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V Starom Meste už platíme V Starom Meste už platíme 
za parkovanie o 2 hodiny dlhšieza parkovanie o 2 hodiny dlhšie

VOĽBY 2020 
v komunále

Kandidátmi na 
budúcich záko-
nodarcov sú aj 

viacerí starostovia a vi-
cestarostovia bratislav-
ských mestských častí, 
rovnako tak predstavi-
telia vedenia hlavného 
mesta SR Bratislavy i 
Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK).
 Najvyššie miesto na 
kandidátke má spomedzi 
bratislavských starostov 
šéf samosprávy v mestskej 
časti Nové Mesto - Rudolf 
Kusý. Na kandidátke Dob-
rej voľby má číslo 7. S čís-
lom 21 kandiduje za nový 
politický subjekt i starosta 
Lamača Lukáš Baňacký.  
 Na kandidátke SaS má 
číslo 101 starostka Zuzana 
Aufrichtová, ktorá aj na 
post v samospráve kandi-
dovala za pravicovú koalí-
ciu. 
 Hnutie Sme rodina
má na kandidátke dvoch 
vicestarostov - s číslom 11 
kandiduje zástupca staros-
tu mestskej časti Dúbravka 
Ľuboš Krajčír, s číslom 
30 ružinovský vicestarosta 
Michal Gašaj. Obaja boli 
v komunálnych voľbách 
kandidátmi pravicovej ko-
alície SaS, OĽaNO, KDH, 
Sme rodina, OKS, Nova, 
Zmena zdola, Demokratic-
ká únia Slovenska. 
 Zastúpenie má aj užšie 
vedenie hlavného mes-
ta SR Bratislavy, s číslom 
35 kandiduje za koalíciu 
PS-Spolu viceprimátor-
ka Lucia Štasselová, za 
koalíciu kandidovala aj v 
komunálnych voľbách. 
 Prvú desiatku kandidá-
tov SaS uzatvára predseda 
Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK) Juraja 
Droba, ktorý bol aj v kraj-
ských voľbách 2017 kandi-
dátom pravice. 

Most-Híd dal pod čís-
lom 8 na kandidátke dôve-
ru podpredsedníčke BSK 
Alžbete Ožvaldovej (v 
komunálnych voľbách kan-
didovala za pravicovú koa-
líciu). 
 Ďalšia podpredsedníč-
ka BSK Elena Pätoprstá
(vo voľbách 2018 kandi-
dátka pravicovej koalície) 
kandiduje za OĽaNO na 
58. mieste.

 (TASR, red)

Mestské lesy znižujú počet povolení na vjazd do lesoparku

Mestské lesy v 
Bratislave zni-
žujú počet po-

volení na vjazd do bra-
tislavského lesoparku 
a spolu s mestom pri-
pravujú aj mechanické 
zábrany pri vstupe na 
Železnú studničku.
 Organizácia o tom in-

formuje vo svojom blogu 

s tým, že rozbehla aktív-

nejšiu spoluprácu s mest-

skou políciou so zámerom 

minimalizovať nepovolené 

prejazdy vozidiel po území 

lesoparku.

 Pri hodnotení činnos-

ti v roku 2019 organizácia 

vymenúva, že zrealizovala 

kompletnú výmenu asfal-

tového povrchu, cyklistami 

najviac využívanej trasy, 

medzi Železnou studnič-

kou a Bielym Krížom v dĺž-

ke 2,4 kilometra. „Úseky 

na opravu boli vyberané 

na základe dát z aplikácie 

Strava, ktorú používajú 

cyklisti na meranie svojich 

výkonov. Dokončili sme 

tiež opravu povrchu lesnej 

cesty Spariská – Tri Duby 

– Pekná cesta v dĺžke tri 

kilometre. Ako povrch bol 

zvolený najjemnejší, uval-

covaný štrk, vhodný pre 

potreby cyklistov, peších 

turistov či bežcov,“ podo-

tkli Mestské lesy v Bratisla-

ve. 

 Organizácia tiež priblí-

žila, že sa podarilo spre-

vádzkovať verejné toale-

ty na Kamzíku. Tvrdí, že 

projekt, ktorý od počiatku 

sprevádzali fi nančné podo-

zrenia, technické problé-

my a nekvalita či problém 

s personálom, sa podarilo 

dokončiť a sprístupniť náv-

števníkom.

 "Nad rámec projektu 

sme dobudovali aj bezba-

riérový prístup pre zdra-

votne ťažko postihnuté 

osoby a rodičov s detským 

kočíkom. Súčasťou WC je 

aj nová umyvárka pre bi-

cykle," spresnila organizá-

cia. 

 Na Kamzíku, v blízkosti 

bufetov a detského ihriska, 

boli osadené aj nové lavič-

ky a stoly.

(pokračovanie na str. 3)

V Starom Meste predĺžili platené 
parkovanie do 18. hodiny

Parkovacia spoloč-
nosť BPS PARK 
a. s. oznámila, že 

na základe požiadaviek 
a dohôd s mestskou 
časťou Staré Mesto za-
vádza nové opatrenia v 
regulácií parkovania v 
centre Bratislavy.
 Prvým opatrením je 

predĺženie doby regulácie 

zo 16 h do 18 h, tzn. povin-

nosť platenia parkovného 

bude každý pracovný deň 

v dobe od 8 – 18 h. Táto 

zmena je účinná od pon-

delka 16. 12. 2019 so súčas-

ným zmenením doprav-

ného značenia. Druhým 

opatrením je zosúladenie 

ceny rezidentských parko-

vacích kariet v zóne BPS 

PARK v zmysle celomest-

ského VZN o parkovaní. 

Od 16. decembra je cena 

rezidentskej parkovacej 

karty znížená z pôvodných 

60,- € na 39,- €  pre prvú 

kartu na byt.

 Tretím opatrením je 

označenie 220 parkova-

cích miest pre rezidentov 

zóny BPS PARK v čase 17h 

- 24h. vo vybraných rezi-

dentských lokalitách, a to 

na uliciach: Heydukova, 

Jakubovo námestie, Dob-

rovského, Francisciho, Kú-

peľná, Medená, Pilárikova, 

Sienkiewiczova. Realizácia 

sa uskutočňuje v januári 

2020.

(pokračovanie na str. 3)

V centre obmedzili večerný 
predaj lacného alkoholu

Nové nariadenie 
mestskej časti 
Staré Mesto by 

malo zvýšiť bezpeč-
nosť v problémových 
lokalitách, sťaží totiž 
možnosť kúpiť si lacný 
alkohol vo večerných 
hodinách. VZN upravu-
je aj „stavebný ruch“. 
Informovala o tom kon-
com roka 2019 staro-
mestská samospráva. 
 Večierky v mestskej 
časti Staré Mesto budú 
otvorené iba od 06.00 do 
23.00 h. Upravuje to nové 
všeobecne záväzné naria-
denie (VZN), ktoré pri-
jali staromestskí poslanci 
na utorkovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. 
VZN, ktoré začína pla-
tiť od 15. januára 2020,

reguluje aj otváraciu dobu 
pohostinských prevádzok 
rôzneho typu a zároveň 
obmedzuje stavebné, re-
konštrukčné a udržiavacie 
práce počas času pracov-
ného pokoja a nočného 
času. 
 Dôvodom prijatia nové-
ho VZN boli podľa miest-
neho úradu SM početné 
podnety občanov, ktoré 
vyústili do dvoch petícií – 
obyvateľov Obchodnej a 
Jedlíkovej - a tragické uda-
losti, ktoré sa v poslednom 
čase udiali v centrálnej 
mestskej časti a príčinou 
ktorých bol do značnej 
miery alkohol.

(pokračovanie na str. 3)
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Dúbravka stále 
bez električiek

Nepríjemná situ-
ácia, ktorá neu-
možnila pustiť 

električky na obnovenú 
trať do Dúbravky, sa 
preniesla z minulého 
roka aj do roku 2020. 
Napriek tomu, že trať 
by mohla byť v pred-
časnom užívaní, po-
dobne ako tomu je na 
karloveskej časti radi-
ály, Dúbravčanov stále 
vozia náhradné autobu-
sy.
 Bratislavský magistrát 
sme sa preto spýtali, či je 
niečo nové ohľadom spo-
ru mesta s vlastníkmi po-
zemkov v okolí trakčnej 
meniarne v Dúbravke, čo 
bráni spusteniu električiek.
Rovnako sme sa pýtali, či 
je trať v Dúbravke hotová, 
pretože na sociálnej sieti sa 
objavil postreh, že sa na nej 
nepracuje...
Informoval nás  hovor-
ca mesta Peter Bubla:
 „Stavebné práce na drá-
he od obratiska Karlova 
Ves po zastávku Záluhy 
v Dúbravke boli k 20.12. 
ukončené. K dnešku evi-
dujeme nedorobky na ná-
stupiskách a vegetačných 
úpravách dráhy, ktoré však 
nemajú vplyv na to, aby 
mohla električka do Dú-
bravky premávať.
 Jej prevádzke momen-
tálne bráni spor so zá-
stupcami vlastníkov po-
zemkov pod meniarňou v 
Dolných Krčacoch. Prístup 
do meniarne potrebujeme, 
pretože z nej je napájané 
trakčné vedenie električky 
a bez neho nedokážeme 
prevádzkovať električkovú 
trať do Dúbravky. Robíme 
všetky potrebné kroky k 
tomu, aby sme sa do me-
niarne dostali v čo možno 
najkratšom čase.
 V rámci celej rekon-
štruovanej trate ešte na 
niektorých zastávkach 
chýbajú časti kovového zá-
bradlia, nie je kompletne 
vyznačené trvalé dopravné 
značenie a funkčná svetel-
ná signalizácia. Dokončo-
vať sa budú aj vegetačné 
úpravy a na zastávke „Kar-
lova Ves" (po novom „Kúti-
ky") sa bude ešte pracovať 
na osadení výťahov.

(pokračovanie na str. 4)
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Kuriér zaostril
„Zmoknutá“ zastávka n
a Hodžovom námestí sa má zmeniť

Na frekventovanú 
zastávku, na kto-
rej „prší“, upozornil 
Bratislavský kuriér 
už viackrát. Napo-
sledy videom z 10. 
septembra minulého 
roka. Potom, v de-
cembri, nám poslal 
fotografi e náš čita-
teľ s tým, že sa tam 
osádzajú kvetináče. 
O čo vlastne išlo 
a aká je situácia v sú-
časnosti?
 Polyfunkčný objekt 

Zelená kocka na Pošto-

vej ulici, Green Cube, sa 

staval niekoľko rokov. 

Po jeho dokončení boli 

cestujúci na zastávke 

MHD vystavení čakaniu 

na spoj akoby na stavbe. 

Neskôr bola zastávka upra-

vená a na múrik pribudli 

lavičky. Potom ale začala 

na ne zhora kvapkať voda, 

tak sme ju nazvali „zmok-

nutá“ zastávka. Dnes sú na 

mieste lavičiek - kvetiná-

če...

 Zastávka nepatrí pod 

správu DPB, ale pod hlav-

né mesto. Pýtali sme sa 

preto magistrátu na daný 

stav. Tu je odpoveď: „Časť, 

na ktorej sú momentál-

ne umiestnené kvetináče, 

patrí súkromnému vlast-

níkovi. Hlavné mesto však 

pripravuje opatrenia, aby 

bol tento prestupný uzol 

pre cestujúcich komfort-

nejší“.

(rl, foto Br. Kuriér)

„Rýchle roty“ komunálneho 
podniku  sú už v akcii

V uliciach Brati-
slavy už pracuje 
prvých 12 pra-

covníkov nového ko-
munálneho podniku 
hlavného mesta. Pomá-
hajú s údržbou komuni-
kácií v správe magistrá-
tu, a to vrátane údržby 
zelene. Informovala 
o tom bratislavská sa-
mospráva na sociálnej 
sieti.
 Pracovníci bratislavské-

ho komunálneho podni-

ku majú na sebe oblečené 

červené odevy s nápisom 

"staráme sa o naše mesto". 

„Dve trojčlenné rýchle roty 

pružne reagujú na kritické 

situácie, ako napríklad do-

pravné nehody, poškodené 

dopravné značky, poškode-

né alebo chýbajúce kanali-

začné vpusty a iné potreby 

verejného priestoru, ktoré 

jednoducho nepočkajú,“ 

spresnilo mesto činnosť 

zamestnancov podniku.

 Akútne rýchle opravy 

v minulosti podľa magis-

trátu trvali aj niekoľko týž-

dňov. Mestský komunálny 

podnik ich v súčasnosti v 

rámci svojich prvotných 

kapacít zabezpečuje spra-

vidla do 24 hodín.

 Ďalší pracovníci sa ve-

nujú strojnému a ručnému 

čisteniu najmä chodníkov.

"Pri snežení nasadzuje ko-

munálny podnik rýchle 

roty, ktoré ako prvé zlepšu-

jú schodnosť peších komu-

nikácií v okolí nemocníc, 

hlavnej stanice a ďalších 

vysokofrekventovaných 

úsekoch," podotklo mesto. 

V roku 2020 by mal počet 

pracovníkov mestského 

komunálneho podniku 

narásť na číslo 70 a cieľom 

samosprávy je, aby postup-

ne komunálny podnik za-

bezpečil až do 80 percent 

údržby a čistenia Bratisla-

vy. Súčasné i bývalé vede-

nie hlavného mesta tvrdilo, 

že v budúcnosti letnú a 

zimnú údržbu mestských 

komunikácií i cestnej zele-

ne v Bratislave má mať na 

starosti mestský komunál-

ny podnik. Vďaka podni-

ku má mať mesto priamy 

dosah na okamžitý výkon 

údržby a dokáže lepšie rea-

govať na havarijné situácie. 

(tasr, red)

Novým majiteľom historickej 
budovy na Gorkého 4 je 
poisťovňa Kooperativa

Skupina MiddleCap 
Group nedávno 
predala pamiat-

kovo obnovenú budo-
vy niekdajšej uhorskej 
Obchodnej a priemy-
selnej komory zo za-
čiatku 20. storočia.

Objekt Gorkého4 Of-
fi ces v historickom centre 
hlavného mesta, je v tes-
nom susedstve s budovou 
Slovenského národného 
divadla. Národnú kul-
túrnu pamiatku Middle-
Cap Group v spolupráci s 
Bouda a Masár architekti 
kompletne pamiatkovo 
obnovil a kolaudoval kon-
com roka 2018. Objekt po-
skytuje nájomcom na šies-
tich podlažiach 3100m2 
kancelárskych priestorov 

v pamiatkovej zóne Sta-
rého Mesta, vybavených 
najmodernejšou technoló-
giou a komfortom. 
 Majestátna stavba 
v eklektickom slohu s cha-
rakteristickými nárožnými 
vežičkami z roku 1903 je 
dielom významného ar-
chitekta Jozefa Huberta, 
ktoré v prvej polovici 20. 
storočia dokončil Milan 
Michal Harminc. Budova 
je Národnou kultúrnou 
pamiatkou od 12. mar-
ca 1985. Podľa výsledkov 
výročných Construction 
& Investment Journal 
Awards je Gorkého4 Offi  -
ces najlepšou obnovenou 
stavbou roka.

(red, foto Pozitiva)

Polícia eviduje v okolí Trnavského 
mýta zvýšený počet vlámaní

Koncom roka 2019 
bratislavská po-
lícia informovala, 

že eviduje zvýšený po-
čet vlámaní do bytov. 
Za tri týždne mesiaca 
december zaznamena-
la sedem prípadov, a 
to najmä v širšom okolí 
Trnavského mýta. Kraj-
ské riaditeľstvo (KR) 
Policajného zboru (PZ) 
v Bratislave preto vyzý-
va občanov na zvýše-
nú pozornosť a všíma-
vosť. Informoval o tom 
hovorca Michal Szeiff.
 „Tieto prípady boli spá-
chané bez viditeľného nási-
lia spôsobeného poškode-
ním bezpečnostnej vložky 
na bezpečnostných vcho-
dových dverách do bytov,“ 
priblížil hovorca. Polícia 
preto pripomína obča-
nom, aby dôsledne kon-

trolovali, či sú vchodové 
dvere zatvorené, či správne 
doliehajú alebo či nie sú 
poškodené. Polícia odpo-
rúča nevpúšťať do vchodu 
neznáme osoby. V prípade 
všimnutia si neznámeho 
odporúča sa mu priho-
voriť. Podľa polície totiž 
existuje predpoklad, že 
páchatelia sú cudzinci ne-
ovládajúci slovenský jazyk. 
V prípade zaregistrovania 
takejto osoby je potrebné 
políciu ihneď kontaktovať. 
„Počas dlhodobejšej neprí-
tomnosti požiadajte prí-
buzných, dôveryhodných 
známych alebo susedov, 
aby vám pravidelne vybe-
rali poštovú schránku a 
občas skontrolovali nepo-
rušenosť bytu,“ radí polícia 
s tým, že opatrnosti nikdy 
nie je dosť.

 (tasr, red)

Rok 2019 v Bratislave naštartoval Bratislavu v mnohých smeroch

Hoci väčšina z nás 
je náchylnejšia 
všímať si viac 

negatíva, ktorých je v 
našom meste stále ne-
úrekom, rok 2019 bol aj 
rokom mnohých zmien, 
aj tých, ktoré možno 
považovať za prínosné. 

DOPRAVA
• Aktuálne veľkým pro-
jektom je modernizácia 
Dúbravsko-Karloveskej 
radiály, ktorá po rekon-
štrukcii bude bezpečnejšia 
a rýchlejšia.
• Pri projekte Mlynské 
nivy sa  podarilo presa-
diť niekoľko vylepšení pre 
chodcov či cyklistov, vďaka 
ktorým bude tento nový 
bulvár atraktívnejší.
• Po rokoch sporov a 
mnohých neúspešných 
pokusoch o zavedenie par-
kovacej politiky poslanci 
mestského zastupiteľstva 
schválili jednomyseľne.  
• MHD-  bolo zriadených 
niekoľko nových BUS pru-
hov. V spolupráci s DPB 
bola spustená súťaž na 
obstaranie až 81 nových 
klimatizovaných kĺbových 
autobusov a 4 minibusy.

DEVELOPERI
 Mesto založilo a po-
stupne buduje Metropo-
litný inštitút Bratislavy 
ako kreatívne pracovisko 
na strategické a územné 
plánovanie, zber, analýzu 
a aplikáciu dát i participá-
ciu rozvoja mesta s oby-
vateľmi. Pripravuje sériu 
zmien a doplnkov jestvu-
júceho územného plánu, 
ktorými ho chce aktuali-
zovať na súčasné potreby 
ochrany stabilizovaných 
území i rozvoja mesta. 

SOCIÁLNA OBLASŤ
• Finančná podpora or-
ganizácie pre ľudí bez do-
mova s cieľom ukončenia 
bezdomovectva vďaka bý-
vaniu - najvyššia dotačná 
podpora tejto témy v SR na 
všetkých úrovniach.
• Finančná podpora orga-
nizácií pracujúcimi s ľuď-
mi so závislosťami. Hlav-
né mesto vôbec prvýkrát 
podporilo pomoc v oblasti 
drog a v ohrozených lokali-
tách (Stavbárska, Kopčian-
ska...) formou špeciálnych 
dotácií.
• Na Obchodnej ulici 
bola zriadená nová stani-
ca mestskej polície, ktorá 
funguje ako operačné stre-

disko, sídlo zásahovej jed-
notky, klientske centrum 
a komunitný priestor.
• Bolo pripravených 11 
bytov (byty, ktoré nebolo
možné užívať a vyžadovali 
rekonštrukciu) na dostup-
né nájomné bývanie s pod-
porou. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
• Prišlo k zmene v spôsobe 
hospodárenia v mestských 
lesoch pomocou prijatia 
ich zonácie, ktorá lesy roz-
deľuje do troch zón (zóna 
intenzívnej rekreácie, zóna 
ochrany prírody a lesného
hospodárstva a zóna po-
koja a ochrany prírody 
i rekreácie).  
• Na podobnom princípe 
už funguje aj Horský park, 
ktorý je taktiež vďaka zo-
nácii rozdelený na bezzá-
sahovú zónu, prechodnú 
zónu a edukačno-rekreač-
nú zónu.     
• Na viacerých trávnatých 
plochách v rámci mesta sa 
zmenil režim kosenia tak, 
aby bola viac podporovaná 
biodiverzita, čím prispie-
vame k záväzku krajiny 
zastaviť pokles biodiver-
zity. Tieto plochy sa tiež 
dokázateľne výrazne me-
nej prehrievajú a sú schop-

né zadŕžať viac vody, čím 
zlepšujú mikroklímu náš-
ho životného prostredia.
    
ADMINISTRATÍVA
• Krátko po nástupe boli 
presadené zmeny dozor-
ných rád a predstavenstiev 
niektorých mestských 
podnikov (OLO, BVS, DP, 
METRO). Dôvodom bolo, 
že mesto nemalo dostatoč-
né informácie, aby si po-
chybnosti o hospodárení 
mestských podnikov vede-
lo zodpovedne verifi kovať 
a plniť si tak svoje akcio-
nárske práva.  
• Čo sa týka nočného pri-
mátora, s vytvorením tejto 
funkcie mesto naďalej po-
číta. Aktuálne hľadá vhod-
ného adepta na túto
funkciu. 
• Začal sa riešiť aj vizuálny 
smog v meste. Bratislav-
čania si mohli všimnúť, že 
zmizol megaboard v tesnej 
blízkosti najvýznamnejšej 
gotickej pamiatky na Slo-
vensku - Dómu Sv. Marti-
na. Megaboard bol prenaj-
atý na úplne nevhodnom 
mieste a za extrémne ne-
výhodných podmienok. 

(red)
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Mestské lesy znižujú počet povolení 
na vjazd do lesoparku
(Dokončenie zo str. 1)

Vznikla aj bezpečná pro-

menáda okolo bufetov, 

ktorú chcú Mestské lesy 

v Bratislave ďalej zatrak-

tívniť. „Z dôvodu bezpeč-

nosti sme rozšírili krajnicu 

asfaltovej cesty medzi Sne-

žienkou a Kamzíkom. Pre 

časť peších návštevníkov, 

ktorým nie je príjemné 

zdieľať strmú cestu spolu 

s cyklistami, tak vznikol 

samostatný  chodník,“ píše 

sa v blogu. Mestské lesy v 

Bratislave zrealizovali prvé 

a komplexné mapovanie 

stavu a počtu rekreačné-

ho mobiliáru. Organizácia 

tvrdí, že sa potvrdili odha-

dy, že približne 40 percent 

všetkých lavičiek, altánkov 

a odpadových košov v le-

soparku potrebuje kom-

plexnú opravu alebo vý-

menu. Medzi zrealizované 

projekty v roku 2019 zara-

ďuje vybudovanie náučné-

ho chodníka v lese Sitina 

nad Karlovou Vsou.

V týchto dňoch tu zároveň 

začne odstraňovať suché, 

poškodené a nebezpeč-

né stromy popri lesných 

chodníkoch. V rámci svo-

jej minuloročnej činnosti 

Mestské lesy v Bratislave 

spomínajú aj vybudovanie 

oddychového dreveného 

móla na rybníku na Želez-

nej studničke, vybudovanie 

chodníka cez les pre peších 

a cyklistov, do areálu ho-

ráreň Krasňany v Rači a 

vybudovanie jednoduchej 

drevenej vyhliadky v loka-

lite Tri Duby.

(tasr, red, foto BK)

Magistrát a OLO idú kúpiť 
38 osobných áut za vyše 700 000 eur

Mesto Bratislava 
a mestská fi rma 
Odvoz a likvidá-

cia odpadu (OLO) vy-
hlásili spoločný tender 
na nákup osobných áut 
za celkovo predpokla-
daných 700 882 eur bez 
DPH.
 Do súťaže môžu záu-

jemcovia predkladať po-

nuky do 15. januára 2020. 

Vyplýva to z oznámenia 

vo vestníku Úradu pre ve-

rejné obstarávanie. Zákaz-

ka sa delí na časti. Mesto 

a OLO súťažia dodanie 

maximálne 20 osobných 

automobilov nižšej triedy s 

hybridným pohonom. Od-

hadovaná cena je 257 158 

eur bez DPH. V ďalšej čas-

ti obstarávania je dodanie 

maximálne piatich osob-

ných automobilov strednej 

triedy s hybridným poho-

nom za odhadovaných 91 

300 eur.

 Nakúpiť plánujú aj 

maximálne tri osobné au-

tomobily SUV 4x4 s hyb-

ridným pohonom za pred-

pokladaných 80 091 eur 

bez DPH. Obstarávajú aj 

maximálne šesť viacúče-

lových dodávok za pred-

pokladaných 138 876 eur 

bez DPH, ďalej tri osobné 

automobily 4x4 limuzína 

za odhadovaných 104 956 

eur bez DPH či osobný au-

tomobil SUV 4x4 za pred-

pokladaných 28 500 eur 

bez DPH.

 Dĺžka trvania zákaziek 

vo všetkých častiach obsta-

rávania je dva roky. Obsta-

rávanie zahŕňa uzavretie 

rámcovej dohody. Stano-

venie dátumu otvárania 

ponúk k tendru bol 15. 

január 2020. Kritériom vy-

hodnocovania ponúk bude 

najnižšia cena za jedno vo-

zidlo.

Takmer polovica áut je 
starších ako 12 rokov
 Dôvodom je podľa ma-

gistrátu najmä zastaranosť 

existujúceho vozidlového 

parku, ale aj zabezpečenie 

áut potrebných na činnosť 

novovybudovaného mest-

ského komunálneho pod-

niku a mestskej spoločnosti 

Odvoz a likvidácia odpadu 

(OLO). Informoval o tom 

hovorca Bratislavy Peter 

Bubla. Magistrát tvrdí, 

že dlhodobejšie plánoval 

obnovu zastaraného vo-

zidlového parku. "Takmer 

polovica áut zo všetkých 

vozidiel, ktoré v súčasnos-

ti využíva, je starších ako 

12 rokov a najazdených 

majú v priemere cez 207 

000 kilometrov. Ide pritom 

o autá, ktoré sa využívajú 

najmä pri správe a údržbe 

ciest či zabezpečení čistoty 

mesta," spresnil Bubla.

 Bratislava sa v obsta-

rávaní spojila s mestskou 

spoločnosťou OLO, ktorá 

rovnako potrebuje obnoviť 

časť vozidlového parku na 

zabezpečenie svojej čin-

nosti a zlepšenie údržby 

mesta. Cieľom takéhoto 

spojenia dvoch subjektov 

je podľa magistrátu do-

siahnuť čo najväčšiu úspo-

ru z rozsahu.

 "Ďalším opatrením, 

ktorým mesto sleduje zís-

kanie lepších cenových po-

núk, je rozdelenie zákazky 

do šiestich samostatných 

častí. Vytvára to predpo-

klady na to, aby v každej 

časti uspela tá najvýhod-

nejšia ponuka a zároveň sa 

tak vyhýbame prípadným 

situáciám, ak by sa úspešný 

dodávateľ usiloval ponúka-

nú nízku cenu za jeden typ 

vozidla vynahradiť vyššou 

cenou za iný typ," podotkol 

Bubla.

(tasr, red)

V Starom Meste predĺžili platené 
parkovanie o 2 hodiny, do 18-tej
(Dokončenie zo str. 1)

Kontrola parkovania sa 

bude robiť v spolupráci s 

mestskou políciou počas 

celej doby regulácie, teda 

od 8 h do 18 h. Opatrenia 

majú zlepšiť podmienky 

parkovania pre rezidentov, 

ale aj návštevníkov centra 

mesta. „Nová regulácia 

vytvorí väčšiu pravdepo-

dobnosť voľných parkova-

cích miest a tak zatraktív-

ni návštevu centra mesta. 

Základná cena parkovného 

bude 70c/30min,“ uviedla  

parkovacia služba. 

Novinkou je mož-
nosť zaplatenia parkov-
ného platobnou kartou, 
nakoľko všetky par-
kovacie automaty boli 
vybavené bezkontakt-
nými čítačkami, takže 
vodič je odbremenený 

od hľadania potreb-
ných mincí. Pre vodičov 

používajúcich mobilné 

platby naďalej zostáva 

možnosť zakúpenia 90-mi-

nútového alebo výhod-

ného celodenného lístka. 

Všetky opatrenia zabezpe-

čuje parkovacia spoločnosť 

na vlastné náklady.

(bk)

V centre obmedzili večerný predaj 
lacného alkoholu, od 15. januára

(Dokončenie zo str. 1)

 Na sťažnosti obyvateľov 
reaguje aj druhá časť naria-
denia o regulácii stavebné-
ho ruchu.
 Nové VZN podľa SM 
presne špecifi kuje otvá-
racie hodiny pre rozličné 
typy podnikov a prevá-
dzok, najvýznamnejšou 
zmenou oproti doteraz 
platnému VZN 6/2017, je 
však skrátenie otváracej 
doby tzv. večierok na úze-
mí Starého Mesta od 06.00 
do 23.00 h. Pôvodný návrh 
VZN rátal so zatváracími 
hodinami už o 22.00 h, po-
zmeňovací návrh poslanca 
Damasa Grusku posunul 
„záverečnú“ vo večierkach 
o hodinu. Doteraz mohli 
večierky fungovať nonstop. 
Časť poslancov sa obávala, 
či toto opatrenie neokliešti 
nákupné možnosti obyva-
teľov lokality, podľa riadi-
teľa Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Bratisla-
va 1 Milana Jajcaja, je však 
zjavné, že po desiatej ho-
dine večer sa v týchto ob-

chodoch predáva takmer 
výlučne alkohol. „Málokto 
si kúpi niečo iné. Keď 
sme s kolegami boli na 
kontrole na Obchodnej, 
pred večierkou stál taký 
rad, ako voľakedy na 
banány a ľudia odtiaľ 
vychádzali iba s fľaška-
mi. Nie je problém, že tí 
ľudia požívajú alkohol, 
ale problém je v tom, že 
keď zvyšok mesta za-
tvorí o 22.00, vtedy sa 
všetci tí ľudia sťahujú 
do centra,“ uviedol Jajcaj. 
 Objavili sa aj návrhy ne-
obmedziť otváraciu dobu 
večierok, ale len možnosť 
predaja alkoholu. Auf-
richtová považuje tento 
spôsob za neefektívny. 
„Pochybujem, že by sme 
dokázali skontrolovať, či 
sa toto nariadenie dodržia-
va. Neviem si predstaviť, 
že by sme naháňali ľudí a 
kontrolovali bločky, či im 
predali alkohol o 22.05.“
 Významná je podľa 
miestneho úradu SM aj 
úprava, ktorá sa dotýka 
obmedzenia „stavebného 

ruchu“ v čase pracovné-
ho pokoja. Staré Mesto sa 
už niekoľkokrát pokúšalo 
upraviť čas, kedy sa môžu 
vykonávať stavebné, re-
konštrukčné a udržiava-
cie práce v Starom Meste, 
vždy však boli napokon 
zrušené pre protest proku-
rátora. „Na nočný kľud 
a čistotu verejného 
priestranstva (zvýšená 
prašnosť, znečisťova-
nia komunikácií, pohyb 
ťažkých mechanizmov 
na komunikáciách) 
majú vplyv aj stavebné, 
rekonštrukčné a udr-
žiavacie práce najmä 
vo vonkajšom prostre-
dí. Mestská časť preto 
využíva kompetenciu 
ustanoviť nariadením 
činnosti (v tomto prí-
pade stavebné, rekon-
štrukčné a udržiavacie 
práce), ktoré zakazuje 
vykonávať v čase pra-
covného pokoja,“ kon-
štatovalo vedenie mestskej 
časti Staré Mesto.

(bk, foto BK)

OLO odváža vianočné stromčeky do 31. marca

V Bratislave zača-
la od 7. januára 
zbierať a odvážať 

mestská fi rma Odvoz 
a likvidácia odpadu 
(OLO) vianočné strom-
čeky. Odvoz strom-
čekov bude zabezpečo-
vať až do 31. marca.
 „Odzdobené vianoč-
né stromčeky sa ukladajú 
v prípade rodinných do-
mov k zberným hniezdam 
a v prípade bytových do-
mov k stanovištiam zber-
ných nádob,“ informuje 
o tom OLO na svojom 
webe.
 Vianočný stromček 
môžu občania priviezť aj 
osobne a bezplatne ho 

odovzdať v zbernom dvo-
re OLO na Starej Ivanskej 
ceste 2, a to každý deň 
okrem nedele a sviatkov od 
8.00 h do 18.00 h. Vianočné 
stromčeky OLO energetic-
ky zhodnotí. V Bratislave 

sa v roku 2016 vyzbieralo 
a odviezlo 99 ton, v roku 
2017 to bolo 112 ton, 
v roku 2018 išlo o 128 ton a 
v roku 2019 o 124,92 tony 
vianočných stromčekov.

 (tasr, red, foto BK)
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Mesto zatiaľ nevie, kedy opäť spustí 
električky do Dúbravky 

(Dokončenie zo str. 1)
 Lávka pre chodcov 
„Nad Lúčkami" sa bude 
dokončovať na budúci rok. 
Jej stav bol totiž horší, ako 
predpokladal projekt re-
konštrukcie“.
 Ako informovala TASR, 
za doterajšie meškanie 
prác na rekonštrukcii 
Karlovesko-dúbravskej 
električkovej radiály v 
Bratislave môže zho-
toviteľ - konzorcium 
fi riem DK Radiála - do-
stať zo strany hlavného 
mesta pokutu 270 000 
eur.
 Potvrdil to bratislavský 
magistrát s tým, že je od-
hodlaný sankciu uložiť, na 
jej uplatnenie však potre-
buje rozhodnutie staveb-
ného dozoru o presnom 
počte dní oprávneného 
predĺženia času na splnenie 
míľnika. "Toto rozhodnutie 
očakávame v najbližších 
dňoch," podotkol hovorca 
Bratislavy Peter Bubla.
 Mesto Bratislava dek-
laruje, že dodávateľa prác 
informovalo, že akékoľ-
vek meškanie prác na re-
konštrukcii radiály po 31. 
októbri bude znamenať 
sankcie. „Pokuta za nedo-
držanie míľnika je v zmysle 
zmluvy vo výške 0,5 per-
centa zo zmluvnej ceny, 
čo je 270 000 eur,“ spresnil 
Bubla.
 Konzorcium pre TASR 
v minulosti na otázky k 
sankciám odpovedalo, že 
na základe zmluvy nemô-

že komunikovať s médiami 
a verejnosťou o predmete 
diela. Práce na rekonštruk-
cii električkovej trate mi-
nulý rok meškali a ich prvú 
etapu, od zastávky Mole-
cova po obratisko Kútiky, 
nestihli dokončiť ani v pre-
dĺženom termíne do konca 
októbra.
 Prvé zdržanie spôsobili 
podľa primátora Bratislavy 
Matúša Valla objektívne 
prekážky, a to zle zakresle-
né inžinierske siete. "Ďalšie 
zdržanie spôsobili problé-
my jedného z členov kon-
zorcia, ktoré rekonštrukciu 
zabezpečuje, a ktoré budú 
riešené zmluvnou poku-
tou," podotkol ešte v de-
cembri.
 Za fi nálnym zdržaním 
spustenia električky do 
Karlovej Vsi bol však pod-
ľa vedenia hlavného mesta 
spor s majiteľmi pozemkov 
pod elektrickou stanicou 
- meniarňou Dolné Krča-
ce, pre ktorý nebolo skôr 
možné vykonať technické 
skúšky električky potrebné 
pre sprevádzkovanie trate. 
Napokon mesto pristúpilo 
ku krajnému a provizór-
nemu riešeniu napájania 
trakčného vedenia z ná-
hradného zdroja.
 V tomto režime je od 
19. decembra aj električka 
do Karlovej Vsi, po obratis-
ko Kútiky, spustená. Druhá 
etapa modernizácie trate, 
úsek od Molecovej po Zá-
luhy (Damborského), mala 
byť hotová do 20. decem-

bra 2019. Mesto tvrdí, že 
stavebné práce k tomuto 
dátumu boli aj dokončené.
"Aktuálne evidujeme ne-
dorobky na nástupiskách a 
vegetačných úpravách drá-
hy, ktoré však nemajú vplyv 
na to, aby mohla električka 
do Dúbravky premávať.
 V rámci celej rekon-
štruovanej trate ešte na 
niektorých zastávkach 
chýbajú časti kovového zá-
bradlia, nie je kompletne 
vyznačené trvalé dopravné 
značenie a funkčná svetel-
ná signalizácia," vymeno-
val Bubla.
 Dokončovať sa budú 
aj vegetačné úpravy a na 
zastávke Kútiky sa bude 
ešte pracovať na osadení 
výťahov. „Lávka pre chod-
cov Nad Lúčkami sa bude 
dokončovať na budúci rok. 
Jej stav bol totiž horší, ako 
predpokladal projekt re-
konštrukcie,“ podotkol ho-
vorca.
 V roku 2020 sa má 
v rámci obnovy Karlo-
vesko-dúbravskej radiály 
modernizovať najdlhší a 
najhlavnejší úsek trate, a 
to od tunela po Molecovu. 
Termín spustenia týchto 
prác bude od 2. mája a prá-
ce majú trvať do jesene. Dl-
hoočakávaná rekonštruk-
cia Karlovesko-dúbravskej 
električkovej radiály za 
65,1 milióna eur s DPH sa 
začala 22. júna 2019.

(rl, tasr, foto BK)

Na linke 3 do Rače jazdia 
už len moderné nízkopodlažné električky

Dopravný podnik 
Bratislava (DPB) 
vypravuje na 

električkovej linke 3 do 
Rače už iba moderné 
nízkopodlažné električ-
ky. Zaistiť majú vysokú 
kapacitu a maximál-
ny komfort dopravy 
do centra mesta. DPB 
o tom informoval na so-
ciálnej sieti.
 DPB pripomína, že 
linku 3 predĺžili na Šafári-
kovo námestie a cez Starý 
most do Petržalky. „Aby sa 
cestujúci nemuseli tlačiť, 
poobede sme zvýšili počet 
spojov až o 25 percent,“ 
napísal dopravný podnik. 

V čase špičiek dopravný 
podnik zachováva aj pre-
mávku električky 7, ktorá 
jazdí k Blumentálu a na 
hlavnú stanicu. „Ráno teda 

električky na Račianskej 
premávajú každé dve minú-
ty, čiže častejšie ako metro 
v zahraničí,“ skonštatoval 
DPB.                            (tasr)

Sedem noviniek pre cestujúcich na letisku 
v Bratislave v roku 2020

Nové pravidelné 
letecké linky na 
Korfu a Rodos, 

exotika v Gambii, viac 
letov do Atén aj návrat 
linky do Barcelony-Gi-
rony. To sú niektoré z 
noviniek, ktoré čakajú 
na cestujúcich odlieta-
júcich z Letiska M. R. 
Štefánika v roku 2020. 
Informovala o tom ho-
vorkyňa Veronika Šev-
číková.

Rozšírenie letov na 
Korfu s pridanou no-
vou priamou leteckou 
linkou
 Od 6. júna 2020 spustí 
cyperský letecký doprav-
ca Cyprus Airways novú 
pravidelnú leteckú linku z 
Bratislavy na grécky ostrov 
Korfu. Lietať z Letiska 
M. R. Štefánika na Kor-
fu so Cyprus Airways sa 
bude raz týždenne, vždy 
v sobotu, čo je ideálne na 
týždňovú či dvojtýždňo-
vú dovolenku. Sezónnu 
pravidelnú linku, na ktorú 
si možno zakúpiť indivi-
duálne letenky na webe 
dopravcu, bude cyperský 
dopravca zabezpečovať do 
19. septembra. Viac letov 
na Korfu zabezpečí v lete 
aj dopravca Smartwings, 
ktorý zvýši frekvenciu le-
tov medzi Bratislavou a 
gréckym ostrovom Korfu 
z 1 x týždenne na 2 x týž-
denne. Navyše, na Korfu 
možno využiť aj priamu 
leteckú linku z Bratislavy 
dopravcom Ryanair, a to 
každý utorok od 2. júna do 
konca septembra.

Pridaná nová pravidel-
ná letecká linka aj na 
Rodos
 Nová pravidelná le-
tecká linka pribudne aj 
na grécky ostrov Rodos, 
a to od 9. júna. Cyprus 

Airways, ktorý lieta v ob-
dobí od júna do septembra 
do Larnaky na Cypre, a po 
novom aj na Korfu, pridá 
novú pravidelnú linku kaž-
dý utorok (1 x týždenne) aj 
na Rodos v Grécku. Využiť 
novú priamu linku môžu 
cestujúci do polovice sep-
tembra, pričom letenky 
si možno zakúpiť už teraz 
cez webstránku https://
www.cyprusairways.com/. 
Štyri priame lety týždenne 
vypraví v lete z Bratislavy 
na Rodos a spiatočne opäť 
aj dopravca Smartwings.

Viac letov do Atén
 Dopravca Ryanair zvýši 
frekvenciu letov z Brati-
slavy do hlavného mesta 
Grécka, do Atén. Z pôvod-
ných dvoch letov týždenne 
zvýši počet letov na tri. 
Lietať medzi Bratislavou 
a Aténami sa bude každý 
pondelok, v piatok a v ne-
deľu.

Návrat pravidelnej le-
teckej linky do Barcelo-
ny - Girony
 Do španielskej Barce-
lony - Girony sa cestujúci 
opäť dostanú pravidelnou 
leteckou linkou z Bratisla-
vy. Dopravca Ryanair ob-
noví od 3. júla pravidelnú 
linku do španielskej met-
ropoly, kam v zimnom ob-
dobí neprevádzkoval pra-

videlné lety. Od júla do 23. 
októbra si tak bude možné 
každý piatok a pondelok 
zaletieť do Girony v blíz-
kosti Barcelony, kde mož-
no stráviť predĺžený víkend 
v meste či pri mori.

Exotická Gambia v Afri-
ke priamo z Bratislavy
 Cestovné kancelárie 
spúšťajú od 14. februára sé-
riu charterových dovolen-
kových letov z Bratislavy 
do africkej Gambie. Každý 
piatok od 14. februára do 
polovice apríla prepraví 
dopravca Smartwings do-
volenkárov z Bratislavy 
priamo do exotickej Afri-
ky.

Viac letov na Malorku 
a do Burgasu
 Dopravca Smartwin-
gs, ktorý v letnom období 
od konca mája do októbra 
prevádzkuje sezónne pra-
videlné lety do dovolenko-
vých destinácií, zvýši v let-
nej sezóne 2020 frekvencie 
letov na Malorku (z pôvod-
ných 1 x týždenne na 2 x 
týždenne) a do bulharské-
ho Burgasu (z 3 x týždenne 
na 4 x týždenne), rovnako 
zvýši aj frekvenciu letov na 
už spomínaný ostrov Kor-
fu.

(red, foto BTS)

Rekonštrukcia Devínskej cesty je stále vo fáze príprav

Rozsiahla rekon-
štrukcia Devín-
skej cesty v Brati-

slave je naďalej vo fáze 
príprav, ktoré zabezpe-
čuje mestská organizá-
cia Generálny investor 
Bratislavy. Na Okres-
nom úrade Bratislava 
sa aktuálne realizuje 
proces posudzovania 
činnosti rekonštrukcie 
cesty na životné pros-
tredie, takzvaná EIA.
 "Ukončenie procesu 
predpokladáme v prvom 
štvrťroku tohto roku," po-
vedal pre TASR hovorca 
Bratislavy Peter Bubla. Ná-
sledne podľa platnej zmlu-
vy bude mať projektant tri 

mesiace na dopracovanie 
projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutia 
so zapracovaním  podmie-
nok a opatrení, ktoré vy-
plynú pre stavbu z procesu 
EIA.
 Hlavné mesto vyčle-
nilo vo svojom tohtoroč-
nom rozpočte 120.000 eur 
na projekt rekonštrukcie 
Devínskej cesty, fi nan-
cie sú však plánované len 
na pokrytie nákladov na 
spracovanie projektovej 
dokumentácie. "Po spra-
covaní všetkých stupňov 
projektovej dokumentácie 
a vydaní príslušných povo-
lení bude možné pristúpiť 
k samotnej realizácii. Výš-

ka nákladov na realizáciu 
predmetnej rekonštrukcie 
bude známa až po spraco-
vaní projektovej dokumen-
tácie," povedal pre TASR 
Bubla.
 Ako podotkol, aj termín 
začatia prác nie je možné 
v súčasnosti presne špeci-
fi kovať, lebo ich spusteniu 
predchádza ešte viacero 
povoľovacích procesov. 
Súčasťou spracovávanej 
projektovej dokumentácie 
a tiež prerokovania EIA 
je aj projekt vybudovania 
cyklotrasy.

 (TASR)
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Od 8. januára 2020 boli upravené cestovné poriadky 
regionálnych autobusových liniek
Z dôvodu koordinácie 
medzi regionálnymi 
autobusmi a vlakmi 
linky S50 dochádza od  
8. januára 2020 k zme-
nám cestovných po-
riadkov liniek 521, 528, 
529, 539, 545 a 650. Tým 

sa vytvorí nadväznosť na 

vlak Os 3031 s odchodom 

z Bratislavy hl. st. o 19:28 

(príchod do Pezinka o 

19:51, do Šenkvíc o 19:57 

a do Cífera o 20:08). Infor-

movala o tom BID. 

Na linke 521 bude spoj 

s pôvodným odchodom 

19:45 z Pezinka, žel. st. ve-

dený v celej trase o 10 min. 

neskôr - teda jeho odchod 

z Pezinka sa posunie na 

19:55. Následne odchod z 

Limbachu do Pezinka sa 

posunie na 20:10. 

Na linke 528 bude spoj 

s pôvodným odchodom 

19:38 z Pezinka, nám. ve-

dený v celej trase o 5 minút 

neskôr - teda jeho odchod 

z Pezinka sa posunie na 

19:43 a zo zastávky Pezi-

nok, Grinava žel. zast. na 

19:51.

Na linke 529 bude spoj 

s pôvodným odchodom 

19:50 z Pezinka, žel. st. ve-

dený v celej trase o 5 min. 

neskôr - teda jeho odchod 

z Pezinka sa posunie na 

19:55. 

Na linke 539 bude spoj 

s pôvodným odchodom 

19:45 z Modry, Štúrovej 

(premáva iba cez víkendy 

a sviatky) vedený od žel. st. 

Šenkvice až do Senca o 8 

min. neskôr - teda jeho od-

chod zo Šenkvíc sa posunie 

na 20:03. 

Na linke 545 bude spoj 

s pôvodným odchodom 

19:55 z Modry, Štúrovej  

vedený od žel. st. Šenkvice 

na Cerovskú cestu o 8 min. 

neskôr - teda jeho odchod 

zo Šenkvíc sa posunie na 

20:03. Spoj s pôvodným 

odchodom 20:00 zo žel. st. 

Šenkvice do Vištuku bude 

vedený v celej trase o 5 

min. neskôr - teda jeho od-

chod zo Šenkvíc sa posunie 

na 20:05.

Na linke 650 bude spoj 

s pôvodným odchodom 

20:06 z Cífera, žel. st. vede-

ný v celej trase o 7 min. ne-

skôr - jeho odchod z Cífera 

sa tak posunie na 20:13. 

BID zároveň upozorňuje 

cestujúcich, že od stredy 

8. januára 2020 premávajú 

všetky linky v IDS BK opäť 

podľa cestovných poriad-

kov platných pre školský 

rok.

(red)

BID: Denný predaj lístkov cez appku IDS BK 
prekročil 11-tisíc

Počet cestujúcich, 
ktorí si kupujú 
cestovné lístky 

prostredníctvom mo-
bilnej aplikácie IDS BK 
rastie. Po ich zakúpení 
môžu na cestovanie 
využiť spoje všetkých 
štyroch dopravcov, 
ktorí sú zapojení do 
IDS BK – Dopravný 
podnik Bratislava, Re-
gioJet, Slovak Lines a 
Železničná spoločnosť 
Slovensko. Informovala 
o tom koncom minulého 
roka Bratislavská integro-
vaná doprava (BID).
 „Mobilná aplikácia IDS 
BK predstavuje moderný 
spôsob cestovania v In-
tegrovanom dopravnom 
systéme v Bratislavskom 
kraji. Nárast počtu jej uží-
vateľov súvisí s cenovým 
zvýhodnením cestovných 
lístkov, ale aj s ponukou 
všetkých cestovných po-
riadkov dopravcov IDS 
BK či s vyhľadávačom 
spojení, ktorý kombinuje 
spoje a prestupy tak, aby 
sa cestujúci v čo najkrat-
šom čase dostal do cieľa 

svojej cesty,“ uviedla gene-
rálna riaditeľka Bratislav-
skej integrovanej dopravy, 
a.s. Zuzana Horčíková. 
Počet predaných cestov-
ných lístkov v mobilnej 
aplikácii IDS BK kontinu-
álne rastie a minulý týž-
deň niekoľko dní po sebe 
prekročil počet 11-tisíc 
lístkov denne. Ceny ces-
tovných lístkov v mobilnej 
aplikácii sú totiž o 10 % 
lacnejšie ako ceny papie-
rových lístkov. Cestujúci 
majú zároveň možnosť 
získať dodatočnú zľavu vo 
výške 10 centov, ak platbu 
za lístky uskutočnia pro-
stredníctvom mobilnej 
aplikácie Masterpass.
 Táto zľava je poskyto-
vaná od 1. júla 2019 na zá-
klade dohody so spoloč-
nosťou Mastercard SA do 
vyčerpania fi nančného li-
mitu, ktorý spoločnosť na 
túto akciu vyčlenila. Podľa 
vývoja predaja lístkov je 
predpoklad, že dodatoč-
nú zľavu si mohli cestujú-
ci uplatniť do konca roka 
2019, prípadne ešte v pr-
vých dňoch nového roka.

 Cestujúci si môžu v 
mobilnej aplikácii IDS BK 
zakúpiť cestovné lístky, 
ktoré im platia na všetky 
spoje IDS BK. Po zapo-
jení železničnej stanice v 
Trnave do IDS BK môžu 
aj s cestovnými lístkami z 
aplikácie cestovať z Bra-
tislavy a Bratislavského 
kraja až do Trnavy. Na 
posledný/prvý úsek cesty 
do/z Trnavy však musia 
využiť vlaky linky S50 a 
S55 (Os/REX). Výhodou 
mobilnej aplikácie je pod-
ľa BID zľava z ceny lístkov 
10 % bezhotovostná plat-
ba z kreditu, platobnou 
kartou alebo aplikáciou 
Masterpass, 30 sekundo-
vý časový limit od zakú-
penia lístka po začiatok 
jeho platnosti, vyhľadávač 
najlepších spojení medzi 
4 dopravcami, cestovné 
poriadky všetkých liniek 
IDS BK (1 – 747, S8 – S70, 
N-liniek, X-liniek), mož-
nosť nahrať si študentský 
preukaz ISIC priamo do 
aplikácie.

(red)

Navštívte Dubaj, Th ajsko i New York 
autobusom cez Budapešť so Slovak Lines

S
vetobežníci majú od 
10. januára 2020 ces-
tu do odľahlých des-

tinácií jednoduchšiu. Au-
tobusový dopravca Slovak 
Lines spúšťa pravidelnú 
linku na letisko v Buda-
pešti, ktoré čoraz viac Slo-
vákov využíva na cestu do 
Ázie či Ameriky. Príchody 
autobusov na letisko spo-
ločnosť prispôsobila od-
letom viacerých leteckých 
spoločností.  
 Slovak Lines dlhodo-
bo poskytuje komfortné 
služby dopravy na letis-
ko Schwechat, kam jazdí 
až 25-krát denne. Keďže 
mnoho Slovákov využíva aj 
služby letiska v Budapešti, 
spoločnosť Slovak Lines 
sa rozhodla pre rozšírenie 
ponuky práve o túto des-
tináciu. Na letisko Ferenca 
Liszta budú jazdiť trikrát 
denne moderné autobusy 
Setra, pričom prvý spoj 
odchádza z autobusovej 
stanice Nivy už hodinu po 
polnoci. Novú pravidelnú 
linku môžu využívať Slová-
ci počas pracovných dní aj 
víkendov.
 Slovak Lines prispô-
sobil odchody autobusov 
hlavným odletom a prí-
letom leteckých spojení v 
rámci celého sveta. „Cestu-
júcim ponúkame maximál-
ne pohodlie. Moderné au-
tobusy Setra zabezpečujú 
absolútny komfort spojený 

s ekologickou prevádzkou,“ 
hovorí generálny riaditeľ 
Slovak Lines Pavol Labant. 
Budapeštianske letisko je 
atraktívnym partnerom 
nielen pre nízkonákladové, 
ale aj renomované letecké 
spoločnosti. Navyše me-
dziročne výrazne zvyšuje 
počet prepravených osôb. 
Keďže 25 percent odletov 
z letiska Ferenca Lizsta je 
v rannom čase medzi 6:00 
a 7:00, spoločnosť Slovak 
Lines nasadila skorý ranný 
spoj s príchodom na letis-
ko o 4:15 hod.  
 Okrem letiska bude 
pravidelná linka zastavovať 
aj na autobusovej stanici 
Népliget. Nachádza sa na 
východ od centra mesta, 
v tesnej blízkosti zastávky 

metra či futbalového šta-
dióna Albert Flórián Sta-
dion. Táto poloha ponúka 
turistom maximálny kom-
fort výletov bez akýkoľvek 
starostí.

Do Budapešti 
na pár klikov 
 Lístok si môžu zakú-
piť cez aplikáciu alebo 
online prostredníctvom 
webu www.slovaklines.sk. 
Nákup lístkov v aplikácii 
Slovak Lines  je pohodlný 
a vždy za najnižšiu cenu. 
Lístok navyše nie je nutné 
tlačiť, stačí sa ním preuká-
zať na displeji mobilného 
telefónu. 

(bk, foto BTS)

Slovak Lines obnovuje spojenie medzi 
Bratislavou a Hainburgom

Spoločnosť Slo-
vak Lines od 28. 
decembra 2019 

spustila novú linku, 
ktorá bude jazdiť medzi 
Bratislavou a rakúskym 
Hainburgom. Dopravca 
chcel vyjsť v ústrety 
stovkám Slovákov, kto-
rí žijú v pohraničí a do 
Bratislavy dochádzajú 
za prácou a do škôl. In-
formovala o tom Slovak 
Lines. 
 „Spoločnosť Slovak Li-

nes vypraví z Bratislavy do 

Hainburgu každý pracov-

ný deň 11 spojov, pričom 

nejde o prevzatie ani na-

hradenie pôvodnej linky 

MHD. Na novej komerčnej 

linke budú môcť cestujú-

ci využiť všetky benefi ty, 

ktoré Slovak Lines svojim 

zákazníkom ponúka, ako 

je napríklad bezplatná wifi  

či pripravovaná možnosť 

platby kartou priamo v 

autobuse,“ uviedla spoloč-

nosť. 

 O prevzatie linky medzi 

Bratislavou a Hainburgom 

požiadal spoločnosť Slo-

vak Lines Magistrát hl. m. 

SR Bratislavy. Ako ďalej 

dopravca uviedol, okrem 

autobusovej stanice Mlyn-

ské Nivy bude nová linka v 

rámci Bratislavy zastavo-

vať v termináli Most SNP 

či na Einsteinovej ulici. Na 

rakúskej strane môžu ces-

tujúci využiť dve zastávky 

v obci Wolfsthal, v  samot-

nom Hainburgu môžu na-

stúpiť na piatich miestach. 

„Spoločnosť Slovak Lines 

teší, že prispela k tomu, 

aby autobusové spojenie 

medzi Bratislavou a Hain-

burgom zostalo zachova-

né. Túto autobusovú linku 

vnímame ako prirodzené 

doplnenie našej ponuky 

autobusových spojení Slo-

venska s Rakúskom,“ hovo-

rí generálny riaditeľ spo-

ločnosti Pavol Labant. Pri 

tvorbe cestovného poriad-

ku sa prevádzkovateľ snažil 

zohľadniť potreby cestujú-

cich. Prvá ranná linka tak 

vyrazí z Bratislavy o 5:00 

hod. a prvý spoj z Hain-

burgu  o 5:35 hod. Posled-

ný spoj z Bratislavy je na-

plánovaný krátko po ôsmej 

hodine večer a naopak z 

Hainburgu pred deviatou 

večer. „Prevádzku linky a 

jej využitie budeme pod-

robne analyzovať a v krát-

kom čase vieme prispôso-

biť cestovný poriadok pre 

spokojnosť čo najväčšieho 

počtu cestujúcich,“ dodáva 

Pavol Labant. 

 Trasa dlhá 23 kilomet-

rov bude spolu s 10-timi 

zastávkami trvať auto-

busom Slovak Lines  len 

32 minút. „Linka bude 

prevádzkovaná v komerč-

nom režime, nebude teda 

fi nančne dotovaná žiad-

nym partnerom zo štátnej 

ani verejnej správy. Výška 

cestovného odzrkadľuje 

reálne náklady na prevádz-

ku linky. Pre pravidelných 

cestujúcich sme pripravi-

li zvýhodnené ponuky a 

to vo forme týždenných a 

mesačných lístkov, ktoré 

pribudnú neskôr,“ dodáva 

Pavol Labant. 

(red)
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„Pomáhať ľuďom je psou povinnosťou politikov“
Rozhovor s 
MARTINOM 
BORGUĽOM,
bývalým bratislavským 
komunálnym politikom, 
o tom, ako by mal fun-
govať každý politik aj 
o jeho rozhodnutí kan-
didovať v nadchádza-
júcich parlamentných 
voľbách za hnutie Sme 
rodina.

Bratislavčania si vás dl-
hodobo spájajú s mest-
skou a staromestskou 
komunálnou politikou. 
Prednedávnom ste ale 
oznámili, že vstupuje-
te do „veľkej“ politiky 
a budete kandidovať 
za hnutie Sme rodina. 
Pomerne prekvapujúce 
rozhodnutie...

A viete, že ani nie? 
Naopak, ja to vnímam 
ako úplne prirodzené 
pokračovanie mojej do-
terajšej politickej práce. 
Pozrite, v komunále som 
pôsobil dvanásť rokov a 
mojou zásadou vždy bolo 
robiť také aktivity, vďaka 
ktorým by sa ľuďom v 
tomto meste lepšie a prí-
jemnejšie žilo. Nerečniť, 
nepolitikárčiť, ale kon-
krétne robiť a pomáhať. 
 Napríklad - keď sa 
mi zdalo, že samosprá-
va zlyháva v čistote, tak 
som sám pre Staromeš-
ťanov zaobstaral kontaj-
nery, aby si mohli upratať 
svoje okolie alebo som 
zorganizoval zametanie 
ulíc Starého Mesta v spo-
lupráci s justičákom. Keď 
som stále dokolečka cho-
dil okolo vyschnutých a 
zvädnutých kvetináčov a 
vedel som, že samosprá-
ve bude trvať, kým sa 
rozhýbe, zobral som par-
tiu pomocníkov a svojpo-
mocne sme vysadili novú 
zeleň. Keď ma oslovili 

ľudia z jedného sídliska, 
že tam majú trčiace klin-
ce na ihrisku a priestor 
je pre deti nebezpečný, 
ale nevedia sa domôcť 
pomoci od mesta, tak 
som to ihrisko dal opra-
viť na vlastné náklady. 
A keď som mal pocit, že 
Medická by mohla viac 
žiť kultúrou, oslovil som 
obľúbené Stražanovské 
divadlo a každé leto sme 
tu organizovali bábkové 
predstavenia pre deti. 
Oprava chodníkov, čis-
tenie pamätníkov, akcia 
Spoznaj Staré Mesto či 
projekt obnovy Propele-
ru – aktivít za tých dva-
násť rokov bolo naozaj 
neúrekom. A robil som to 
všetko nie preto, že som 
musel, ale preto, že som 
chcel. Preto, že som svo-
je pôsobenie v politike 
bral ako poslanie, ako 
pomoc ľuďom. Doteraz 
som to robil na komunál-
nej úrovni a teraz by som 
sa o to rád pokúsil na tej 

celoslovenskej.

Predsa len je rozdiel ro-
biť politiku „v malom“ 
– organizovať rôzne ve-
rejnoprospešné akcie 
pre jednu mestskú časť 
a ísť do veľkej politiky... 
 Princíp, že politik je tu 
pre ľudí, a nie naopak, 
že on bol ľuďmi zvolený, 
aby potom pre nich pra-
coval a pomáhal im, je 
úplne rovnaký, či pôsobí-
te v komunálnej alebo vo 
vysokej politike. Rozdiel 
je v tom, do akej miery 
a v akom rozsahu viete 
ľuďom pomôcť. Niektoré 
zásadné problémy jedno-
ducho na úrovni komuná-
lu nevyriešite. 
 Aby som bol konkrét-
ny. Vždy som sa naprí-
klad snažil pomáhať sta-
romestským seniorom. 
Organizoval som pre 
nich poznávacie zájazdy, 
koncerty, pomohol som 
nejakou tou korunou na 
vybavenie seniorských 

centier aj úplne individu-
álne, ak ma niekto o po-
moc požiadal. Keď ale na 
spoločných stretnutiach 
prišiel rad na tému dô-
chodkov, nedokázal som 
im pomôcť. Konkrétne 13. 
dôchodok. Zoberte si tú 
nehoráznosť našich po-
litikov, že namiesto toho, 
aby ho všetci dôchodci 
bez rozdielu dostali, a v 
plnej výške, dostanú tzv. 
vianočný príspevok, ale 
aj to len niektorí a vo výš-
ke, ktorá absolútne závi-
sí od ľubovôle politikov. 
Nie je to nespravodlivé a 
ponižujúce? Ľudia, ktorí 
celý život pre tento štát 
pracovali, majú mizerný 
dôchodok a ešte aj ten 
vianočný príspevok, kto-
rého vyplatenie by malo 
byť psou povinnosťou 
politikov, dostanú len po-
daktorí a ako almužnu? 
Ako komunálny politik si 
to môžete vypočuť, ale 
pomôcť nedokážete. Vo 
vysokej politike, ak do-
stanete mandát, môžete 
niečo zásadné zmeniť a 
ľuďom reálne pomôcť.   

Rozumiem. V tejto sú-
vislosti – prečo vstup 
práve do hnutia Sme 
rodina?
 Poopravím vás. Ne-
vstúpil som do hnutia, 
nie som jeho členom. Ale 
prijal som ponuku Borisa 
Kollára kandidovať za ich 
hnutie. Pretože práve u 
nich som v najväčšej mie-
re našiel to, čo som sa aj 
ja snažil presadzovať v 
komunále – pomoc ľu-
ďom. Sme rodina je stra-
na, ktorá sa naozaj snaží 
pomáhať. Tým, ktorí si 
nevedia pomôcť sami a 
ktorí potrebujú pomoc 
od štátu. Toto hovorím s 
úplnou vážnosťou. Môže 
sa vám predseda hnutia 
páčiť, alebo nepáčiť, mô-

žete mať výhrady k jeho 
súkromnému životu, ale 
toto sú fakty. Sme rodina 
prichádza v parlamente 
pravidelne s návrhmi zá-
konov, aby uľahčili život 
alebo pomohli tým naj-
zraniteľnejším – exekuč-
ná amnestia, zvýšenie 
rodičovského príspevku, 
zrušenie doplatkov za lie-
ky, zavedenie mimoriad-
neho príspevku pre dieťa 
nastupujúce do školy a 
množstvo ďalších. 
 Borisa Kollára som po-
znal dávno predtým, ako 
vstúpil do politiky. Poznal 
som ho ako človeka, kto-
rý len tak, z dobrej vôle, 
pretože chcel, pomohol 
mnohým ľuďom. A robí 
to doteraz, potichu, bez 
medializácie. Musím, až 
s istým začudovaním, 
povedať, že vstup do po-
litiky ho vôbec nezmenil a 
snahu pomáhať obyčaj-
ným ľuďom si do politiky 
preniesol.

Ak hovoríte o pomoci 
hnutia obyčajným ľu-
ďom - môžete byť kon-
krétnejší? Čo Sme ro-
dina ponúka, aký je jej 
volebný program?
 Sme rodina ide do vo-
lieb s programom, ktorý 
má pre nich príznačný 
názov Pomoc rodinám 
2020. Ak by som mal 
menovať len jednu vec  
z programu, určite by to 
bolo nájomné bývanie. 
Mať na Slovensku vlast-
né bývanie je pre obrov-
ské množstvo hlavne 
mladých ľudí veľký, často 
až neriešiteľný problém. 
Chodíte do práce, riadne 
pracujete, ale váš prí-
jem nie je taký, aby ste 
si mohli dovoliť vlastné 
bývanie. A hypotéka je 
pre vás tiež likvidačná. 
Nezostáva vám teda nič 
iné, len zostať bývať s 

rodičmi. Na Slovensku 
až 74 % ľudí vo veku 
18 – 30 rokov žije stále 
so svojimi rodičmi. Je to 
najvyšší podiel v celej 
EÚ. Napríklad len v Bra-
tislave cca 120 000 ľudí 
„funguje“ tak, že v jednej 
domácnosti žijú spoločne 
rodičia a ich dospelé deti. 
To sú obrovské čísla. 
 Sme rodina prichádza 
s návrhom, ako vybudo-
vať desaťtisíce štátnych 
nájomných bytov ročne. 
Keďže ich bude stavať 
štát, aby pomohol svo-
jim občanom, a nie pre 
zisk, stavba bude hneď 
na začiatku o 40 % lac-
nejšia. Štát bude stavať 
vo veľkom, a tak dosta-
ne od dodávateľov úplne 
iné množstevné zľavy na 
materiály ako súkromný 
developer, a štát, ako 
najdôveryhodnejší klient, 
ktorý nemôže skracho-
vať, dostane aj v banke 
úplne iné podmienky. 
Vďaka tomu sa nájomné 
napríklad pri 2-izbovom 
byte môže dostať na 
úroveň cca 200 eur, čo 
už si väčšina ľudí môže 
dovoliť. A bývajú vo svo-
jom! Vôbec to nie je zlo-
žité alebo nemožné, stačí 
len, aby politici chceli po-
máhať.
 Projekt nájomné-
ho bývania, ako aj celý 
program strany, ale pre-
dovšetkým „nastavenie“ 
v strane, to, že politiku 
vnímajú ako službu ľu-
ďom, ma presvedčilo, 
aby som vo svojej poli-
tickej práci pokračoval. V 
Sme rodina som našiel tú 
správnu „platformu“ pre 
realizáciu môjho vlastné-
ho pohľadu na politiku a 
politika – práca pre ľudí a 
pomoc tým, ktorí to potre-
bujú.

Martin Borguľa
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Lepšia správa 
bytových domov

Požiar v bytovom dome - 6 pravidiel

Kto ho nezažil iba 
pokrčí ramena-
mi... Kto sa s 

ním už v živote stre-
tol, nikdy nezabud-
ne... požiar. Požiar v 
bytovom dome. Ten, 
kto to už má za sebou 
povie, že zažiť požiar 
v paneláku neželá ani 
svojmu nepriateľovi. 
Je totiž úplne jedno 
na ktorom poscho-
dí bývate, aj tak si z 
neho viac či menej 
„odnesie“ každý. Kto 
býva na poschodiach 
nad miestom požia-
riska ten bude štipľa-
vý a mastný dym ešte 
dlho odstraňovať 
zo stien, nábytku či 
osobných vecí. Kto 
býva pod ním bude 
mať z plávajúcej 
podlahy skutočne 
plávajúcu, ona totiž 
voda z hasenia požia-
ru nad vami musí nie-
kam odtiecť. Býva jej 
skutočne veľa a ako 
to už s vodou býva, 
nepýta sa kadiaľ 
môže, a tak tečie a te-
čie... a to aj niekoľko 
hodín po ukončení 
hasenia.

Pravidlo prvé: Pois-
tenie
 Vrátiť dom po požiari 
do pôvodného stavu ne-
býva jednoduché. Spája 
sa s tým množstvo úko-
nov, na ktoré bežne ani 
nepomyslíte. Po požiari 
prichádzajú odborníci, 
ktorí najprv rozhodnú či 
je dom bezpečný na ďal-
šie používanie. Ak áno, 
máte o veľa problémov 
menej. Napriek tomu 
však začína kolobeh čis-
tenia, upratovania, od-
straňovania následkov... 
Na tieto činnosti si treba 
určite zavolať odbor-
níkov – majú potrebné 
vybavenie, techniku aj 
nevyhnutné chemic-
ké prostriedky a hlavne 
skúsenosti ako postupo-
vať. Dobrá rada: neskú-
šajte to sami – výsledok 
nikdy nebude vyhovujú-
ci. A tu sme pri prvom 
dôležitom pravidle – 
skontrolujte si ešte 
dnes krytie a rozsah 
vašej domovej poist-
ky. Pokrýva aj vypra-
távacie práce? Pokrýva 
náklady na odstraňova-
nie následkov požiaru? 
Pokrýva náklady na po-
trebné znalecké posud-
ky a odborné prehliad-
ky? Pokrýva náklady na 
dočasné ubytovanie ak 

sa určitý čas obyvatelia 
nemôžu vrátiť domov a 
nemajú možnosť bývať u 
rodiny či známych? Popý-
tajte sa Vášho poisťovateľa 
a doplňte čo chýba.
 Takže znenie prvého 
pravidla: majte poiste-
nie, ktoré vás síce môže 
prekvapiť ale vždy iba v 
tom dobrom.

Pravidlo druhé: Pre-
vencia

 Dobrá správa je, že po-
žiaru v bytovom dome vie-
me predchádzať. Prípadne, 
ak by už aj vznikol, máme 
šancu jeho rozsah aspoň 
obmedziť. Potrebujeme 
iba vedieť ako na to. Po-
mocníkom pre správcu by 
v tejto oblasti mal byť jeho 
technik požiarnej ochra-
ny, ktorý pri pravidelných 
ročných preventívnych 
prehliadkach skontroluje 
bytový dom a upozorní na 
všetky riziká, ktoré by pri 
vzniku požiaru pomáhali 
jeho šíreniu a tiež bránili 
v jeho úspešnej likvidácii. 
Určite vás upozorní na 
priestory spoločných 
schodísk, kde nesmú 
byť uložené žiadne 

predmety brániace bez-
pečnému úniku, ale 
ani predmety, ktoré by 
mohli napomáhať po-
žiaru, pretože sú z horľa-
vých materiálov alebo ma-
teriálov, ktoré silne dymia. 
Predstavte si hasičov, ktorí 
oblečení v plnej výstroji po 
zadymenej chodbe ťahajú 
hadice a pritom sa potký-
najú o botníky, bicykle, ko-
číky a všemožné „potreb-
né“ osobné veci vlastníkov, 
ktorých žiaľ bývajú plné 
chodby. A keby len hasiči, 
ale aj lekárska záchranná 
služba prenášajúca pacien-
ta na nosidlách, ktorému 
možno odsýpajú posledné 
minúty bez rýchlej odbor-
nej pomoci... a miesto tej 
bleskovej pomoci zdravot-
níci strácajú čas odklada-
ním nábytku a kvetináčov 
uvoľňujúc tak voľný pre-
chod nosidlám. Takže voľ-
né chodby a schodiská
sú jednou z najdôležitej-

ších podmienok minimali-
zácie škôd.
 Ďalšou dôležitou té-
mou je informovanosť 
vlastníkov ako sa správať 
ak už požiar v dome vznik-
ne. Povinnosť každého z 
nás pokúsiť sa uhasiť 
začínajúci požiar nám 
dokonca vyplýva zo zá-
kona. Je ale dobré vedieť, 
že napríklad horiaci olej 
na panvici nikdy nehasí-
me vodou (skončilo by to 
bleskovým požiarom celej 
kuchyne) ale použijeme 
pokrievku alebo navlhče-
nú utierku, ktorou panvicu 
zakryjeme a zabránime tak 
prístupu kyslíka. O tom, že 
oheň k horeniu potrebuje 
kyslík vieme asi všetci už 

Juliana Michaláčová

zo základnej školy, ale v ta-
kom strese by sme niekedy 
aj 2+2 spočítali ako 8. Pre-
to je dobré si tieto, možno 
banálne informácie, pra-
videlne osviežovať. Ideál-
ne sú na to práve schôdze 
vlastníkov, stačí tam veno-
vať tejto téme krátku päť-
minútovku. A určite vám 
rád pomôže aj váš technik 
požiarnej ochrany – jeho 
úlohou je nielen kontro-
lovať ale aj radiť a pomá-
hať vzdelávať. Takže sa 
ho pýtajte a kľudne ho na 
schôdzu prizvite.
Druhé pravidlo teda znie: 
Učte a informujte vlast-
níkov ako sa správať a 
čo robiť, keď už začne 
horieť. A s informova-
ním nikdy neprestávaj-
te.

Pravidlo tretie: Ako po-
stupovať, keď už horí
 Ďalšou dôležitou témou 
je správanie sa pri požia-
ri, ktorý už sami nevieme 
uhasiť. Niekedy vlastníci 
zaplatia tú najvyššiu cenu, 
cenu vlastného života, a 
pritom by stačilo vedieť 
čo v takých chvíľach robiť 
a čoho sa úplne vyvarovať. 
Únikovou cestou v byto-
vom dome je schodisko. 
Iba moderné bytovky už 
majú podľa novej legis-
latívy povinne schodiská 
aspoň dve. Staršie domy, 
ktorých je na Slovensku 
väčšina, majú žiaľ iba jed-
no. A v prípade, že sa toto 
schodisko zaplní dymom 
stáva sa smrtiacou pascou. 
Žiaľ nebýva neobvyklé, že 
práve tu veľa ľudí zomiera 
a pritom sa k požiaru, kto-
rý je možno o pár poscho-
dí nižšie, ešte ani nestihli 
priblížiť. Zomierajú však 
na následky nadýchania 
dymom, čiže toxickými 
splodinami horenia, ktoré 
vedú najprv k rýchlemu 
bezvedomiu a bez rýchlej 
pomoci následne k smrti.
 Preto je prvým z naj-
dôležitejších pravidiel pre 
všetkých obyvateľov byto-
vých domov pokyn, aby 
dvere do bytu, v ktorom 
vznikol požiar zostali 
zatvorené čím sa zabrá-
ni šíreniu dymu z ho-
riaceho bytu do jedinej 
únikovej cesty – scho-
diska.
 A čo robiť, ak už dym 
na schodisku je? Určite na 
schodisko nevstupovať! 
Treba sa zatvoriť vo svo-
jom byte, na zem ku vcho-
dovým dverám položiť 
mokrý uterák aby sa aspoň 
trochu zabránilo preni-
kaniu dymu zo schodiska 
do bytu a okamžite volať 
hasičov. Treba im vysvetliť 
svoju situáciu, povedať, že 
na schodisku je už dym a 
tak nemôžeme bezpečne 
utiecť. Ak máme napríklad 
aj zdravotný problém (zlo-
menú nohu, obmedzenú 
pohyblivosť a pod.) treba 

im túto informáciu do te-
lefónu povedať. Tiež infor-
mácia o počte osôb, ktoré 
sú s nami patrí ku kľúčo-
vým. A potom postupovať 
presne ale naozaj presne 
podľa ich pokynov.
 Dôležité je tiež aby 
sa pri požiari v bytovom 
dome nestalo to, že hasiči 
sa pri zásahu budú musieť 
predierať medzi davmi 
ľudí, ktorí budú v panike 

chaoticky utekať z domu. 
Aj evakuácia má svoje pra-
vidlá. A smerodajným je 
tu opäť dym. Ten ide vždy 
smerom hore a tak sú naj-
viac ohrození práve tí, ktorí 
bývajú nad miestom požia-
ru. A títo obyvatelia, pokiaľ 
to bude nevyhnutné, budú 
evakuovaní ako prví. Sú 
dymom najviac ohrození 
takže majú pri evakuácii 
prednosť. Až po nich pri-
chádza rad na obyvateľov 
toho poschodia, kde horí a 
ako posledný odchádzajú z 
domu obyvatelia poschodí 
pod požiariskom. Všetko je 
ale na rozhodnutí veliteľa 
zásahu, môže rozhodnúť 
aj o inom postupe, ak si to 
bude situácia vyžadovať. 
Čo je však dôležité je sku-
točnosť, že na schodisku 
nebude naraz celá bytovka, 
a tak bude dostatok mies-
ta ako na evakuáciu, tak 
aj zásah, lebo si tieto dve 
činnosti nebudú navzájom 
zavadzať.
 Pravidlo tretie teda 
znie: Nie príkazy a zá-
kazy. Vlastníci musia 
rozumieť prečo je tak 
dôležité postupovať ur-
čitým spôsobom. A naj-
lepšie tomu budú rozumieť 
na príkladoch a situáciách, 
ktoré sú im čo najbližšie. 
Nech si teda skúsia sami 
seba predstaviť v tejto si-
tuácii... Pomôžte im v ich 
predstavivosti...

Pravidlo štvrté: Vedia 
obyvatelia, kde sú hlav-
né uzávery elektriny a 
plynu?
 Asi všetci vieme, že 
elektrina a voda spolu vy-
tvárajú smrtiacu kombi-
náciu.  A keďže sa pri ha-

sení požiaru používa práve 
voda, veľa vody, je prvým 
krokom pri hasení vyp-
nutie hlavného prívodu 
elektrickej energie do 
domu. Teda okrem urči-
tých špeciálnych prívodov 
určených na dodávku elek-
triny zariadeniam slúžia-
cim na hasenie požiaru. 
Ale tieto opäť nájdete iba v 
moderných novostavbách, 
staršie bytovky nimi ešte 

nedisponujú. Keďže nie 
vždy je hneď jasné, kde sa 
hlavný vypínač elektriny 
či hlavný uzáver plynu na-
chádzajú, je dôležité, aby 
takouto informáciou dis-
ponovali samotní vlastníci. 
Poznám domy, kde je hlav-
ný uzáver plynu v susednej 
budove, takže hasiči by ho 
dlho a márne hľadali,, čím 
by nielen strácali draho-
cenný čas, ale budova by 
tak bola dlhšie pod nebez-
pečenstvom vzniku výbu-
chu.
 Štvrté pravidlo je jed-
noduché a môže byť nes-
mierne významné: vyves-
te na nástenke domu 
alebo inom prístupnom 
mieste informáciu, ide-
álne s fotografi ami, kde 
sa tieto dôležité uzáve-
ry energií nachádzajú.
 A na záver jedna pote-
šujúca správa. O väčšinu 
týchto povinností sa vám 
postará váš technik požiar-
nej ochrany. Určite by vám 
mal vedieť aj poradiť, kde 
a kedy zabezpečiť ďalšie 
opatrenia, komu a ako hlá-
siť požiar, ako postupovať 
pri kontrolách.
 Pravidlo šieste teda 
znie: majte vždy po ruke 
svojho osvedčené-
ho technika požiarnej 
ochrany. Poradí ale môže 
vám aj veľa ušetriť.

Juliana Michaláčová
Požiarna technička, Zdru-

ženie pre lepšiu správu 
bytových domov

e-mail: sprava@lep-
siasprava.sk

tel.: 0911230012

Celý článok nájdete 
na www.bakurier.sk
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100 + chýb, ktorých sa dopúšťajú účastníci cestnej premávky (nielen) na bratislavských cestách

Od Vás, ale aj od našich známych, kolegov 
a priateľov, sme zozbierali názory na to, 
ako sa často správame na našich cestách 

a uliciach ako účastníci cestnej premávky. Článku 
sme dali názov 100 + chýb, ktorých sa dopúšťa-
jú účastníci cestnej premávky na bratislavských 
cestách. Budeme radi, ak tieto postrehy, názory 
a skúsenosti doplníte o tie svoje. Nebránime sa 
ani diskusii, ktorá môže priniesť nové pohľady, 
podnety, či rady. Možno tým prispejeme hoci len 
malou troškou, prispejeme spoločne k lepšej, to-
lerantnejšej, dynamickejšej a bezpečnejšej pre-
mávke v hlavnom meste. Napokon, o to ide hlav-
ne. Ďakujeme.

Keďže problematika cestnej premávky a jej účastníkov je 
široká, rozdelili sme ju do niekoľkých kapitol a oddielov. 
Nasledujúce riadky nemajú ambíciu poúčať, alebo mať 
patent na pravdu. Sú podnetom, postrehom a možno aj 
návodom na zamyslenie.

I. Vodiči
A. mentálna oblasť (psychológia a predpoklady)
B. technická oblasť 
(technické vedomosti a zručnosti)
C. vedomostná oblasť (znalosť predpisov)
D. praktická oblasť (vedenie motorového vozidla/
orientácia účastníka)

II. Cyklisti
III. Chodci
Úvod
 Počuli sme názor, že dnes sa dávajú vodičáky každé-
mu, a že keby ich zobrali polovičke vodičov, na cestách by 
bolo menej áut a mnohým vodičom by sa uľavilo. Možno 
je na tom čosi pravdy.  Pravdou asi aj je, že ak chce niekto 
šoférovať, teda stať sa plnohodnotným vodičom, mal by 
mať na to aké-také predpoklady. Asi by nemali byť veľmi 
prísne, ale ani príliš tolerantné. Ide predsa o zodpoved-
nosť, životy a zdravie ľudí. 
 Pri návšteve autoškoly, teda pri robení si „vodičáku“, 
asi málokto zistí, či daný adept na vodičské oprávnenie, 
je človekom zodpovedným. Zodpovednosť je totiž podľa 
mnohých, jednou zo základných vlastností, ktorá sprevá-
dza vodiča na jeho šoférskej púti. Ak nie ste zodpovedný 
voči sebe, nebudete ani voči iným. Ale táto vlastnosť sa 
neskúša, ani neskúma. Ťažko by sa aj asi dala. 
 Ďalšou a nemenej dôležitou vlastnosťou a predpo-
kladom na dobré šoférske schopnosti, je trpezlivosť. V 
dnešnom uponáhľanom a stresujúcom svete, je trpezli-
vosť na cestách veľkou devízou, ale žiaľ asi aj veľkou vzác-
nosťou. Vodiči chcú byť v cieli svojej cesty rýchlo, naj-
lepšie hneď. Je potrebné sa ale zmieriť s tým, že to často 
nejde. Je nás veľa a aj áut pribúda. Svoju cestu je potrebné 
neraz plánovať s dostatočným predstihom, aby sme sa 
vyhli zbytočnému stresu, ktorý je v mnohých prípadoch 
príčinou dopravných nehôd.  No a práve o strese si ešte 
krátko pohovorme predtým, ako prejdeme k najčastejším 
chybám vodičov, cyklistov a chodcov na bratislavských 
cestách. Ak niekto principiálne nezvláda stres, nemal 
by šoférovať. Ľudia, ktorí sú z už samotného šoférova-
nia nervózni a majú z neho stres, by sa za volant hrnúť 
nemali. Iste, mnohé veci prichádzajú so skúsenosťami a 
praxou. Ak ale stres zo šoférovania neprechádza ani po 
istom čase, vodičák by bolo treba dať bokom. Uľaví sa 
tým stresujúcemu vodičovi i ostatným účastníkom cest-
nej premávky. Pre mnohých vodičov je šoférovanie radosť 
i zábava. Takí si to takpovediac užívajú. Ale aj tu pozor na 
rutinu a nepozornosť. Poďme ale konečne teda na to.

Vodiči
A - mentálne predpoklady

1. Zistite, či máte mentálne predpoklady byť šoférom. 
Či vám šoférovanie nespôsobuje permanentný stres a 
strach. Ak neustále nastupujete do auta s obavami, či to 
zvládnete, alebo že sa môže niečo stať, radšej by ste sa 
mali vzdať ambície viesť motorové vozidlá. CHYBA: Zlé 
vyhodnotenie svojich mentálnych, psychologic-
kých a morálno-charakterových vlastností vodiča.
2. Za volant by ste si nemali sadať nielen vtedy, keď ste 
pili alkohol, ale ani vtedy, keď sa necítite dobre, ste v ob-
rovskom strese, napätí, zlom psychickom rozpoložení 

(hnev, strach, rozčúlenie po hádke a pod.). Ak už naozaj 
musíte, najprv sa upokojte, predýchajte to a aj potom rad-
šej jazdite pomalšie ako inokedy. CHYBA: Šoférovanie 
vo veľkom strese, hneve a pod.
3. Mentálne sa nalaďte na daný charakter premávky v 
meste a priebežne si ju vyhodnocujte. Ak je zápchy, skúste 
sa s tým zmieriť a aktivovať vlastnosť po názvom trpezli-
vosť. CHYBA: Netrpezlivosť vodičov, neschopnosť 
prijať daný stav v premávke a zmieriť sa s ním.
4. Ako vodič zodpovedáte nielen za seba, ale aj za ostat-
ných. Vždy pred jazdou, ale aj počas nej si uvedomte, že 
tu nie ste sami a že všetci ostatní sa chcú do cieľa svojej 

cesty dostať bezpečne a pohodlne. CHYBA: Nie vždy 
sme naladení na vlastnosť, ktorá nás ako človeka 
zdobí - na toleranciu. Na ceste by sme sa nemali 
správať, akoby patrila iba nám.
5. Ako vodič na ceste najmä v meste, ale aj inde samozrej-
me, „nespíme“ alebo sa nevenujeme ťažkým fi lozofi ckým 
dišputám či myšlienkam. Sústredíme sa na jazdu, sme v 
prítomnosti. Máme  uvoľnené celé svoje telo de prípadné 
psychické napätie uvoľňujeme mierne hlbokým dýcha-
ním. Naša nepozornosť a rozháranosť môže viesť k neho-
de. POZORNOSŤ je najzákladnejšou vlastnosťou 
vodiča. Nepozornosť je CHYBA.
6. Vždy a za každých okolností sa snažme zachovať po-
koj. Nech sa na ceste deje čokoľvek, čo by nás dokázalo 
priviesť napríklad do nepríčetného hnevu, nestojí to za 
to. Môžeme tým priliať olej do ohňa. Veľmi dôležitou 
vlastnosťou je zachovanie pokoja a rozvahy. Chybou je 
panika.

B - technická oblasť

7. Každý vodič by mal ovládať základné technické para-
metre a jazdné vlastnosti (svojho) auta. 
Počas šoférovanie môže byť niekedy neskoro zisťovať, 
kde sa zapínajú svetlá, alebo ovládajú stierače, či hmlové 
svetlá... CHYBA: Nevedieť ovládať prvky na palub-
nej doske a dôležité komponenty.
8. Každý vodič by mal poznať jazdné vlastnosti (svojho) 
auta. Ako reaguje, čím sa pri jazde vyznačuje, aké má 
prednosti, či nedostatky a tomu prispôsobiť jazdu. CHY-
BA: Neznalosť jazdných vlastností auta, ktoré šo-
férujem.

C - vedomosti
9. Zásadnou CHYBOU niektorých vodičov je ne-
znalosť pravidiel cestnej premávky. Z toho potom 
vyplývajú mnohé kolízie, alebo nehody. Aj v meste je dô-
ležité napríklad vedieť o pravidle prednosti vozidla pri-
chádzajúceho zprava. Niektorí na to zabúdajú.
10. Do občasnej neznalosti pravidiel cestnej premávky 
patrí neznalosť dopravných značiek. Mnohé značky sú 
notoricky známe, iné sa vyskytujú len zriedkavo. Najmä 
pri ceste do zahraničia je niekedy potrebné oprášiť si ve-
domosti v tomto smere. CHYBA: Neznalosť významu 
a charakteru niektorých dopravných značiek.

D - praktické šoférovanie na cestách (nielen) v 
Bratislave 

11. Nedávanie prednosti v jazde vrátane jazdy na červenú.
12. Pri predbiehaní sa často obzeráme, koho sme práve 

obehli.
13. Bezdôvodne pomalá jazda.
14. Riskantná rýchla jazda.
15. Tzv. myšičkovanie.
16. Zbytočne dlhá vzdialenosť od vozidla pred nami.
17. Telefonovanie počas jazdy.
18. Esemeskovanie počas jazdy.
19. Hľadanie vecí v aute počas jazdy.
20. Venovanie sa spolujazdcovi počas jazdy.
21. Zastavenie a státie na ulici hocikde.
22. Bezohľadné státie na chodníku.
23. Bezohľadné státie na trávniku.

24. Nezastavenie na STOPKE.
25. Nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti od vozidla 
(lepenie sa)
26. Neprispôsobenie jazdy počas mokra, teda dažďa, ale-
bo ľadu, či snehu.
27. Rozptyľovanie sa okolím pri nehodách a pod.
28. Zlé zaraďovanie sa z pripájacieho pruhu (chcieť sa za-
radiť hneď na začiatku pripájania).
29.  Neznalosť zipsovania, ako efektívneho spôsobu jazdy.
30. Prehnaná nesmelosť pri výjazde z bočnej cesty (vpra-
vo a vľavo nesmie byť na 150 metrov žiadne auto...).
31. Chronické nepoužívanie smerovky (blinker).
32. Nedávanie smerovky pri vychádzaní z „kruháču“.
33. Parkovanie tam, kde zakrývam výhľad pri vychádzaní 
na hlavnú ulicu (v zákrute a pod.).
34. Zbytočne prudké brzdenie najmä pri nepredvídaní.
35. Prudké (bezdôvodné) brzdenie pred priechodom pre 
chodcov.
36. Nedanie prednosti chodcom na priechode na 
dvojpruhovej vozovke, resp. ich ohrozenie kvôli nepo-
zornosti, keď auto vpravo stojí (brzdí) a dáva prednosť 
chodcovi.
37. Zlé osvetlenie vozidla – spoliehanie sa len na tzv. 
denné svetlo pri zhoršenej viditeľnosti (zadné svetlá ne-
svietia).
38. Netolerantné parkovanie, teda také, že vodič zaberie 
aj časť ďalšieho park. Miesta.
39. Parkovanie, ktoré spôsobí škrabance vedľajšiemu 
autu.
40. Slabá znalosť Bratislavy – následné zmätkovanie, po-
malá jazda, nebezpečné otáčanie sa a pod.
41. Nebezpečné cúvanie do protismeru.
42. Poznať špecifi cké podmienky jazdy po Bratislave – 
v Bratislave treba jazdiť dynamicky (nie nebezpečne), je 
tesná (autá jazdia blízko seba a pri sebe – preto je nut-
ná ostražitosť a predvídavosť). Niektoré vozidlá MHD si 
vynucujú prednosť za každú cenu (majú ju zo zákona), 
preto treba byť na to pripravený. V meste sa rozbiehame 
pomerne dynamicky, aby sme nebrzdili premávku.
43. Na križovatkách nespať a dávať pozor, kedy skočí 
oranžová a zelená, prejsť chce čo najväčší počet áut.
44. Zlý spôsob jazdy v zápchach systémom plyn brzda na 
úkor snahy o síce pomalú, ale kontinuálnu jazdu.
45. Jazda do križovatky napriek tomu, že je preplnená, 
následné blokovanie áut z iných smerov.
46. Zastavenie na križovatke ďaleko od nej, čo môže spô-
sobiť, že ak je riadená senzormi, tieto sa nemusia aktivo-
vať a autá stoja na červenú.

Pokračovanie nabudúce

foto BK



Auto magazín strana 901 l 2020

Pozitívna energia 221 sekúnd – a dosť!

V meste s elektrinou na palube

Bližšie k SUV

Novinky

Milí čitatelia,

 v posledných rokoch je 

azda najdiskutovanejšou 

témou v našom hlavnom 

meste doprava. Práve s do-

pravou, ale aj s autami, či 

motorizmom, sme konfron-

tovaní všetci. Bez ohľadu 

na to, či kráčame po uli-

ciach, sedíme v dopravných 

prostriedkoch MHD, alebo 

v automobiloch.

 Aj preto sme sa s vyda-

vateľom Bratislavského Ku-

riéra dohodli na tom, že pro-

stredníctvom našej redakcie 

časopisu Auto magazín - 

načítanejším motoristickým 

mesačníkom na slovenskom 

trhu - budeme na tejto 

stránke uverejňovať užitočné 

informácie určené predovšet-

kým motoristom. Samozrej-

me, v tejto oblasti privítame 

aj postrehy, pripomienky 

a návrhy z vašej strany.

 Od januára teda prichá-

dza časopis Auto magazín 

v koncentrovanej forme aj 

na stránky populárneho 

Bratislavského kuriéra.

 Váš Auto magazín

 www.automagazín.sk

Suzuki Jimny je ne-
falšovaný malý te-
réniak, navyše mi-

lý a priateľský.
 Hľadáte auto, ktoré budú 

všetci obdivovať, kamkoľvek 

prídete? A ktoré vám, verte-

-neverte, nebudú závidieť 

a  nebudú vás podozrievať 

z  prania špinavých peňazí? 

Suzuki Jimny novej generácie 

je náš horúci tip!

 Hranatý, žiarivo zelený 

Jimny je na prvý pohľad mi-

láčik. Je dlhý len 3,5 metra 

a  pôsobí ako prívetivá hrač-

ka. Ale pozor! Pod kabátom 

je robustný rebrinový rám 

a poctivé tuhé nápravy – ako 

na  skutočných off  -roadoch. 

Jimny je teréniak schopný 

plnohodnotných výkonov 

v skutočnom teréne. Takých, 

o  ktorých sa predraženým 

pyšným SUV so  šesťciferný-

mi cenami ani nesníva.

 Interiér na prvý pohľad 

pôsobí trocha retro, ale mys-

lím to v  pozitívnom zmys-

le slova. Nechýba vkusne za-

kompovaný dotykový displej. 

Posed za volantom je príjem-

ný. Kufor je v  základe malý, 

Dotácia na elektro-
mobily vo výške 
6 miliónov eur bo-

la vyčerpaná za 3 minúty 
a 21 sekúnd.
Ministerstvo hospodárstva 

SR vyhlásilo „súťaž“ o dotá-

ciu 8  000 € na nákup nové-

ho elektromobilu a  5  000 € 

na plug -in hybrid. Cena au-

ta však nesmie prekročíiť 

50 000 €. Ďalší limit sa týkal 

maximálneho počtu áut na 

osobu. Firmy mohli požia-

dať o dotáciu na tri vozidlá, 

fyzická osoba nepodnika-

teľ a subjekty verejnej samo-

správy môžu získať podporu 

len na jedno vozidlo. Dru-

há vlna dotácie elektromo-

bilov mala obrovský úspech. 

Do vyčerpania limitu 6 mi-

liónov eur zaregistrovali žia-

Škoda Superb iV, je 
prvý plug-in hyb-
rid Českej značky.  

Mercedes GLA je 
viac SUV, má 
množstvo no-

vých technológií.
 Kým dosluhujúca gene-

rácia Mercedesu GLA bo-

la skôr crossoverom, ná-

stupca sa snaží zamiešať 

karty vo  svete skutočných 

kompaktných SUV. Nazna-

čuje to mohutnejšou stav-

bou karosérie, oproti pred-

chodcovi narástol do výšky 

až o 10 centimetrov, pričom 

celková dĺžka sa skrátila o je-

ale sklopením zadných seda-

diel získate takmer kubický 

meter, navyše bez problémov 

umývateľný.

 1,3-litrový benzínový mo-

tor plne postačuje – v  mes-

te aj v teréne. Bežne sú pohá-

ňané zadné kolesá, v  režime 

4H sa k nim pridajú aj pred-

né a  v  režime 4L sa aktivu-

je redukcia. Uzávierky dife-

renciálov supluje elektronika 

pribrzďovaním pretáčajúcich 

sa kolies. Samotný podvo-

zok prekonáva všetky hrôzy 

našich ciest priam s  gráciou 

a zodpovedne vyhlasujem, že 

žiadny zo vzduchových adap-

tívnych podvozkov ani pré-

miových značiek, na ktorých 

som doteraz jazdil, to takto 

nedokáže. Jimny je skrátka 

milé a  mimoridne schopné 

vozidlo.

 Škoda označuje svoje 

elektrifi kované modely  – 

čisto elektrické aj hybri-

dy a plug -in hybridy – pís-

menkami iV. Písmenko „i“ 

odkazuje na inovácie, inte-

ligenciu, inšpiráciu, „V“ za-

sa jednoducho na vozidlo. 

Plug -in hybrid Škoda Superb 

iV dokáže na elektrinu prejsť 

podľa testovacieho protoko-

lu WLTP až 62 km. Pritom 

si môžete zvoliť, kedy chcete, 

aby ste využili týchto 62 km. 

Máte totiž k dispozícii aj kla-

sický hybridný režim. Mô-

žete tak dôjsť do mesta a EV 

režim si aktivovať až v  cen-

Aston Martin DBX – SUV so športovými génmi 
Britská automobilka Aston Martin modelom DBX vstú-

pila do segmentu SUV. Ponecháva si dizajnérsky jazyk aj 

športového ducha značky vo-

zidla, a DNA automobilky nič 

neostáva dlžen ani jazdný-

mi vlastnosťami. O  po-

hon sa stará osemva-

lec AMG so zrýchlením 

na stovku za 4,5 sekundy. 

NIO EC6 – Atraktívny elektromobil z Číny
Najväčšou doménou elektromobilu NIO EC6 má byť dojazd. 

So štandardným 70 kWh akumulátorom síce na jedno nabi-

tie dá „len“ 435 kilometrov, verzia s príplatkovým 100 kWh 

akumulátorom však prejde až 615 ki-

lometrov. Za elektromobil 

NIO EC6 sa na čínskom 

trhu už dá zaplatiť zálo-

ha, cena však bude zve-

rejnená až v polovici 

budúceho roka. 

TOGG – Z rozkazu prezidenta!
Ruku na srdce: poznáte nejakú tureckú automobilku? Doteraz 

ani nebola. Situácia sa však mení, svetu sa predstavila prvá – 

TOGG. Ide o štátnu automobilku. Za celým projektom sto-

jí samotný prezident Recep Tayyip 

Erdogan, ktorý to celé ini-

cioval. TOGG sa pred-

satvil dvoma elektro-

mobilmi – sedanom 

a  SUV s dojazdom 

viac ako 500 km. 

dosť na dotáciu 768 vozidiel. 

Presnejšie  – 689 elektro-

mobilov a  97 plug -in hyb-

ridov a  po troch hodinách 

od  spustenia registrácie sa 

zaregistrovalo až 4   000  žia-

dateľov. Dotácie budú udeľo-

vané v takom poradí, v akom 

sa záujemcovia registrovali. 

Ministerstvo hospodárstva 

s nimi (po podaní skomple-

tizovanej ofi ciálnej žiados-

ti) podpíše zmluvu o poskyt-

nutí dotácie. Do 12 mesiacov 

si musia kúpiť auto a štát im 

vyplatí dotáciu. Nesmú však 

na kúpu využiť lízing a  vo-

zidlo musia vlastniť mini-

málne dva roky. Ani tí, ktorí 

sú pod čiarou však nie sú cel-

kom bez šance. Možno nie-

kto pred nimi nakoniec kúpu 

nezrealizuje.

tre. Okrem toho, keď máte 

málo „šťavy“ v akumulátore, 

môžete ho dobiť za jazdy nú-

teným dobíjaním. Akumu-

látor môžete nabíjať aj z bež-

nej 230-voltovej siete, bude 

to trvať zhruba 5 hodín ale-

bo z  wallboxu s  výkonom 

3,6 kW za 3,5 hodiny. Kom-

bináciou 115 kW z 1,4-litro-

vého benzínového motora 

TSI a 85 kW z elektromoto-

ra dostávate celkovo 160 kW 

(218 k). Superb  iV je k dispo-

zícii ako sedan aj kombi. 

den centimeter. Paradoxne, 

inžinierom sa napriek krat-

šej karosérii podarilo vydo-

lovať viac miesta pre pasa-

žierov vzadu. Posed vpredu 

je zasa oproti predchodcovi 

vyšší a vzpriamenejší, čo tak-

Editoriál

tiež posilňuje dojem skutoč-

ného SUV. Prekvapením je 

skutočnosť, že na nové GLA 

môžete obuť až 20-palcové 

kolesá. Pod kapotu sú mo-

dernizované naftové a  ben-

zínové štvorvalce s výkonom 

163  – 306 koní. Samozrej-

mosťou je armáda asisten-

tov.

Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku

facebook | automagazin.sk instagram | automagazin.skyoutube | Auto magazínautomagazin.sk
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A. Pažická:
Budúcnosť školy vidím v jej unikátnom spojení s Domom hudby

Základná umelec-
ká škola Miloša 
Ruppeldta slávila 

v roku 2019 storočni-
cu existencie. Aj preto 
sme si na krátky rozho-
vor pozvali jej riaditeľ-
ku Alexandru Pažickú.

Sto rokov je dlhá doba, 
vystriedali sa v nej 
mnohé generácie. Kto-
ré boli zásadné míľni-
ky školy a ktoré veľké 
osobnosti v nej študo-
vali?
 Za sto rokov bolo míľ-

nikov veľa a týkali sa rôz-

nych oblastí života školy, 

určite nimi však boli zme-

ny jej sídla, pretože s prob-

lémom vhodných priesto-

rov pre svoje pôsobenie sa 

potýkala počas celej svojej 

existencie. V školskom 

roku 1934/35 sa škola pre-

sťahovala na Františkánske 

námestie č. 2, kde zotrva-

la doposiaľ najdlhšie. Od 

roku 1991 sídli na Panen-

skej ulici č. 11 v krásnej 

historickej budove, ktorej 

genius loci akcentuje socha 

speváčky Oľgy Trebitscho-

vej na jej nádvorí.  Výraz-

nými pozitívnymi či ne-

gatívnymi zásahmi do jej 

existencie boli nepochybne 

aj zmeny režimov a II. sve-

tová vojna. 

 Medzi absolventov – 

úspešných hudobníkov 

Základnej umeleckej školy 

Miloša Ruppeldta patria 

napr. hudobní skladatelia 

Eugen Suchoň, Egon Krák, 

dirigenti Ľudovít Rajter, 

Rastislav Štúr, klavírni 

umelci a pedagógovia Eva 

Fischerová-Martvoňová, 

Ida Černecká. Z huslistov 

spomeniem Tibora Ko-

váča – popredného člena 

Viedenskej fi lharmónie, 

violončelisti Jozef Pod-

horanský, Juraj Alexander, 

Eugen Prochác, Ladislav 

Szathmáry, operné sólistky 

Ľubica Orgonášová, Lin-

da Ballová, saxofonista a 

džezmen Erik Rothenstein 

i významné osobnosti ako 

napr. muzikologička Dari-

na Múdra a mnohí iní.

Ako hodnotíte oslavy, 
ktoré vyvrcholili nedáv-
no, teda v roku 2019?
 Oslavy pod názvom 

„Punc histórie, pulz prí-

tomnosti“ priniesli množ-

stvo pozitívnych ohlasov, 

poukázali na význam ško-

ly v kontexte hudobného 

vzdelávania na Slovensku 

a v neposlednom rade pre-

zentovali jej vysokú úroveň 

výnimočnými koncertný-

mi podujatiami počas celé-

ho roka.

Ako vidíte budúcnosť 
školy, čo by potrebova-
la najviac?
 Budúcnosť školy vidím 

v jej unikátnom spojení s 

Domom hudby, ktorý bude 

súčasťou budovy sídla ško-

ly po jej rekonštrukcii. Tú 

nevyhnutne škola potre-

buje. Som veľmi rada, že 

máme prísľub primátora 

hlavného mesta SR Bra-

tislavy na jej realizáciu. 

Tento veľkolepý projekt 

bude zároveň veľkým obo-

hatením pre hudobný život 

Bratislavy. Tešíme sa už 

na nové vyučovacie triedy, 

koncertné sály, výstavné 

priestory, aj na možnosti 

divadelných a hudobných 

produkcií na nádvorí.

(rl)

Foto: zdroj: ZUŠ M.R.

OLO chce zvýšiť pomer triedeného 
odpadu a spustiť 'reuse centrum'

Bratislavská mest-
ská fi rma Odvoz 
a likvidácia odpa-

du (OLO) má v pláne v 
roku 2020 zvyšovať po-
mer triedeného odpa-
du, optimalizovať trasy 
a techniku zvozu, vy-
pracovať plán vybudo-
vania kompostárne pre 
zlepšenie spracovania 
bioodpadu, či spus-
tiť pilotné "reuse cen-
trum", kde by si ľudia 
mohli miesto vyhadzo-
vania odložiť či kúpiť 
použité veci.
 Vyplýva to z výkon-
nostných ukazovateľov, 
takzvaných KPI pre fi rmu 
OLO. V decembri 2019 ich 
zobrali mestskí poslanci na 
vedomie. V tomto roku má 
OLO v pláne rast pomeru 
triedeného zberu na úro-
veň 32 percent. V minu-
lom roku to bolo na úrovni 
29,1 percenta a v roku 2018 

na 28,3 percenta. Mestská 
fi rma má tiež za cieľ opti-
malizovať trasy a techniku 
zvozu odpadu pre minima-
lizáciu počtu najazdených 
kilometrov a redukovanie 
emisii vypúšťaných vo-
zidlami. „Pokles spotreby 
nafty na tonu zozbierané-
ho komunálneho odpadu 
na 5,56 litra,“ píše sa vo vý-
konnostných ukazovateľov. 
V roku 2019 bol na úrovni 
6,07 litra.
 OLO má v tomto roku 
spustiť aj prvé pilotné ta-
kzvané "reuse centrum", 
kde by si ľudia mohli 
miesto vyhadzovania od-
ložiť či kúpiť použité veci. 
Spustenie centra má byť 
jedna z iniciatív pre pod-
poru prechodu na cirku-
lárne odpadové hospodár-
stvo. 

 (tasr, red) Rudolf Kusý: Chceme spravodlivý vianočný 
príspevok pre vdovy a vdovcov!
BRATISLAVA – Spôsob, 
akým vláda seniorom 
vypláca vianočný príspe-
vok, je nespravodlivý a 
neférový ku vdovám a 
vdovcom. Upozorňuje na 
to starosta bratislavské-
ho Nového Mesta Rudolf 
Kusý, ktorý kandiduje na 
poslanca za stranu Dobrá 
voľba. Vychádza pritom z 
pravidelných stretnutí „v 
teréne“, kde od senio-
rov počúva, že vianočný 
príspevok je často iba 
symbolický a rozhodne 
nestačí na zlepšenie ťaž-
kej situácie aspoň pred 
Vianocami. „Je bolestivé 
počúvať, ako tie drobné 
nestačia na kúpu dar-
čekov, bohatšiu štedrú 
večeru, či nákup potreb-
ných liekov,“ upozorňuje 
Rudolf Kusý. 

Férový vianočný prí-
spevok pre všetkých? 
Zabudnite! Vláda ubli-
žuje najmä vdovám.
Rudolf Kusý a Dobrá 
voľba rozbehli petíciu 
za spravodlivé dôchod-
ky.
 Čo je dôvodom ne-
spravodlivosti voči 
vdovám a vdovcom? 
Dôchodcovi, ktorý má 
manžela či manželku, sa 
vianočný príspevok vyrá-
tava podľa výšky starob-

ného dôchodku. Vdove 
alebo vdovcovi sa však 
suma vianočného prí-
spevku vypočíta zo súčtu 
starobného a vdovské-
ho dôchodku, a preto je 
príspevok výrazne nižší, 
alebo aj žiadny. 
 Pani Jolana z Bratisla-
vy to vidí takto: Nielenže 
som prišla o manžela, 
ktorý mi bol oporou. Nie-
lenže „ťahám“ domác-
nosť z jedného príjmu 
namiesto dvoch. Nielen-
že manžel (pochopiteľ-
ne) nedostane vianočný 
príspevok. Ale ešte som 
aj ako vdova potresta-
ná tým, že prichádzam 
o viac než polovicu prí-
spevku.

Rudolf Kusý: Spravod-
livé riešenie pre vdovy 
a vdovcov je jednodu-
ché
 Rudolf Kusý tvrdí, že 
riešenie nespravodlivé-
ho výpočtu vianočného 
príspevku je jednoduché. 
„Rovnaký vianočný prí-
spevok pre vdovy, vdov-
cov a ľudí, ktorí manžela, 
či manželku majú. Ako na 
to? Vianočný príspevok 
sa bude počítať výlučne 
zo starobného dôchod-
ku.“
 Bude zachovaná soli-
darita – ľudia s vysokými 
dôchodkami dostanú niž-
ší alebo žiadny vianočný 
príspevok, ale zároveň 

vdova alebo vdovec ne-
budú znevýhodnení. 
Budú mať rovnaký via-
nočný príspevok, akoby 
svojho partnera mali.
 Všetci seniori si zaslú-
žia rovnaký, spravodlivý 
a najmä ľudský prístup. 
Rudolf Kusý preto vyhla-
suje petíciu za Férový 
vianočný príspevok, kto-
rý zrovnoprávni vdovy 
a vdovcov s ľuďmi, ktorí 
manžela, či manželku 
majú. Cieľom je, aby 
vdovy a vdovci získali 
spravodlivý, teda vyšší 
vianočný príspevok už v 
tomto roku.

UNB plánuje parkovisko pred 
nemocnicou už tento rok

Univerzitná ne-
mocnica Brati-
slava (UNB) pred-

pokladá, že parkovacie 
miesta v blízkosti Ne-
mocnice sv. Cyrila a Me-
toda na Antolskej ulici v 
bratislavskej Petržalke 
sa podarí sprevádzko-
vať v roku 2020.
 Od 2. januára sa projekt 

nachádza v Informačnom 

portáli rezortu Minister-

stva životného prostredia 

(MŽP) SR, kde návrh vý-

stavby môže verejnosť pri-

pomienkovať. Pribudnúť 

má 199 parkovacích miest 

za sumu približne 1,6 mi-

lióna eur. "Predpokladaný 

termín sprevádzkovania 

parkovacích miest v blíz-

kosti Nemocnice sv. Cyrila 

a Metoda je plánovaný ten-

to rok.

 Pri každej výstavbe mu-

síme postupovať v rámci 

legislatívy a rovnako sa 

musíme riadiť zákonom 

verejného obstarávania, sa-

mozrejme, výstavba parko-

vacích miest pre pacientov 

UNB je prioritou," uviedla 

pre TASR hovorkyňa UNB 

Eva Kliská. Podľa jej slov 

robí UNB všetky potrebné 

kroky na začatie výstavby, 

v súčasnosti sa realizujú 

stretnutia s Mestskou čas-

ťou Petržalka a Magistrá-

tom hlavného mesta SR, 

kde sa určí ďalší postup.

UNB a hlavné mesto Bra-

tislava si vymenili pozem-

ky v hodnote viac ako 15 

miliónov eur ešte koncom 

septembra. Ukončili tak 

takmer 20-ročný spor. 

UNB získala pozemky na 

Antolskej ulici v Petržalke 

a mesto pozemky v zóne 

jazera Rohlík v bratislav-

skom Ružinove.

 Bezplatné parkovisko 

vrátane chodníkov a prí-

stupových komunikácií sa 

má rozprestierať na ploche 

viac ako 6500 štvorcových 

metrov. Využívať ho budú 

môcť pacienti, návštevníci 

aj zamestnanci nemocni-

ce. Vo večerných hodinách 

môžu toto parkovisko vyu-

žívať aj obyvatelia Petržal-

ky, ako i návštevníci jazera 

Draždiak.

(TASR, foto BK)
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Napísali ste nám
Budova na Kramároch roky chátra a 
je dlhodobo obývaná bezdomovcami

Chcel by som nahlásiť 
roky neriešený problém 
v bezprostrednej blízkos-
ti Nemocnice akad. L. 
Dérera (Kramáre). Na-
chádza sa tam totiž bý-
valá budova riaditeľstva 
nemocnice - súpisné č. 
11814, na parcele 5435/7. 
Budova roky chátra a je 
dlhodobo obývaná bez-
domovcami. V budove sa 
na zemi voľne povaľujú 
polámané kusy azbesto-
vých obkladov, z ktorých 
sa do ovzdušia vysoko 
pravdepodobne uvoľňujú 
rakovinotvorné azbestové 
vlákna. Bezdomovci do 
budovy neustále prináša-
jú odpadky a nakradnuté 
veci, vykonávajú potrebu 
na chodbách alebo vonku 
pred budovou (rovno pod 
nemocnicou) a užívajú 
omamné látky. Zdôraz-
ňujem, že predmetná 
budova sa nachádza iba 
30 metrov od budovy kli-
niky a pôrodnice. Nedáv-
no bol síce hlavný vchod 
zabednený OSB doskami, 

avšak bezdomovci do bu-
dovy naďalej vnikajú cez 
nezabezpečené okná. Text 
zverejnili na portáli Odkaz 
pre starostu.

 čitateľ Filip  
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Developer spúšťa tretiu etapu Bory Bývania, plánuje už aj štvrtú

V novej mestskej 
štvrti Bory sa v 
súčasnosti pri-

pravuje tretia etapa 
projektu Bory Bývanie. 
Podľa developera, má 
ponúknuť kvalitnú ar-
chitektúru od ateliéru 
Vallo Sadovsky Archi-
tects a priamo nadviaže 
na úvodnú prvú fázu, 
ktorá je v súčasnosti už 
dokončená.
 V rámci nej sa plánu-

je výstavba 357 bytov v 

ôsmich bytových domoch. 

Projekt už disponuje prá-

voplatným územným roz-

hodnutím a v súčasnosti je 

v procese získania staveb-

ného povolenia. Začiatok 

výstavby je plánovaný na 

prvý kvartál 2020. Infor-

muje o tom developer Pen-

ta Real Estate. 

  „Tretia etapa Bory 
Bývania ponúka štýlo-
vé a moderné bývanie 

v ôsmych bytových 
domoch, obkolesené 
množstvom zelene a 
kvalitným verejným 
priestorom s ústred-
ným lineárnym parkom, 
popretkávaným detský-
mi ihriskami i fi tness 
plochou v blízkosti Ma-
lých Karpát. Centrálna 
časť je bezpečná pre 
obyvateľov i malé deti 
vďaka oddeleniu auto-
mobilovej dopravy, kto-
rú sme umiestnili len 
po obvode novej štvr-
te,“ uviedli Silvia Rosíková 

a Mateja Vonkomerová, 

architektky v ateliéri Vallo 

Sadovsky Architects. 

 Jeden až 4-izbové byty 

sa budú nachádzať v 6 

chodbových bytových  do-

moch so štyrmi až piatimi 

podlažiami. Navrhnuté sú 

aj dva sekciové domy so 

šiestimi podlažiami. Všet-

ky bytové domy budú mať 

jednopodlažné podzemné 

garáže s pivničnými kob-

kami. Celkovo má vznik-

núť 488 parkovacích miest, 

z toho 320 vonkajších a 168 

vnútorných. Projekt počí-

ta aj s verejným parkom s 

rozlohou viac ako 8 500 m2, 

ktorého úpravy sú založené 

na kombinácii chodníkov, 

zelene, detských ihrísk, la-

vičiek a voľných priestorov. 

 V novej mestskej štvrti 

Bory sa už aktuálne nachá-

dza aj nákupno-zábavné 

centrum Bory Mall a via-

cero veľkých obchodných 

prevádzok. V rámci Borov 

Penta stavia aj Nemocnicu 

novej generácie pre všet-

kých obyvateľov Bratislavy. 

Prvá etapa projektu Bory 

Bývanie je dokončená, 2. 

etapa je aktuálne vo vý-

stavbe. K 4. etape projektu 

sa momentálne pripravuje 

projektová dokumentácia 

pre získanie potrebných 

povolení. Projekt v rámci 

prvých štyroch etáp pri-

nesie do lokality viac ako 

1000 bytov. 

(red, vizualizácia: Penta 

Real Estate)
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Plesová sezóna v roku 2020: Kedy a kam ísť na ples či bál v Bratislavskom kraji?

Aj v tomto roku sa 
už naplno roz-
bieha plesová 

sezóna 2020. Vybrali 
sme pre vás niektoré 
plesy a bály v Bratisla-
ve i v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. 
Podujatia priebežne 
dopĺňame na našom 
webe, ak viete o ďal-
ších, dajte nám prosím 
vedieť.

DÚBRAVSKÝ 
FAŠIANGOVÝ PLES

Aj tento rok Vás pozývame 

na Dúbravský fašiangový 

ples 2020, ktorý sa koná 

pod záštitou starostu Mar-

tina Zaťoviča. Ples bude v 

štýle "Magický večer". Mo-

deruje Lenka Debnárová. 

V programe vystúpia: Fly 

Sue, Starmánia originál, 

DJ, Klnka, TK Danube. 

Nebude chýbať ani TOM-

BOLA.

Oblečenie: Dress code

DÁTUM: 15. 2. 2020 - 

19:00

Prešporský bál 2020 
(predtým Bratislavský 
bál)

PREŠPORSKÝ BÁL 
2020 sa uskutoční 8. feb-

ruára 2020 (sobota) o 20.00 

v historickej budove brati-

slavskej Reduty. Cena líst-

kov: Hlavná sála 330 EUR, 

Divadelná sála 290 EUR, 

Balkón 230 EUR. Vstupen-

ky si môžete rezervovať na 

adrese  rezervacie@pres-

porskybal.sk, Slávnostný 

program je spojený s odo-

vzdávaním Ceny Júliusa 

Satinského – „Bratislavská 

čučoriedka“.

51. bál Záhorákú
Dátum: 1. február 2020 

19:00, DK Zrkadlový Háj. 

V DK Zrkadlový háj sa 

stretnú v Bratislave už po 

51-ty krát všetci zanietení 

rodáci a priatelia Záhoria. 

Na privítanie a do tanca 

bude hrať, spievať a tanco-

vať cimbalová muzika sú-

boru Čečinka, až do rána 

"bíuého" budú hrať skupiny 

Zajačkovci s Karolom Ma-

lým, Malá dychová hudba 

Rubín zo Skalice a zlatým 

klincom programu bude 

spevák Robo Kazík Príďte, 

zasmejete sa, zatancujete 

si, zabavíte sa v spoločnosti 

priateľov a známych – ne-

oľutujete! Richtár Toňi Gút 

a emeritná richtárka Marí-

na Kráľovičová.

Bratislavský Burlesque 
Bál 2020

Dátum: 1. 2. 2020 / Hotel 

Carlton

Bratislavský Burlesque Bál 

je charitatívny plesový ve-

čer. Pozývame vás sa zaba-

viť pod maskou burlesque 

a zažiť výnimočný plesový 

večer, trochu inak. Vypo-

čuť si tento ročník môžete 

úžasné spevácke vystúpe-

nia Celeste Buckingham, 

Cigánskych Diablov, Mar-

tina Haricha a skvelého 

huslistu Filipa Jančíka. O 

atmosféru večera sa po-

stará skvelá moderátorka 

FUN rádia, Mária Zelino-

vá a moderátor Binďo z 

rádia VIVA. Ani tento rok 

nebude chýbať exkluzívna 

fashion show, bohatá tom-

bola, elegantný burlesque 

striptíz, mnoho zábavných 

tanečných vystúpení, hu-

dobná skupina počas celej 

noci a DJ. Povzbudzujeme 

všetkých hostí, aby sa pri-

pojili obliekaním, spôso-

bom vyjadrujúcim svoju 

vlastnú zmyselnosť, aby 

sa nasmerovali k duchu 

Burlesque, a to ženskosti, 

sexuality a extravagancie. 

Začíname o 19:00 hod. v 

nádherných priestoroch 

hotela Carlton v Bratislave. 

Výťažok bálu bude venova-

ný nadácii ,,Deťom s rako-

vinou“.

VIP Ples 2020 Podunaj-
ské Bikupice - 5. ročník

Dňa 15. 2.2020 od 19-tej 

hod., Club Hron - Bratisla-

va, Dudvážska 5. 

PLES 
Vychodniarov 2020

8. februára 2020 @ 19:00 - 

22:00, DoubleTree by Hil-

ton, Trnavska cesta 27/A 

Bratislava.

The Beatles Ples

So 9. február 2019, 19:00 

hod.

Holiday Inn BratislavaBaj-

kalská 748/25A, Bratislava

Chceli by ste sa aspoň na 

chvíľu ocitnúť na koncerte 

Th e Beatles, uprostred 60. 

rokov, v dobe vrcholiacej 

Beatlemánie? Vaše želanie 

sa môže splniť. Hity ako 

Help!, Yellow submarine, 

Twist&Shout, Yesterday, 

Hey Jude a mnoho ďalších 

zaznejú v podaní Th e Bac-

kwards – dvojnásobných 

víťazov medzinárodného 

Beatlefestu v New Yorku. 

Celosvetovo najvernejší 

interpreti legendárnych 

Th e Beatles Vás roztancujú 

na tradičnom plese hotela 

Holiday Inn Bratislava dňa 

9. 2. 2019 o 19:00 hod.

Ekumenický ples

8. 2. 2020, Kultúrny dom 

Modra

Ekumenický ples je radost-

nou oslavou a plesaním nad 

krásou a plnosťou života, 

ktorý nám ako dar dáva 

náš Kráľ a Stvoriteľ, nebes-

ký Boh. Ekumenický ples 

organizuje skupina ľudí 

z rôznych kresťanských 

cirkví a pozýva každého, 

bez ohľadu na cirkevné po-

zadie alebo vierovyznanie.

Vstupné 37€, viac informá-

cií na: ekumenickyples.sk

MEDICKÝ PLES 2020

1. február 2020, Incheba 

Bratislava

Ples Seniorov 
Bratislavského kraja

Dátum: 21. 2.2020, čas: 

18:00, Miesto: INCHEBA 

EXPO ARÉNA Bratislava

Prvý reprezentačný 
ples účtovníkov 2020
Prvý reprezentačný ples 

účtovníkov organizujeme 

v hoteli Saff ron v Bratisla-

ve, dňa 8. 2. 2020. Viac info 

tu: https://www.zusk.sk/

ples/ Začiatok podujatia: 

8. 2. 2020 18:00:00, ko-

niec podujatia: 9. 2. 2020 

3:00:00

Pezinský bál 2020

Všetkých by sme touto ces-

tou radi pozvali na druhý 

ročník Pezinského bálu. 

Pezinský bál sa uskutoční 

1. februára 2020 v Dome 

kultúry v Pezinku. Hudob-

ných hostí, ktorí vás budú 

zabavať počas bálu, oslo-

vujeme :) Súčasťou Pezin-

ského bálu bude ponuka 

vín od miestnych vinárov, 

bufet a fotokútik. Stránka 

podujatia https://bal.kar-

patskamuska.sk

Casino night ples
Už počujete zvuk rulety a 

kariet dopadajúcich na hra-

cí stôl? Nemusíte cestovať 

ďaleko, aby ste zažili pravú 

atmosféru kasína. 1. febru-

ára 2020 sa hotel Holiday 

Inn Bratislava premení na 

luxusné kasíno, z ktorého 

sa odchádza až skoro ráno. 

Pripravte sa na plesovú 

noc plnú zábavy, skvelého 

programu a nezabudnuteľ-

ných zážitkov. Noblesným 

plesovým večerom Vás 

bude sprevádzať sloven-

ský James Bond – Martin 

Šmahel. Casino ples okore-

nia krásne ženy z Bratisla-

va Burlesque. V honosných 

kostýmoch, ktoré pošteklia 

vašu predstavivosť, pred-

vedú dych berúcu show 

plnú ženskosti a pôvabu. 

Čaká na Vás strhujúca ma-

gická show v podaní Radka 

Bakalářa, najvyhľadávanej-

šieho a najuznávanejšieho 

kúzelníka novej generácie. 

O skvelú hudobnú zábavu 

sa počas plesu postará zná-

ma slovenská kapela Peter 

Bič Project. Svoje fenome-

nálne umenie predvedie 

talentovaný gitarista Dávid 

Bílek. Tešiť sa môžete na 

tombolu s lákavými pre-

kvapeniami a hlavnú cenu 

– letecký zájazd pre 2 oso-

by s CK Hydrotour.

Cena vstupenky: 69 EUR/

osoba

Fragolino ples 2020

Istra centrum Bratislava

Príjmite pozvanie na 1. 

ročník Fragolino plesu kto-

rým nás prevedie moderá-

tor večera Richard Vrablec, 

čaká Vás večer plný hudby 

v podaní kapely Avenue a 

ľudovej hudby Andreja Zá-

horca. O pestrý program 

sa postará David Bílek a Fly 

Sui, máte sa na čo tešiť :) 

Neobíde Vás ani zaujíma-

vá tombola...hlavná cena je 

víkendový pobyt vo Vyso-

kých Tatrách. Bližšie infor-

mácie: info@fragolinocui-

sine.sk alebo na 0904 580 

886 Marek Ryšánek. Za-

čiatok podujatia: 1. 2. 2020 

19:00:00, Koniec podujatia: 

2. 2. 2020 3:30:00.

Bál Nebál 2020

8. 2. GAUDIUM Limbach

Srdečne Ťa pozývame na 

4 ročník slávnosti bytostí 

Zeme a Neba, BÁL NE-

BÁL 2020 – Oslava Života. 

Milé priateľky a priatelia, 

kamaráti a známi, opäť sa 

blíži priestor plný stretnu-

tí a spontánneho tanca. A 

tak milé ženy a muži…víly 

a elfovia, bytosti živlov a 

sveta fantázie i šamani a 

kráľovné, vytiahnite svoje 

najkrajšie šaty, topánky a 

šerpy a poďme si spolu za-

tancovať, pozdieľať, osvet-

liť tmavé dni a pobaviť sa – 

slávnostne a plesovo – ale 

stále „po našom“ a aj tento-

raz BEZ detí.

Ples Hotela TATRA 2020

Preneste sa s nami v čase do 

roku 1930 a oslávme spolu 

90-te výročie založenia ho-

tela. Pozývame vás na vý-

ročný ples HOTELA TAT-

RA, ktorý sa bude konať už 

tradične v priestoroch ho-

tela 8. februára 2020. Tešiť 

sa môžete na exkluzívnu 

4-chodovú večeru, bohatý 

hudobný program: súťaž o 

vecné ceny, fotografovanie 

a množstvo zábavy. Celý 

večer bude sa bude niesť 

v štýle zlatých čias pro-

hibície a kabaretu, preto 

nepremeškajte príležitosť 

jedinečného zážitku a kúp-

te si svoj lístok už teraz za 

cenu 79Eur. Vstupenky si 

môžete rezervovať na tel. 

čísle +421 2 592 72 115 ale-

bo priamo na našom webe: 

www.hoteltatra.sk. Začia-

tok podujatia: 8. 2. 2020 

19:00:00, koniec podujatia: 

9. 2. 2020 4:00:00
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Speváčka Anka Repková: Hudba je liečivá a spája. Určite by sme mali viac povzbudzovať k spievaniu

So speváčkou a 
Bratislavčankou 
Ankou Repkovou 

sme sa pozhovárali o 
jej aktivitách v minulom 
roku a o plánoch do bu-
dúcnosti. 

Aj tento rok si uspo-
riadala krásny koncert 
na Hlavnom námestí, 
dala si dokopy 55-člen-
ný zbor, tvoje pozva-
nie prijala vynikajúca 
speváčka hviezda Bro-
adwaya a semifi nalist-
ka „Amerika má talent“ 
Moya Angela... Čo všet-
ko musí človek urobiť 
preto, aby sa podaril 
takýto koncert so za-
hraničnou speváčkou a 
nemyslíš si, že podob-
ných podujatí je v Bra-
tislave málo...?
 Všetko začína oslo-
vením hosťa. Nasleduje 
zladenie termínov, doha-
dovanie spoluprác. V pr-
vom rade s BKIS, keďže na 
koncert zabezpečovali ná-
mestie, pódium, ozvučenie 
a osvetlenie. Ďalej so Sta-
rým Mestom, ktoré nám 
poskytlo priestory Pistori-
ho paláca na workshop aj 
skúšky s kapelou.

 No a potom prišlo na 
rad oslovovanie ďalších 
partnerov, muzikantov, 
predaj vstupeniek na wor-
kshop, pripravovanie dra-
maturgie koncertu, skúšky 
s kapelou, mediálna pro-
pagácia… Boli to 3 mesia-
ce intenzívnej práce, ale 
výsledok jednoznačne stál 
za to. Bol to nezabudnu-
teľný zážitok! Takéto veľké 
koncerty so zahraničnými 
hviezdami a navyše ešte s 
voľným vstupom tu často 
nemávame. Je to dosť otáz-

ka fi nancií a nadšenia. Pre-
to som vďačná za každého 
partnera a tiež účastníka 
workshopu, ktorý k rea-
lizácii koncertu prispel. 
Určite by bolo super, keby 
sme podobných koncertov 
mali v Bratislave viac. Ne-
myslím si však, že by to u 
nás kultúrou nežilo.

Okrem toho, že si spe-
váčka, si aj hlasová 
koučka a venuješ sa aj 
ľuďom z "ulice" pro-
stredníctvom tvojho 

zboru „Spievanie nás 
baví“. Spev je dar od 
Boha a je to univerzál-
ny dorozumievací pro-
striedok, ktorý zasiah-
ne najmä dušu. Ako 
vnímaš možnosti Bra-
tislavčanov venovať 
sa, hoci len amatérsky, 
spevu? Nemal by v na-
šom meste znieť spev 
na "každom rohu"...?
 Keď som v roku 2015 
žila a pôsobila v Londýne 
v miestnom zbore, spievala 
som s ním aj ako sólistka 
na viacerých podujatiach. 
V Londýne som mala po-
cit, že tam spieva naozaj 
každý.
 Nezáležalo na veku ani 
zdravotnom stave. Spievali 
všetci od detí po seniorov, 
ľudia na vozíkoch… Veľ-
mi sa mi to páčilo. Môj 
zbor som sa preto roz-
hodla vytvoriť ako bezpeč-
ný priestor na spievanie 
pre všetkých bez rozdielu 
veku, či momentálnej spe-
váckej úrovne. Aj preto do-
ňho nerobím konkurz. Má 
ísť o čistú radosť, príjemnú 
aktivitu po práci. Skúšame 
každý utorok od 17:45 v 
Zichyho paláci. Zamerala 
som sa na dospelých, pre-

tože v Bratislave nemajú 
veľa takýchto možností. 
Hudba je liečivá a spája. 
Určite by sme mali viac 
povzbudzovať k spievaniu. 
Veď spievať môže každý. 
Nie je to len pre profesio-
nálov.

Na tvojom CD Som 
pravdivá, je aj meditá-
cia Uzdravenie. Povedz 
čo ťa motivovalo dať 
niečo také na profi lovú 
platňu?
 Moji rodičia sa venova-
li meditáciám, a tak som 
k nim bola prirodzene ve-
dená už od malička. Počas 
tvorby môjho posledného 
albumu „Som pravdivá“ 
som veľa meditovala, pre-
tože som sa túžila lepšie 
spoznať. Objaviť v sebe 
to, kto som a čo môžem 
svojou tvorbou odovzdať, 
čím môžem prispieť. Pre-
chádzala som si veľkou 
vnútornou transformáciou 
a boli to práve meditácie, 
ktoré mi počas tejto cesty 
veľmi pomáhali. Keď som 
sa počas jednej spýtala, čo 
by som ešte mala poslu-
cháčom CD odovzdať, pri-
šla mi odpoveď, aby som 
naň ho zaradila meditáciu. 

Tak som vytvorila riadenú 
meditáciu zameranú na 
uzdravenie vzťahu so se-
bou samým a s ostatnými 
ľuďmi a znásobenie lásky 
k sebe a k ostatným živým 
bytostiam a prírode. Lás-
ka uzdravuje a každý z nás 
potrebuje byť ľúbený a ľú-
biť.

Čo v súčasnosti robíš? 
Na čom pracuješ a kde 
ťa môžu tvoji priaznivci 
v budúcnosti vidieť a 
počuť?
 Pracujem na dokon-
čení nového videoklipu k 
piesni Jarná. Po koncerte 
som mala výbornú odo-
zvu na jednu z mojich no-
vých piesní - Th ank you, 
a tak som sa rozhodla, že 
ju nahrám. Pokračujem s 
učením spevu, vedením 
zboru a hlasových kurzov. 
Budem tiež pokračovať s 
„Otvor svoj HLAS tour“, 
ktorú som začala pred le-
tom. Všetky moje koncerty 
a aktivity priebežne zverej-
ňujem na svojom webe an-
karepkova.sk.

(rl)
Foto:Peter Frolo

Výstava Bienále ilustrácií Bratislava sa tešila 
z rekordného počtu návštevnosti

Hoci výstavy vý-
tvarných diel 
nepatria na Slo-

vensku k tej kategórii 
kultúrnych podujatí, 
ktoré by lámali rekordy 
v počte návštevníkov, 
27. ročník prehliadky 
originálov ilustrácií 
kníh pre deti a mládež 
Bienále ilustrácií Brati-
slava (BIB) bola výnim-
kou a tešila sa mimo-
riadnej návštevnosti. 
 Ako informovala Jana 
Motyčková z BIB, niet po-
chýb o tom, že najväčší po-
diel na jej zvýšení návštev-
nosti podujatia malo jeho 
nové miesto – Bratislavský 
hrad. Jeho nádherné veľko-
lepé priestory totiž lákali 
nielen domácich, ale i za-

hraničných návštevníkov 
hlavného mesta.
 „Zo Slovenska na BIB 
tradične prichádzali škol-
ské skupiny, ktoré tvorili 
najpočetnejšiu skupinu 
návštevníkov. V roku 2019 
nás veľmi príjemne prekva-
pil veľký záujem hostí zo 
zahraničia. Okrem toho, že 
boli nadšení prekrásnymi 
priestormi hradu, prichá-
dzali informovaní a vedeli, 
čo je BIB a akú má na Slo-
vensku tradíciu,“ uviedla 
vedúca sekretariátu BIB 
Viera Anoškinová.
 Generálna komisár-
ka BIB Zuzana Jarošová a 
predsedníčka Medziná-
rodného komitétu BIB do-
dala: „Od začiatku konania 
Bienále ilustrácií Bratislava 

sme v roku 2019 zazname-
nali skutočne rekordný po-
čet návštevníkov“. Tí podľa 
informácií BIB prekonal 
30-tisícovú hranicu náv-
števnosti.
 BIB patrí medzi podu-
jatia, ktoré si svojou vy-
sokou úrovňou a kvalitou 
prezentovaných diel reno-
movaných umelcov z celé-
ho sveta získalo medziná-
rodné uznanie a prestíž a 
aj vďaka nemu je Bratislava 
známa ako mesto ilustrácie 
pre deti a mládež. Výstava 
Bienále ilustrácií Bratislava 
bola na Bratislavskom hra-
de sprístupnená do prvej 
januárovej nedele 5. 1. 
2020.

(red, foto: BIB)

V ZOO Bratislava sa narodilo 
na konci roka 2019 niekoľ ko mláďat

Od októbra do 
polovice decem-
bra sa v brati-

slavskej zoologickej 
záhrade narodili mlá-
ďatá Informovala o tom 
informovala Zuzana 
Chalupová z oddelenia 
vzdelávania a marketin-
gu ZOO Bratislava.
 Antilope sa v októbri 

narodili dvojvaječné dvo-

jičky, v decembri aj sam-

ček. "Antilopa nilgau je 

najväčšia ázijská antilopa, 

ktorá sa prirodzene vy-

skytuje v trávnatých ob-

lastiach Indie, Nepálu a 

Pakistanu," povedala Cha-

lupová. Oryxom sa podľa 

nej v zoo darí veľmi dobre. 

Dôkazom toho je aj niekoľ-

ko odchovov ročne. 

 V októbri sa oryxovi 

narodilo štvrté tohtoročné 

mláďa, samček. V decem-

bri sa zase narodila sa-

mička. „Vo voľnej prírode 

boli oryxy začiatkom 70. 

rokov 20. storočia násled-

kom nadmerného lovu vy-

hubené. Vďaka chovným 

záchranným programom 

a postupnému navráteniu 

jedincov zo zoologických 

záhrad do voľnej prírody sa 

podarilo divoké populácie 

stabilizovať,“ konštatova-

la Chalupová s tým, že od 

roku 2011 patrí oryx do 

kategórie medzi zraniteľné 

druhy. Dikdiky mali v prie-

behu roka niekoľko mlá-

ďat. Chalupová uviedla, 

že sú to malé bylinožravé 

zvieratá a v zoo ich môžu 

návštevníci vidieť, ako sa 

naháňajú alebo odpočíva-

jú v tráve. Malý gibon sa 

narodil rodičom Olivero-

vi a Banny 19. novembra. 

Pracovníci zoo zatiaľ ne-

vedia určiť pohlavie mlá-

ďaťa. Chalupová vysvetlila, 

že mláďa gibona po roku 

zmení farbu na čiernu. Ak 

je to samec, tak mu čierna 

farba ostane po celý život. 

Ak je to samička, tak sa v 

období dospievania pre-

farbí na krémovo. Ako 

priblížila Chalupová, te-

hotenstvo u sitatungy trvá 

približne 240 dní a roz-

množujú sa počas celého 

roka. „Počas suchého ob-

dobia porodí samica jedno, 

výnimočne dve mláďatá. 

Dňa 26. novembra a 1. de-

cembra 2019 pribudli malé 

prírastky, dve samičky,“ do-

dala. 

(tasr, red, 

foto: ZOO Bratislava)
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Prihláste projekty do regionálnej dotačnej schémy

Projekty z oblasti 
kultúry, turizmu, 
mládeže, špor-

tu, rozvoja vidieka a 
životného prostredia 
sa môžu uchádzať o 
fi nančnú podporu z je-
dinečnej Bratislavskej 
regionálnej dotačnej 
schémy pre rok 2020. V 
aktuálnom ročníku roz-
delí bratislavská župa 
takmer 1,2 milióna eur. 
Informoval o tom BSK.

Pre výzvu na predkla-
danie žiadostí o poskyt-
nutie dotácií na podporu 
mládeže je na rok 2020 
vyčlenených 51 000 eur a 
žiadosti je možné predkla-
dať do 21. 1. 2020. Šport
bude v roku 2020 podpo-
rený sumou 289 000 eur. 
Žiadosti je možné predkla-
dať do 21. 1. 2020. Výzva 
na predkladanie žiadostí 
na podporu kultúry na 
rok 2020 je otvorená do 26. 
1. 2020. Projekty sa môžu 
uchádzať o sumu 440 000 
eur. Minimálna výška do-
tácie je 1 000 a maximálna 
8 000 eur. Na podporu 

turizmu je pre rok 2020 
alokovaných 140 000 eur 
s maximálnou výškou do-
tácie 8000 eur.  Žiadatelia 
sa môžu zapojiť do 26. 1. 
2020. Do konca januára 
2020, teda do 31. 1. 2020, 
sa môžu žiadatelia uchá-
dzať o dotáciu na podporu 
životného prostredia 
a rozvoja vidieka v sú-
hrnnej sume 260 000 eur 
a to v troch oblastiach: Ži-

votné prostredie a verejná 
infraštruktúra, pre ktorú je 
vyčlenených 220 000 eur s 
minimálnou výškou pod-
pory 5 000 a maximálnou 
12 000 eur. 
 Dôležité termíny, ako aj 
bližšie informácie o pod-
mienkach, či potrebných 
dokladoch nájde záujemca 
na www.bratislavskykraj.
sk/brds.

(red)

Kraj chce pokračovať v obnove značenia 
cyklistických trás

B
ratislavský samo-

správny kraj (BSK) 

vlani obnovil znače-

nie a cyklistickú infraštruk-

túru na 130 kilometroch, v 

roku 2020 má naplánované 

práce na úseku ďalších 150 

kilometrov trás. Kraj má 

celkovo 966 kilometrov le-

gálne značených cyklotrás.

 Najdlhšou cyklotra-

sou s obnoveným znače-

ním bola medzinárodná 

trasa EuroVelo 6 s takmer 

36 kilometrami. Na trase 

EuroVelo 13 sa údržba do-

tkla úseku v oblasti Gajár 

a Malých Levár, na Záhorí 

okrem iného aj cyklotrás 

medzi Studienkou a Ma-

lackami, Devínskou Novou 

Vsou, Stupavou a Marian-

kou. "V Malých Karpatoch 

je nové značenie v oblasti 

Kamzíka, Modry – Har-

mónie a Bieleho Kríža," 

priblížil predseda BSK Ju-

raj Droba.

 Pribudlo tiež päť veľko-

plošných cykloturistických 

máp a tri nové turistické 

závesné mapy v lokalite 

Červený Kameň, Borinka 

a Pezinok - centrum. Na 

turistických smerovníkoch 

na území Bratislavského 

kraja vyznačená formou 

nálepiek aj tematická tra-

sa Európskej kultúrnej 

cesty sv. Cyrila a Metoda. 

K dispozícii je tzv. story 

mapa, pomocou ktorej si 

turista môže naplánovať 

putovanie po vzácnych 

pamiatkach a unikátnych 

miestach. Existuje aj vo 

forme aplikácie.

(TASR, foto BSK)

v predajniach
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Pred dvomi rokmi som 
si postavil garáž na 
vlastnom pozemku. 
Prístup ku garáži mám 
z verejnej komuniká-
cie, ale medzi verejnou 
komunikáciou a mojím 
vjazdom do garáže je 
úzky pás pozemku, 
ktorý kúpil jeden pán 
a teraz nastali problé-
my. Žiada, aby som si 
pozemok odkúpil, ale 
za cenu, ktorú pova-
žujem za vysokú. Dal 
mi ultimátum, že ak si 
pozemok do určitého 
času neodkúpim, bude 
mi brániť vo vjazde do 
garáže. Má právo mi 
znemožniť prístup do 
garáže? 
 Problém, ktorý ste po-
písali je možné posúdiť z 
viacerých hľadísk. Na jed-
nej strane sú všeobecné 
práva vlastníka predmet 
svojho vlastníctva držať, 
užívať, požívať jeho plody 
a úžitky a nakladať s ním 
(§123 Občianskeho zá-
konníka). Tieto práva má 
ako majiteľ pozemku cez 
ktorý vchádzate do svo-
jej garáže a rovnako máte 
tieto práva aj vy ako vlast-
ník stavby. Na druhej stra-
ne, na to, aby ste vy mohli 
užívať svoje vlastníctvo 
musíte v určitej miere 
obmedziť vlastníctvo inej 
osoby. Preto je potrebné 
na to, aby ste mohli pre-
chádzať cez pozemok iné-
ho vlastníka mať zriadené 
právo vecného bremena 
spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu cez 
cudzí pozemok. Vecné 
bremená patria do okru-
hu vecných práv k cudzím 
veciam a ich podstatou je 
obmedzenie vlastníka ne-
hnuteľnej veci v prospech 

niekoho iného tak, že je 
povinný niečo strpieť, nie-
čoho sa zdržať alebo nie-
čo konať. Vecné bremená 
vznikajú písomnou zmlu-
vou, na základe závetu v 
spojení s výsledkami kona-
nia o dedičstve, schválenou 
dohodou dedičov, rozhod-
nutím príslušného orgá-
nu alebo zo zákona. Právo 
zodpovedajúce vecnému 
bremenu možno tiež na-
dobudnúť výkonom práva 
(vydržaním). Na nadobud-
nutie práva zodpovedajú-
ceho vecným bremenám je 
potrebný vklad do katastra 
nehnuteľností. 
 Vo Vašom prípade je 
nepochybne najistejším 
riešením odkúpenie po-
zemku, cez ktorý vchádza-
te do garáže. Nadobudnu-
tím vlastníckeho práva k 
pozemku by ste si trvale 
zabezpečili bezproblémo-
vý vjazd. Ak je problémom 
cena, odporúčam pokúsiť 
sa ešte rokovaním dosiah-
nuť zníženie ceny a možný 
kompromis.  V prípade, že 
sa nedohodnete na predaji 
pozemku, cez ktorý pre-
chádzate do vašej garáže, 
je potrebné zriadiť vecné 
bremeno práva prechodu 
a prejazdu cez pozemok. 
Opäť máte možnosť pí-
somnou dohodou zriadiť 
vecné bremeno, pravdepo-
dobne za určitú náhradu. 
Ak by ste sa nedokázali s 
vlastníkom pozemku do-
hodnúť, do úvahy vo Va-
šom prípade prichádza 
aj aplikácia ustanovenia 
§151o ods. 3 Občianskeho 
zákonníka spočívajúceho 
v tzv. práve cesty. Ak nie 
je vlastník stavby zároveň 
vlastníkom priľahlého po-
zemku a prístup vlastníka k 
stavbe nemožno zabezpe-

čiť inak, súd môže na ná-
vrh vlastníka zriadiť vec-
né bremeno v prospech 
vlastníka stavby spočí-
vajúce v práve cesty cez 
priľahlý pozemok. Ďal-
šou možnosťou je pre-
skúmať, či nie sú splnené 
podmienky pre vydržanie 
práva zodpovedajúceho 
vecnému bremenu, čo z 
popisu situácie v ktorom 
uvádzate, že právo vjazdu 
vykonávate len dva roky 
pravdepodobne nenasta-
lo. 
 Odporúčam preto 
rokovať s vlastníkom po-
zemku o všetkých mož-
nostiach riešenia prob-
lému v snahe vyhnúť sa 
jednostranným krokom, 
ktoré by vyhrotili situáciu 
a skomplikovali užívanie 
vašej garáže. Zároveň si 
môžete pripraviť kvalifi -
kované podanie na súd 
s návrhom na zriadenie 
vecného bremena.

Budúcnosť schátraného amfi teátra pod 
hradom Devín ostáva nejasná

Bu d ú c n o s ť 
schátraného am-
fi teátra na Slo-

vanskom nábreží pod 
hradom Devín v Bra-
tislave je naďalej ne-
jasná. V prípade tohto 
objektu je totiž naďalej 
aktuálne súdne kona-
nie.
 Bývalé vedenie mesta 
v roku 2017 deklarova-
lo, že chce vrátiť do tohto 
objektu život a obnoviť v 
ňom kultúru a zároveň ho 
zrekonštruovať. Budova 
stojí na jednom z turistic-
ky najatraktívnejších miest 
na Slovensku, pri sútoku 
Moravy a Dunaja. Amfi -
teáter pod hradom Devín 
je predmetom zmluvy o 
nájme a rekonštrukcii ne-
bytových priestorov, ktorá 
bola uzavretá 28. novem-
bra 1990 so spoločnosťou 
Seafl y na dobu určitú na 
99 rokov. Účelom nájmu je 
zrekonštruovanie priesto-
rov a ich využívanie ako 
reštaurácie, manažérskej 
školy a amfi teátra.
 "V súčasnosti sa usku-
točňuje so spoločnosťou 
Seafl y súdne konanie o 
uložení povinnosti po-
skytnúť súčinnosť vo veci 
rekonštrukcie amfi teátra a 
o platnosť zmluvy o nájme. 
Pokiaľ nebude ukončené 
príslušné súdne konanie 
(prípadne nebude vec vy-
riešená mimosúdne), nie je 
možné v predmetnej veci 
rekonštrukcie amfi teátra 
postupovať ďalej," povedal 
pre TASR hovorca Brati-
slavy Peter Bubla.
 V roku 2017 bývalý 
primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal vyhlásil, že 
predmetom súdneho spo-
ru je to, kto je majiteľom 
a správcom tohto objektu. 

"Mesto tu chce vrátiť život, 
obnoviť kultúru, zrekon-
štruovať javisko, hľadisko 
a realizovať kultúrne pred-
stavenia. S týmto cieľom 
sme sa veľakrát stretli s do-
tknutou spoločnosťou, aby 
sme dorokovali riešenie 
výhodné pre Bratislavu, 
aby sa sem vrátil život. Ne-
darí sa nám to. Spoločnosť 
stále tvrdí, že ona je vlast-
níkom, a nechce s mestom 
ďalej rokovať," povedal.
 Budova na brehu Du-
naja, ktorá je jediným 
zachovaným objektom 
hitlerovskej tretej ríše na 
Slovensku, roky chátra. 
Súdy riešia od roku 2008 
spor iniciovaný švédskou 
spoločnosťou o platnosť 
nájomnej zmluvy ešte z 
roku 1990. Na prvom stup-
ni ho hlavné mesto v roku 
2012 vyhralo, keď Okresný 
súd Bratislava I zamietol 
návrh Seafl y.
 Amfi teáter bol posta-
vený v Devíne po tom, ako 
mestečko po Mníchovskej 
dohode z roku 1938 od-
členili od Československa 
a pripojili administratívne 
k Rakúsku. Ako pripome-
nul v minulosti pre médiá 
historik Štefan Holčík, v 
30. rokoch bolo na území 
tretej ríše rozšírené budo-

vanie zhromažďovacích 
priestorov vo voľnej príro-
de pre veľké masy ľudí, kde 
by bolo možné umocňovať 
myšlienku nadradenosti 
nemeckého národa. Taký-
to areál vznikol i v Devíne.
Budovu, ktorú spravoval sa 
socializmu podnik Reštau-
rácie a jedálne, získalo 
po roku 1989 do správy 
Mestské múzeum, ktoré 
sa ju rozhodlo na 99 rokov 
bezplatne prenajať spoloč-
nosti Seafl y so sídlom v 
Štokholme. Spoločnosť ju 
bola podľa zmluvy povinná 
zrekonštruovať.
 Mestské zastupiteľstvo 
Bratislavy vyhlásilo zmlu-
vu na zasadnutí v marci 
1991 za protizákonnú. 
Žiadosť súkromnej fi rmy o 
odovzdanie objektu v roku 
1995 magistrát odmietol. 
Argumentoval tým, že 
zmluva je od začiatku ne-
platná z dôvodu absencie 
predchádzajúceho súhla-
su mestskej časti. Seafl y 
v minulosti žiadala o to, 
aby bola hlavnému mestu 
uložená povinnosť zabez-
pečiť stavebné povolenie 
potrebné na rekonštrukciu 
objektu.

(TASR, red, foto BK)

NAJBLIŽŠIE DOMÁCE ZÁPASY
Piatok 17.1.2020 | 18:30 h | HC 07 WPC Koliba Detva

Utorok 21.1.2020 | 18:30 h | HC ’05 Banská Bystrica

Piatok 24.1.2020 | 18:30 h | HK Dukla Ingema Michalovce

Nedeľa 26.1.2020 | 17:00 h | DVTK Miskolc

Streda 29.1.2020 | 18:30 h | HK Poprad

Vstupenky v sieti Ticketportal
www.hcslovan.sk
#VerniSlovanu
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