnými skúsenosťami, 

na jej požiadanie sme nad 

rámec vykonali ešte ďalšie 

geologické prieskumy kva-

lity skalného masívu. Práce 

v prvej fáze sú naplánované 

do marca budúceho roku,“ 

povedal Peter Kavecký, 

predseda predstavenstva 

Vydrica Development. 

 Ubezpečuje, že všetky 

stavebné práce prebehnú 

v súlade s povoleniami, 

v spolupráci s pamiatkarmi 

a s ohľadom na obyvateľov. 

„Po dlhých rokoch pust-

nutia lokality sme spustili 

stavebné práce na projekte 

Vydrica. Urobíme maxi-

mum pre to, aby výstav-

ba nenarušila bežný život 

v okolí. Na jej konci čaká 

obyvateľov hlavného mes-

ta nový verejný priestor 

s napojením pešieho korza 

z historického centra do 

Podhradia.

(pokračovanie na str. 2)

Dopravný podnik tvrdí, že električky v meste budú jazdiť častejšie ako metro

Električky v Brati-
slave majú jazdiť 
častejšie ako met-

ro. Deklaruje to Doprav-
ný podnik Bratislava 
(DPB) s tým, že na naj-
dôležitejších tratiach 
začnú jazdiť v intervale 
dve minúty.

 "Prvou traťou, na kto-

rej posilnený režim skúša-

me, je Račianska radiála, 

kde sme v rannej špičke 

zvýšili počet spojov až na 

dvojnásobok. Počas jedi-

nej hodiny tu vypravíme až 

30 spojov," informuje do-

pravca na sociálnej sieti. 

DPB sľubuje električky 

s vysokou kapacitou a mi-

moriadne hustým interva-

lom. "Jazdiť budú takmer 

tesne za sebou. Častejšie 

ako metro by sme chceli 

po skončení rekonštrukcie 

premávať aj do Karlovej 

Vsi a po predĺžení trate na 

koniec Petržalky aj na naj-

väčšie slovenské sídlisko," 

podotkol podnik. Električ-

ky majú podľa neho oproti 

ostatným druhom dopravy 

výhodu v tom, že nikdy ne-

uviaznu v zápchach a cesta 

v nich je počas špičky naj-

rýchlejšia.

Bratislavského doprav-
ného podniku sa pý-
tame, o akom metre to 
hovorí.
Reakcia DPB: „Tým, že 

Bratislava nemá metro, sú 

pre ňu električky absolút-

ne kľúčové a musíme nimi 

chýbajúce metro zastúpiť. 

Na najdôležitejších tra-

tiach preto začíname jazdiť 

v intervale iba 2 minúty, čo 

je dokonca ešte častejšie, 

než v mnohých prevádz-

kach metra v zahraničí. 

Prvou traťou, na ktorej po-

silnený režim skúšame, je 

račianska radiála, kde sme 

v rannej špičke navýšili po-

čet spojov až na dvojnáso-

bok. Počas jedinej hodiny 

tu vypravíme až 30 spojov. 

Metro síce nemáme, no 

môžeme mať električky 

s vysokou kapacitou a mi-

moriadne hustým interva-

lom.

(pokračovanie na str. 4)

V Starom 
Meste zmenia 
podmienky 
parkovania 

Obyvatelia, ktorí 
bývajú v brati-
slavskom Sta-

rom Meste v zónach, 
ktoré obhospodaruje 
parkovacia spoločnosť 
BPS Park, by mohli po 
novom parkovať o čosi 
ľahšie.
 Vyplýva to z dodatku 

k zmluve, ktorú so súk-

romnou spoločnosťou vy-

rokovalo vedenie mestskej 

časti.

 Dodatok, ktorý pred-

stavuje súbor troch opat-

rení v prospech rezidentov, 

schválili v utorok staro-

mestskí poslanci na roko-

vaní miestneho zastupiteľ-

stva.

 Prvou zo zmien je zní-

ženie ceny ročnej rezi-

denčnej parkovacej karty 

vydávanej súkromnou spo-

ločnosťou na prvé auto. Po 

novom by už rezidenti mali 

platiť v tejto zóne 39 eur, 

teda nie doterajších 60 eur. 

Tým by sa mala cena do-

stať na úroveň ceny karty 

v rámci celomestskej par-

kovacej politiky, ktorá má 

začať platiť od roku 2021. 

Tým sa parkovanie v tých-

to staromestských zónach 

má zosúladiť so spomína-

ním celomestským parko-

vaním.

 Zmeny by mali nastať 

aj pri dobe spoplatneného 

krátkodobého, teda hodi-

nového parkovania. Dote-

raz bolo spoplatnené par-

kovanie počas pracovných 

dní v čase od 8.00 do 16.00 

h, po podpise zmluvy a na-

dobudnutí jej platnosti by 

sa malo platiť až do 18.00 

h.

 Tento krok má "náv-

števníkov" motivovať k 

skoršiemu opusteniu zóny. 

Poslednou z najnovšie vy-

rokovaných zmien je vy-

hradenie desiatich percent 

parkovacích miest, ktorú 

budú slúžiť v čase od 17.00 

h do polnoci pre držiteľov 

rezidenčných parkovacích 

kariet vydaných BPS Park.

(pkračovanie na str. 4)

Prebieha 
diskreditácia 
vedenia mesta?
Mesto Bratislava po-
zoruje snahu zdiskre-
ditovať nové vedenie 
samosprávy a jej nie-
ktorých zamestnancov. 
Magistrát tvrdí, že sa to 
začalo trestným ozná-
mením, ktoré niekto 
zneužil proti vicepri-
mátorke Tatiane Kra-
tochvílovej.
 Pokračuje to podľa mes-
ta letákmi, v ktorých má 
byť zneužitá identita ďalšej 
námestníčky Lucii Štasse-
lovej a objavili sa aj ema-
ilové správy z falošných 
adries, ktoré sa vydávajú 
za ofi ciálnu komunikáciu 
medzi zamestnancami 
a vedením magistrátu. 
TASR o tom informoval 
hovorca Bratislavy Peter 
Bubla. „Takéto praktiky 
považujeme za neprípust-
né, nebudeme ich tole-
rovať a jednoznačne ich 
odsudzujeme. Zvažujeme 
v tejto súvislosti podanie 
trestného oznámenia. Cí-
time, že tieto veci sa dejú 
v dôsledku našej snahy 
urobiť poriadok v mest-
ských podnikoch. Nepoľa-
víme a budeme pokračovať 
v presadzovaní verejného 
záujmu v týchto fi rmách," 
vyhlásilo mesto Bratislava 
na čele s primátorom Ma-
túšom Vallom.
 Meno Kratochvílovej sa 
má spomínať v trestnom 
oznámení, ktoré koncom 
septembra podal na pro-
kuratúru generálny riadi-
teľ Infra Services, dcérskej 
fi rmy Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti (BVS), 
Róbert Stanke. Dôvodom 
bolo, že v jeho kancelárii 
našla špecializovaná fi r-
ma funkčné odpočúvacie 
zariadenie. V oznámení sa 
má okrem iného uvádzať, 
že sa Kratochvílová mala 
telefonicky i emailovo 
Stankeho pýtať na údajné 
pripravované organizačné 
zmeny v Infra Services. 
Generálny riaditeľ mal byť 
týmto telefonátom i ma-
ilom prekvapený, lebo sa 
o týchto veciach rozprával 
vo svojej kancelárii výluč-
ne s fi nančným riaditeľom 
a technickým riaditeľom 
fi rmy a nešíril informáciu 
ďalej.

(pokračovanie na str. 5)

Vizualizácie Vydrica Development
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Vydrica pod hradom sa mení, 
začala samotná výstavba

(Dokončenie zo str. 1)

V tejto súvislosti nás teší 

oživenie Vodnej veže otvá-

racím koncertom Jazzo-

vých dní. Chceme, aby sa 

z Vodnej veže stalo živé 

miesto Vydrice a sme pri-

pravení poskytnúť v tejto 

veci súčinnosť magistrátu,“ 

uviedol Juraj Rehák, člen 

dozornej rady Vydrica De-

velopment.  

 Stavba sa v súlade s po-

veternostnými podmien-

kami kropí vodou, práce 

prebiehajú len v dennej 

smene od 7. do 18. hodi-

ny. V závislosti od situácie 

budú vozidlá pred výjaz-

dom prechádzať čistiacou 

zónou. Podľa vedúceho 

oddelenia realizácií stavieb 

Daniela Horníka odvoz 

zeminy zásadne neobme-

dzí plynulosť premávky. 

Vozidlá majú dopravným 

značením povolené odbá-

čanie doprava, ak je cesta 

voľná.  

 Rozoberanie historic-

kých artefaktov na území 

a ich dočasné zakonzervo-

vanie prebieha v spolupráci 

s Krajským pamiatkovým 

úradom a pod stálym do-

hľadom archeológa, ktorý 

je prítomný na stavbe. 

 Predpokladané pokra-

čovanie stavebných prác 

v druhej a tretej fáze zahŕňa 

prípravu terénu od Vodnej 

veže smerom k podmostiu 

a následne výkop jamy 

a odťaženie hradného bra-

la. Nakoniec sa pred zača-

tím výstavby doťaží zemi-

na pre garáže a podzemné 

podlažia bytových domov.

(red, rl)
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Nový úsek obchvatu má pomôcť obyvateľom Mosta pri Bratislave

Po úspešnej ko-
laudácii sa vodiči 
dochádzajúci do 

hlavného mesta dočkali 
sprevádzkovania viac 
ako 4,5 kilometra dlhé-
ho novovybudované-
ho obchvatu Mosta pri 
Bratislave. 
 Koncesionárom projek-

tu je spoločnosť Zero By-

pass Ltd., ktorá zabezpeču-

je fi nancovanie, výstavbu a 

30-ročnú prevádzku budú-

ceho obchvatu Bratislavy. 

Spoločnosť D4R7 Constru-

ction je hlavným zhotovi-

teľom stavby. Na základe 

právoplatných rozhodnutí 

bol v uplynulých dňoch 

sprejazdnený celý úsek no-

vovybudovaného obchvatu 

neďaleko obce Most pri 

Bratislave. Stavba 4,5 kilo-

metrového úseku je súčas-

ťou PPP projektu výstavby 

diaľnice D4 a rýchlostnej 

cesty R7. Jeho realizáciu si 

vyžiadala výstavba nového 

mostného objektu, kto-

rý bude križovať budúcu 

diaľnicu D4 v katastrálnom 

území obce. Výstavba ob-

chvatu trvala od novembra 

2017 do septembra tohto 

roka. Počas výstavby bolo 

na úseku s 3 mostnými ob-

jektami a 3 križovatkami 

(Vrakuňa, budúca križo-

vatka Podunajské Bisku-

pice a Most pri Bratislave) 

zapracovaných do násypov 

takmer 400 000 m³, použi-

tých bolo viac ako 20 000 

m³ štrkodrvy a na asfaltár-

ske práce bolo potrebných 

36 413 ton zmesi. Bezpeč-

nostné prvky na miestnej 

komunikácii si vyžiadali 

takmer 10 000 metrov zvo-

didiel a 4 100 m² trvalého 

vodorovného značenia. 

Celková dĺžka novovybu-

dovanej preložky vrátane 

križovatkových zjazdov je 

6,5 kilometra. 

 Stavebné práce sa re-

alizovali v extraviláne, no 

časť prác prebiehala i za 

plnej prevádzky. „Logistic-

ky najnáročnejšou práve z 

dôvodu zachovania plnej 

prevádzky bola realizácia 

križovatky Odeská, ktorá 

bola stavebne riešená v po-

lovičnom profi le, aby bol 

dopad na dopravu čo naj-

menší,“ informoval country 

manager zhotoviteľa Jorge 

Sanz. „Obchvat Mosta pri 

Bratislave je plnohodnot-

nou dvojprúdovou komu-

nikáciou s maximálnou 

povolenou rýchlosťou 90 

km/h, no keďže jeho sú-

časťou je i budúca diaľnič-

ná križovatka Podunajské 

Biskupice, chceli by sme 

vodičov požiadať o ohľadu-

plnosť pri prejazde touto 

časťou, kde je prenosným 

dopravný značením maxi-

málna povolená rýchlosť 

obmedzená na 50 km/h,“ 

dodal Sanz.

 Novovybudovaná pre-

ložka cesty II/572 – Ob-

chvat Mosta pri Bratisla-

ve uľahčí dochádzanie do 

hlavného mesta obyva-

teľom žijúcim v spádovej 

oblasti a odkloní dopravu 

z obce Most pri Bratislave. 

Okrem komfortnejšieho 

cestovania bude zabezpe-

čená i lepšia obslužnosť 

územia vďaka budúcemu 

priamemu napojeniu na 

diaľnicu D4.

(red)

DPB skončil za minulý rok po zdanení v strate 2,07 milióna eur

Dopravný podnik 
Bratislava (DPB) 
skončil za minulý 

rok po zdanení v strate 
2,07 milióna eur. Hos-
podársky výsledok do-
pravcu pred zdanením 
za rok 2018 predstavo-
val pritom zisk 71 333 
eur.
 Príčinou účtovnej stra-

ty bola podľa podniku od-

ložená daň. Pre TASR to 

potvrdila hovorkyňa DPB 

Adriana Volfová. „Fungo-

vanie spoločnosti, vzhľa-

dom na dosiahnuté vý-

sledky a zachovanie platieb 

od objednávateľa služieb 

(mesto Bratislava) v poža-

dovanej výške, nie je ohro-

zené,“ podotkla hovorky-

ňa. Hospodársky výsledok 

bratislavskej mestskej fi r-

my DPB pred zdanením 

v roku 2017 predstavoval 

stratu 54.254 eur a po zda-

není stratu dva milióny 

eur. Bratislavský magistrát 

uviedol, že v strate 352.000 

eur po zdanení za rok 2018 

je aj mestská spoločnosť 

Odvoz a likvidácia odpadu 

(OLO).

 „Na tento výsledok mala 

vplyv generálna oprava 

turbíny a turbogenerátora, 

ktorá stála 1,05 milióna eur 

a z toho vyplývajúce pre-

rušenie výroby elektrickej 

energie a výpadok na trž-

bách vo výške 408 000 eur,“ 

konštatoval hovorca mesta 

Bratislavy Peter Bubla.

(tasr, red)
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Horský park rozdelili na zóny, cieľom je jeho zvýšená ochrana 

Známy bratislav-
ský Horský park, 
rozdelil v uplynu-

lých dňoch magistrát 
a ochrana prírody, na 
jednotlivé zóny. Po no-
vom je na viac ako po-
lovici jeho územia pri-
oritou najmä ochrana 
prírody, s čo najmenej 
zásahmi a s cieľom za-
chovať starý lesný po-
rast. 
 Hlavné mesto zároveň 

informovalo, že naďalej 

ponúka veľký priestor na 

vzdelávanie a rekreáciu. 

Cieľom je zosúladiť stále 

väčšiu túžbu obyvateľov 

po prírode, športovaní 

a rekreácii s ochranou a 

zachovaním Horského 

parku. Bratislavský Horský 

park patrí k najhodnotnej-

ším prírodným územiam 

hlavného mesta so IV. 

stupňom ochrany. Kvôli 

zvýšeniu ochrany vypraco-

vala Štátna ochrana príro-

dy SR v spolupráci s hlav-

ným mestom „Program 
starostlivosti o chráne-
ný areál Horský park“, 
ktorý defi nuje jasné 
pravidlá jeho využíva-
nia a ochrany. 
 Aktuálne už sú v par-

ku vyznačené jednotlivé 

zóny. Vstupy do bezzása-

hových zón sú označené 

informačnými tabuľami 

a o samotnej zonácii sa 

môže verejnosť informovať 

na vstupoch do Horského 

parku. „Program starost-

livosti o chránený areál 

Horský park rozdeľuje 

územie na jednotlivé zóny 

a nastavuje jasné pravidlá. 

Prioritou pre nás bolo za-

chovanie tohto vzácneho 

územia s čo najmenšími 

zásahmi do prírody,“ po-

vedal generálny riaditeľ 

Štátnej ochrany prírody SR 

Martin Lakanda. 

 Horský park bol rozde-

lený na Les v prírodnom 

priestore – priroritou  je 

ochrana prírody. Ďalej 

na Les v prechodnom 
priestore. Tu ide o „ná-

razníkovú“ zónu medzi 

bezzásahovým a rekreač-

ným priestorom. V tomto 

priestore sa bude vykoná-

vať čo najmenej zásahov. 

Les v edukačno-rekre-
ačnom priestore tvorí 

podľa rozdelenia takmer 

polovicu rozlohy Horské-

ho parku. Okrem zacho-

vania starého lesného po-

rastu bude využitý najmä 

na vzdelávanie a rekreáciu. 

Lúka v edukačno-rekre-
ačnom priestore prináša 

starostlivosť o lúčne spo-

ločenstvá. Lúka sa bude 

pravidelne kosiť a udržia-

vať. Okrem toho sem bude 

možné dosadiť vhodné 

byliny a umiestniť aj prv-

ky drobnej architektúry 

ako lavičky, detské prvky, 

cvičebné prvky, smetné 

nádoby a pod.. Posledná 

zóna dostala pomenovanie 

Mokraď v edukačno-re-
kreačnom priestore. Ide 

o zachovanie a zlepšenie 

stavu mokrade, pričom 

tu vznikne opäť  prírodné 

jazierko, vytvoria sa lep-

šie podmienky pre obojži-

velníky. Budú sa tu môcť 

vykonávať nevyhnutné 

výruby stromov, orezy ko-

nárov, odstraňovanie spad-

nutého dreva, dosadba 

drevín a bylín, umiestnenie 

drobnej architektúry.

(red)

Foto: hl. mesto BA

Klienti DSS v BSK boli na výlete na lodi Kriváň, Bratislavský kuriér bol pri tom

Klienti z domo-
vov sociálnych 
služieb v rámci 

Bratislavského samo-
správneho kraja, boli 
25. septembra na vý-
lete na Dunaji na lodi 
Kriváň. Loď zdarma po-
skytla Slovenská vodo-
hospodárska výstavba, 
odštepný závod Brati-
slava, ktorého riadite-
ľom je Jozef Dúcz. 
 S nápadom na výlet lo-

ďou prišiel jeden s rodičov 

klientky DSS Integra, Ján 

Luky. Organizátorom bol 

Domov sociálnych služieb 

INTEGRA. Cieľom tohto 

krásneho podujatia bolo 

dať možnosť hendikepova-

ným občanom zažiť niečo 

výnimočné, nezvyčajné 

a pritom sa stretnúť s pria-

teľmi. Zúčastnilo sa 100 

osôb z dvanástich domo-

vov sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsob-

nosti Bratislavského sa-

mosprávneho kraja. Veľké 

poďakovanie Slovenské-

mu vodohospodárskemu 

podniku, š. p. - odštepné-

mu závodu Bratislava za 

zabezpečenie lode KRI-

VÁŇ, posádke lode a oso-

bitne riaditeľovi Jozefovi 
Dúczovi za pútavú pred-

nášku i odborný výklad 

o dominantách dunajských 

brehov a o vodnom toku 

Dunaj počas našej plavby. 

Šťastnú plavbu prišiel za-

želať aj predseda BSK Ju-
raj Droba a zástupkyne 

odboru sociálnych služieb 

s pani riaditeľkou Mari-
cou Šikovou.

 Úspešná akcia sa stala 

zaujímavou aj vďaka nie-

koľkým subjektom, ktoré 

veľmi rýchlo reagovali na 

prosbu o pomoc. Plavbu 

spríjemnila zábava s ľudo-

vou hudbou pod taktovkou 

Milana Backa a Heleny 
Mackurovej a o spokojné 

brušká účastníkov plavby 

sa postaralo bohaté ob-

čerstvenie v podobe oblo-

žených chlebíčkov, crois-

santov, pagáčikov, ovocia, 

sladkostí a minerálky od 

sponzorov. Poďakovanie 

patrí spol. LIDL, AG Food, 

Mc Donalds a PD Vajnory, 

ktorí prispeli k príjemnej 

atmosfére na lodi. Veríme, 

že na zážitok z plavby bu-

deme dlho spomínať. Poďa-

kovanie samozrejme patrí 

najmä riaditeľke Domo-

va sociálnych služieb pre 

deti a dospelých Integra, 

PaedDr. Renáte Balážo-
vej. Spoluorganizátorom 

a mediálnym partnerom 

bol Bratislavský kuriér. 

Fotograf a otec Zuzany, 

dr. Ján Luky, ktorý bol 

otcom myšlienky plavby 

na Dunaji uviedol, že ďa-

kujem spoluorganizáto-

rom plavby DSS po Dunaji. 

„Chcem sa Vám v prvom 

rade poďakovať za pomoc 

pri realizovaní mojej myš-

lienky potešiť a nejakým 

spôsobom ozvláštniť bež-

ný pobyt v DSS, ktorý nech 

je sebalepším, predsa je len 

pre klientov určitým stere-

otypom. Zmena, ktorú sa 

podarilo práve vďaka Vám 

dotiahnuť do úspešného 

konca k radosti a spokoj-

nosti klientov isto v nich 

zanechá pozitívny dojem, 

že nejde o „odložených“ 

ľudí, ale o ľudí, u ktorých 

je záujem najmä v oblasti 

spestrenia a uľahčenia ich 

neľahkého údelu. Osobit-

ná moja vďaka patrí ria-

diteľovi o. z. Bratislava 

Vodohospodárskeho pod-

niku,  u ktorého sme našli 

porozumenie s prejavením 

hlbokej ľudskej empatie 

k týmto klientom DSS 

a poskytol to najdôležitej-

šie pre našu snahu - loď. 

Veľká vďaka patrí aj posád-

ke lode Kriváň, ktorá obe-

tavo pomáhala a prekoná-

vala problémy s nástupom 

a výstupom, najmä vozíč-

karov, ale aj chodiacich, 

ktorí sa azda po prvý raz 

ocitli v takej náročnej „ba-

riérovej“ situácii. Keby si aj 

druhí ľudia, ktorí mali viac 

šťastia ako práve tí zdra-

votne znevýhodnení, a pri-

padne sú vekove mladší, či 

pohyblivejší uvedomili, že 

nie verbálne prihlasovanie 

sa na námestiach k nepod-

statným veciam, ale prak-

tická účasť na ich živote, 

pomoc a porozumenie je 

jadrom porozumenia, lás-

ky a pomoci blížnym, ako 

nám to prikazuje morálny 

a eticky kódex. Veľká vďa-

ka teda patrí Vám, ktorí ste 

na tomto krátkom, no ne-

zvyklom podujatí aktívne 

zúčastnili.

(red)

Foto: Ján Luky

Na parkovisku oproti bývalému PKO  sa po novom bude platiť bezhotovostne  

Kedysi bezplatné-
mu parkovaniu 
oproti bývalému 

PKO na Nábreží arm. 
gen. Ľ. Svobodu je de-
fi nitívny koniec. Parko-
visko je momentálne 
prázdne, pribudli ram-
py a platobný terminál.
 Oslovili sme mestskú 
časť i mesto, kto bude par-
kovisko prenajímať. Ako 
nás informoval miestny 
úrad Starého Mesta. po-
zemok s rozlohou 1460 m2

je v majetku tejto mestskej 
časti.
 Správcom parkoviska 

bude spoločnosť TSSM, a. 
s. (Technické služby Sta-
rého mesta, a. s.), ktorej 
stopercentným vlastníkom 

je mestská časť. TSSM 
má parkovisko (pozemok) 
v prenájme na základe 
riadnej zmluvy so Starým 

Mestom z roku 2014, pri-
čom prenajímateľ a ná-
jomca (ešte predchodca 
TSSM – Staromestská, a. 
s.) sa dohodli na nájom-
nom 1 euro na rok. Mest-
ská časť nás informovala aj 
o prípravách na spustenie 
parkoviska. „Začiatkom 
septembra na parkovis-
ku boli realizované práce 
v súvislosti s montážou 
parkovacieho systému (vy-
budovanie parkovacieho 
ostrovčeka), následne boli 
namontované prístupové 
rampy, prístupové termi-
nály a platobný terminál. 

Parkovisko bolo komplex-
ne vyčistené a bolo na ňom 
zrealizované vodorovné 
dopravné značenie,“ uvied-
la staromestská samosprá-
va.
 Ide o plnoautomati-
zované parkovisko. Platiť 
sa bude bezhotovostne – 
kartou, alebo cez aplikáciu 
ParkDots. Vďaka tejto apli-
kácii si môžu záujemcovia 
parkovanie prakticky „za-
rezervovať“, keďže apliká-
cia bude „skenovať“ počet 
voľných miest a zaplatiť 
za miesto môžete už po-
čas cesty na parkovisko (ak 

teda máte niekoho vedľa 
seba v aute). Používateľ tak 
pôjde na parkovisko „na is-
totu“. 
 Parkovisko by malo 
spustiť prevádzku v po-
sledný septembrový týž-
deň. Bude mať 49 parko-
vacích miest. Čo sa týka 
parkovného, pôjde jednak 
o krátkodobé parkovanie 
za 1 euro/hod počas dňa, 
ale aj o dlhodobé za 8 eur 
na 10 hod.

(rl, foto BK)
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Juraja Hossu, ktorý zabil 
Filipínca, odsúdili na deväť rokov

Juraj Hossu si za 
zabitie Filipínca 
Henryho Acordu 

odpyká deväťročný ne-
podmienečný trest od-
ňatia slobody.
 Rozhodol o tom 

v druhej polovici septem-

bra trojčlenný senát Kraj-

ského súd (KS) v Bratisla-

ve pod vedením predsedu 

Petra Šamka. Odvolací súd 

v utorok vyhovel odvolaniu 

prokurátorky Krajskej pro-

kuratúry v Bratislave (KP) 

a čiastočne pozostalým, 

a teda poškodeným. Za-

mietol odvolanie obžalo-

vaného a jeho obhajcu. KS 

Hossuovi zároveň nariadil 

ochranné opatrenie - pro-

tialkoholické liečenie am-

bulantnou formou. Trest 

by si mal, teraz už odsúde-

ný, odpykať v ústave s mi-

nimálnym stupňom stráže-

nia KS tak v utorok zrušil 

pôvodný májový rozsudok 

Okresného súdu Bratislava 

I (OS), ktorý Hossua od-

súdil pod trestnú sadzbu, 

na šesťročný trest odňa-

tia slobody. KS považoval 

v tomto prípad uloženie 

trestu odňatia slobody pod 

zákonom stanovenú hrani-

cu z dôvodu nepríčetnosti 

obžalovaného za nespráv-

ny postup OS BA, nakoľko 

sa do stavu nepríčetnosti 

dostal sám a úmyselne. 

Verdikt je právoplatný.

 Juraj Hossu 26. mája 

minulého roka približne 

o 4:45 napadol na Ob-

chodnej ulici v Bratislave 

Filipínca, ktorý sa sna-

žil zabrániť obťažovaniu 

dvoch žien. Okrem iného 

opakovane kopal poškode-

ného, keď už ležal na zemi. 

Filipínec upadol do bezve-

domia, došlo ku krvácaniu 

do mozgu a po niekoľkých 

dňoch v nemocnici na ná-

sledky poranení zomrel. 

Acordu podľa svojich 

slov napadol preto, lebo 

si myslel, že chce ubližo-

vať ženám, s ktorými bol. 

Svoj čin oľutoval, tvrdí, že 

na konfl ikt má útržkovité 

spomienky. Priznal tiež, že 

do mesta nosieval boxer. 

Nikdy ho však v minulosti 

nepoužil a mal ho ako ta-

lizman aj v deň incidentu.

(text a foto TASR)

Zdržanie prác mesto mrzí, 
nový odhad je 17. november

(Dokončenie zo str. 1)

„Toto je teda termín, do 
ktorého počítame so sú-
časnou výlukou elektri-
čiek. Následne by od 18. 
novembra mala električka 
X6 premávať od centra 
až po obratisko Karlova 
Ves. Medzi obratiskom 
a Dúbravkou bude naďalej 
premávať náhradná auto-
busová linka X5. Od 21. 
decembra, kedy má byť 
ukončená rekonštrukcia 
Dúbravsko-Karloveskej 
radiály v úseku obratisko 
Karlova Ves – Damborské-
ho, by mala byť spustená 
aj kompletná električko-
vá preprava až po koniec 
Dúbravky,“ konštatoval 
P. Bubla.
 Prvá etapa moderni-
zácie v úseku Molecova 
– obratisko Karlova Ves 
sa začala 22. júna 2019 
 podľa pôvodného har-
monogramu mala trvať 
do konca septembra.
Pri rekonštrukcii električ-
kovej trate v tomto úseku 
však došlo k zdržaniu nie-

ktorých prác. Po odkopaní 
celého koľajového spodku 
radiály sa našli inžinierske 
siete v inej hĺbke ako pred-
pokladal projekt. Preto 
bolo nutné prerobiť pro-
jekt drenáže, ktorá bola 
s nimi v kolízii. Rovnako 
boli nájdené nové siete, 
ktorých správcovia neboli 
známi. Táto situácia mala 
dopad aj na zmenu pro-
jektov rekonštrukcie, ktoré 
podliehajú schvaľovacie-
mu procesu, a tým pádom 
mala dopad aj na násled-
nosť ostatných vykonáva-
ných činností.
 „Zdržanie prác na re-
konštrukcii radiály nás 
mrzí a za znížený komfort 
cestovania sa obyvateľ-
kám a obyvateľom Karlo-
vej Vsi a Dúbravky ospra-
vedlňujeme. Veríme, že 
tento dočasný diskomfort 
vykompenzuje všetkým 
cestujúcim rýchlejšie, bez-
pečnejšie a pohodlnejšie 
cestovanie verejnou do-
pravou,“ dodal hovorca 
hlavného mesta.

(red, foto BK)

Dopravný podnik tvrdí, že 
električky v meste budú jazdiť 
častejšie ako metro

(Dokončenie zo str. 1)

Jazdiť budú takmer tes-
ne za sebou. Častejšie ako 
metro by sme chceli po 
skončení rekonštrukcie 
premávať aj do Karlovej 
Vsi a po predĺžení trate na 
koniec Petržalky aj na naj-
väčšie slovenské sídlisko.  
Vo veľmi hustých inter-
valoch budú premávať 
električky aj na ostatných 
tratiach, kde počítame s in-
tervalom iba 4 minúty.
 Uvažujeme aj nad mož-
nosťou doplniť v budúc-
nosti vozový park o vyso-
kokapacitné možno až 50 
metrov dlhé vozidlá, ktoré 
by ešte viac posilnili ka-

pacitu na vyťažených tra-
tiach.
 V minulosti sme napr. 
testovali prevádzku až 
trojvozňovej súpravy elek-
tričky, ktorá mala o 50 % 
väčšiu kapacitu, než bežné 
súpravy v súčasnosti.
 Električky majú oproti 
ostatným druhom dopravy 
bezkonkurenčnú výhodu 
v tom, že nikdy neuviaznu 
v zápchach a cesta v nich je 
počas špičky najrýchlejšia. 
A aby mohli byť ešte rých-
lejšie, po celom meste za-
číname modernizovať ich 
trate“. Informoval Martin 
Žarnovický z DPB.

(tasr, rl)

Vyberáme z Vašich názorov:

• Hej a aké, keď k starým nemajú diely a nové majú 

problémy lebo im praskajú rámy .. a o nedostatku 

električiek a vodičov nevravím....

• Ak by v Bratislave metro bolo, tak to nie je možné. 

Interval na dohľad nemôže konkurovať automatizo-

vanému riadeniu. O mimoúrovňovom krížení s ostat-

nými účastníkmi dopravného systému nehovoriac.

• Blbosť, metro jazdí podstatne rýchlejšie, takže 

v pohode máva 2 minútové intervaly. Už vidím tú ne-

možnosť s električkami. To by musela byt na každej 

zastávke jedna. Kde ich chcú toľko zobrať? 

• Nech budú jazdiť akokoľvek často, vždy budú po-

malé, majú veľa zastávok na rozdiel od metra a pre-

dovšetkým nikto nebuduje mimoúrovňové križovania 

(napr. nemecký Bonn má len električky, ale vybudo-

vané aj podzemné nástupištia a pod.), takže to veľmi 

spomaľuje a vytvára mnoho rizík, ďalších nečakaných 

spomalení. Je to len výhovorka neschopnosti zohnať 

a dokázať vybudovať skutočný efektívny nosný sys-

tém, o ktorý by sa MHD v BA mohla opierať mini-

málne ďalšie storočie.

• Na mnohých križovatkách by sa dalo tomu pomôcť 

tak, že by sa elektricky zapustili pod zem, príp. sema-

forovou preferenciou. Nezabúdajte aj na to, že kým 

do metra zostúpite a vystúpite, tiež vám to zaberie 

pár minút. Každopádne na električkách sa dá ešte 

výrazne zapracovať - teda v rámci vylepšenia infraš-

truktúry.

• Ak to má nahradiť metro a slúžiť ako nosný doprav-

ný systém, potom to je smiešne a nepostačujúce!

• Sú to bludy a zavádzania. Reálne to nie je možné, 

lebo povrchová úrovňová doprava je stále v konfl ikte 

s inými typmi dopravy na jednej úrovni. Dá sa to len 

v mimoúrovňovom móde dopravy.

• Myslím si o tom, že je to blud. Nemáme ani toľko 

šoférov, ani toľko súprav, ani takú priepustnosť dráh.

Do konca roka si možno 
kúpime lístok platobnou 
kartou priamo v MHD

Možnosť kúpy 
jednorazového 
cestovného líst-

ka bežnou platobnou 
kartou priamo vo vo-
zidlách bratislavskej 
MHD je vo fi nálnej fáze 
spustenia pilotnej pre-
vádzky.
 Potvrdil to nedávno 
Dopravný podnik Bratisla-
va (DPB). "Po odsúhlasení 
magistrátom by mohol byť 
pilotný projekt spustený 
v štvrtom kvartáli 2019," 
konštatovala hovorky-
ňa DPB Adriana Volfo-
vá.  Pilotný projekt bude 
fungovať v Bratislave vo 
vozidlách MHD v zónach 
100 a 101. "Nakoľko os-
tatní partneri v Integrova-
nom dopravnom systéme v 
Bratislavskom kraji nie sú v 

súčasnej dobe na bezkon-
taktné platby vo vozidlách 
pripravení," dodala Volfo-
vá.
 DPB naopak deklaruje, 
že z hľadiska technológie je 
väčšina jeho vozidiel MHD 
na pilotný projekt pripra-
vená. Platobné karty môžu 
cestujúci v bratislavskej 
MHD využívať od mája 
2018 aj ako električenku.

(tasr, red)

V Starom Meste zmenia 
podmienky parkovania
(Dokončenie zo str. 1)

V číselnom vyjadrení by to 

malo byť okolo 220 miest. 

Tým by sa mal podľa sa-

mosprávy zvýšiť obyvate-

ľom komfort pri večernom 

a nočnom parkovaní.

 Napriek tomu, že 

schválenie dodatku preš-

lo cez poslanecké plénum 

nakoniec takmer jedno-

hlasne, niektorí poslanci 

mali na danú problematiku 

rozdielne názory. Poslanec 

Juraj Mikulášek napríklad 

nepovažoval vyrokované 

podmienky za najlepšie. 

Bol skôr za to, aby sa v ro-

kovaniach so súkromnou 

spoločnosťou pokračovalo 

a aby sa mestská časť sna-

žila dosiahnuť rokovaním 

aj ďalšie zmeny. Na margo 

vyčlenenia počtu parkova-

cích miest pre rezidentov 

poznamenal, že tie miesta 

nebudú novovytvorené, 

ale môžu na nich parkovať 

Staromešťania už v súčas-

nosti. Zmeny v zmluve víta 

aj poslanec Boris Ažalto-

vič, ktorý to považuje za 

obojstranný kompromis. 

„Touto zmluvou sa záro-

veň zosúlaďuje parkovanie 

v Starom Meste s celo-

mestskou parkovacou po-

litikou. To znamená, že re-

zidenti v zónach BPS Park 

rovnako, ako všetci ostatní 

Staromešťania a to od roku 

2021,“ priblížil Ažaltovič. 

Rovnako podľa riaditeľa 

spoločnosti BPS Park Pet-

ra Polomu je súbor opat-

rení mestskej časti vrátane 

rozšírenia doby regulácie 

do 18.00 h dôležitým pr-

vokom zlepšenia pomerov 

parkovania pre rezidentov 

a návštevníkov centra mes-

ta. 

(tasr, red)
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Mesto bude čerpať desaťmiliónový úver

Bratislava bude 
čerpať nový úver 
vo výške de-

sať miliónov eur. Úver 
bude predovšetkým 
na spolufi nancova-
nie modernizácie Kar-
lovesko-dúbravskej 
električkovej radiály a 
prípravy druhej etapy 
petržalskej električko-
vej trate.
 Rozhodli o tom kon-

com septembra bratislav-

skí mestskí poslanci, ktorí 

schválili podpísanie úve-

rovej zmluvy na základe 

najvýhodnejšej ponuky. 

S načerpaním úveru vo 

výške desať miliónov eur sa 

dosiahne za rok 2019 výška 

dlhovej zaťaženosti mesta 

Bratislavy 48,9 percenta, 

čo predstavuje zákonnú 

hodnotu bez akýchkoľvek 

opatrení zo strany magis-

trátu alebo sankcií zo stra-

ny štátu. Dlhová zaťaže-

nosť hlavného mesta bola 

pritom ku koncu roka 2017 

49,85 percenta a ku koncu 

roka 2018 51,66 percenta. 

Bratislava vyzvala na poda-

nie cenovej ponuky na zís-

kanie úveru sedem bánk. 

V stanovenom čase rea-

govali štyri banky. Mesto 

žiadalo úver bez ručenia 

majetkom s dobou spláca-

nia sedem rokov od načer-

pania úveru, s možnosťou 

mimoriadnych splátok 

a predčasného splatenia 

úveru. "Načerpanie istiny 

úveru jednorazovo v roku 

2019. Splatenie istiny od 

roku 2021 do roku 2026 

v splátkach vo výške mini-

málne 400.000 eur štvrť-

ročne, s prvou splátkou 

splatnou v prvom kvar-

táli roku 2021," píše sa 

v podmienkach. Kritériom 

hodnotia ponúk bola eko-

nomicky najvýhodnejšia 

ponuka. Mesto sa rozhodlo 

pre ponuku banky s fi xnou 

úrokovou sadzbou bez po-

vinnosti platobného styku 

na úrovni 0,07 percenta.

 Hovorca mesta P. Bubla 

pre Bratislavský kuriér pri-

pomenul, že hlavné mesto 

si aj v minulosti požičiava-

lo na investičné projekty, 

keďže vlastný rozpočtový 

priestor na investície nemá 

vysoký. V minulosti si po-

žičiavalo napr. od Sloven-

skej sporiteľne v roku 2017 

(20 mil. eur), či od Rozvo-

jovej banky Rady Európy 

(dokopy 40 mil. eur medzi 

rokmi 2014-2017).  Sadzby 

boli v minulosti vyššie, 

napr. od SLSP máme úver 

s úrokom 0,315 %.

(TASR, rl)

Nové vedenie spoločnosti OLO vrátilo všetky prenajaté 
osobné motorové vozidlá spoločnosti B2B RENT 

Nové vedenie bra-
tislavskej mest-
skej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia od-
padu (OLO) uzatvorilo 
dohodu o urovnaní k 
rámcovej zmluve o pre-
nájme dopravných pro-
striedkov a k 30. 9.2019 
vrátilo všetky osobné 
motorové vozidlá spo-
ločnosti B2B RENT.
 K uzatvoreniu rámcovej 

zmluvy o prenájme 20 ku-

sov služobných osobných 

motorových vozidiel so 

spoločnosťou B2B RENT 

došlo ešte za bývalého ve-

denia spoločnosti OLO. 

Rámcová zmluva bola 

predmetom kontroly aj zo 

strany Úradu pre verejné 

obstarávanie, pričom bolo 

zistené pochybenie pri 

samotnom obstarávacom 

konaní v roku 2017, keďže 

spoločnosť OLO nepostu-

povala v súlade so záko-

nom o verejnom obstará-

vaní. 

 „Nové vedenie spoloč-

nosti OLO považuje takéto 

hospodárenie a nakladanie 

s fi nančnými prostriedka-

mi za neprípustné a strikt-

ne sa od nich dištancuje. 

Spoločnosť OLO, na zá-

klade vnútorného auditu 

zameraného na efektívnosť 

a hospodárnosť využíva-

nia osobných vozidiel, určí 

nevyhnutný počet vozi-

diel, ktoré sú potrebné na 

zabezpečenie prevádzky. 

Pri obstarávaní nových 

osobných vozidiel, bude 

OLO postupovať strikt-

ne v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní 

a v úzkej spolupráci s hlav-

ným mestom,“ uviedol 

nový predseda predstaven-

stva spoločnosti OLO Ing. 

Martin Maslák.

(red)

Dopravca podpísal kolektívnu zmluvu s tromi 
odborovými organizáciami zo štyroch
Ako v uplynulých dňoch 
informoval mestský do-
pravca, predstavenstvo 
DPB, a.s. spolu so zá-
stupcami zamestnan-
cov - tromi odborovými 
organizáciami - podpí-
sali Kolektívnu zmluvu 
DPB na roky 2019-2023 
účinnú od 1.10.2019.
 Kolektívna zmluva DPB 

2019-2023 obsahuje všet-

ky dohodnuté podmien-

ky v oblasti odmeňovania 

zamestnancov, ktoré boli 

výsledkom kolektívneho 

vyjednávania v máji roku 

2019. Podarilo sa tak zvý-

šiť všetkým vodičom mzdy 

o 10 % a dielenským pra-

covníkom dokonca až o 

20%. DPB čakal na rozhod-

nutie rozhodcu, ktorého 

určilo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR. Ten rozhodol, že opráv-

nené na kolektívne vyjed-

návanie, resp. rokovanie 

na uzatvorenie kolektívnej 

zmluvy sú práve tri odbo-

rové organizácie - ZO IOZ 

pri DPB Elektrické dráhy, 

technická infraštruktúra, 

ZO IOZ Divízia Autobusy 

pri DPB a odborová orga-

nizácia Bratislavský odbo-

rový zväz vodičov mestskej 

hromadnej dopravy - ktoré 

pôsobia pri DPB a pre toto 

kolektívne vyjednávanie 

konajú v zhode.

 Ostatná odborová or-

ganizácia Odbory Auto-

šofér v DP Bratislava bola 

rozhodcom určená ako 

nekompetentná pre toto 

kolektívne vyjednávanie 

a uzatvorenie kolektívnej 

zmluvy, nakoľko nepre-

ukázala reprezentatívny 

(dostatočný) počet členov 

odborovej organizácie. 

Z toho dôvodu nemoh-

la a  nemôže samostatne 

vystupovať v procese ko-

lektívneho vyjednávania 

a uzatvorenia kolektívnej 

zmluvy.

(red)

Developer k lanovke na hrad: 
„Snažíme sa nájsť riešenie, 
ako viesť lanovku na hrad.“

O možnosti viesť 
lanovku na Bra-
tislavský hrad 

z novovznikajúcej 
štvrte Vydrica sme sa 
krátko pozhovárali so 
šéfom developmentu 
projektu Vydrica v spo-
ločnosti Lucron Group, 
Jurajom Juritkom.

V územnom pláne zóny 
Podhradie je možnosť 
vybudovať akúsi la-
novku na Bratislavský 
hrad.  Ráta s touto mož-
nosťou aj Váš projekt, 
ak by kompetentné or-
gány s výstavbou sú-
hlasili?
 Áno, v tomto územ-

nom pláne zóny, je tento 

projekt výťahu na hradný 

kopec, alebo funikuláru, 

spomenutý. My si myslí-

me, že je to dobrý nápad 

a tejto téme sa venujeme. 

Hľadáme možné riešenia 

jeho realizácie, zatiaľ pro-

jektové. Samozrejme celá 

záležitosť sa nezaobíde bez 

súčinnosti hlavného mesta 

a možno aj národnej rady 

kvôli pozemkom, ktorých 

by sa tento funikulár tý-

kal. Takže áno, snažíme 

sa nájsť riešenie, ktoré by 

bolo uskutočniteľné. Túto 

tému vítame a podporuje-

me. Akonáhle sa nám rea-

lizovateľné riešenie podarí 

nájsť, budeme pokračovať 

rokovaniami s hlavným 

mestom a možno aj s NR 

SR, za akých podmienok 

by sa to dalo uskutočniť. 

Ak by došlo k dohode 
o realizácii, muselo by 
dôjsť k nejakým zme-
nám z hľadiska archi-

tektúry, či urbanizmu?
 Nepredpokladáme, že 

by prišlo k zmenám v pro-

jekte, priestor na to je tam 

vymedzený práve tou ur-

banistickou štúdiou zóny, 

aj keď je veľmi malý. Bolo 

by to síce ťažké napasovať 

ju do daného priestoru, 

ale myslím si že to vieme 

umiestniť do tej časti, kde 

to štúdia povoľuje tak, aby 

to nezmenilo projekt.

Ako investor Vydrice sa 
venujete aj projektu ob-
novy Vodnej veže, ale-
bo je to len záležitos-
ťou hlavného mesta?
 My podporujeme a ví-

tame zmeny na Vodnej 

veži a sme ochotní k tomu 

aj prispieť, možno uro-

biť nejakú architektonic-

kú súťaž. Musí to byť ale 

v súlade s aktivitami mesta, 

ktoré je jej majiteľom a ide 

o národnú kultúrnu pa-

miatku.

(rl, foto BK) 

MIB: Komisia odporučila 
38 -ročného Michala Hladkého.
Za riaditeľa mestského 
Metropolitného inšti-
tútu Bratislavy (MIB) 
odporučila výberová 
komisia primátorovi 
navrhnúť na mestskom 
zastupiteľstve Michala 
Hladkého. 
 Do výberového konania 
na túto pozíciu sa v ter-
míne prihlásilo 11 uchá-
dzačov, pred komisiu boli 
pozvaní štyria. O tom, či sa 
stane Hladký šéfom novo-
vzniknutého MIB-u, roz-
hodnú mestskí poslanci. 
 V uplynulých dňoch 
sa konali aj ďalšie výbe-
rové konania, a to na čle-
nov predstavenstiev, ktorí 
budú zodpovedať za tech-

nický úsek v Bratislavskej 
vodárenskej spoločnos-
ti (BVS) aj v Dopravnom 
podniku Bratislava (DPB). 
Výberová komisia odporu-
čila primátorovi navrhnúť 
na mestskom zastupiteľ-
stve Miroslava Kollára za 
člena predstavenstva BVS 
zodpovedného za technic-
ký úsek a infraštruktúru 
v BVS. V prípade člena 
predstavenstva zodpo-
vedného za technický a 
prevádzkový úsek v DPB 
odporučila výberová ko-
misia primátorovi navrh-
núť mestským poslancom 
na vymenovane Milana 
Donovala.

(TASR)

Prebieha diskreditácia vedenia mesta?
(Dokončenie zo str. 1)

Aj na základe tohto prí-
padu mal Stanke požia-
dať predstavenstvo fi rmy 
o súhlas s preverením 
bezpečnosti priestorov 
sídla fi rmy. Stanke vy-
dal vyhlásenie, kde prosí 
viceprimátorku, aby ne-
chránila osobu, ktorá jej 
dala informácie získané z 
nelegálneho odpočúvania 
a pomohla tak identifi ko-
vať páchateľa trestného 
činu. Vylúčil však, žeby sa 

mala na tom Kratochvílo-
vá aktívne podieľať. Mesto 
a Kratochvílová sa od spá-
jania s takýmito praktika-
mi dištancovali.
"Naznačované odpočúva-
nie kancelárií je nezákon-
ný krok, ku ktorému by sa 
žiadny zo súčasných pred-
staviteľov mesta neuchý-
lil a takéto praktiky tvrdo 
a nekompromisne odmie-
tame, bez ohľadu na to, 
kde sa dejú," povedal pre 
TASR Bubla.
 Informácie o organi-

začných zmenách v Infra 
Services nie sú z pohľadu 
majoritného akcionára 
(BVS) niečím dôverným. 
Tvrdenie, že Stanke o or-
ganizačných zmenách ho-
voril len u seba v kancelárii 
a pred riaditeľmi, podľa 
magistrátu nevylučuje, že 
tí, ktorí organizačné zme-
ny pripravovali, alebo sa na 
uvedenom rozhovore zú-
častnili, nehovorili o nich 
ďalej a inde.
 "Námestníčka Kra-
tochvílová, ako predstavi-

teľ mesta, sa absolútne le-
gitímne zaujíma o situáciu 
v mestských fi rmách a v ich 
dcérskych spoločnostiach, 
pretože túto agendu má 
vo svojej kompetencii. Jej 
snahou je ukončiť bezvlá-
die, do ktorého sa mestské 
fi rmy za minulého vedenia 
dostali, a tiež obnoviť kon-
trolu mesta nad aktivitami 
manažmentu mestských 
fi riem," upozornil Bubla.

(TASR)
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ŽSR chcú na Hlavnú stanicu 
vypísať architektonickú súťaž spolu s mestom
Železnice Slovenskej 
republiky (ŽSR) chcú v 
spolupráci s hlavným 
mestom čo najskôr 
pripraviť architektonic-
ko-urbanistickú súťaž 
návrhov na revitalizáciu 
bratislavskej Hlavnej 
stanice a predstaničné-
ho námestia. Potvrdil 
to hovorca ŽSR Michal 
Lukáč.
 Železnice tvrdia, že 

v prípade Hlavnej stanice 

sa môžu zmeny uskutočniť 

iba v spolupráci s minister-

stvom dopravy a zástupca-

mi z miestnej a regionálnej 

samosprávy. "Rokovania na 

všetkých úrovniach napre-

dujú a ŽSR oceňujú prístup 

vedenia hlavného mesta i 

ostatných partnerov, ktorí 

k téme pristupujú naozaj 

odborne, korektne a ústre-

tovo," povedal Lukáč.

 Magistrát zastáva ná-

zor, že Hlavnú stanicu 

a priestor okolo nej treba 

riešiť jednou veľkou archi-

tektonickou súťažou. "Bez 

ohľadu na budúcnosť Fili-

álky je tento priestor han-

bou nielen v očiach turis-

tov, ale aj Bratislavčanov," 

povedal pre TASR hovor-

ca Bratislavy Peter Bubla. 

Magistrát potvrdil, že so 

ŽSR rokuje o spoločnom 

postupe pri riešení Hlavnej 

stanice, predstaničného 

priestoru vrátane pešieho 

prepojenia zo stanice na 

zastávku MHD Sokolská 

na Pražskej ulici.

 Nedávno zverejnená 

štúdia realizovateľnos-

ti uzla Bratislava, ktorá 

má zásadným spôsobom 

ovplyvniť vývoj železnič-

nej dopravy v hlavnom 

meste, predpokladá, že do 

roku 2025 by sa malo za-

čať pracovať na projektoch 

modernizácie bratislavskej 

Hlavnej stanice a revita-

lizácie úseku Bratislava 

predmestie - Bratislava fi -

liálka. Do roku 2030 by sa 

tieto projekty mohli začať 

realizovať. ŽSR na jar, pred 

májovými majstrovstva-

mi sveta v ľadovom hoke-

ji v Bratislave, dokončili 

čiastkové úpravy Hlavnej 

stanice. Vymenili svetelné 

označenie stanice (hlavný 

nápis), zmenou prešli aj 

polepy na sklenených plo-

chách, pribudol grafi cký 

orientačný systém a sme-

rové vodorovné značenie, 

odstránil sa vizuálny smog, 

vymenili sa svietidlá a na 

stanici vyčistili interiér 

i exteriér. Do konca aprí-

la na to železnice minuli z 

vlastných zdrojov viac ako 

380.000 eur. ŽSR deklaru-

jú, že komplexná rekon-

štrukcia Hlavnej stanice 

je prioritou ich aj rezortu 

dopravy.

 Sľubov a plánov na 

obnovu Hlavnej stanice 

už bolo neúrekom a ťa-

hajú sa zhruba 20 rokov. 

Je všeobecne známe, že 

v roku 1998 podpísali in-

vestor, mesto a ŽSR doho-

du o vzájomnej spolupráci. 

O dva roky na to, sa usku-

točnila urbanisticko-ar-

chitektonická súťaž. Jej ví-

ťazom sa stala spoločnosť 

Markrop. Celý zámer rátal 

s fi nancovaním v sume se-

dem miliárd slovenských 

korún a malo dôjsť k zásad-

ným dopravným zmenám 

v okolí hlavnej stanice. 

Doprava sa mala presunúť 

pod zem a k novej stanič-

nej hale malo pribudnúť 

najväčšie obchodné cen-

trum na Slovensku. Sú-

časťou komplexu mal byť 

hotel, dve administratívne 

centrá a pod. S prácami 

sa malo začať v roku 2005 

a investorom projektu bol 

Transprojekt. 

(tasr, red, foto BK)

Investor: Projekt nového Istropolisu 
bude otvorený ľuďom a kultúre
Dom odborov v Bratislave 

čaká v najbližších rokoch 

zásadná zmena, ale prio-

ritou ostane jeho pôvodná 

funkcia kultúrno - spolo-

čenského centra. Informu-

je o tom majiteľ objektu 

a priľahlých pozemkov, 

spoločnosť Immocap. 

 Ako uvádza v tlačovej 

správe, inšpiratívny urba-

nizmus, kvalitný verejný 

priestor, dobré dopravné 

riešenie a kultúra sú hlav-

nými víziami medzinárod-

ného architektonického 

štúdia KCAP s kancelária-

mi v Rotterdame, Zürichu 

a Šanghaji, ktoré stojí za ar-

chitektúrou nového Istro-

polisu. Holandské štúdio 

KCAP je víťazom medzi-

národnej architektonickej 

súťaže iniciovanej spoloč-

nosťou Immocap, ktorá je 

vlastníkom pozemkov pod 

a v okolí Domu odborov na 

Trnavskom mýte. „KCAP 

patrí k absolútnej špičke 

urbanizmu a architektúry 

v Európe, no pre nás bol 

podstatný najmä ich spô-

sob uvažovania o mest-

skom priestore a výzvach 

tejto dôležitej lokality Tr-

navského mýta,“ povedal 

Martin Šramko, riaditeľ 

spoločnosti Immocap. 

 Do prvej časti súťaže 

bolo oslovených 32 atelié-

rov zo Slovenska a Európy, 

z ktorých do prvého kola 

postúpilo sedem medziná-

rodných architektonických 

štúdií. Immocap hľadal 

v súťaži najmä invenčné 

urbanistické riešenie so 

zreteľom na regeneráciu 

kultúrno-spoločenskej 

funkcie a na revitalizáciu 

verejného priestoru, ktoré-

ho potenciál je v súčasnos-

ti zanedbaný. Niekdajšie 

zjazdové centrum komu-

nistického režimu, ktoré 

neskôr slúžilo aj spoločen-

ským účelom, desaťročia 

chátralo bez akýchkoľvek 

investícií, vynaložených do 

jeho prevádzky. 

 Budova a priľahlý 

verejný priestor nespĺ-

ňa súčasné kvalitatívne 

a bezpečnostné požiadav-

ky. Záujem o jej využitie 

zásadným spôsobom kle-

sol aj zo strany organizá-

torov podujatí, čo má za 

následok pokles využiteľ-

nosti na menej ako 10 % 

a prevádzkovú stratu viac 

ako 100-tisíc eur ročne. 

Komplexný audit priesto-

rov odhalil, že technický 

stav budovy Domu odbo-

rov je vo veľmi zlom stave, 

takmer všetky technológie 

sú po dobe svojej život-

nosti, absentuje klimati-

zácia, vzduchotechnika je 

nefunkčná a pôvodné veľ-

korysé interiérové riešenie 

s obrovskými nárokmi na 

prevádzku je neekonomic-

ké a nevyhovuje dnešným 

normám. Využiteľnosť 

hlavnej sály je nedostatoč-

ná, jej fi xné usporiadanie 

sedenia je určené len pre 

istý typ akcií, ktoré ju ob-

medzujú v ponuke kultúr-

nych podujatí, po ktorých 

sa neustále zvyšuje dopyt. 

Projekt sa aktuálne nachá-

dza v druhej prípravnej 

fáze, kedy investor spolu 

s architektonickým atelié-

rom KCAP a odborníkmi 

z príslušných oblastí,  pra-

cuje na konkrétnejšej po-

dobe územia, vychádzajúc 

z množstva podrobných 

analýz, auditov a štúdií, 

ktorými za uplynulého 

poldruha roka prevero-

val kultúrno-spoločenské 

potreby nášho hlavného 

mesta. Do tohto kontextu 

pochopiteľne patrí dobré 

dopravné riešenie budúce-

ho projektu a aj uvažova-

nie v širších súvislostiach, 

ktoré sa dotýkajú fi liálky 

a budovy Tržnice, keďže sa 

nachádzajú v bezprostred-

nej blízkosti.

(red)

Výstavba Istropolisu v roku 1980.   foto TASR

Stanovisko spoločnosti OLO
k incidentu na svojich zamestnancov
Bratislavská mestská 
spoločnosť Odvoz a lik-
vidácia odpadu (OLO) s 
veľkou nevôľou a roz-
horčením prijala infor-
máciu o incidente na 
svojich zamestnancov 
počas výkonu práce na 
Jankolovej ulici v mest-
skej časti Petržalka.
 Ako informovala spo-
ločnosť OLO, incident sa 
nedávno odohral počas 
vykonávania odvozu skla. 
Posádka zberového vo-
zidla podľa štandardného 
postupu vyprázdnila tzv. 
zvon na sklo na Jankolo-
vej ulici č. 4. Po dokončení 
práce bola z okna bytového 
domu vyhodená petarda, 
ktorá vybuchla kúsok od 
vodiča zberového vozidla. 
Situácia bola nebezpečná, 
nakoľko vodič obsluhuje 
vozidlo s hydraulickou ru-
kou a časť obsluhy vyko-
náva na obslužnej plošine 
vozidla. V tomto prípade, 
našťastie, nedošlo k žiad-
nym zraneniam a posádka 
miesto urýchlene opustila. 
Podobné incidenty sa na 
uvedenej adrese odohráva-
jú opakovane. V minulosti 
po zamestnancoch OLO 
vykonávajúcich odvoz od-
padu niekto z okna dané-
ho bytového domu hádzal 
rôzne druhy ovocia a pred-

metov. Žiadame, touto ces-
tou, všetkých obyvateľov 
Bratislavy, aby sa k zamest-
nancom spoločnosti OLO 
správali so slušnosťou 
a úctou, ktorú si zaslúžia. 
Naši zamestnanci – vodiči 
aj závozníci si svoju prácu 
vykonávajú zodpovedne. 
Pracujú od pondelka do 
soboty, počas celého roka 
s výnimkou Nového roka 
a Veľkonočného pondelka, 
a to za každého počasia. 
Napriek svojmu úsiliu sa 
veľmi často stretávajú so 
slovnými útokmi, nadáv-
kami, urážkami a dokonca 
aj fyzickým napádaním zo 
strany niektorých občanov. 
Najčastejším dôvodom je, 
paradoxne, vykonávanie 
odvozu odpadu, naprí-
klad v úzkych uličkách, 
v ktorých nie je možné 
automobilom obísť zbe-
rové vozidlo. V prípade 
akéhokoľvek podnetu, sú-
visiaceho s odvozom od-
padu v hlavnom meste, sa 
obyvatelia môžu obrátiť na 
zákaznícke centrum OLO 
telefonicky na čísle 02/50 
110 111, e-mailom na za-
kazka@olo.sk alebo osob-
ne na adrese Ivanská cesta 
22, Bratislava, od pondelka 
do piatka od 07.00 do 16.00 
hod.

(red)

Polícia upozorňuje seniorov: 
Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

Policajný zbor opa-
kovane upozorňu-
je občanov, najmä 

seniorov, aby nepoži-
čiavali peniaze oso-
bám, ktoré nepoznajú. 
Môže ísť o podvodní-
kov a zlodejov. 
 Ako informuje polí-
cia, v ostatnom období sú 
zaznamenávané  prípady, 
kedy neznáme osoby (pá-
chatelia) volajú starším 
osobám a predstavujú sa 
nielen ako ich príbuzní ale-
bo známi (vnuk, syn, brat, 
sused, spolužiak, kamarát) 
a žiadajú požičať peniaze 
na rôzne účely, ale tiež ako 
lekári. Seniorov kontaktu-
jú telefonicky v neskorých 
nočných hodinách alebo 
skorých ranných hodinách 
a oznámia im, že ich prí-
buzný spôsobil dopravnú 
nehodu, leží v nemocni-
ci, nemôže komunikovať, 
lebo si pri nehode odhry-
zol jazyk a súrne potrebuje 
peniaze. Páchatelia volajú 
niekoľkokrát za sebou, aby 
znemožnili seniorovi pre-
veriť, či skutočne volá ich 
príbuzný. Žiadajú, aby pe-
niaze poslali po taxikáro-
vi alebo poslali neznámej 
osobe cez službu Western 
Union, príp. ich osobne 
priniesli na určené miesto 

a odovzdali osobe,, ktorá 
zariadi všetky potrebné 
veci, najmä 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 predstavi-
la v telefóne. Zároveň 
vyzýva seniorov, aby 
nedávali peniaze oso-
bám, ktoré nepoznajú, 
aby nevyberali úspory 
zo svojich účtov pre 
cudzie osoby, aj keď 
pôsobia dôveryhodne. 
 V tejto súvislosti Poli-
cajný zbor ďalej upozorňu-
je, že podvodníci a zlodeji 
ovládajú veľa spôsobov a 
manipulačných techník 
ako získať dôveru senio-
rov, dostať sa do ich prí-
bytkov, lokalizovať miesto 
ich úspor a v nepozoro-
vanej chvíli ich okradnúť. 
Preto vyzýva seniorov, 
aby nevpúšťali nezná-
me osoby do svojich 
príbytkov, neboli s nimi 
osamote, nevybera-
li pred nimi peniaze a 
nerozmieňali im ban-
kovky, ak keď pôsobia 
dôveryhodne.

(red)
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Jozef Dúcz: Bratislava má veľ ký potenciál na to, aby ešte viac priblížila ľudí k vode

S riaditeľom Od-
štepného závodu 
Bratislava, Slo-

venského vodohos-
podárskeho podniku 
(SVP), Jozefom 
Dúczom, sme ho-
vorili najmä na tému 
aktuálnych vodných 
projektov v Bratislave.

Ako vnímate možnosti 
lepšieho sprístupnenia 
dunajských vôd pre 
Bratislavčanov a náv-
števníkov mesta?
J. Dúcz: Bratislava má 

veľký a stále nevyužitý po-

tenciál na to, aby oveľa viac 

priblížila ľudí k vode, teda 

k Dunaju. V tomto smere 

my vodohospodári pod-

porujeme znovuobnove-

nie kultového kúpaliska 
Lido. Jeho poloha oproti 

obľúbenej a navštevova-

nej Eurovei vytvára veľmi 

vhodné možnosti na revi-

talizáciu tohto územia a 

jeho využitia pre širokú ve-

rejnosť. Otázka je, kto Lido 

vybuduje a za koľko. Mno-

hí si myslia, že vzhľadom 

na to, že sme štátny pod-

nik, mali by sme Lido zre-

vitalizovať my. Toto žiaľ nie 

je možné. Predovšetkým 

preto, lebo  dotknuté úze-

mie nie je majetkom štátu 

– teda SVP, ale je v správe 

magistrátu hlavného mes-

ta. Ďalším problémom 

sú záujmy ochranárov, 

o ktorých je určite potreb-

né rokovať. Ďalší aspekt je 

majetkovo-právny. My ako 

SVP, sme správcami toku 

a okrem samotnej vody 

sa vyjadrujeme aj k celé-

mu povodiu Dunaja – či 

ide o vhodné územia na 

rôznu činnosť, vydávame 

stanoviská k územnému 

a stavebnému konaniu. Po-

kiaľ ide o územie v okolí 

bývalého futbalového ih-

riska Pravdy v Petržalke, 

odkúpil developer, ktorý 

toto územie plánuje zve-

ľadiť – sčasti pre svoje 

potreby, sčasti pre verej-

nosť. O jeho predstavách 

sme rokovali na príprav-

ných stretnutiach a bolo 

spomenuté aj revitalizácia 

prírodného kúpaliska Lida. 

V rámci Lida by malo 

vzniknúť prírodné kúpa-

lisko aj s prístavom pre 

menšie lode. Ráta sa aj re-

vitalizáciou Ovsištského 
ramena najmä pre vodá-

kov a v rámci ich zázemia 

s vytvorením lodenice. 

Tento projekt by mohol 

osloviť Bratislavčanov, zá-

ujmové skupiny a aj mno-

hé inštitúcie, ktoré by mali 

v záujme uskutočnenia 

tohto zámeru, dospieť ku 

konsenzu. Financovanie 

by bolo možné aj cez euro-

fondy, ale v takom prípade 

by bolo potrebné naplniť 

z niektorých kapitol ope-

račného programu Kvalita 

životného prostredia.

 Samozrejme, náš pod-

nik musí brať do úvahy aj 

skutočnosť, že stále ide 

o inundačné (záplavové) 

územie a aj stavby, ktoré by 

na ňom v budúcnosti stáli, 

by museli byť zabezpečené 

proti povodni.

V súčasnosti je ďal-
šou aktivitou pri vode, 
v bezprostrednom do-
tyku s Dunajom, projekt 
Zemník pri Jaroveckom 
ramene...
J. Dúcz: Kanoisti by na 

tomto území chceli vy-

budovať športový areál 

s možnosťou usporadú-

vania medzinárodných 

pretekov. SVP sa tento 

projekt týka z hľadiska 

protipovodňovej ochrany 

a úprimne musím priznať, 

že náš pohľad je žiaľ skôr 

negativistický. Organizá-

cia takéhoto medzinárod-

ného podujatia vyžaduje 

zabezpečiť motorizovaný 

prístup. To je dnes bež-

ný štandard. Napríklad 

v Mníchove, ale aj v iných 

mestách, som videl ob-

rovské parkoviská v okolí 

štadiónov s kapacitou 20 

alebo aj 50 tisíc miest. Na 

Zemníku takýto priestor 

na parkovanie nie je. Ide 

o záplavové územie. Ne-

hovoriac o tom, že sú tam 

určité stupne ochrany prí-

rody. Navyše, neďaleko 

sa buduje nové sídlisko 

Slnečnice s určitými ná-

rokmi na územie. Okrem 

toho, ak by aj vzniklo 

mimo záplavového územia 

nejaké parkovisko, ľudia 

by sa z neho museli do-

pravovať k športovisku, čo 

nebude 200 – 300 metrov. 

Takže hrozí znečisťova-

nie životného prostredia. 

Areál bude potrebovať aj 

zázemie – šatne, sociálne 

zariadenia, sklady, neho-

voriac o tribúne a pod. To 

všetko bude treba riešiť – 

ako ochrániť toto zázemie 

pri možnej povodni.

 Vo všeobecnosti mô-

žem povedať, že z hľadiska 

protipovodňovej ochra-

ny uprednostňujeme, aby 

v záplavovom území nebo-

li žiadne prekážky – teda 

stavby a budovy, aj keď 

sú čiastočne zabezpeče-

né proti určitým stupňom 

povodňových vĺn. Ako vo-

dohospodári preferujeme 

bezpečný prietok vybre-

ženej vody cez záplavové 

územie bez prekážok.

Vaša organizácia sa už 
vyjadrovala k projektu 
Dunajbus?
J. Dúcz: Aktuálne riešime 

pristávacie miesta Dunaj-

busu. Je potrebné vytipo-

vať vhodné miesta, preto-

že nie všetky úseky sú na 

také manévre bezpečné. Je 

známe, ako dopadla bývalá 

knajpa pri Eurovei, ktorá 

bola umiestnená v prostre-

dí veľmi veľkej erózie, kde 

je Dunaj veľmi silný. Na 

Dunaji sa nedá vybudovať 

pristávacie miesto podľa 

toho, ako to komu logistic-

ky vyhovuje. Takže aj po-

kiaľ ide o Dunajbus, pon-

tónové pristávania musia 

byť v prvom rade na bez-

pečných miestach. Dospeli 

sme ku konsenzu, v rámci 

ktorého investor urobí sta-

vebné opatrenia, aby pri-

stávanie nebolo vystavené 

silnému prúdeniu. Zdru-

ženie má v pláne vybudo-

vať šesť nových prístavísk: 

Kyselica, Vojka, Eurovea, 

Aucafe, River Park, Devín, 

k trom existujúcim, ktorý-

mi sú Šamorín, Hamulia-

kovo a Čunovo.

Aký status má Tyršovo 
nábrežie?
J. Dúcz: Tyršovo nábre-

žie je inundačné, teda zá-

plavové územie, v ktorom 

sa nachádza . napríklad 

stavba divadla Aréna. 

V tejto súvislosti sa reali-

zovala štúdiu posudzova-

nia územia na ktorom je 

dnes parkovisko. Predme-

tom štúdie bolo vytvorenie 

prístaviska na vyväzovanie 

športových lodí, teda na 

stavbu „bazéna“ pre tie-

to malé lode. Išlo však len 

o štúdiu, nemám informá-

cie, čo je s týmto zámerom 

v súčasnosti.

(rl, foto Ján Luky)

O SVP, š.p.
Slovenský vodohospodársky podnik – správca vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP, 
š. p., je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodá-
renia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve 
štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný maje-
tok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského 
vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým 
protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok. Správu tokov a riadenie vodohos-
podárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť 
pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje 
SR už 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny 
odporúča zaviesť aj Európska únia.
 Keďže Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými da-
nosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrá-
žok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase 
a priestore, jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase 
prebytku pre obdobie jej nedostatku.

(svp.sk)

Takmer 97 percent respondentov vníma napätie medzi vodičmi a cyklistami

Prieskum zisťoval, 
čo si myslia Slo-
váci o spolužití 

cyklistov a vodičov na 
dopravných komuniká-
ciách.
 Takmer 97 percent res-
pondentov vníma napätie 
medzi vodičmi a cyklista-
mi. Dve tretiny opýtaných 
zažili za posledný rok si-
tuáciu, kedy vodič obme-
dzil alebo ohrozil cyklistu 
a naopak, kedy cyklista 
obmedzil vodiča automo-
bilu. Pre bezpečné spolu-
žitie vodičov a cyklistov sú 
najdôležitejšie vzájomná 
ohľaduplnosť, dostatočný 
bočný odstup pri predbie-

haní, včasné upozornenie 
na zmenu smeru a plná 
koncentrácia všetkých 
účastníkov premávky.
 Spolužitie motoristov 
s vyznávačmi bicyklov ne-
býva jednoduché a tento 
fakt potvrdzuje aj prieskum 
spoločnosti Continental, 
ktorý na základe vzorky 
500 respondentov, kde viac 
než 71 percent patrí k ak-
tívnym vodičom a zároveň 
medzi cyklistov, pripravila 
agentúra STEM / MARK. 
 Z prieskumu vyplynulo, 
že viac ako 60% vodičov aj 
cyklistov bolo svedkami 
incidentu, kedy jazdec na 
bicykli ohrozil alebo ob-

medzil človeka za volan-
tom automobilu. Pozoru-
hodné však je, že podobne 
to platí aj naopak, preto-
že dve tretiny opýtaných 
zaznamenali ohrozenia 
cyklistov automobilom. 
Ako predchádzať týmto 
zbytočným incidentom? 
Riešením je ohľaduplnosť! 
Predbiehanie cyklistov 
patrí k veľkým témam. 
Vodiči by mali predbie-
hať na prehľadnom 
úseku, kde majú istotu, 
že neohrozia seba, cyk-
listov a ani tých, ktorí 
idú v protismere. Počas 
manévru by auto malo 
cyklistu obchádzať s 

minimálne 1,5 metro-
vým bočným odstu-
pom. Práve dostatočný 
bočný odstup považuje 
väčšina ľudí za najdôle-
žitejší (80 % účastníkov 
prieskumu).
 Pre 60 % opýtaných je 
podobne dôležitý aj správ-
ny výber miesta k tomuto 
manévru. Viac ako 40 % 
opýtaných si nemyslí, že by 
malo auto počas predbie-
hania výrazne spomaliť. 
V tomto prípade záleží 
na situácii. Pokiaľ moto-
rista dobehne cyklistu na 
úzkom úseku alebo pred 
zákrutou, mal by spomaliť 
a predbiehať až na vhodnej 

časti cesty. Cyklisti môžu 
prispieť k väčšej bezpeč-
nosti tým, že budú pred-
vídavejší. Napríklad, pri 
horšej viditeľnosti by ne-
mali zabúdať na refl exné 
prvky a dobré osvetle-
nie, pretože inak sa stá-
vajú pre vodičov takmer 
neviditeľnými. Okrem 
povinných prvkov výba-
vy, ako sú biele odrazové 
sklo vpredu, červené vza-
du a oranžové na oboch 
pedáloch a lúčoch kolies, 
musí byť bicykel za zníže-
nej viditeľnosti vybavený 
aj bielym svetlom vpredu a 
červeným vzadu. V posled-
ných rokoch je k dispozícií 

tiež cyklistické oblečenie, 
ktoré obsahuje refl exné 
prvky a cyklista je tak ešte 
lepšie viditeľný. Slováci 
sa zhodnú na tom, že 
u nás existuje málo cyk-
lotrás, prípadne že nie 
sú dostatočne kvalit-
né. Spokojnosť v tom-
to smere prejavuje iba 
17 % obyvateľov. Hlav-
ným problémom pritom 
nebýva ich kvalita, ale pre-
dovšetkým množstvo, to 
si myslí viac ako polovica 
respondentov (65 %).

(red)
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Malacky otvorili nové záchytné parkovisko

Cestujúci z Ma-
laciek a okolia, 
ktorí dochádza-

jú do hlavného mesta, 
majú od druhej polo-
vice septembra väčšiu 
motiváciu využívať ve-
rejnú dopravu.
 V okresnom meste, 
v blízkosti železničnej 
a autobusovej stanice, 
otvorili nové záchytné 
parkovisko s kapacitou 
91 miest. Primátor Mala-
ciek Juraj Říha pripome-
nul, že projekt, ktorého 
celkové náklady dosiah-
li takmer 760.000 eur, 
mohlo mesto realizovať 
prostredníctvom Integro-
vaného regionálneho ope-
račného programu. "Pred 
troma rokmi sme sa spolu 
poslancami rozhodli kúpiť 
pozemok v areáli bývalej 
píly a pripraviť projekt, 
s ktorým sme sa úspešne 
uchádzali o fi nancovanie 
z eurofondov. Som mimo-
riadne rád, že sme doká-
zali našu víziu dotiahnuť 
do reálneho výsledku,“ 
povedal.

 Zároveň vyzdvihol 
spoluprácu a ústretovosť 
partnerov, poukázal na-
príklad na to, že Železni-
ce Slovenskej republiky 
(ŽSR) umožnili postaviť 
parkovisko v ochrannom 
pásme železnice, Brati-
slavský samosprávny kraj 
(BSK) pomohol parkovis-
ko napojiť na regionálnu 
cestu.
 Predseda BSK Juraj 
Droba v tejto súvislos-
ti upozornil, že hlavným 
cieľom budovania doprav-
ných terminálov a záchyt-
ných parkovísk je skva-
litnenie infraštruktúry 
verejnej osobnej dopravy 
pre obyvateľov. Avizoval, 
že do konca roka bude 
otvorený terminál verejnej 
osobnej dopravy v Šenkvi-
ciach s kapacitou 87 miest 
a v pláne sú tiež podobné 
projekty v Pezinku, Ivanke 
pri Dunaji, Bernolákove, 
Zohore a Nových Košaris-
kách.

 Ako uviedlo Minister-
stvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR, súčas-
ťou parkoviska je inteli-
gentný systém parkovania 
ParkDots od spoločnosti 
PosAm. Vďaka senzorom, 
nainštalovaným priamo 
na parkovacích miestach, 
vodiči nájdu voľné miesto 
aj cez mobil, prostredníc-
tvom aplikácie. Systém 
eliminuje počet zbytoč-
ných jázd a uľahčí hľada-
nie voľných parkovacích 
miest. Parkovisko budú 
monitorovať bezpečnost-
né kamery Mestskej polí-
cie Malacky. Onedlho má 
pribudnúť aj krytý prístre-
šok pre bicykle. Minister-
stvo dodalo, že na zvý-
šenie atraktivity verejnej 
osobnej dopravy je vyčle-
nených 35,1 milióna eur. 
Dosiaľ schválilo po celom 
Slovensku 38 projektov.

(tasr, red, foto: BSK)

Mestská časť 
Bratislava-Dúbravka

vyhlasuje verejnú obchod-
nú súťaž o najvhodnejší 
návrh na uzavretie nájom-
nej zmluvy k nebytovému 
priestoru – objektu na 
ulici Karola Adlera č. 19 
v Bratislave, vo výmere 
252,1 m², postavenej na 
pozemku parcela č. 1296.. 
Podmienky súťaže sú zve-
rejnené na webovej strán-
ke www.dubravka.sk .

Bratislava spustila prihlasovanie na zapojenie 
sa mimovládok do vianočných trhov

Mesto Bratislava 
spustilo prihla-
sovanie na za-

pojenie sa mimovlád-
nych neziskových 
organizácií do tohto-
ročných vianočných 
trhov na Hlavnom a 
Františkánskom ná-
mestí. Záujemcovia o 
prenájom stánkov sa 
môžu prihlásiť online 
prihláškou do 11. ok-
tóbra. Informoval ho-
vorca Bratislavy Peter 
Bubla.
 Stánky pre nezisko-
vé organizácie, občian-
ske združenia, nadácie 
či chránené dielne budú 
počas vianočných trhov 
nielen na Františkánskom, 
ale aj na Hlavnom námes-
tí. "Zapojiť sa môžu s vý-
robkami prezentujúcimi 
činnosť charity, ale aj so 
sortimentom, ako nápo-
je a studená kuchyňa," 

priblížil hovorca. Okrem 
prenájmu stánku budú 
mať neziskové organizácie 
možnosť odprezentovať 
sa aj v rámci programu, 
napríklad vo forme vý-
stavy, inštalácie, hudob-
ného či iného vystúpenia. 
"Prihlásené projekty budú 
hodnotené odbornou 
komisiou. Prihlasovať sa 
môžete najneskôr do 11. 
októbra do 24.00 h. Záu-
jemcovia sa môžu prihlá-
siť cez elektronickú online  
prihlášku," spresnil Bubla.
 Medzi kritériá hodno-
tenia patria podľa mesta 
spoločenský prínos zapo-
jenia neziskovej organizá-
cie do vianočných trhov, 
verejnoprospešnosť úče-
lu, na ktorý bude použitý 
výnos z trhov, skúsenosti 
organizácie s realizáciou 
podobných aktivít, ori-
ginalita a atraktívnosť 
nápadu i kvalita realizač-

ného plánu či propagácia 
a vizuálna identita stánku 
i aktivity.
 Bratislavské vianočné 
trhy sa tento rok budú ko-
nať v termíne od 22. no-
vembra do 22. decembra. 
Vedenie mesta sľubuje 
nový koncept trhov, ktorý 
bude zameraný na kvalit-
né, ekologické, bezpečné, 
ale i vizuálne atraktívne 
gastronomické podujatie 
so sprievodným kultúr-
nym programom.
 V novom prevedení 
bude aj usporiadanie stán-
kov a absolútnou novin-
kou má byť "zero waste", 
čiže snaha predchádzať 
vzniku odpadu a tiež zni-
žovať množstvo komunál-
neho odpadu. Používať sa 
majú výlučne vratné po-
háre a kompostovateľné 
riady.

(TASR)

DPB avizuje rozsiahle výluky na Dolných honoch
Dopravný podnik mes-
ta Bratislava (DPB) avi-

zuje na sociálnej sieti roz-

siahle výluky na Dolných 

honoch, ktoré budú platiť 

každý víkend počas celé-

ho októbra. Dôvodom je 

rekonštrukcia Dvojkrížnej 

ulice.

 Trolejbusy 201 a 202 

budú podľa DPB premávať 

po skrátenej trase Hlavná 

stania - Cintorín Vrakuňa, 

resp. Hodžovo námestie 

- Cintorín Vrakuňa. Ďalej 

bude zabezpečená náhrad-

ná doprava s náhradnými 

autobusmi X71. Tie pôjdu 

v úseku Cintorín Vrakuňa 

až Dolné Hony s konečnou 

na Dudvažskej. Zastávky 

Čiližská a Žitavská nebudú 

obsluhované. 

 Na Dudvažskej bude 

končiť taktiež autobus 65 

a nočný autobus N72 od 

piatka večera do pondelka 

rána s tým, že budú opäť 

vynechané zastávky Čiliž-

ská a Žitavská. Autobus 67 

bude premávať odklonený 

cez Hradskú a Uzbeckú 

s tým, že neobslúži za-

stávky  Železničná, Čiliž-

ská, Žitavská, Dudváž-

ska a Hronská. Linka 67 

bude miesto toho stáť na 

Miestnom úrade Vrakuňa, 

Estónskej, Stavbárskej a 

Toryskej. Všetky zastávky 

bude naďalej obsluhovať 

linka 79 s mierne posu-

nutým výstupišťom na za-

stávke Čiližská.

(TASR)
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Vlastním dvojizbový 
byt, žijem sama. Mám 
dve vydaté dcéry. Star-
šej dcére som darovala 
3-izbový byt, mladšia 
si kúpila s manželom 
malý domček. Chcem 
môj byt zanechať mlad-
šej dcére, nakoľko ona 
odo mňa nič nedostala. 
Dcéry o tomto mojom 
zámere vedia a súhla-
sia s ním. Poraďte mi 
prosím, aké mám mož-
nosti riešenia. Máme 
spolu pekný vzťah 
a nechcem, aby táto vec 
raz moje dcéry rozdeli-
la, mám s tým zlé skú-
senosti z mojej rodiny. 
 Problematika dedenia 
je častou témou našej po-
radne. Slovenská legislatí-
va upravuje viaceré právne 
postupy pri dedení, pričom 
každý prípad je potrebné 
posudzovať individuál-
ne so snahou odporučiť 
čo najvhodnejšie riešenie 
v konkrétnej ľudskej situ-
ácii. V uvedenom prípa-
de prichádzajú do úvahy 
viaceré možnosti. Prvou 
možnosťou je darovanie 
Vášho bytu mladšej dcére 
podobne ako ste darovali 
3 izbový byt staršej dcére. 
V darovanom byte  môžete 
mať zriadené vecné bre-
meno práva doživotného 
užívania. V takomto prípa-
de po Vašej smrti by došlo 
k vyporiadaniu dedičstva 
(pri neexistencii závetu) zo 
zákona. Obe dcéry sú v tzv. 
prvej dedičskej skupine a 
dedili by rovnakým die-
lom. Pri dedení zo zákona 
sa dedičovi do jeho podie-
lu započíta to, čo za života 
poručiteľa od neho bez-
platne dostal, pokiaľ nejde 
o obvyklé darovanie. Vaše 
dcéry by sa následne mohli 
vyporiadať medzi sebou 
dohodou tak, aby každej 
zostal byt, ktorý dostali 
od Vás darom. Rovnako by 
sa dohodli aj o ostatnom 
majetku. Takáto dohoda 
nesmie byť v rozpore so zá-
konom a nemala by odpo-
rovať dobrým mravom, aby 
ju súd mohol schváliť, čo 
predpokladám by bolo vo 
Vašom prípade naplnené.  
 Druhou možnosťou je 
ponechať si za života byt, 
v ktorom žijete a vyriešiť 
prechod vlastníctva po Va-
šej smrti na mladšiu dcéru. 
V prípade, že by ste sa roz-
hodli spísať závet odporú-
čam urobiť tak vo forme 
notárskej zápisnice, aby 
boli dodržané všetky záko-
nom predpísané požiadav-
ky nevyhnutné pre plat-
nosť závetu. V závete by ste 
odkázali byt vašej mladšej 
dcére a prikázali by ste, aby 

sa vykonalo započítanie 
s darom vo forme bytu, 
ktorý ste darovali za ži-
vota staršej dcére. Keďže 
Vaša staršia dcéra patrí 
k tzv. neopomenuteľným 
dedičom a prináleží jej zo 
zákona ako plnoletému 
potomkovi aspoň toľko, 
koľko robí jedna polovica 
jej dedičského podielu zo 
zákona je potrebné pri-
hliadnuť na túto skutoč-
nosť.  
 Treťou možnosťou je 
všetko ponechať tak ako 
je. Po Vašej smrti by na-
stalo dedenie zo zákona 
podľa princípov, ktoré 
som uvádzal vyššie. Star-
šej dcére by sa započítal 
do hodnoty jej podielu 
byt, ktorý získala darom 
a následne by sa prepo-
čítali hodnoty dedič-
stva. Ak by neexistovalo 
iné dedičstvo a hodno-
ta oboch bytov by bola 
približne rovnaká, Vaša 
mladšia dcéra by sa stala 
vlastníčkou Vášho teraj-
šieho bytu a prípadne by 
došlo ešte k nejakému 
fi nančnému dorovnaniu 
v závislosti od hodnoty 
oboch bytov. Dcéry by 
taktiež mohli uzavrieť 
dohodu tak, ako ste sa na 
„delení“ majetku dohod-
li v súčasnosti. Uvedené 
tretia možnosť je pravde-
podobne najviac „riziko-
vá“ z hľadiska obáv, ktoré 
uvádzate. V budúcnosti 
môžu vzniknúť rôzne 
interpretácie takejto do-
hody, prípadne nastane 
nejaký konfl ikt medzi 
dcérami a dohoda presta-
ne platiť. Želám Vám, aby 
ste našli pre Vás čo mož-
no najlepšie riešenie v zá-
ujme pokojných vzťahov 
a princípu spravodlivosti 
nielen z hľadiska práva, 
ale aj rodinných hodnôt.

Lepšia správa 
bytových domov

Urbanizácia a kli-
matické zmeny 
si vyžadujú nové 

riešenia na udržanie 
a zlepšenie kvality 
života v našich mes-
tách. Okolo roku 2050 
budú negatívne dôsled-
ky klimatických zmien 
na životné podmienky 
dramatické v dôsledku 
vyšších teplôt, častejších 
a nadmerných zrážok 
s následnými povodňami, 
rozsiahlejšieho a nadmer-
ného sucha. Riešením je 
viac zelene aj v mes-
tách, tá má pozitívny 
vplyv na biodiverzitu, 
klímu, kvalitu ovzdu-
šia, duševné zdravie, 
pohodu a pokoj.

Ako obyvatelia by-
tových domov alebo 
ako ich správcovia 
máte v rukách moc-
né zbrane ako proti 
nepriaznivým klima-
tickým podmienkam 
bojovať – napríklad 
vybudovaním komu-
nitnej záhrady.

Komunitné záhra-
dy (spoločenské záhra-
dy) zveľaďujú verejné 
priestranstvá a mnoho-
krát aj nevyužívané plo-
chy, sú ideálne pre jednot-
livcov a rodiny ktoré žijú 
v bytoch a nemajú 
priestor pre ich vlastné 
záhrady. Je to spoločne 
zdieľaný priestor, kde sa 
pestujú hlavne zelenina, 
ovocie, bylinky, kvety, 
kríky na základe ekologic-
kých princípov.

Nesporné benefi ty ko-
munitných záhrad sme 
zhrnuli takto:
• Krajšie mesto - ne-

využité, sivé plochy sa 
prostredníctvom komu-
nitných záhrad premenia 
na vibrujúce zelené oázy, 
ktoré ovplyvnia kvalitu ži-
vota všetkých v susedstve. 
  

• Mestské náklady
-  komunitné záhrady 
sú ekonomicky výhodné 
pre miestnu správu, udr-
žiavanie záhrady týmto 
spôsobom je lacnejšie ako 
úprava parkových plôch. 

Kompostovanie zaistí me-
nej odpadov uložených na 
skládke, čím sa znížia po-
platky za skládkovanie.
• Cvičenie a rekreá-
cia – komunitné záhra-
dy sú vhodné miesta pre 
rekreáciu a cvičenie, po-

byt na zelených plochách 
zvyšuje pocit pohody 
a spolupatričnosti. 
• Zdravie - komunitní 
záhradníci a ich deti jedia 
zdravšie, výživnejšie ako 
rodiny nezáhradkárske. 
Zvýšenie spotreby čerst-
vých miestnych surovín je 
jedno z najlepších spôso-
bov ako sa vyvarovať che-
mickým hnojivám.
• Produkcia jedla - za-
bezpečujú prístup k tra-
dičným, zdravým potravi-
nám bohatým na výživu, 
umožňujú rodinám a jed-

notlivcom bez vlastnej 
pôdy produkovať potravi-
ny a prispievajú k potravi-
novej sebestačnosti.
  
• Mestský ekosystém
- pomáhajú zlepšovať 
mestský ekosystém pro-

stredníctvom fi ltrovania 
dažďovej vody, obnovujú 
kyslík vo vzduchu a zni-
žujú znečistenie ovzdu-
šia, ochladzujú prostre-
die, znižujú tak potrebu 
klimatizovania a šetria 
elektrickú energiu.

• Vzdelávanie detí 
a mládeže - môžu slúžiť 
ako exteriérové učebne 
pre deti, kde si deti môžu 
osvojiť cenné zručnosti, 
zlepšiť komunikáciu, zod-
povednosť a spoluprácu. 

Ako si teda vytvoriť 
komunitnú záhradu?
 Vytvorte si tím, nav-
štívte už fungujúce ko-
munitné záhrady a in-
špirujte sa. Nájdite si 
vhodné miesto, urobte si 
návrh predtým ako za-
čnete. Vyberte si lokálne 

druhy plodín, zaobstaraj-
te si semienka a sadenice. 
Zožeňte náradie, oslovte 
kľudne známych a daj-
te veciam druhú šancu. 
Inšpirujte sa permakul-
túrou, využívajte zelené 
hnojenie a kompostova-

nie, posúvajte vedomosti 
ďalej. 
 A to najlepšie nako-
niec, usporiadajte pose-
denie a uvarte si spoločne 
jedlo z vašej záhradky, v 
komunitnej záhrade musí 
byť radosť a zábava.

KOMUNITNÉ ZÁHRADY - KVITNÚCE BYTOVÉ DOMY

Komunitná záhrada v NYC – stav pred a po (Zdroj: by GrowNYC)

Najlepšie sa učí v záhrade (Zdroj: zivica.sk)

Ing. Timea Ubreži

BSK: Nová výzva na podporu cezhraničných projektov a aktivít

S
poločný rozvoj prí-

rodného a kultúrne-

ho dedičstva, turistic-

kých atrakcií, investície do 

inštitucionálnej kapacity 

či rozvoj nových cezhra-

ničných služieb to všetko 

sú aktivity, ktoré musia 

obsahovať projekty Výzvy 

SKHU/1902. Vyhlásil ju 

Program spolupráce Inter-

reg V-A Slovenská repub-

lika-Maďarsko 2014-2020 

a celkovo sa v nej preroz-

delí vyše 27 miliónov eur. 

Žiadatelia môžu predkla-

dať svoje projekty do 16. 

decembra 2019. 

 Program spolupráce 

Interreg V-A Slovenská 

republika-Maďarsko 2014-

2020 vyhlásil výzvu 12. 

septembra 2019. Maxi-

málna podpora pre projekt 

z Európskeho fondu regio-

nálneho rozvoja je od 200 

tisíc do 2 miliónov eur,  

v závislosti od typu zvo-

lenej aktivity. Novinkou 

je, že sa medzi žiadateľov 

zahrnuli aj malí a strední 

podnikatelia, ktorí môžu 

získať príspevok až do výš-

ky 100 tisíc eur. Zapojenie 

podnikateľov do spoloč-

ných projektov je zároveň 

bodovo ohodnotené. 

 Subjekty z Bratislavské-

ho kraja z verejného sek-

tora, samosprávy, nezis-

kové organizácie a ďalšie 

v zmysle výzvy dostanú v 

prípade úspešnosti pro-

jektu podporu 9 % (85 % 

príspevok z Európskeho 

fondu regionálneho rozvo-

ja a 10 % národné spolufi -

nancovanie), malí a stred-

ní podnikatelia sa môžu 

uchádzať o podporu 85 % 

pri vlastnom spolufi nanco-

vaní 15 %.

 Predložené projekty by 

mali mať silný cezhraničný 

charakter a vytvárať dlho-

dobé partnerstvá. Úspešné 

projekty budú vyhodnote-

né v apríli 2020. 

(bak)
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Bývalá Vojenská nemocnica: 
Eset tu chce vytvoriť centrum inovácií

Spoločnosť Eset 
plánuje na bra-
tislavskej Pat-

rónke, v areáli bývalej 
vojenskej nemocnice, 
vytvoriť rozsiahly kam-
pus, ktorý má byť cen-
trom inovácií, kreativity 
a výskumu v hlavnom 
meste.
 Dotknuté pozemky 

získala softvérová fi rma 

v roku 2017 a momentálne 

pripravuje medzinárodnú 

ideovú architektonickú sú-

ťaž, z ktorej má vzísť kon-

cepčný architekt projektu.

Výstavbu plánuje spus-

tiť v rokoch 2024-2025 

a otvorenie kampusu v 

roku 2026.

 Kampus, neďaleko re-

kreačnej lokality Železná 

studienka, má vytvoriť 

kvalitné a podnetné pro-

stredie pre top IT a tech-

nologické fi rmy. Prepojiť 

ich má s technicky zame-

ranými vysokými školami. 

"Chceme tu vybudovať 

epicentrum inovácií a pre-

meniť túto časť na pulzujú-

ci priestor, ktorý bude žiť 

aj mimo pracovného času. 

Nechceme tu vybudovať 

sídlo iba pre Eset, ale vy-

tvoriť ekosystém množstva 

inovatívnych fi riem, hlav-

ne technologických.

 Koncentrácia takých-

to fi riem vie priniesť veľa 

pridanej hodnoty, dobrým 

príkladom je americký 

Silicon Valley," priblížil 

nedávno na brífi ngu pre-

vádzkový riaditeľ spoloč-

nosti Pavel Luka. Celkové 

investície do projektu od-

haduje fi rma zatiaľ na úrov-

ni okolo 100 miliónov eur. 

Popri novom sídle a globál-

nom vedecko-výskumnom 

centre majú vzniknúť aj 

priestory na prenájom pre 

inovatívne technologické 

fi rmy a taktiež "inkubátor" 

pre startupy.

 Firma zvažuje vytvoriť v 

kampuse i moderné formy 

ubytovania pre študentov 

na princípe "co-living", čo 

by prehĺbilo integráciu vy-

sokých škôl v rámci tohto 

systému.

 Projekt na Patrónke po-

číta aj s verejnými priestor-

mi a poskytnúť má sčasti 

aj rezidenčnú funkciu. Tá 

má byť zastúpená najmä 

apartmánmi na prenájom, 

určenými predovšetkým 

zamestnancom fi riem 

v kampuse. Investor chce 

v areáli bývalej vojenskej 

nemocnice vybudovať aj 

jedáleň, reštaurácie, ka-

viarne, obchody, lekáreň, 

zubnú ambulanciu či škôl-

ku pre deti zamestnancov. 

Chýbať nemá ani telocvič-

ňa, obchody a požičovňa 

bicyklov či auditórium. 

Firma sľubuje aj park, 

veľké plochy zelene, ale 

aj vybudovanie dostatoč-

ných parkovacích kapacít. 

Tie by mali byť cez víkend 

k dispozícii aj verejnosti 

pri rôznych podujatiach 

či návšteve bratislavského 

lesoparku. Aktuálne sa pri-

pravuje ideová  architek-

tonická súťaž, z ktorej má 

vzísť koncepčný architekt 

projektu. Firma osloví tri 

ateliéry, ktoré by do konca 

roka mali spracovať ideový 

návrh urbanisticko-archi-

tektonického riešenia, ako 

by k lokalite pristúpili.

 Na základe toho si chce 

investor vybrať dlhodobé-

ho partnera, s ktorým bude 

projekt vznikať.

 Starostku bratislavskej 

mestskej časti Karlova Ves 

Danu Čahojovú 17.9. pre-

viedol investor areálom 

bývalej vojenskej nemocni-

ce. Starostka tvrdí, že rastie 

nádej na vybudovanie 

zmysluplného projektu. 

Areál podľa nej vydražili za 

desiatky miliónov eur.

 Upozornila však, že 

v areáli sa ešte donedáv-

na investovalo, fungovali 

ambulancie a nemocničné 

lôžka. "Nemocnicu tu už 

vraj nepotrebujeme, lebo 

so zdravotníctvom máme 

lepšie plány. Všetci dúfa-

me, lebo aj tak nemáme na 

výber. Ale vykašľať sa na 

kardinálny problém star-

nutia populácie, zbaviť sa 

vlastníctva nehnuteľností, 

ktoré s minimálnymi ná-

kladmi a v ideálnom pro-

stredí mohli poskytnúť 

dôstojné útočisko pre ľudí 

odkázaných na sociálne 

služby všetkého druhu, je 

strašný čin," vyhlásila sta-

rostka na sociálnej sieti.

 Poukazuje pritom, že 

denno-denne sa vo svojom 

povolaní stretávajú s ľuďmi 

hľadajúcimi pomoc, ne-

zvládajúcimi ťažké životné 

situácie, osamelými, starý-

mi a chudobnými. "Počet 

ľudí na čakačkách rastie," 

podotkla

(TASR, red)

Napísali ste nám
Vážená redakcia Brati-
slavského kuriér. Určite 
sa opakujem, ale opäť si 
dovolím uviesť podnety, 
pre zlepšenie života v Bra-
tislave. Verejnosť je stále 
upozorňovaná, že turisti, 
ktorí navštívia Bratislavu, 
zotrvajú v meste len nie-
koľko hodín. Prečo? Preto-
že prídu loďami z Viedne, 
z Budapešti. Celé Staré 
Mesto prebehnú za cca 4 
hodiny, pofotografujú a ani 
si nedajú minerálnu vodu 
a odcestujú! Jediný kšeft 
majú sprievodcovia a tu-
ristické vláčiky... Dovolím 
si uviesť moje podnety na 
predĺženie "turistického" 
života v Bratislave.

V Bratislave bolo koru-
novaných 19 kráľov a 

kráľovien. Treba sa zasa-
diť a vytvoriť MÚZEUM 
VOSKOVÝCH FIGURÍN 
- 19 spomínaných kráľov a 
kráľovien. Pridať Kempe-
lena, Segnera, Hummela, 
Rudnaya, Stodolu, Jánoší-
ka, Tisa, Hlinku, Štefáni-
ka, Dubčeka, E.Gruberovú, 
P. Dvorského, hokejistov 
bratov Šťastných, V.  Ne-
domanského, manželov 
Jenisových, K. Machatu, J. 
Krónera, E. Vášáryovú, J. 
Alexyho, A.Einsteina, W. 
A. Mozarta, V. Mečiara a 
množstvo iných! 

Ďalej vytvoriť TECHNIC-
KÉ MÚZEUM. Technické 
múzeum síce existuje, ale 
aké? Ďalej PLANETÁ-
RIUM, AKVÁRIUM. Zá-
bava – LUNAPARK! 

Chýba tu AQUAPARK! 
MINISLOVENSKO! Do-
pravné stavby ako LA-
NOVKA - RYBÁRSKY 
CECH – HRAD. Ďalej 
LÁVKA PRE PEŠ ÍCH 
- Nová budova SND - 
PETRŽALKA (aby cez ňu 
mohli prechádzať sanit-
ky). V centre - MOST CEZ 
DUNAJ a mimoúrovňové 
križovatky Trnavská-Baj-
kalská, Vajnorská-Bajkal-
ská, Jarošova-Račianska a 
tunel PATRÓNKA-ZVÁ-
RAČSKÝ ÚSTAV pre vo-
zidlá zo sídliska BORY. 
Železničná stanica - FILI-
ÁLKA aj pre medzinárod-
né vlaky! Tunel - Filiálka 
- Petržalka!

S úctou
Váš čitateľ Tibor Petrovský

Dobrý deň,  DK Lúky, 
Vígľašská 1, Bratislava 
5-Petržalka.

Takouto kultúrou privíta, 
aj odprevádza Dom kultú-
ry Lúky, Vígľašská 1, Bra-
tislava 5-Petržalka, svojich 
návštevníkov aj hostí. Je 
to len 50 m od hlavného 
vchodu do tejto budovy. 
Tento hanebný verejný 
hnus sa tu nachádza už od 
júna 2019. Sú to pozostat-
ky po nejakých emigran-

toch, ktorí sa tu zdržovali, 
a zanechali nám tu neza-
budnuteľnú spomienku v 

podobe rôzneho odpadu, 
ako: rôzne obaly a fľaše z 
alkoholických nápojov, po-
užité injekcie, znečistené 
šatstvo od zvratkov, moču 
a stolíc, použité vložky, a 
iné nebezpečné infekčné 
hnusy. Doterajšie sťažnosti 
od občanov na Mú Ba 5 
sú ignorované. Je to smut-
ná realita, v tejto zvláštnej 
dobe.

Rastislav Gemerský

Treba sa zasadiť aj o vytvorenie múzea voskových fi gurín

Chcem sa touto cestou čo 
najsrdečnejšie poďako-
vať Magistrátu hlavného 
mesta SR Bratislavy, zá-
roveň Miestnemu úradu 
Bratislava - Nové Mesto, 
nesmiem zabudnúť ani na 
Mestskú políciu hlavného 
mesta SR Bratislavy, zvlášť 
na Mestskú políciu expo-
zitúra Bratislava III, pod 
ktorú miestna časť Kra-
máre (MČ BANM) pria-
mo spadá - za to že nič, 
ale skutočne nič, v rámci 
zlepšenia celkového stavu 
vyššie zmienenej miestnej 
časti Kramáre a jej blízke-
ho okolia nerobia! Zrejme 
podľa hesla „Kto nič nero-
bí, nič nepokazí", sa riadia 
v rámci už zmienených in-
štitúcii desiatky, či možno 
stovky úradníkov, ak teda 
ešte spomeniem 
Metropolitný inštitút Bra-
tislava, ktorý vraj vznikol, 
aby inovoval, zlepšoval, 
plánoval a aktuálne riešil 
problémy nás obyvateľov 
hlavného mesta, aby sme 
mohli konkurovať úrov-
ňou života najvyspelejším 
svetovým metropolám. 
Totálne rozbité chodníky, 

prerastená burina/konáre, 
zábradlie ktoré sa pokú-
ša o „amputáciu dolných 
končatín", chýbajúce či 
vyblednuté značenia prie-
chodov pre chodcov, rekla-
ma nevhodne umiestnená 
na chodníku, parkujúce 
osobné motorové vozidlá 
uprostred chodníka (zvlášť 
chodník ul. Limbová v 
smere na Kliniku Geriatrie 
UNB a LFUK), kde pod-
ľa vyjadrenia samosprávy 
bolo zistené, že: „Parko-
vanie zdokumentovaných 
áut, zakladá podozrenie z 
porušenia povinností vo-

diča, v zmysle § 25 ods. 1 
písm. q), s prihliadnutím 
na ustanovenie § 52 ods. 
2 zákona č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke v plat-
nom znení. Zároveň však 
odzrkadľuje aj objektívne 
možnosti parkovania v da-
nej lokalite, kde je vysoká 
koncentrácia zdravotníc-
kych zariadení, do kto-
rých sa pacienti s rôznymi 
zdravotnými problémami 
prepravujú motorovým 
vozidlom. MsP priebežne 
monitoruje, popri iných 
svojich úlohách, aj túto 
lokalitu; nemá však dosta-
točné kapacity na to, aby 
zabezpečila nepretržitý 
dohľad na viacerých frek-
ventovaných miestach" - 
túto odpoveď mohol napí-
sať len úradník od stola.

Čo dodať na záver ... Ak sa 
už vyberiete autom, pešo, či 
MHD na Kramáre, zvlášť 
v prac. dňoch, buďte opa-
trný, trpezlivý a pri chôdzi 
po chodníkoch si dávajte 
pozor, aby ste 
predišli zbytočným úra-
zom.

Tomáš Bojda

Ak sa vyberiete na Kramáre, dávajte si pozor

Dobrý deň, mám zásadnú 
pripomienku k parkovacej 
politike mesta a mestských 
častí. Riešenie situácie 
s parkovaním rezidentov 
vám nesmierne kvitujem. 
Sám som rezident a viem, 
čo je to po príchode z práce 
a z detského krúžku, ne-
mať kde v blízkosti obydlia 
zaparkovať. Pri návrhoch 
parkovacej politiky v zne-
ní akom je teraz, sa zrejme 
pozabudlo na jednu zá-
sadnú vec a to, ako bude 
riešené parkovanie pre 
fi rmy, ktoré zabezpečujú 
služby občanom?

Uvediem jednoduchý 
príklad:
 Obyvateľ Ružinova si 
objedná servisný výjazd 
(napr. tečúca práčka, ne-
funkčná elektrika,...) od 
fi rmy, ktorá má sídlo v inej 
časti mesta. Firma so síd-

lom v Bratislave povedzme 
v Rači, ktorá príde servisný 
úkon realizovať (niekedy v 
trvaní niekoľkých hodín), 
bude od Bratislavčana 
nútená požadovať po za-
vedení parkovacej politiky 
ďalšie NEMALÉ fi nančné 
náklady spojené s prepla-
tením parkovného.

Týmto sa neúmerne 
v celom meste zvýšia 
ceny za služby, nevraviac 
o tom, že pre množstvom 
malých fi riem môže byť 
táto situácia likvidačná.
 Priznám sa, že nemám 
informácie o tom, že by sa 
pre fi rmy vykonávajúce 
služby v prospech obča-
nov pripravovala nejaká, 
povedzme celobratislav-
ská karta s možnosťou na 
vyhradených miestach 
v ktorejkoľvek mestskej čas-
ti zaparkovať.

S pozdravom
Adrián Orešanský

Odpoveď magistrátu:
 Stanovisko hlavného 
mesta tlmočil hovorca Pe-
ter Bubla: "Touto situáciou 
sme sa zaoberali a ko-
munikovali ju viackrát aj 
v procese prípravy pravi-
diel parkovacej politiky. 
Jednou z možností, ktorú 
budú obyvatelia s trvalým 
pobytom v Bratislave mať, 
je poskytnutie voľných ho-
dín na parkovanie pre akú-
koľvek návštevu, teda na-
príklad aj pre opravárov. 
Každý rezident s trvalým 
pobytom v zóne regulova-
ného parkovania bude mať 
možnosť získať bezplatnú 
návštevnícku kartu, ktorou 
získa 100/150 hodín na rok 
na parkovanie pre návšte-
vy v danej zóne.“

Mám zásadnú pripomienku k parkovacej politike 

Tento hanebný verejný hnus sa tu nachádza už od júna 2019
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Národný salón vín: Reprezentatívna stovka slovenských vín je v Apponyiho paláci

Aktuálna repre-
zentatívna stov-
ka slovenských 

vín je od 1. októbra prí-
stupná v Apponyiho pa-
láci. Top 100 najlepších 
slovenských vín na jed-
nom mieste je zároveň 
ukážkou kvality, rôzno-
rodosti a tradície vino-
hradníctva a vinárstva 
na Slovensku. 
 V historických priesto-

roch Múzea vinohradníc-

tva a vinárstva, priamo 

v centre hlavného mesta 

môžu návštevníci ochutnať 

vína z celého Slovenska. 

Okrem rôznych degustač-

ných programov, ponú-

ka Národný salón vín SR 

(NSV SR) aj ďalšie služby 

– predaj vína, organizo-

vanie riadených degustá-

cií, workshopov a odbor-

ných prednášok. Prvá časť 

vín NSV SR je známa už 

od mája. Vtedy erudova-

ní degustátori vybrali 25 

najlepších slovenských 

vín v kategóriách šumivé 

víno, biele skoré aromatic-

ké odrody a ružové vína. 

V druhom kole, 5. septem-

bra 2019, pribudlo do stov-

ky novej kolekcie NSV SR 

ďalších 75 vín. 

 V jesennom kole sa 

o umiestnenie v NSV SR 

v kategóriách biele suché, 

polosuché, polosladké vína 

všetkých odrôd okrem 

skorých, červené suché, 

polosuché, polosladké 

vína, prírodne sladké vína, 

tokajské vína uchádzalo 

400 vín od 46 výrobcov a 

toto najvzácnejšie sloven-

ské ocenenie v II. kole 14. 

ročníka získalo až 31 vý-

robcov. Do víťaznej stovky 

sa celkom dostalo 34 vinár-

stiev. Zastúpené sú takmer 

všetky vinohradnícke ob-

lasti – Malokarpatská, Juž-

noslovenská, Nitrianska, 

Východoslovenská a VO 

Tokaj. 

 K najúspešnejším vi-

nárstvam patria tradičné 

lídri osvedčené značky na 

trhu – Víno Mrva a Stanko 

(8 vín), Ostrožovič, Víno 

Matyšák (7 vín), Zámocké 

vinárstvo (7 vín), Golguz 

(6 vín) a Villa Vino Rača 

(6 vín). Veľmi rôznorodá 

je aj odrodová skladba top 

stovky. 59 bielych vzoriek 

reprezentuje až 18 odrôd. 

Najviac zastúpená (8 vín) 

je odroda Rizling rýnsky, 

nasleduje Chardonnay (6 

vín), Sauvignon, Tramín 

červený a Veltlínske zele-

né (5 vín). Zaujímavosťou 

sú dve raritné odrody – 

novošľachtence Svoj sen 

a Rizling rituál. Poetický 

názov „Svoj sen“ dostala 

odroda, ktorá je šľachte-

ním odrôd Rulandské šedé, 

Pesecká leánka a Rizling 

rýnsky.

 Národný salón vín Slo-

venskej republiky je re-

prezentatívna kolekcia 

slovenských vín, ktorá sa 

každoročne vyberá prís-

nym procesom hodnote-

nia. Organizuje sa ako fi -

nále súťažných degustácií 

vín uskutočnených v Slo-

venskej republike v prísluš-

nom roku. Organizátorom 

a odborným garantom sú-

ťaže je Zväz vinohradníkov 

a vinárov Slovenska. Do 

kolekcie je zaradených 100 

bodovo najvyššie ohodno-

tených vín, ktoré získajú 

oprávnenie používať ozna-

čenie Národný salón vín 

Slovenskej republiky. Vína 

sú celoročne umiestnené 

v pivniciach Apponyiho 

paláca v Bratislave a v part-

nerských prevádzkach.

(red, foto: Br. Kuriér)

Víťazi jednotlivých kategórií s titulom 
šampión kategórie NSV SR 2019: 

Kategória šumivé vína: Hubert J.E., Hubert Cabernet 

Sauvignon, blanc de noir, biele, brut, Kategória biele 

skoré aromatické odrody, suché až polosladké: J&J 

Ostrožovič, Muškát žltý, Saturnia, bobuľový výber, 

polosladké. Kategória ružové suché víno: Víno Mrva 

& Stanko, Cabernet Sauvignon rosé 2018, akostné 

odrodové, suché, V kategórii ružové polosuché a po-

losladké: Dubovský a Grančič, Cabernet Sauvignon 

rosé 2018, výber z hrozna, polosladké Kategória biele 

suché vína: Zámocké vinárstvo s.r.o., Veltlínske zele-

né sur lie 2017, neskorý zber, suché. Kategória biele 

polosuché, polosladké vína všetkých odrôd okrem 

skorých: J&J Ostrožovič, Furmint 2017, výber z hroz-

na, polosuché. Kategória červené suché, polosuché, 

polosladké vína: Skovajsa Milan Vinohradníctvo a vi-

nárstvo, Cabernet Sauvignon 2015, akostné odrodo-

vé, suché. Kategória prírodne sladké vína: Karpatská 

Perla, Aurelius 2017, cibébový výber, biele, sladké. 

Kategória tokajské vína: J&J Ostrožovič, Tokajská vý-

berová esencia 2000, biele, sladké.

NAJBLIŽŠIE DOMÁCE ZÁPASY

Piatok 11.10.2019 | 18:30 h | HK Poprad

Nedeľa 20.10.2019 | 17:00 h | HC Košice

Utorok 22.10.2019 | 18:30 h | MHk 32 Liptovský Mikuláš

Nedeľa 27.10.2019 | 16:00 h | HK DUKLA Trenčín

Vstupenky v sieti Ticketportal
www.hcslovan.sk
#VerniSlovanu

Rekonštrukcia Pamätníka SNP

V centre Bratislavy 
na Námestí SNP 
nedávno spustili 

prvú etapu rekonštruk-
cie Pamätníka SNP. 
V rámci nej má byť vy-
menená dlažba na ce-
lom pamätníku, má byť 
spravená kompletná be-
tonáž obrubníkov i vy-
riešené všetky poruchy 
stavby pamätníka.
 Súčasťou prác na prvej 
etape opravy je aj komplex-
ná oprava piatich lavičiek 
a osadenie štyroch ochran-
ných stĺpikov, ktoré majú 
zabrániť vjazdu vozidiel 
na dlažbu pamätníka, aby 
opakovane nedošlo k jej po-
škodzovaniu. "Všetky práce 
budú realizované kvalifi -
kovaným reštaurátorom. 
V nasledujúcich rokoch by 
mala byť realizovaná reštau-

rátorská obnova všetkých 
troch sôch pomníka, ako aj 
obnova zvislých obkladov," 
uviedol hovorca mesta Pe-
ter podotkol Bubla.
 Na Pamätníku SNP bola 
podľa hovorcu už roky vo 
veľkom rozsahu poškodená 
dlažba a rovnako tak obkla-
dy a stavebné prvky pamät-
níka. Mestská organizácia 
Marianum - pohrebníctvo 
mesta Bratislavy preto od 
roku 2013 žiadala o dotáciu 
na komplexnú opravu pa-
mätníka. V tomto roku bola 
schválená dotácia 150.000 
eur, ktorá je vyčlenená z mi-
nisterstva vnútra pre mesto 
Bratislava, so spoluúčas-
ťou 37.500 eur (20 percent 
z celkovej ceny opravy) 
 prostriedkov organizácie 
Marianum.

(tasr, red)



Kultúrastrana 12 09 l 2019

Bratom Šťastným odhalili 
v Quebecu spoločné súsošie

Bratskej trojici ho-
kejistov Šťast-
ných sa dostalo 

pocty v podobe odha-
lenia spoločného súso-
šia v kanadskom Que-
becu.
 Slávnostná udalosť sa 
nedávno uskutočnila pred 
halou Videotron Center, 
v ktorej Peter, Anton a Ma-
rián spoločne nastupovali 
v drese tímu NHL Quebec 
Nordiques. Ako informo-
val portál CBS Sport, na 
slávnosti sa zúčastnil aj 
starosta Quebecu Régis 
Lebeaume. Autorské die-
lo s názvom "Dotknúť sa 
cieľa" stálo 200 000 dolá-
rov a jej autorom je fi rma 
Pierre&Marie. Jeho vzniku 
predchádzalo hlasovanie 
obyvateľov mesta o tom, 
ktorý hráč má byť zveč-
nený pred halou. Až 45 % 
z 20-tisíc hlasujúcich vy-
bralo Petra Šťastného. Na 
jeho žiadosť umelci spra-
covali dielo na počesť celej 
trojice. "Som presvedčený, 

že súsošie bude oslavou 
skvelej hokejovej kariéry 
legendárneho tria, ako aj 
symbolom priateľstva me-
dzi provinciou Quebec, 
Kanadou a Slovenskom," 
povedal veľvyslanec Slo-
venskej republiky v Ka-
nade Vít Koziak. Quebec 
Nordiques pôsobili v NHL 
v rokoch 1979 a 1995, po-
tom sa presťahovali do 
Colorada. Peter Šťast-
ný je historickým lídrom 

kanadského bodovania 
tohto tímu. V jeho drese 
nastupoval v rokoch 1980 
– 1990 a zaznamenal 380 
gólov a 668 asistencií. Jeho 
brat Anton pôsobil v tíme 
iba o rok kratšie a dosiahol 
252 gólov a 384 asistencií.
 Marián si s bratmi za-
hral štyri sezóny v rokoch 
1981 - 1985 a pripísal si 98 
gólov a 153 asistencií.

(foto tasr, red)

Divadlo Nová scéna prinieslo slávny 
muzikál Les Misérables - Bedári

Bratislavské Di-
vadlo Nová scéna 
uviedlo v piatok 

20. septembra sloven-
skú premiéru slávne-
ho muzikálu Bedári. 
Podľa románu Victora 
Huga ho napísali Alain 
Boublil a Claude-Michel 
Schönberg, ktorý záro-
veň aj zložil hudbu.
 Režisérkou je Marie Za-

mora, choreografom Ján 

Ševčík, scénu navrhol Petr 

Hloušek, kostýmy Ľudmila 

Várossová a Adriena Ada-

míková, muzikál hudobne 

naštudovala Iveta Weis 

Viskupová, text preložila 

Katarína Labajová-Pokor-

ná, texty piesní prebásnil 

Ján Štrasser. Jakub Žídek 

a Peter Valentovič dirigujú 

25-členný Symfonický or-

chester Slovenského roz-

hlasu. 

 Muzikál Bedári, príbeh 

o Jeanovi Valjeanovi, ga-

lejníkovi na úteku, a siroty 

Cosetty, sa po 39 rokoch 

od jeho parížskej premiéry 

dostáva k slovenskému di-

vákovi.

 V réžii a hudobnej su-

pervízii Marie Zamora sa 

v hlavnej postave Jeana 

Valjeana predstaví Titusz 

Tóbisz, postavu Javerta 

hrajú v alternácii Lukáš Vl-

ček a Jiří Daniel, úlohu Ma-

riusa hrá Peter Makranský, 

Cosettu alternujú Alžbeta 

Bartošová a Michaela Ba-

ladová Danielová, Th énar-

dierku stvárňujú Katarína 

Hasprová a Marta Potan-

čoková, Th énardiera alter-

nujú Jaroslav Rusnák a Igor 

Šimek, v postave Fantiny sa 

predstaví Veronika Prášil 

Gidová.

 Muzikál mal sveto-

vú premiéru v roku 1980 

v parížskom Paláci športu, 

jeho anglická verzia bola 

prvýkrát uvedená v lon-

dýnskom Barbican Th eatre 

v roku 1985 a o dva roky 

neskôr na Broadwayi. Be-

dári sú najslávnejší a naj-

dlhšie hraný divadelný mu-

zikál na svete, ktorý má na 

svojom konte viac ako 160 

medzinárodných ocenení, 

vrátane ôsmich cien Tony 

Awards.

 Filmová adaptácia 

s Hughom Jackmanom a 

Russellom Crowom bola 

ocenená tromi Oscarmi, 

pôvodný album z predsta-

venia na Broadwayi, ako 

aj symfonická nahrávka 

získali cenu Grammy. Mu-

zikál doteraz videlo viac 

ako 70 miliónov divákov, 

uviedli ho v 52 krajinách, 

viac ako v 400 mestách a v 

22 rôznych jazykoch. 

(red, tasr)

Bratislavská župa oslávila storočnicu 
kompletným zložením

Bratislavská župa 
tento rok oslavuje 
svoju storočnicu, 

ktorú si Bratislavský 
samosprávny kraj pri-
pomenul nedávno, pro-
stredníctvom odbornej 
konferencie s názvom 
100 rokov župy.
 Práve na nej si zaspo-

mínali aj jej župani, Ľubo 

Roman, Vladimír Bajan, 

Pavol Frešo a v súčasnos-

ti Juraj Droba, ktorí župu 

viedli od jej obnovenia 

v roku 2001. Bratislavské-

mu kraju sa tak ako jedi-
nému kraju podarilo 
v rámci jednej disku-
sie spojiť všetkých jej 
predstaviteľov. Na kon-

ferencii spoločne debato-

vali o histórii, súčasnom 

dianí ako aj o možnostiach 

budúceho rozvoja kraja. 

Nosnou témou bol vznik 

a rozvoj života v župe 

za posledných 18 rokov. 

Predseda Bratislavské-

ho samosprávneho kraja 

J. Droba, odbornú konfe-

renciu zorganizoval spolu 

s partnermi Pamiatkovým 

úradom Slovenskej repub-

liky, Mestským ústavom na 

ochranu pamiatok v Brati-

slave a Academiou Istro-

politanou Novou. 

 Novodobá bratislavská 

župa vznikla začiatkom 

roku 1919 na základoch 

staršej župy z čias Rakúsko 

– Uhorska. Zároveň kon-
ferencia pripomenula aj 
sté výročie, kedy hlav-
né mesto a takisto cen-
trum župy dostalo svoj 
súčasný názov, Brati-
slava.
 Odborné príspevky 

konferencie zmapovali 

históriu vzniku a rozvoja 

župy. Účastníci sa dozve-

deli viac o prvom županovi 

Samuelovi Zochovi pro-

stredníctvom Mgr. Mileny 

Sokolovej  PhD. z Histo-

rického ústavu Slovenskej 

akadémie vied. Tému Vý-

kladná skriňa medzi župa-

mi v historickom a sociál-

noekonomickom kontexte 

predniesol prof. PhDr. Ro-

man Holec, CSc. z Histo-

rického ústavu Slovenskej 

akadémie vied. O Archív-

nom dedičstve z prvých 

rokov fungovania župy 

prezradila podrobnejšie 

PhDr. Lenka Pavlíková a 

Mgr. Michaela Urgošíková 

zo Štátneho archívu v Bra-

tislave. O Prínose Samue-

la Zocha k rozvoju mesta 

Modra informovala PhDr. 

Agáta Petrakovičová Šiku-

lová z Modranskej besedy. 

Tému Bratislavská župa 

na cestách pozemných aj 

vodných hlbšie rozobral 

Ing. Ernest Húska z Múzea 

dopravy Bratislava - Slo-

venské technické múzeum. 

Konferencia sa dotkla aj 

aktuálnej situácie na poli 

kultúry a kultúrneho de-

dičstva. Hlavné aktivity 

župy v oblasti rozvoja kul-

túry predstavila Bc. Tereza 

Langerová z oddelenia kul-

túry Úradu Bratislavské-

ho samosprávneho kraja. 

O ochrane pamiatok ako 

nástroja ochrany a rozvo-

ja kultúrneho dedičstva 

povedala podrobnejšie 

Mgr. Martina Orosová, 

PhD. z Pamiatkového úra-

du Slovenskej republiky. 

O nehnuteľnom pamiatko-

vom fonde vo vlastníctve 

Bratislavského samospráv-

neho kraja prezradil viac 

Mgr. Rastislav Šenkirik. 

Na záver konferencie na-

črtli Územný rozvoj kraja 

– minulosť a vízia do bu-

dúcnosti doc., Ing. arch. 

Ľubica Vitková, PhD., Ing. 

arch. Michal Bogár z Ústa-

vu urbanizmu a územného 

plánovania Fakulty archi-

tektúry STU v Bratislave.

(red, foto BSK)

Slovenská fi lharmónia otvorí svoju 
71. koncertnú sezónu  slávnostne
Otváracie koncerty 24. 
a 25. októbra sú záro-
veň Slávnostné kon-
certy k 70. výročiu 
založenia orchestra 
Slovenská fi lharmónia. 
 Šéfdirigent  James Judd 
uvedie s orchestrom  Sym-
fóniu č. 8 G dur Antonína 
Dvořáka, ktorá zaznela na  
prvom koncerte 27. ok-
tóbra 1949 v Historickej 
budove Slovenského ná-
rodného divadla pod tak-
tovkou prof. Ľudovíta Raj-
tera. V prvej časti koncertu 
zaznie monumentálne die-
lo Dariačangin sad pre vio-
lu, violončelo a orchester 
od slovenského skladateľa 
Vladimíra Godára. Sólis-

tami večerov budú violon-
čelista Jozef Lupták a 1. 
violista SF Martin Ruman. 
Koncerty sa začnú o 19.00. 
Vstupenky je možné zakú-
piť si aj online na webovej 

stránke www.fi lharmonia.
sk - cez systém navstevnik.
sk  a využívať pohodlný on-
line predaj počas celej kon-
certnej sezóny.

(red, foto Peter Brenkus)
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Vône a chute ulíc
Coff ein – Speciality Coff ee Shop:
Kaviareň a bistro, ktoré sa stalo súčasťou každodenného ruchu hlavného mesta

Na mieste známeho 
Corny café, neskôr 
delikaties z dielne u 
Kubistu sa usalaši-
la zrejme najúspeš-
nejšia prevádzka 
– Coffein- Speciality 
Coffee Shop. 
 Akoby sympatický 
rožný priestor čakal len 
na moment, kedy do 
neho prídu profesionáli 
zo Šiah. Káva od miest-
nych pražiarov je obľú-
bená na celom Slovensku 
a v hlavnom meste veru 
chýbal reprezentatív-
ny priestor, kde by si ju 
mohli ľudia vychutnať. 
 V prevádzke na 
Grösslingovej ulici to žije 
počas celého dňa.  Ráno 
začnete chutnými raňaj-
kami, na obed vás poteší 
denné menu, a celý deň si 
prevoniate kávou. Atmo-
sféru tejto charizmatickej 
uličky v blízkosti ikonic-
kého Modrého kostolí-
ka si vychutnáte večer, 
len tak, pri pohári vína. 
V dobrej spoločnosti, 
s rodinou, či priateľmi. 
Menu je rovnako kvalit-
né, ako samotný nosič 

podniku – káva. Jedálny 
lístok je postavený na se-
zónnych surovinách. Teplá 
polievka zahreje a hlavný 
chod ulahodí. Skoro ako 
doma! Len bez časového 
stresu, či výčitiek, že ste 
si obed nepripravili sami. 
Ráno si zase môžete vy-
chutnať napríklad pracov-
né, či relax raňajky. Pocit 
domova navodí lahodná 
krupicová kaša, alebo pra-
ženica. Je výborná, lahod-
ná s chlebíkom a čerstvou 
zeleninou.
 Káva je samostatnou 

planétou na tomto mies-
te. Každá šálka, dúšok, či 
zrnko má svoju vlastnú al-
chýmiu. V šálke dostanete 
výlučne výberovú kávu, z 
pražiarne v Šahách. Ná-
sledne ju pripravujú, kva-
litne a s kvalitnou techno-
lógiou. Čaro jej však dodá 
barista. Na rajóne nájdete 
majiteľov i šikovných za-
mestnancov. Objavte ovoc-
nejšie espresso, krémové 
cappuccino, alebo alterna-
tívne prípravy, ktoré pote-
šia i tradičného kávičkára. 
 Bonusom je aj obcho-

Rubriku pripravuje 
portál Kavickari.sk
Portál, ktorý ako prvý na 
Slovensku združuje skupi-
nu gurmánov a pôžitkárov 
v jednom. Vznikol z malej 
skupinky na facebooku, 
v rámci ktorej mohli fanú-
šikovia postovať fotografi e 
a zážitky z kaviarní.

dík, kde si môžete vybrať 
kávu, ktorá vám zachutila 
a objavovať jej alchýmiu 
priamo doma. Prípadne 
kúpiť i niečo menej tra-
dičné, ako napríklad knihu 
(ne)učebnica Gastrolove 
- o tom, ako žiť a prežiť 
v gastronómii s láskou. 
A keď sa vám zacnie, v 
Coff eein- Speciality Coff ee 
Shope vás opätovne priví-
tajú. Je cítiť, že úcta k zá-
kazníkovi je tu na prvom 
mieste.

Augustína Markócsyová, 
Simona Budinská

Foto: Archív podniku

Nové priestory pre ÚĽUV 
a Lúčnicu v centre Bratislavy

Ministerka kultúry 
Ľubica Laššá-
ková ponúkne 

nové priestory našim 
najtradičnejším kul-
túrnym subjektom. Do 
Hurbanových kasárni 
na Kollárovom námes-
tí v centre Bratislavy 
sa presťahuje Múzeum 
a časť prevádzky Ús-
tredia ľudovej umelec-
kej výroby a umelecký 
súbor Lúčnica, ktorý 
bude mať na jednom 
mieste sálu, šatne a ad-
ministratívne priestory 
s technickým zázemím. 
 Súbor Lúčnica tak prvý-

krát v histórii bude sídliť 

vo vlastných priestoroch. 

Šéfka rezortu kultúry sa 

usiluje o to, aby slovenské 

kultúrne inštitúcie mali 

pre svoju činnosť efektívne 

a pohodlné zázemie. Do 

časti nevyužitých priesto-

rov Hurbanových kasární 

v Starom meste sa na jej 

podnet vráti kultúrny život. 

„V súčasnosti sa veľmi hod-

notné Múzeum Ústredia 

ľudovej umeleckej výroby 

nachádza v Stupave, kde je 

kultúrne nevyužité. V pro-

vizórnom a nevyhovujú-

com depozitárnom objekte 

sú pred zrakom verejnosti 

ukryté naše kultúrne po-

klady. Po jeho presťahova-

ní zriadime v priestoroch 

bývalých kasárni múzeum 

s otvoreným depozitárom, 

ktoré budú reprezentovať 

našu tradičnú materiálnu 

kultúru a ľudovo-umeleckú 

výrobu ÚĽUV-u“ informo-

vala Ľubica Laššáková. 

 Až do súčasnosti ne-

využité časti objektu po-

skytnú priestory aj pre 

výstavnú skriňu umeleckej 

prezentácie ľudového ume-

nia – umelecký súbor Lú-

čnica. K činnosti jej bude 

 dispozícii veľká sála, šatne 

a priestory na uloženie kro-

jov, kostýmov a vybavenia. 

„Súbor, ktorý reprezentuje 

našu originálnu kultúru 

doma i v zahraničí, musí 

mať vhodné zázemie. Ad-

ministratívne priestory, 

sála a šatne so sprchami sa 

im stanú novým domovom 

pre svoju činnosť. Verím, 

že ocenia to, že za krojmi a 

kostýmami sa už nemusia 

prepravovať na iné miesto, 

keďže všetko potrebné 

budú mať na jednom mies-

te,“ povedala ministerka. 

Ministerstvo kultúry SR 

v rámci bežných výdav-

kov na údržbu objektov vo 

svojej správe sprevádzku-

je v najbližších mesiacoch 

voľné priestory bývalých 

Hurbanových kasárni 

v Bratislave. Po vymaľova-

ní, oprave sociálnych zaria-

dení a kúrenia, začne pri-

pravovať otvorenie Múzea 

Ústredia ľudovej umeleckej 

výroby. Výhodou objektu 

je aj veľmi dobrá dopravná 

dostupnosť.

(red, foto mksr)

Detský čin roka 2019: 
Inšpirujte sa skutočnými príbehmi detských hrdinov

P
očas doterajších 
19 rokov fungova-
nia projektu sa do 

projektu zapojilo 1 500 
000 detí z celého Sloven-
ska. "Každý rok je projekt 
v niečom iný, podľa toho, 
čo deti aktuálne žili a čo 
sa dialo v spoločnosti, na-
koľko príbehy deti priamo 
reagujú na aktuálne dianie 
na Slovensku. Detské prí-
behy, najmä tie z vidieka 
alebo menších miest, uká-
zali silné medzigeneračné 
prepojenie medzi členmi 
rodiny. Deti radi trávia veľa 

času so starými rodičmi a 
vzájomne si odovzdávajú 
lásku - radi im pomáhajú. 
Je tiež zaujímavé sledovať 
ako narastá počet škol-
ských kolektívov, v ktorých 
sa integrácia zdravých 
a postihnutých detí stá-
va prirodzenou realitou. 
Každoročne sledujeme ako 
deti vedia rozumne využiť 
no-vé technológie a soci-
álne siete aj pre dobrú vec 
a pomáhajú tak ako ľuďom 
tak zvieratám." uviedla 
k pro-jektu štatutárka o.z. 
Detský čin roka, Saša Bro-

adhurst- Petrovická.

Za dobré skutky detí 
môžu deti aj verejnosť 
hlasovať v nasledov-
ných siedmich kategó-
riách:
1. Záchrana ľudského ži-
vota 
2. Pomoc v rodine 
3. Pomoc rovesníkom 
4. Pomoc ľuďom 
5. Pomoc prírode 
6. Dobrý nápad 
7. Cena Sašky Fischerovej - 
Malý Veľký Čin 

Školy môžu zasielať svoje 
hlasy poštou alebo elektro-
nicky na www.detskycin.
sk. Anketa pre verejnosť je 
pripravená predovšetkým 
pre dospelých, ktorí tou-
to formou môžu prispieť 
na projekt, podporiť dob-
ro a hlavne sa inšpirovať 
dobrými skutkami detí. Je 
to tiež cesta ako scitlivieť 
verejnosť k témam, ktoré 
pro-jekt prináša a zároveň 
je to prejavenie rešpektu a 
akceptácie detí zo strany 
verejnosti.

(bk)
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v predajniach

The crispy version
of Matcha

Pure goodness

Gurmánska Bratislava
Kedysi populárna Koliba-Expo na Kamzíku opäť funguje

Pre toho, kto 
chodí často na 
Kamzík, určite 

nebude novinkou, 
že kedysi populárna 
Koliba Expo opäť po 
rokoch funguje a je 
otvorená.
 Podľa našich infor-

mácií je reštaurácia 

s ubytovaním otvorená 

od júna. Ponúka mies-

ta pre 70 - 80 hostí. Je 

zariadená modernou 

kuchyňou, krbom a gri-

lom. Vonkajšia prekrytá 

terasa má kapacitu cca 

pre 100 hostí, kde je za-

budovaný vonkajší gril.

 Keď sme v nedeľu 

nazreli do reštaurácie, 

bolo v nej množstvo 

ľudí, v jednej časti bola 

zrejme oslava. Čašníci 

mali plné ruky práce, 

takže sa nám nemohli 

venovať. Dozvedeli sme 

sa ale, že Koliba Expo 

poskytuje 6 miestností 

na ubytovanie. Kuchyňa 

podľa jedálneho lístka po-

núka slovenské, ale tradič-

né jedlá a špeciality. Na 

jedálnom lístku na stránke 

reštaurácie nájdeme pred-

jedlá i polievky a z hlavných 

jedál napríklad bryndzové 

haluška za 7,90, kapustové 

strapačky za 6,90, či zemia-

Z histórie
Autormi pôvodnej stavby sú 
Vojtech Vilhan a Stanislav 
Talaš. Postavená bola v roku 
1967.
 Na výstave Expo '67 
v Montreale bola založená 
slovenská koliba (tradičný 
pastiersky zrub) ako samo-

statná reštaurácia pri Later-
ne Magike. Jeho architek-
túra symbolizovala spojenie 
moderného abstraktného 
umenia a ľudových tradícií 

na Slovensku. Budova mala 
asymetrickú šikmú strechu s 
vertikálnym strešným svet-
lom hore, odkryté trámy nad 
terasou pri vchode a mo-
derný štylizovaný drevený 
nábytok. Interiér sa skladal 
z troch častí predstavujúcich 
tri slovenské regióny: južný 
(Grob), stredný (Liptov) a 

severný (Ždiar). Interiér Grob 
je doplnený tradičnou rúrou 
(od Bizmayera), v časti Ždiar 
je otvorený krb. Nástenné 
koberce v interiéri Grob vy-

tvoril M. Rudavska, zatiaľ čo 
drevené svietidlá sú dielom 
V. Holubara. Reštaurácia 
mala celkom 100 miest.
 Návrh interiéru odrážal 
celkový koncept budovy. 
Vyvážený architektonický 
dizajn bol doplnený kvalit-
nými umeleckými dielami 
-  z kachľových pecí na 
keramiku, sklo a príbory 
(D. Rosulková, Z. Lindavský, 
J. Taraba, J. Calovka, grafi c-
ký návrh bol C. Pechr).
 Po skončení kanadskej 
výstavy bol tento vynikajúci 
predstaviteľ typického ar-
chitektonického archetypu 
obdobia, ktorý sa opakova-
ne opakoval, často s oveľa 
menšou invenciou, presunu-
tý v pozmenenej podobe do 
Koliba v Bratislave, kde je 
dodnes otvorený. Pôvodná 
a jedinečná stavba však pri 
obnove 2005/2006 prakticky 
zmizla.

Foto: Rajmund Müller

kové gule plnené údeným 

mäsom za 8,90 a mnohé 

ďalšie jedlá. Z múčnikov 

sú v ponuke jahodové gule 

za 5,90, makové šúľance za 

4,90, či štrúdľa so zmrzli-

nou za 4,90.   

(rl, foto BK)
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Inter chce aj napriek nabitému programu chce obhájiť titul

Basketbalisti In-
teru, úradujúci 
majstri Sloven-

ska, vstupujú do roč-
níka 2019/2020 Sloven-
skej basketbalovej ligy 
(SBL) opäť s najvyš-
šími ambíciami, ako 
sa na obhajcu trofeje 
patrí. Zároveň im však 
nechýba pokora, preto-
že každý dobre vie, že 
konkurencia mu cestu 
za jubilejným desiatym 
majstrovským titulom, 
šiestym v ére samostat-
nosti, nijako neuľahčí.
 Klub z Pasienkov opäť 

vyskladal konkuren-

cieschopný káder. Samo-

zrejme, pokračuje časť 

majstrovskej zostavy. No-

vými tvárami sú repre-

zentanti Michal Čekovský, 

Dalibor Hlivák a Mário 

Ihring. Káder vystužili aj 

štyria Američania: najprv 

prišli Wesley Alcegaire 

a Kenneth Funderburk, 

Stevie Browning pribudol 

až pred kvalifi káciou Bas-

ketball Champions Lea-

gue spolu so Sterlingom 

Gibbsom, ktorý sa však 

už porúčal. Zatiaľ posled-

nou akvizíciou je 22-ročný 

chorvátsky talent Nik Sla-

vica.

 Koučom zostáva 

54-ročný chorvátsky od-

borník Aramis Naglič, kto-

rý sa kormidla ujal počas 

uplynulej sezóny. Inter pod 

jeho taktovkou v SBL ešte 

neprehral a ťahá šnúru 19 

víťazstiev v rade. Celkovo 

v SBL vyhrali žlto-čierni 

posledných 24 stretnutí. 

Zmena nastala na poste 

asistenta: pre mimoriadne 

nabitý program A-tímu by 

sa Roman Ivan nemohol 

dostatočne venovať svo-

jim povinnostiam v mlá-

dežníckej pyramíde, preto 

novou pravou rukou kou-

ča Nagliča bude 32-ročný 

Čiernohorec Danilo Rako-

čevič. Novým kondičným 

trénerom sa stal Jakub 

Chudý.

 Žlto-čierni majú na svo-

jom konte v ére samostat-

nosti päť titulov. Na triumf 

v roku 2017 nedokázali 

ihneď nadviazať, tentokrát 

plánujú titul obhájiť. ,,Nej-

deme do ligy s nosom v 

oblakoch. Liga bude kva-

litná," povedal tréner Ara-

mis Naglič. ,,Ciele Interu 

sú vždy vysoké. Plánujeme 

postúpiť minimálne do fi -

nále a tam uvidíme, akú 

kvalitu bude mať náš súper. 

Máme v mužstve viaceré 

skupiny hráčov, niektorí 

boli k dispozícii slovenskej 

reprezentácii, niektorí le-

gionári prišli iba nedávno. 

Uvidíme, ako sme na tom, 

až keď začneme hrať," do-

dal.

 Cena vstupenky je 5 

eur, pričom lístky sa aj na-

ďalej dajú zakúpiť z pohod-

lia domova prostredníc-

tvom siete Predpredaj.sk. 

Celosezónna permanentka 

na všetky domáce stretnu-

tia, vrátane tých, ktoré 

odohráme v pohárovej Eu-

rópe, stojí 100 eur. Kúpiť 

ju možno pred zápasmi v 

pokladni Eurovia Arény. 

Počas stretnutí bude fanú-

šikom opäť k dispozícii aj 

fan shop.

(mv, foto Ján Luky)

Bratislavský mestský maratón sa pobeží už pätnásty raz 

V doterajších 14 
ročníkoch sa na 
ňom zúčastnilo 

vyše 95-tisíc bežcov, 
ktorí nabehali dovedna 
viac ako 1,3 milióna ki-
lometrov!
 Organizátori 1. októbra 

2019 spustili registráciu 

a očakávajú, že aj vďaka 

novinkám sa 4. a 5. aprí-

la 2020 dá v slovenskej 

metropole do pohybu v 

rôznych disciplínach, od 

pretekov lezúňov až po 

kráľovský maratón (42,195 

km), približne 13 až 14-ti-

síc bežcov.

 „Ak by nefungoval dô-

ležitý trojuholník partne-

ri, mesto, organizátori, asi 

by sme už neexistovali. 

Našťastie, vďaka generál-

nemu partnerovi, spoloč-

nosti ČSOB, a spolupráci s 

magistrátom ideme ďalej,“ 

zdôraznil riaditeľ ČSOB 

Bratislava Marathon Jozef 

Pukalovič, ktorý mal sku-

točne dôvod na radosť. Or-

ganizátori sa totiž  dohodli 

s generálnym partnerom 

na ďalšej, až sedemročnej 

spolupráci. 

 Okrem certifi kátu 

päťhviezdičkového podu-

jatia Európskej atletiky 

(EA) sa v jubilejnom roční-

ku bude môcť bratislavský 

mestský maratón pýšiť aj 

tým, že v roku 2020 bude 

jedným zo 175 svetových 

bežeckých podujatí za-

radených do 2. ročníka 

prestížneho svetového 

seriálu Abbott World Ma-

rathon Majors Wanda Age 

Group World Ranking, v 

ktorom od 30.09.2019 do 

11.10.2020 zbierajú vytr-

valci vo veteránskych ve-

kových kategóriách (40-44, 

45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 

65-69, 70-74, 75-79, nad 

80 rokov) body do rebríč-

ka a bojujú o miestenku 

na MS v roku 2021. „Or-

ganizátori seriálu Abbott 

World Marathon Majors 

nás doň zaradili na zákla-

de úspešného predošlého 

ročníka. Je to pre nás veľ-

ká česť a uznanie,“ povedal 

šéf ČSOB Bratislava Ma-

rathon Jozef Pukalovič.

 Organizátori očakávajú 

v tomto roku 100-tisíceho 

bežca, bude to ten, ktoré-

mu pridelia po prihlásení 

sa štartové číslo 4045. V 

deň začiatku registrácie 

na 15. ročník zverejnili or-

ganizátori aj 15 noviniek 

a benefi tov pre záujemcov 

o štart, ktoré pripravili v 

spolupráci s partnermi. 

Dôležitý partner ČSOB 

Bratislava Marathon je od 

jeho vzniku aj mesto Bra-

tislava. „Vnímame ho ako 

komunitné podujatie, na 

ktorom sa stretávajú rodi-

ny či priatelia, takže je to 

jeden z „mestotvorných“ 

prvkov. Preto sa v rámci 

našich možností snažíme 

podať maratónu pomocnú 

ruku,“ pripomenul na utor-

kovom stretnutí s médiami 

v červenom salóne Prima-

ciálneho paláca viceprimá-

tor Bratislavy Juraj Káčer, 

ktorý sa so svojimi kolega-

mi zo zastupiteľstva a rad-

nice – podobne ako gene-

rálny riaditeľ ČSOB Daniel 

Kollár – tiež chystá otesto-

vať si počas bratislavského 

bežeckého víkendu 04. a 

05. apríla 2020 sily v štafe-

te.

(red, foto: BeCool)

Beh pre medvedí výbeh mal veľ ký úspech

Pekné počasie, 
dobrá nálada 
a veľký počet 

bežcov, ktorí chceli 
pomôcť. Aj taká bola 
posledná septembro-
vá nedeľa, kedy svoj 
1. ročník odštartovalo 
podujatie FIT štýl ZOO 
RUN. 
 Ako aj názov napove-

dá išlo o 5 kilometrový 

beh priamo v zoologickej 

záhrade mesta Bratislava. 

Cieľom behu bolo prispieť 

na dobrú vec a tak výťažok 

zo štartovného poputuje 

na nové chovné zariadenie 

pre medvede hnedé. Pod-

ujatie FIT štýl ZOO RUN 

sa stretlo s obrovským 

úspechom. Zoologická zá-

hrada, 29. septembra, svo-

je brány otvorila až 3 400 

návštevníkom, z toho bolo 

725 registrovaných bežcov 

a ďalších 400 ľudí, ktorí 

prišli podporiť svojich zná-

mych, kamarátov či rodin-

ných príslušníkov. Aj keď 

účastníkom behu prialo 

teplé a slnečné jesenné po-

časie, samotná trať vôbec 

nebola jednoduchá. Bežalo 

sa v lesnej časti ZOO a na 

niektorých úsekoch s pre-

výšením  sa bežci poriadne 

zapotili. Na svoje si prišlo 

aj 265 malých športovcov, 

detí, ktoré si svoje bežecké 

schopnosti zmerali v det-

ských behoch Včielka na 

200 m, Adamko na 300 m 

a Zornička na 600 m. Spo-

ločnými silami športovcov, 

ktorí prispeli na dobrú vec 

sa podarilo vyzbierať sumu 

až 4 300 eur. 

 Chovné zariadenie pre 

medvede, ktorým ZOO 

Bratislava momentálne 

disponuje je pôvodné ešte 

z roku 1960, kedy sa ZOO 

otvorila pre verejnosť. Je 

postavené z betónu, aby 

bolo ľahko udržiavateľné a 

podľa vtedajších trendov, 

ktoré zabezpečovali, že 

zviera bolo vždy viditeľné 

pre návštevníkov. Nový vý-

beh pre medveďa Félixa, na 

ktorý je vyzbieraná suma 

určená sa bude nachádzať 

v lese, v časti, ktorá svojím 

biotopom najviac pripo-

mína prostredie prirodze-

ného výskytu medveďa 

hnedého. Rozlohou bude 

tento priestor veľký pri-

bližne ako dve futbalové 

ihriská. Odhadovaná suma 

na celé chovné zariadenie 

je približne vo výške pol 

milióna eur. Momentál-

ne pracujeme na príprave 

projektovej dokumentá-

cie na nový výbeh a v bu-

dúcom roku by sme radi 

získali stavebné povole-

nie a začali so stavebnými 

prácami. Organizátorom 

podujatia bolo vydavateľ-

stvo ORBIS IN, partner-

mi podujatia OZ Beh si ty 

a Quinta Essentia.

(red, zoo, 

foto: Róbert Pažitný 

a Jana Rajcová)
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