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Bratislava bojuje Bratislava bojuje 
s koronavírusoms koronavírusom

Projekt predĺženia električkovej trate do Borov záleží zrejme od mesta

Bory električku 
rozhodne potre-
bujú, o tom niet 

pochýb. Masívna byto-
vá výstavba v lokalite 
a priľahlých mestských 
častiach, ale taktiež 
stavba novej nemocni-
ce a množstva obchod-
ných prevádzok, si žia-
da zásadné dopravné 
riešenie. 

 Pred mnohými rokmi 
sa v súvislosti s plánmi na 
výstavbu Lamačskej brány 
(dnes Bory), rátalo aj s pre-
dĺžením Saratovskej ulice 
v Dúbravke a priamym 
prepojením tejto novej 
mestskej štvrte s električ-
kou. Tento zámer, ktorý sa 
objavil v médiách v rokoch 
2006-2007 a s ktorým rátal 
aj územný plán hlavného 

mesta, zatiaľ stále čaká na 
svoje naplnenie. Oslovili 
sme spoločnosť Penta, kto-
rá uviedla, že zámer podie-
ľať sa na budovaní verejnej 
infraštruktúry v lokalite 
Bory stále platí.
 V tejto veci podnikol 
developer podľa vlastné-
ho vyjadrenia niekoľko 
konkrétnych krokov. „Čo 
sa týka Saratovskej ulice, 

Penta Real Estate vykúpi-
la pozemky potrebné pre 
realizáciu jej predĺženia, 
obstarali sme projektovú 
dokumentáciu a získali 
územné rozhodnutie na 
projekt, čo nás stálo takmer 
2 milióny eur. Rovnako 
sme s hlavným mestom 
ešte v roku 2018 podpísa-
li zmluvu o spolupráci, na 
základe ktorej získame v 

prospech hlavného mesta 
aj stavebné povolenie a ná-
sledne prevedieme projekt 
na hlavné mesto,“ uviedol 
developer.
 Ako nás ďalej informo-
val, so zástupcami hlav-
ného mesta rokuje o elek-
tričkovej trati, ku ktorej 
obstaral viacero variant-
ných štúdií, ktoré overujú 
jej realizovateľnosť. „Mo-

mentálne čakáme na ďalší 
postup zo strany mesta, 
nakoľko rozhodnutie o ta-
kejto investícii je v kompe-
tencii vedenia mesta Bra-
tislava, či iného verejného 
investora,“

(pokračovanie na str. 2)

Bude z Istropo-
lisu kongresové 
centrum?

Národné a kon-
gresové centrum 
v Bratislave, 

o ktorom hovorila 
v minulých dňoch vlá-
da, by malo byť v Is-
tropolise. Myslí si to 
starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý, ktorý sa 
v stredu 26. februára 
postavil pred túto bu-
dovu a novinárov a 
pripomenul, že vláda 
schválila fi nancie na 
podporu vzniku kon-
gresového centra do 
výšky 60 mil. eur. 
 Ako R. Kusý ďalej pove-
dal, ide podľa neho o doho-
du s kultúrnou iniciatívou, 
ktorá je tvorená Globse-
com a takmer dvoma stov-
kami kultúrnych pracovní-
kov a významných umelcov 
z celého Slovenska. „Pre 
nás je nevyhnutné a žia-
dame, aby nové kultúrne 
centrum vzniklo práve tu, 
kde to má svoju tradíciu 
a kde Bratislavčania a ľu-
dia z celého Slovenska sú 
zvyknutí chodiť, kde je 
výborné miesto z hľadiska 
dopravy a logistiky. Práve 
preto budeme žiadať a žia-
dame vládu SR, aj kultúr-
nu iniciatívu, aby investí-
cia bola zrealizovaná tu, 
v Novom Meste,“ uviedol. 
Rovnako žiada investora 
Istropolisu, aby dal k dis-
pozícii Istropolis, aby tu 
mohlo vzniknúť moderné 
kultúrne centrum. „My 
žiadame, aby sa kultúrna 
iniciatíva za pomoci súhla-
su súčastí samospráv spoji-
la s investorom a aby tu sa 
táto investícia štátu zreali-
zovala, pričom investor dá 
k dispozícii budovu a po-
zemok“. Starosta chce, aby 
celý proces budúcej prípra-
vy projektu bol pod kon-
trolou verejnosti a aby išlo 
o transparentný proces. 
 Oslovili sme aj majite-
ľa Istropolisu, spoločnosť 
Immocap. Jej riaditeľ Mar-
tin Šramko uviedol: „Uve-
domujeme si, že lokalita 
Trnavského mýta je veľmi 
vzácna a špecifi cká svojou 
kultúrno-spoločenskou 
funkciou.

(pokračovanie na str. 2)

Trhovisko 
Miletičova 
prejde obmenou

Mestská časť Ru-
žinov už dlhšiu 
dobu nie je spo-

kojná s úrovňou niekto-
rých prvkov Trhoviska 
Miletičova. V uplynu-
lých dňoch sa opäť roz-
vírila diskusia o osu-
de tohto obľúbeného 
miesta, a preto sme 
oslovili starostu MČ 
Ružinov Martina Chre-
na, aby nám odpovedal 
na niekoľko otázok.

Na základe čoho kreslili 
študenti FA vizualizácie 
k premene Trhoviska 
Miletičova a čo s práca-
mi bude?
 „Mestská časť už dlhšie 

spolupracuje s fakultou ar-

chitektúry, sme totiž pre-

svedčení, že vďaka tomu 

my získame zaujímavé 

nápady ako pristupovať 

k niektorým územiam 

a študenti zasa môžu pra-

covať s reálnymi lokalita-

mi. Práve na základe tejto 

spolupráce oslovilo fakultu 

aj vedenie Ružinovského 

podniku VPS. Miletička je 

ikonickým miestom nielen 

pre Ružinovčanov, ale aj 

pre ľudí z ostatných častí 

Bratislavy a rekonštruk-

ciu už potrebuje ako soľ. 

Očakávania ľudí dnes sú už 

úplne iné ako v čase, kedy 

sa stavala. Práce študentov 

a dotazníkový prieskum, 

ktorý VPS o trhovisku 

kompletizovala, budú slú-

žiť práve ako základ na ďal-

šiu diskusiu, ako si pred-

stavujeme trhovisko, ktoré 

síce bude spĺňať všetky po-

žiadavky doby, ale zároveň 

si zachová svoj charakter“.

MČ Ružinov vyčlenila 
50 000 eur na budúcu 
obnovu Trhoviska - na 
čo má byť suma využi-
tá? Ráta sa s architek-
tonickou súťažou?
 „Týchto 50-tisíc eur je 

určených na vypracovanie 

ideovej projektovej doku-

mentácie“.

(pokračovanie na str. 2)

Polikliniku na Mýtnej 
sa chystá nový majiteľ rozšíriť 

Druhú najväčšiu 
slovenskú polik-
liniku, bratislav-

skú Polikliniku Mýtna, 
sa chystá jej nový ma-
jiteľ, spoločnosť Arca 
Capital, rozšíriť a zmo-
dernizovať. Manažér-
ske riadenie prebral na 
konci januára. 
 Investor pripravuje 

dostavbu areálu a výstav-

bu nového krídla budo-

vy, ktoré bude prepojené 

s hlavnou budovou polikli-

niky. Zároveň sa chystá na 

zvýšenie kapacity parko-

vacích miest. "V suteréne 

hlavnej budovy chceme 

vybudovať garáže a zvýšiť 

aj kapacitu vonkajšieho 

parkoviska. Chceme tak 

zvýšiť komfort pre lekárov 

a návštevníkov," uviedol 

člen predstavenstva spo-

ločnosti Rastislav Velič. Čo 

sa týka podielu v Poliklini-

ke Mýtna, spoločnosť Arca 

Capital vlastní 97 percent, 

zvyšok patrí lekárom, kto-

rí v nej majú ambulancie. 

Poliklinika Mýtna funguje 

od roku 1963. V jej priesto-

roch sa nachádza viac ako 

50 odborných ambulancií, 

diagnostických zariadení 

a laboratórií, lekáreň, opti-

ka, stravovacie zariadenie, 

ale aj súkromné centrum 

prevencie a liečby.

(tasr)

Mesto zaviedlo viacero opatrení, 
ako zabrániť šíreniu koronavírusu
Bratislavský primátor 
Matúš Vallo v pondelok 
9. marca potvrdil, že infi -
kovanou pacientkou koro-
ronavírusom je aj vodička 
električky v bratislavskej 
MHD.  

Po stretnutí so starostami 
mestských častí hlavného 
mesta informoval, že zák-
ladné, umelecké i materské 
školy ostanú od utorka (10. 
3.) do konca týždňa zatvo-
rené.

Ústredný krízový štáb na 
základe vývoja situácie 
zrušil aj bratislavský ma-
ratón, ktorý sa mal konať 
4. a 5. apríla.

Vedenie Slovenského ná-
rodného divadla sa roz-
hodlo zrušiť najbližšie 

predstavenia a preložiť ak-
tuálne premiéry.

Konferencia biskupov Slo-
venska potvrdila, že v rám-
ci prevencie pred šírením 
koronavírusu sa v sloven-
ských rímskokatolíckych 
kostoloch neuskutočnia 
sväté omše najbližšie dva 
týždne.

Dopravný podnik Brati-
slava informoval, že za-
bezpečil vysoko účinnú 
dezinfekciu vozidiel, 
pracovných priesto-
rov zamestnancov 
a zavádza mimoriadne 
ochranné opatrenia.  

(pokračovanie na str. 3)

(foto DPB)
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Projekt predĺženia 
električkovej trate do Borov 
záleží zrejme od mesta
(Dokončenie zo str. 1)

Ako developer pripome-
nul, odvádza podľa plat-
ného zákona mestu a 
mestskej časti poplatok za 
rozvoj, ktorý je zákonom 
určený a má slúžiť ako 
doplnkový zdroj aj na bu-
dovanie infraštruktúry v 
lokalitách, kde vzniká táto 
potreba v súvislosti s no-
vou výstavbou.

Reakcia mesta
 Pýtali sme sa preto aj 
bratislavského magistrá-
tu, ktorý bol v stanovisku 
stručný: „Projekt Saratov-
ská, ako aj ideový návrh 
vedenia električky, existu-
je. Mesto sa ním zaoberá. 
V prípade, ak sa rozhod-
neme realizovať tento pro-
jekt, bude ho pripravovať 
hlavné mesto“.

Dúbravka predĺženie 
Saratovskej chce
 V súvislosti s projek-
tom nájomných bytov 
v Dúbravke, zasadala 13. 
januára miestna komisia 
územného rozvoja, výstav-
by, dopravy a podnikateľ-
ských aktivít. Zaoberala sa 
aj Urbanistickou štúdiou 
nájomného bývania na 
území Bratislavy. „Po pre-
študovaní návrhu zadania, 
komisia svoje odporúčacie 
stanovisko, resp. súhlas 
s výstavou nájomných 
bytov v zázemí Agátovej 

ulice podmieňuje predĺ-
žením električkovej trate 
k železničnej trati Bra-
tislava - Malacky (TIOP 
Lamačská Brána) so za-
stávkou v pešej dostup-
nosti riešeného územia a 
vybudovaním predĺženia 
Saratovskej ulice na cestu 
II/505 a následne na D2, 
čo môže prispieť k odbre-
meneniu dopravnej záťaže 
ulíc Saratovská, Alexyho 
a Harmincova“.

V roku 2007 priniesli mé-
diá informácie o plánova-
nej výstavbe projektu La-
mačská brána (dnes Bory). 
Projekt rátal s vybudova-
ním dopravného prestup-
ného uzla železnica - auto-
bus – električka. Malo ísť 
o vznik prestupnej stanice 
mimobratislavskej autobu-
sovej a železničnej dopravy 
na systém MHD.  Investori 
rátali aj s predĺžením Sa-
ratovskej ulice, v hre bol 
podjazd, alebo nadjazd.
 S týmto zámerom rá-
tal už aj Územný plán 
hlavného mesta a v jeho 
Zmenách a doplnkoch 02 
z roku 2009, sa dokonca 
v rámci rozvoja MHD v tej-
to oblasti uvažovalo s tým, 
že v roku 2020 sa do loka-
lity Lamačská brána (dnes 
Bory) presunie základňa 
MHD, teda depo, vozovňa 
električiek a autobusov.

(rl, red)

Bude z Istropolisu kongresové centrum?
(Dokončenie zo str. 1)

S týmto predpokladom 
od začiatku pristupujeme 
k príprave projektu. Sme 
pripravení viesť dialóg 
s pánom starostom a ne-
vylučujeme ani dialóg 
s Iniciatívou za kultúrne a 
kongresové centrum, všet-
ko však bude záležať od ich 
konkrétnych podmienok a 
požiadaviek a od toho, do 
akej miery by to  ovplyvni-
lo naše doterajšie plány“.
 Vláda SR nedávno neu-
voľnila peniaze na výstav-
bu Národného kultúrneho 
a kongresového centra v 
Bratislave, schválila len 
rámec participácie štátu 

na tomto projekte a vôľu 
vlády podporiť vznik ta-
kéhoto centra. Po schvá-
lení návrhu, ktorý sa týkal 
vzniku kongresového cen-
tra v Bratislave, to uviedol 
podpredseda vlády SR pre 

investície a informatizáciu 
Richard Raši (Smer-SD).
 Na vybudovanie Ná-
rodného kultúrneho 
a kongresového centra 
v Bratislave by malo byť 
do roku 2026 vyčlenených 

do 60 miliónov eur. Finan-
covanie výstavby projektu 
Národného kultúrneho 
a kongresového centra má 
byť realizované prostred-
níctvom účelovej dotácie, 
ktorú bude čerpať občian-
ske združenie Národné 
kultúrne a kongresové cen-
trum. Dotáciu na centrum 
kritizovalo hnutie OĽaNO. 
Vláde vyčítali, že 60-milió-
novú dotáciu schvaľuje dva 
týždne pred parlamentný-
mi voľbami. "Nespochyb-
ňujeme cieľ, aby centrum 
vzniklo, avšak cesta, akou 
sa to ide udiať, vyvolá-
va množstvo otáznikov," 
uviedli.

(rl, tasr, foto TASR)

Trhovisko Miletičova prejde obmenou
(Dokončenie zo str. 1)

Aké zásadné zmeny tý-
kajúce sa trhoviska si 
MČ Ružinov predstavu-
jete? Čo chcete meniť? 
Ide o skultúrnenie pro-
stredia, alebo aj zmenu 
fi lozofi e trhoviska ako 
takého?
 „Netreba sa báť, nič sa 
nebude búrať, privatizovať 
ani developovať. Cieľom 
je obnoviť stánky a verej-
né priestory, aby Miletička 
zostala trhoviskom, ale ci-
vilizovaným, hodným 21. 
storočia. V dnešnej dobe 
by už napríklad stánky 
mohli vyzerať inak, rád 
by som tam videl pekný 
priestor na akcie ako za-
bíjačkové slávnosti, ktoré 
chystáme teraz, a pod. Aby 
ľudia nemuseli jesť langoše 
alebo grilované kura len 
pri stolíkoch, aké sú tam 
dnes, alebo aby sme mali 
krajšie hygienické zaria-
denia. Takže aby som sa 
vrátil k Vašej otázke, ide o 
skvalitnenie a skultúrnenie 
prostredia. Nechceme Mi-
letičku meniť na niečo iné“.

Aké budú prvé kroky 
k zmene, čoho sa budú 
týkať a kedy?
 „Teraz máme pred se-
bou fázu vypracovávania 
zadania, projektovej do-
kumentácie, ale verím, že 
ak nenastanú žiadne kom-
plikácie, prvé práce by sa 
mohli robiť už najbližšiu 
zimu, keďže v tom čase je 
trhovisko najmenej vyťaže-
né“.

Rátate s tým, že možno 
bude popri trhovisku 
viesť električka? Ako 
chcete tento "fakt" pre-
mietnuť do plánov na 
rekonštrukciu? Kto by 
túto rekonštrukciu ro-
bil? Mestská časť alebo 
investor?
 „Práve električka by na 
Miletičku mohla priviesť 

ďalších ľudí a tým z okolia 
zjednodušiť dopravu. Po-
kiaľ ale ide o rekonštrukciu 
trhoviska, to bude v réžii 
mestskej časti, keďže je 
v našej správe a spadá prá-
ve pod Ružinovský podnik 
VPS“.

Trhovisko Miletičova je 
už dlhé roky "zmesou" 
rôznorodých predaj-
cov, obchodníkov, prie-
kupníkov a pod., kde sa 
takpovediac stretávajú 
rôzne "vrstvy" obyva-
teľstva. Trhovisko má 
svoj genius loci. Chce-
te ho zachovať, alebo 
premeniť?
 „To, čo majú ľudia radi 
a vďaka čomu sa naň vra-
cajú, by si malo zachovať. 
V akej podobe by tam pô-
sobili predajcovia „nepo-
travinového“ tovaru, je na 
ďalšiu úvahu. Ale ako sám 
spomínate, aj to je dôvod, 
prečo tam ľudia chodia, 
takže zhadzovať niečo vo-
pred zo stola, by nebolo 
šťastné“.

Vyjadrenie magistrátu 
k plánovanej električ-
kovej trase: „Hlavné 
mesto vo všeobecnosti víta 
obnovu a zvýšenie kvali-
ty akéhokoľvek vereného 
priestoru, hlavného trho-
viska obzvlášť. Čo sa týka 
plánovanej električky, uva-
žovaná trasa nie je pláno-
vaná "cez trhovisko", ale po 
jeho prednom okraji, kde 

bude potrebné skoordi-
novať dopravný priestor a 
prvý rad trhových stánkov. 
Hlavný priestor trhoviska, 
ani budovy tržnice (pôvod-
ného bitúnku) nie sú tra-
sou dotknuté. Naopak, do 
územia privedie obyvate-
ľov, na trhovisko zákazní-
kov ekologickým druhom 
verejnej dopravy“.

Z histórie Trhoviska Mi-
letičova
 Na mieste dnes už le-
gendárnej, ako ju nazývajú 
domáci ,,Miletičky“ kedysi 
stál známy bitúnok, kto-
rý je súčasťou bohatých 
dejín potravinárskeho 
priemyslu Bratislavy. His-
torické mapy a fakty súvi-
siace s históriou bitúnku 
vo Viedni prezrádzajú, že 
priestory na spracovanie 
mäsa sa na Miletičovej 
ulici nachádzali už v roku 
1884. Postavenie nové-
ho bitúnku zrealizovali až 

v roku 1924. Čo bolo medzi 
tým však ostáva záhadou. 
Nie je isté či sa pôvodné 
drevené stavby zachova-
li a boli zrekonštruované 
alebo sa postavili úplné 
nové. V sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia 
sa trhovisko premiestnilo 
do areálu bitúnku a tam 
začal príbeh našej Mile-
tičky. Bratislavský bitúnok 
pozostával z niekoľkých 
hál. Každá z nich mala svo-
ju funkciu. Jedna z nich 
slúžila na usmrcovanie 
zvierat a spracovanie mäsa 
a ďalšia ako chladiarenská 
miestnosť. Bol tu vyhra-
dený priestor aj pre choré 
zvieratá a kafi lériu. Ostat-
né priestory boli určené 
pre potreby robotníkov. 
Architektúra budovy odzr-
kadľuje dobovú tvorbu 
v oblasti plánovania prie-

myselných stavieb. Aj na-
priek niektorým histori-
zujúcim prvkom budova 
pôsobí veľmi modernis-
ticky a to hlavne v interié-
roch. Dominantou bitúnku 
je veža a komín. Rovnaký 
typ veže môžeme nájsť pri 
sklade č. 7, čo by mohlo 
evokovať predpoklad, že 
stavbu stavala jedna fi r-
ma. Historikovi Ľudovítovi 
Hallanovi sa podarilo zis-
tiť, že ide o fi rmu Pittel a 
Brauswetter.

(rl, zdroj + čb foto: rpvps.
sk, foto BK)

Závodisko chcú podľa 
ministerky ovládnuť developeri 

P
etržalskému závo-
disku, ktoré je vo 
vlastníctve štátneho 

podniku Závodisko patria-
ceho pod agrorezort, hrozí 
privatizácia. Ministerka 
pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR Gabriela 
Matečná ešte pred parla-
mentnými voľbami varo-
vala pred snahou niekto-
rých pravicových politikov 
a developerských skupín 
o privatizáciu štátneho 
závodiska kvôli výstavbe. 
Upozornila na to v rozho-
vore pre jazdecký a dosti-
hový časopis eQuest.
 Oslovili sme preto ria-
diteľa Závodiska š. p. To-
máša Zajaca. Tu je jeho 
vyjadrenie:
„Tak ako som prednedáv-
nom pri mojom menova-
ní povedal, tak veľmi rád 
zopakujem, že pod mojím 
vedením sa Závodisko ru-
šiť nebude a ani sa nebude 
predávať žiadna jeho časť, 
ako sa to žiaľ stalo v minu-
losti. Najlepším dôkazom 
je návšteva nášho areálu, 
ktorý je otvorený širokej 

verejnosti každý deň, aj 
mimo dostihovej sezóny 
a za ostatný rok prešiel ra-
dikálnou zmenou. Vybu-
dovali sme dve nové veľké 
bezpečné detské ihriská, 
máme nové gastro pre-
vádzky, beachvolejbalové 
ihrisko a v blízkej dobe 
pribudne nové petangové 
ihrisko. 
 Ďalšie zlepšenia sa pri-
pravujú aj pre koničká-
rov (majiteľov, trénerov, 
jazdcov, chovateľov).
 Úžasnou správou je 
nová budova vážnice 
a šatní jazdcov, ktorú budú 
môcť jazdci využívať už na 
prvom dostihovom dni tej-
to jubilejnej 60. dostihovej 
sezóny, t. j. 5. apríla 2020. 
Na tieto prvé dostihy, ako 
aj na celú dostihovú sezó-
nu, ktorá bude mať u nás 
dokonca o jeden dostihový 
deň viac ako v roku 2019, 
veľmi rád pozývam aj všet-
kých čitateľov Bratislavské-
ho kuriéra“.

(tasr, rl)
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V Bratislave prišlo k voľbám vyše 72 % voličov, PS-SPOLU  podržalo jedine  Staré Mesto

K volebným urnám priš-

lo v hlavnom meste vyše 

293-tisíc voličov, čo 

predstavuje oproti ko-

munálnym voľbám pred 

dvoma rokmi nárast 

o vyše 30 %. V súlade 

s celoslovenskými výsled-

kami, aspoň čo sa prven-

stva hnutia OĽANO týka, 

hlasovali takmer všet-

ky mestské časti. Jedine 

v Starom Meste sa presa-

dila koalícia PS-SPOLU, 

ktorá dostala o 1422 hlasov 

viac ako hnutie OĽANO, 

ktoré tu skončilo druhé.

 V ostatných 16 mest-

ských častiach to bolo po-

merne jednoznačné víťaz-

stvo hnutia OĽANO, ktoré 

v hlavnom meste získalo 

dovedna vyše 70-tisíc hla-
sov.
 PS-SPOLU čakalo 

v Bratislave určite výraz-

nejšiu podporu, veď na-

pokon mu na vstup do 

parlamentu chýbalo „iba“ 

926 hlasov. Na porovna-

nie, PS-SPOLU dostalo 

tesne nad 47-tisíc plat-

ných hlasov, pričom súčas-

ný primátor Matúš Vallo 

s podporou PS pred dvoma 

rokmi v komunálnych voľ-

bách dostal vyše 58-tisíc 

platných hlasov.

 Naopak, aj vďaka rake-

tovému nárastu OĽANO, 

sa mimoriadne úspešne 

darilo mestským poslan-

com Gáborovi Gren-
delovi (131-tisíc hlasov) 

a Jánovi Budajovi
(123-tisíc hlasov). Do par-

lamentu sa z mestských 

poslancov ešte dostali za 

SME RODINA  Martin 

Borguľa (2-tisíc hlasov) a 

Ľuboš Krajčír (3-tisíc hla-

sov).

 Z krajského parlamentu 

sa podarilo prekrúžkovať 

do NR SR županovi Jurajo-

vi Drobovi (8-tisíc hlasov), 

Jane Cigánikovej (28-tisíc 

hlasov),  Ondrejovi Do-

stálovi (18-tisíc hlasov), 

Branislavovi Gröhlingovi 

(21-tisíc hlasov) a Mariá-

novi Viskupičovi (7-tisíc 

hlasov). Zo staromestské-

ho zastupiteľstva sa dostal 

do parlamentu Peter Osus-

ký (12-tisíc hlasov)  – všet-

ci Sloboda a Solidarita. 

 Naopak, o kreslo v par-

lamente sa pokúšali aj niek-

torí starostovia mestských 

častí. Starostka Zuzana 

Aufrichtová (Staré Mesto) 

získala zhruba tisíc hlasov 

na kandidátke Sloboda 

a Solidarita. Starosta Lukáš 

Baňacký (Lamač) dostal vo 

farbách Dobrej voľby dve 

stovky hlasov a starosta 

Rudolf Kusý (Nové Mesto) 

získal na tej istej kandidát-

ke 3-tisíc hlasov. 

(red)

BRATISLAVA
OĽANO  I  24,25 %  I  70 331 hlasov

Koalícia PS a SPOLU  I  16,22 %  I  47 029 hlasov

SaS  I  13,49 %  I  39 126 hlasov

SMER - SD  I  11,53 %  I  33 459 hlasov

ZA ĽUDÍ  I  10,04 %  I  29 123 hlasov

SME RODINA  I  5,61 %  I  16 292 hlasov

KDH  I  4,53 %  I  13 151 hlasov

ĽSNS  I  4,13 %  I  11 997 hlasov

DOBRÁ VOĽBA  I  3,06 %  I  8 881 hlasov

VLASŤ  I  2,50 %  I  7 271 hlasov

Mestské zastupiteľstvo schválilo zmeny v rozpočte, 
dopravca môže kúpiť aj 25 nových autobusov

Bratislavskí mest-
skí zastupitelia sa 
27. februára zišli 

na rokovaní. Schválili 
zmeny v rozpočte na 
základe desaťmilióno-
vej dotácie od vlády 
a očakávaného zvýše-
nia príjmu dane z ne-
hnuteľností.
 Mesto očakáva zvýšenie 
príjmu zo zvýšenej dani 
z nehnuteľností okolo 10, 
8 milióna eur. Uviedol to 
na zasadnutí riaditeľ sek-
cie fi nancií Matúš Lupták. 
Poslankyňa za Petržalku 
Elena Pätoprstá upozorni-
la, že v zmenách rozpočtu 
chýbajú peniaze na vybu-
dovanie chodníka Lietav-
ská-Jantárova. „Poslala 
som vám fotku dieťaťa, 
ktoré sa na tomto chod-
níka zranilo – nevidím 
tam snahu vyriešiť to cez 
mestskú časť – dala som to 
ako interpeláciu, veľmi vás 
chcem poprosiť, skúste mi 
odpovedať na interpeláciu, 
aby ľudia videli, že sa to na 
tom robí,“ uviedla. Primá-
tor Matúš Vallo uviedol, 
že oprava chodník bude 
na programe v roku 2021. 
K téme vystúpili aj ďalší 
poslanci, ktorí upozorňo-
vali na potrebu riešenia 
opravy ciest a chodníkov, 
či poslaneckých priorít. M. 
Vallo k tomu uviedol:“ Mal 
som informáciu, že všetci 
poslanci sú spokojní s pri-
oritami“. Zmeny napokon 
z 42 prítomných poslancov 
podporilo 35, štyria sa zdr-
žali a traja nehlasovali. 
 V rozprave zaznela aj 

informácia, že doprav-
ný podnik bude môcť 
z vyšších príjmov nakú-
piť 25 nových autobusov. 
"O približne 12 miliónov 
eur narastú príjmy mest-
ského rozpočtu vďaka vyš-
šej dani z nehnuteľností. 
Ďalších desať miliónov eur 
navyše je z fi nančnej pod-
pory vlády, ktorú kabinet 
odsúhlasil pre Bratislavu 
na svojom výjazdovom 
rokovaní koncom minulé-
ho roka," spresnil hovor-
ca Bratislavy Peter Bubla. 
Vedenie mesta Bratislava 
deklarovalo, že tieto na-
vyše získané peniaze do 
mestskej kasy použije na 
opravu ciest a chodníkov 
i do skvalitnenia verejného 
priestoru v Bratislave. 
 Na webe hlavného mes-
ta je zverejnený prehľad 
opráv ciest, chodníkov aj 
projektov, ktoré sa budú 
z týchto peňazí fi nanco-
vať. "Z najrozsiahlejších 
opráv, ktoré sa budú rea-
lizovať, možno spomenúť 
napríklad ulice Herlianska, 
Hradská, Štepná-Pri kríži 
či Jiráskova. Vo všetkých 
týchto prípadoch sa okrem 
nového povrchu vozovky 
bude v opravovaných úse-
koch robiť aj nový povrch 
chodníkov vrátane bezba-
riérových priechodov," pri-
blížil Bubla. Z navyše zís-
kaných peňazí bude možné 
realizovať aj ďalších takmer 
40 projektov, ktoré majú 
podľa samosprávy zásadne 
skvalitniť verejný priestor 
v Bratislave. Ide napríklad 
o Hodžovo námestie, na 

ktorom bude opravená 
fontána, doplní sa ze-
leň, osvetlenie, kamerový 
systém aj WiFi. Peniaze 
pôjdu aj do opravy mest-
ských hradieb, ktoré sú 
v havarijnom stave, a ktoré 
tak budú môcť opäť sprí-
stupniť verejnosti. "Upra-
vená bude promenáda pod 
hradom Devín, pribudne 
tu zeleň, nový mobiliár, 
osvetlenie. Peniaze sa pou-
žijú aj na revitalizáciu Sadu 
Janka Kráľa.
 Rozsiahlejšou úpravou 
prejdú aj Železná studnič-
ka či Kamzík," vymenoval 
Bubla. Magistrát okrem 
iného v návrhu na zmenu 
tohtoročného rozpočtu 
priblížil, že počíta aj s ob-
novou plota záhrady pri 
Prezidentskom paláci, re-
konštrukciou zaplavované-
ho úseku Ružinovskej ulice 
či s rozšírením kamerové-
ho systému na Obchodnej 
ulici. Bratislava tvrdí, že 
zásluhou vyšších príjmov 
do mestskej kasy vie z bež-
ného rozpočtu realizovať 
aj veci, na ktoré by pravde-
podobne fi nancie buď ne-
zostali, alebo by nezostali 
v dostatočnom objeme. Ide 
napríklad o nákup nových 
autobusov, zabezpečenie 
klimatizácie vo vozidlách 
MHD či nákup zariadenia, 
vybavenia pre domovy se-
niorov. "V neposlednom 
rade nám tieto prostried-
ky umožňujú znižovať za-
dlženie mesta," podotkol 
hovorca.

(tasr, rl)

(Dokončenie zo str. 1)

Ako uvádza, v účinnosti 

je súbežne hneď niekoľko 

dezinfekčných programov 

pre zamestnancov a vo-

zidlá. „Počnúc 7. marcom 

2020 vykonáva DPB pro-

stredníctvom expresne 

vysúťaženej dodávateľskej 

fi rmy intenzívnu a dlhotr-

vajúcu hĺbkovú dezinfek-

ciu všetkých vozidiel.

 Oproti zmluvne sta-

novenému termínu 15. 

marca budú všetky vozidlá 

vo vozovom parku dezin-

fi kované už do pondelka 

9. marca 2020,“ uviedol 

DPB. Pripomína, že už 

pred 7. marcom bola zave-

dená zvýšená dezinfekcia 

dopravných prostriedkov 

účinnými látkami na báze 

alkoholu a liehu počas kaž-

dodennej údržby vozidiel. 

Tretím opatrením je za-

vedenie dezinfekcie poly-

mérovým prostriedkom 

cez elektrostatický postre-

kovač, ktorý znásobí viru-

cídny účinok predchádza-

júcich opatrení. Dopravný 

podnik Bratislava zároveň 

svojim zamestnancom po-

skytuje dezinfekciu a ďalšie 

ochranné prostriedky vo 

veľkom rozsahu a samo-

zrejme sa tiež sústredí na 

dezinfekciu ich pracov-

ných priestorov, ktorá sa 

rovnako vykonáva na den-

nej báze. Vodiči dostávajú 

dezinfekčné prostriedky, 

gél na ruky spolu s utierka-

mi a tiež dezinfekčný pro-

striedok na madlá, či dopy-

tové tlačidlá, ktorý môžu 

využívať počas služby. De-

zinfekciou sú vybavení aj 

revízori a je prístupná pro-

stredníctvom aplikátorov 

vo všetkých vozovniach 

a na sociálnych zariade-

niach. 

 Vzhľadom na epidémiu 

COVID19 pristúpil DPB 

v spolupráci s Hlavným 

mestom SR Bratislavou 

k plošnej realizácii de-

zinfekcie vozidiel práve 

na základe okamžitých 

výsledkov a naďalej bude 

vyhodnocovať dlhodobé 

pôsobenie použitej látky. 

Zmluva s dodávateľskou 

spoločnosťou je uzatvo-

rená na dezinfekciu 800 

vozidiel, pričom v prvom 

dni sa podarilo vydezinfi -

kovať viac než 250 vozidiel 

a v nedeľu celkové číslo 

presiahlo 500 vozidiel. 

Podnik ďalej informuje, že 

v súčasnej dobe zvýšil peri-

odicitu komplexnej dezin-

fekcie na dvakrát mesačne 

s najväčším zreteľom na 

madlá a dopytové tlačidlá 

a upratovacej spoločnosti 

nariadil, aby zvýšili dávky 

dezinfekcie nad hygienic-

ký štandard. Pre aktuál-
nu situáciu s výskytom 
koronavírusu DPB pri-
stúpil aj k zavedeniu 
automatického otvára-
nia všetkých dverí na 
všetkých autobusoch, 
trolejbusoch a nových 
električkách. Taktiež 
prosí cestujúcich, aby 
pri cestovaní dodržia-
vali hygienické zásady 
a boli ohľaduplní k os-
tatným, najmä aby ne-
cestovali MHD, ak sa 
cítia byť chorí.

(red, TASR, foto DPB)

Mesto zaviedlo viacero opatrení, 
ako zabrániť šíreniu koronavírusu
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Tri otázky pre ...
pre náčelníka mestskej polície Marek Gajdoša
Na náčelníka mest-
skej polície Bratisla-
va Mareka Gajdoša 
sme sa obrátili s tro-
mi otázkami týkajúci-
mi sa aktuálnych tém 
v mestskej polícii. 

Koncom roka ste 
mali približne 300 
nových záujemcov 
o prácu v mestskej 
polícii. Kto by sa 
podľa vás na túto 
pozíciu hlásiť nemal 
a prečo? Naopak, 
ktoré vlastnosti sú 
vhodné pre výkon 
mestského policaj-
ta?
 Podľa Zákona 

o obecnej polícii sa 

príslušníkom obecnej 

polície sa môže stať len 

bezúhonná osoba, star-

šia ako 21 rokov, kto-

rá je telesne, duševne 

a odborne spôsobilá na 

plnenie úloh obecnej 

polície. Občan, ktorý 

tieto kritéria nespĺňa, 

by sa teda pochopiteľne 

na túto pracovnú pozí-

ciu hlásiť nemal. A kto-

ré vlastnosti sú pre kan-

didáta vhodné? Slušné  

a rázne vystupovanie, 

schopnosť zvládania zá-

ťažových situácií, prísna 

s e b a d i s c i p l í n a , 

zodpovednosť a 

schopnosť tímo-

vej práce. 

Hovorí sa, že 
Bratislava by 
potrebova-
la 400 
- 500 
mest-
s k ý c h 
policajtov. Ale je to 
o kvantite? Súčasných 
250, alebo budúcich 
400 nie je taký veľký 
rozdiel, vzhľadom na 
počet obyvateľov. 
 Áno, v danej situácii 

je to aj o kvantite. Kvalita 

práce je nemenej dôleži-

tá a preto už realizujeme 

priebežné a systematické 

vzdelávanie policajtov, 

ktoré je zamerané práve 

na zvýšenie kvalitatívnej 

stránky práce. Podsta-

ta práce mestskej polície 

spočíva v riadnom plnení 

jej zákonných úloh. 

Kladeniu papúč onedl-
ho odzvoní, bude iný 
systém práce s nepat-
ričným parkovaním. 
Ako sa MsP v Bratisla-
ve pripravuje na spus-
tenie parkovacej politi-
ky?

 Spustenie par-

kovacej politiky 

na budúci rok 

neznamená, že 

mestskí poli-

cajti sa budú 

venovať výlučne 

otázkam parko-

vania moto-

r o v ý c h 

v o z i -

d i e l . 

Kontrolu parkovania budú 

prioritne vykonávať prís-

lušníci zaradení na novo-

vzniknutom Útvare dopra-

vy a parkovania, pričom je 

predpoklad, že kontroly sa 

budú vykonávať s využitím 

vhodnej technológie – na-

príklad pomocou moni-

torovacích vozidiel vyba-

vených sústavou kamier. 

Obrovským prínosom by 

bola možnosť aplikácie 

inštitútu objektívnej zod-

povednosti v rámci prá-

vomocí MsP. Záber našej 

činnosti je však oveľa širší, 

pričom dôraz je kladený 

predovšetkým na dohľad 

nad dodržiavaním verej-

ného poriadku a úlohy na 

tomto úseku budeme plniť 

minimálne v takej miere 

ako doteraz.

(rl, foto BK)

Mesto sa ospravedlnilo 
za ranné problémy v doprave

Kto a ako zabezpečuje čistotu a údržbu 
v hlavnom meste a v jeho centre?

Mesto Bratislava 
sa ospravedlni-
lo za piatkové 

(6. 3.) problémy s ran-
nou dopravou medzi 
mestskými časťami 
Karlova Ves a Sta-
ré Mesto, ktoré pod-
ľa magistrátu nastali 
v dôsledku chyby do-
dávateľa. Magistrát to 
uviedol na sociálnej 
sieti. Viacerí vodiči to-
tiž hlásili v piatok ráno 
na Karloveskej ulici 
a na Devínskej ceste 
dlhé kolóny a zdržania 
niekoľko desiatok mi-
nút.
 "Práce, ktoré dodávateľ 

na tejto ceste a na zjazde 

z Mosta SNP realizoval, sa 

nemali robiť počas rannej 

špičky a navyše, značenie 

bus pruhov nebolo urobe-

né v súlade s projektom. 

Dodávateľa sme požiadali 

o odstránenie vyznačené-

ho dopravného značenia 

ešte počas tohto víkendu," 

uviedla bratislavská samo-

správa na sociálnej sieti.

 Hlavné mesto zača-

lo s prípravnými práca-

mi súvisiacimi s ďalšou 

etapou rekonštrukcie Kar-

lovesko-dúbravskej elek-

tričkovej radiály. Od 14. 

marca bude v úseku medzi 

Námestím Ľudovíta Štúra 

a tunelom vylúčená elek-

tričková doprava a práce 

sú prípravou na túto výlu-

ku, keďže v danom úseku 

bude namiesto električiek 

jazdiť náhradná autobuso-

vá doprava.

 Električky však budú 

naďalej premávať medzi 

centrom mesta a Karlo-

vou Vsou a Dúbravkou 

cez tunel. "Od mája bude 

kompletne uzavretá elek-

tričková doprava od tunela 

do Karlovej Vsi a Dúbravky 

a momentálne dodávateľ 

pripravuje komunikáciu 

na zvýšenú intenzitu au-

tobusovej a individuálnej 

automobilovej dopravy 

v dôsledku tejto výluky," 

spresnilo mesto.

 (TASR)

Čistota v meste 
bola vždy pod 
drobnohľadom 

obyvateľov Bratislavy. 
Na magistrát sme sa 
preto obrátili s otázkou, 
ako je hlavné mesto, 
ale aj Staré Mesto tech-
nologicky, technicky, 
personálne a organi-
začne vybavené na to, 
aby zabezpečilo čistotu 
najmä (nielen) v centre 
mesta.
 Je napríklad známe, že 

v Barcelone zabezpečujú 

čistotu aj moderné vysá-

vače na kolesách, v Paríži 

majú „trojkolky“ s hadi-

cami na vysávanie a pod. 

Koľko a akú techniku má 

magistrát a Staré Mesto 

a kde ju nasadzuje najmä? 

Aké sú ďalšie spôsoby čis-

tenia ulíc a údržby verej-

ných priestorov?

Ako nás bratislavský 
magistrát informo-

val, bežnú dennú údržbu 

a čistotou v meste zabez-

pečuje Komunálny podnik 

Bratislavy a zazmluvne-

ný dodávateľ A.I.I. Medzi 

techniku Komunálneho 

podniku patria 2 traktory, 

1 komunálne vozidlo City-

master a 10 zametacích vo-

zidiel Tielburger. „Traktor 

je vybavený šípovou radli-

cou, vieme ním robiť posyp 

alebo ho vybaviť kefou na 

čistenie chodníkov od sne-

hu počas zimy. V letných 

mesiacoch slúži na kose-

nie so zberom, mulčovanie 

a tiež na čistenie chodní-

kov,“ uviedol magistrát. 

 Ako ďalej informoval, 

vozidlá Citymaster Hako 

sú vybavené radlicou na 

sneh, kefou na čistenie 

snehu a tiež vedia zabezpe-

čiť posyp v zime. V letných 

mesiacoch je možné využiť 

kefu a saciu nadstavbu na 

čistenie chodníkov. Zame-

tacie vozidlá Tielburger 

slúžia na čistenie chod-

níkov od snehu radlicou 

alebo kefou počas zimy 

a čistenie chodníkov v tep-

lých mesiacoch. „Ostatnú 

techniku na udržiavanie 

čistoty v meste využíva náš 

zazmluvnený dodávateľ. 

Na dennú údržbu chodní-

kov, peších zón a údržbu 

košov má k dispozícii 17 

dodávok, 44 ručných pra-

covníkov, motorové fuká-

re, motorové vysávače, 

mechanické metly, klasické 

metly a lopaty,“ dodal ho-

vorca mesta Peter Bubla.

  Podľa informácií zo so-

ciálnych sietí z minulého 

roka od primátora hl .mes-

ta, by mal v tomto roku po-

čet pracovníkov mestského 

komunálneho podniku na-

rásť na 70 a cieľom je, aby 

postupne komunálny pod-

nik zabezpečil až do 80 % 

údržby a čistenia Bratisla-

vy. V uliciach Bratislavy by 

obyvatelia už mali stretnúť 

prvých pracovníkov nové-

ho mestského komunál-

neho podniku. Spoznajú 

ich podľa červeného ode-

vu s nápisom „Staráme sa 

o naše mesto“. 

STARÉ MESTO
 Zo Starého Mesta nás 

informovali, že táto mest-

ská časť zabezpečuje čis-

totu a poriadok na území 

celej mestskej časti pro-

stredníctvom svojej spo-

ločnosti Technické služby 

Starého Mesta, a. s. Spo-

ločnosť TSSM, a. s. vy-

konáva pre mestskú časť 

strojové aj ručné čistenie 

komunikácií (vozoviek aj 

chodníkov). Na zabezpe-

čenie uvedených činností 

má fi rma k dispozícii dva 

kabínové zametacie stroje, 

jeden pojazdný bez kabí-

nový stroj, deväť ručných 

motorových čistiacich 

strojov a približne päťde-

siat zamestnancov, ktorý 

navyše používajú okrem 

iného aj ručné vysávače/

fúkače. Informoval nás ho-

vorca SM Matej Števove.

(rl)

Bratislava upozorňuje na dopravné 
obmedzenia pre práce na električkovej trati

Mesto Bratislava 
upozorňuje na 
dopravné ob-

medzenia v súvislosti 
s prácami na električ-
kovej trati. Na Nábreží 
armádneho generála 
Ludvíka Svobodu budú 
v dôsledku toho zúžené 
vo vybraných úsekoch 
jazdné pruhy do jedné-
ho, a to v oboch sme-
roch. Magistrát o tom 
informoval na sociálnej 
sieti.
 "Zmeny v organizá-

cii dopravy si vyžiadali 

prípravné práce k tretej 

etape rekonštrukcie Kar-

lovesko-dúbravskej ra-

diály. Konkrétne pôjde 

o prekládku napájacích 

vedení, realizáciu nových 

trakčných stĺpov a rozšíre-

nie vozovky pri Žižkovej," 

spresnilo mesto.

 Obmedzenia budú 

v platnosti do mája, keď 

sa začne tretia a posledná 

etapa rekonštrukcie elek-

tričkovej trate spájajúcu 

centrum mesta s Karlovou 

Vsou a Dúbravkou. 

 Mesto upozorňuje, že 

rekonštrukcia električko-

vej trate v máji si rovnako 

vyžiada uzavretie jedné-

ho jazdného pruhu vo vy-

braných úsekoch a nie je 

možné uzavrieť oba jazdné 

pruhy súčasne. Od začiat-

ku mája je naplánovaná 

najťažšia etapa modernizá-

cie karloveskej radiály, kto-

rá má trvať do septembra 

2020. Modernizovať sa má 

najdlhší a najhlavnejší úsek 

trate od tunela po Mole-

covu. V rámci nej bude 

okrem iného vybudovaný 

prestupný uzol Molecova.

V rámci stavebných prác 

sa doteraz zrealizovali dve 

etapy, a to od zastávky Mo-

lecova po obratisko Kútiky 

a od obratiska po Záluhy 

(Damborského). Električky 

od 19. decembra 2019 za-

čali premávať do Karlovej 

Vsi, po obratisko Kútiky. 

Od 22. februára bola spus-

tená premávka električiek 

až do mestskej časti Dú-

bravka.

 Rekonštrukcia Karlo-

vesko-dúbravskej električ-

kovej radiály za 65,1 mi-

lióna eur s DPH sa začala 

22. júna 2019. Realizuje ju 

vysúťažené konzorcium fi -

riem DK Radiála.

(text a foto tasr) 
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Verejná doprava: 50 chýb alebo zlozvykov, ktorých sa dopúšťame v MHD.

Mestská hro-
madná do-
prava - večná 

téma Bratislavčanov 
a možno aj návštev-
níkov mesta. Čo vás 
pri cestovaní v MHD 
najviac trápi? A nao-

pak, s čím ste spokoj-
ní? Ako je to podľa 
vás s toleranciou pri 
cestovaní MHD me-
dzi samotnými ces-
tujúcimi? Pýtali sme 
sa v uliciach, ale i na 
sociálnych sieťach.

 Na tieto otázky sa asi 
nedá objektívne odpove-
dať. A ani nám o to nej-
de. Radi by sme iniciova-
li diskusiu aj na základe 
nižšie zverejneného. Na 
MHD sa budú názory 
vždy líšiť. Chceme zdô-

razniť, že každý môže 
mať na MHD nejaký ná-
zor. Je to asi normálne. 
Každý dobre mienený 
postreh  a nápad môže 
MHD posunúť k väčšej 
spokojnosti. Samozrej-
me, ak Vaše vyjadrenia 

padnú, ako sa hovorí, na 
úrodnú pôdu. Vopred 
Vám ďakujeme za Vaše 
postrehy a pripomien-
ky. Lebo niet nad vlast-
né skúsenosti. A mno-
hé také sme pozbierali. 
Nejde o mentorovanie, 

ani o poúčanie. Nao-
pak, mnohé postrehy sa 
pokúšajú javy v MHD 
prezentovať s humorom 
a nadhľadom. Sme pred-
sa ľudia...

 (red)

Δ Dýchame na ľudí naše raňajky, niekedy sú to naprí-
klad aj miešané vajíčka s cibuľkou.
Δ Kašleme a kýchame tak, že si nezakryjeme ústa rukou, 
alebo vreckovkou.
Δ Rozprávame sa so známym príliš nahlas, teda tak, že 
nás počuje celý autobus (povedzme.)
Δ Telefonujeme príliš nahlas a naše problémy, či radosti 
sa dozvie celá električka.
Δ Púšťame si vo vozidle MHD hudbu.
Δ Púšťame si hudbu cez slúchadlá staršieho typu, ktoré 
zvuky prepúšťajú a tak ostatní zistia, aký asi druh hudby 
máme radi.
Δ Kričíme, príliš nahlas sa smejeme (aj keď smiech lieči).
Δ Stane sa aj, že do vozidla MHD nastúpi príliš zašpi-
nený človek, ktorý potom zašpiní aj sedadlá, či podlahu 
vozidla. 
Δ Ak prší a my nastúpime mokrí, alebo s mokrým dážd-
nikom, mali by sme sa snažiť, aby sme nezamokrili aj 
ostatných, či sedadlá.
Δ Ak je vozidlo MHD preplnené, je tzv. tlačenica, nedá 
sa nič robiť a telá sú na telách. Ale ak tomu tak nie je, 
nesnažíme sa „lepiť“ na iného človeka. Je asi pravdou, 
že ľudia aj v MHD majú radšej svoje „súkromie“ a nie 
sú radi, ak sa ich iní dotýkajú. Aj z tohto dôvodu mnohí 
ľudia MHD neuprednostňujú, alebo ju ignorujú.
Δ Intimita v MHD je niekedy len fi kciou. Najmä v špičke a vo vychytených spojoch. 
Určite by ste o tom mnohí vedeli rozprávať. Je príjemnejšie ak je niekto navoňaný, ako 
keď cestujúci takpovediac smrdí. Poznáte to určite. Ak je miesto, vtedy sa okolo takého 
cestujúceho vytvorí "vákuový kruh“...
Δ Problematika batožín a ruksakov je špecifi cká. Mnohí cestujúci si po nástupe ne-
zložia z chrbta batoh, čím zväčšia „objem“ svojho tela. Takže po nastúpení do vozidla 
MHD s batohom z chrbta dole. V rámci tolerancie.
- Niektorí cestujúci si myslia, že tašky a iné veci majú svoje miesto na sedadlách. No a 
niektorí cestujúci, ktorí si chcú sadnúť, im to nemajú odvahu slušne povedať.
Δ Sedadlá v MHD nie sú ležadlá a nohy si na ne nevykladáme. Ak už je ale naozaj 
situácia vo vozidle taká priaznivá a dobre sme si tesne predtým umyli nohy, dáme si 
dole obuv i ponožky, pod nohy nejakú podložku a potom je to hádam tolerovateľné.
Δ Najmä, keď je vo vozidle MHD viac ľudí, po nastúpení sa snažíme postúpiť čo najďa-
lej do vozidla. Ak pravda nejdeme len jednu zastávku. Stáť vo dverách, je veľmi častým 
nešvárom mnohých cestujúcich.
Δ Ostych by vo vozidlách MHD nemal mať miesto ak si chceme sadnúť. Súvisí ale s 
intimitou, ktorú sme spomínali vyššie. Ak niekto obsadí miesto pri uličke a pri okne zo-
stane voľné, netreba sa ostýchať požiadať o posunutie sa, alebo o uvoľnenie priechodu 
k oknu. Uvoľní sa tým miesto v chodbičke pre ďalšieho stojaceho cestujúceho.
Δ Niektorí stojaci cestujúci nevenujú pozornosť držaniu sa a riskujú, že pri prudkom 
zabrzdení vozidla spadnú, alebo sa navalia na iného cestujúceho. Pre vlastnú bezpeč-
nosť a bezpečnosť iných je nevyhnutné sa vždy držať.
Δ Niekedy sa stane, že do vozidla nastúpi hlučná skupinka cestujúcich. Ak ste členom 
takej skupinky uvedomte si, že nie ste v MHD sami a že hluk sa v malej miestnosti 
znásobuje.
Δ Prevážanie psa, alebo iného zvieraťa nemusí byť pre iných cestujúcich príjemné. Ne-
zabudnite na náhubok pre vášho miláčika a snažte ho umiestniť tak, aby čo najmenej 
„obťažoval“ ostatných cestujúcich.
Δ Jedenie a pitie je osobitná kapitola (ne)tolerancie medzi cestujúcimi v MHD. Treba 
si uvedomiť, že vozidlo MHD nie bufet, ani stravovací vagón. Ako by vám bolo, ak by 
si váš spolusediaci rozbalil olomoucké syrčeky, resp. tvarôžky a začal ich jesť....? Ak ste 

taký syr ešte nejedli, tak si predstavte povedzme rokfort.
Δ A podobne aj pitie. Ak je vám zle, alebo akútne po-
trebuje piť, napite sa, ale otvárať rôzne sýtené nápoje, 
džúsy a nebodaj alkohol, je neprípustné a netolerantné.
Δ Občas sa stane, že vo vozidle, po nastúpení cestujúce-
ho, zacítite ostrý zápach cigaretového dymu. To fajčiar, 
tesne predtým ako naskočil na svoj spoj, dofajčil svoju 
cigaretu. Pre mnohých je tento pach cigarety nepríjemný 
a fajčiari by si to mali uvedomiť.
Δ Vraj kedysi mládež bez problémov uvoľňovala miesto 
vo vozidlách MHD miesto starším. Dnes mnohí tvrdia, 
že tomu tak už nie je. Je to asi individuálne a nedá sa 
to generalizovať. V každom prípade uvoľniť miesto na 
sedenie staršiemu človeku je prejavom všímavosti a úcty. 
Nehovoriac už o tom, že miesta označené pre telesne po-
stihnutých, by mali byť uvoľnené „automaticky“.
Δ Asi málokedy sa stáva, že niekto by nepomohol sta-
rému človeku pri štveraní sa do vozidla, ak nie je níz-
kopodlažné a podobne mamičkám s kočíkmi, ak majú 
problém. V tomto sme našťastie všímaví a ochotní. Mož-
no sú aj výnimky.
Δ Problematika bezdomovcov v MHD trápi mnohých 
cestujúcich. Trápi ich, že sa vozia zadarmo a nikto ich 
nepostihne a oni si poctivo platia električenku a trápi 
ich, že zamorujú vozidlá zápachom a nečistotou. Aj tu 

treba ale asi rozlišovať. Sú bezdomovci, ktorí sa snažia neobťažovať a správajú sa po-
korne a nenápadne. Ale sú aj takí, ktorí sú agresívnejší, alebo robia hluk a neporiadok. 
Iní sú potužení alkoholom a pod. Je jedno či ide o bezdomovca alebo nie, podstatné je, 
aby mal cestujúci zachovaný určitý komfort cestovania.
Δ V MHD sa stáva všeličo, určite by ste o tom mohli rozprávať... Niekedy sa stane, že do 
vozidla MHD nastúpi taký zamilovaný pár, že svoje city nevie prerušiť ani počas jazdy. 
Patrí intimita bozkávania do MHD? Niekomu to neprekáža, inému áno. V každom 
prípade treba mať opäť na  mysli, že v tom relatívne malom priestore, nie ste sami.
Δ Stáva sa, že cestujúci zabudne zatlačiť tlačidlo na vystúpenie. Nič sa nedeje, iný 
cestujúci to môže urobiť pokojne zaňho.
Δ Niekedy si neuvedomíme, že tlačidlo na zastavenie na zastávku na znamenie je iné, 
ako tlačidlo pri klasickom dopyte na otvorenie dverí, cez ktoré ideme vystupovať. Vší-
mame si preto aké a koľko tlačidiel je vo vozidle. Niekedy ich je tam požehnane.
Δ Stane sa, že označovač cestovného lístka nefunguje. Cestujúci potom hromží a hľadá 
ďalší. Stane sa, že si kvôli tomu cestovný lístok neoznačí. Pri kontrole cestovných lístkov 
tento argument zrejme neobstojí. Dobré by bolo na tento nedostatok upozorniť vodiča 
hneď, alebo pri vystupovaní.
Δ Niekedy sa stáva, že cestujúci nemá čo vo vozidle robiť, tak skúša rôzne pevné, či 
menej pevné prvky vo vozidle otáčať, stláčať, čo nebodaj odmontovať. Treba si uvedo-
miť, že ide o spoločný majetok cestujúcich, resp. DPB a každé poškodenie, či odlomenie 
niečoho, môže byť problémom pri pokračovaní ďalšej jazdy vozidla. Navyše to môže 
byť prečin, alebo priestupok.
Δ Otváranie okien cestujúcimi je osobitnou kapitolou MHD. V prvom rade treba pove-
dať, že vzduch je základ a dýchanie v niektorých vozidlách MHD býva problematické. 
Myslíme si, že nad klimatizáciu je nadradené zdravie cestujúceho. Ak by mal omdlieť, 
alebo by sa mu malo zdravotne prihoršiť, tak radšej je potrebné pustiť do vozidla čer-
stvý vzduch. Ale také prípady bývajú našťastie výnimočné. Vodiči by si mali prekon-
trolovať, či je vo vozidle dýchateľný vzduch a cestujúci by nemali otvárať okná, na 
ktorých je štítok, že to robiť nemajú. Je pravdou, že cestujúci niekedy nevie odhadnúť, 
či je klimatizácia pustená, alebo nie.

 Obľúbená mestská pláž na pravom brehu Dunaja skončila

Sad Janka Kráľa 
spolu s Tyršovým 
nábrežím čaká 

v nasledujúcich mesia-
coch a rokoch zmena. 
Alarmujúci stav drevín 
už začína byť podľa 
mesta nebezpečný pre 
outdoorové aktivity 
konajúce sa v parku, 
a preto sa magistrát 
pustil do prípravy pro-

jektu jeho revitalizácie. 
Prvou veľkou zmenou 
je ukončenie populár-
nej mestskej pláže na 
pravom brehu Dunaja.
 V rámci obnovy tohto 

priestoru sa mesto chce 

pozerať na celú plochu 

komplexne spolu s Tyr-

šovým nábrežím. Do bu-

dúcna má vzniknúť jeden 

ucelený priestor určený 

na rekreáciu 

v prírodnom 

parkovom pro-

stredí, špor-

tové aktivity a 

v nejakej po-

dobe aj kultúr-

no-spoločen-

ské podujatia. 

Celková revi-

talizácia má 

okrem zelene 

pozostávať  aj  z  obnovy  

mobiliáru  parku. Má po-

kračovať aj rekonštrukciou 

chodníkov, osvetlenia, prv-

kov zverokruhu a fontány v 

parku. Už v krátkom čase 

chce mesto riešiť najmä 

bezpečnosť drevín, ktoré 

sú vážne poškodené, odu-

mierajúce alebo odumreté.

(bak, foto ST)
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Veliteľ MsP údajne prikázal dávať pokuty minimálne 30 eur, 
primátor Vallo hovorí o zlej formulácii

Veliteľ expozitúry 
Mestskej polície 
(MsP) Bratislava 

V Tibor Lehocký vydal 
v piatok (21. 2.) pokyn, 
ktorý sa objavil na so-
ciálnych sieťach a vy-
volal veľkú diskusiu i 
kritiku.
 Pre nízke výsledky prá-
ce na úseku priestupkov 
totiž kázal mestským poli-
cajtom vyhľadať či vyriešiť 
aspoň sedem potvrdených 
priestupkov počas každej 
jednej hliadkovej služby, 
priestupky prioritne riešiť 
v blokovom konaní a pri 
riešení priestupku v blo-
kovom konaní ukladať po-
kuty v minimálnej výške 30 
eur. Ak by sa mestský poli-
cajt rozhodol uložiť nižšiu 
pokutu alebo riešiť priestu-
pok formou napomenutia, 
musel by to bezodkladne 
nahlásiť na stálu službu 
Mestskej polície Bratislava 
V.
 Primátor Bratislavy 
Matúš Vallo musel pre vlnu 
otázok zo strany verejnosti 
reagovať na sociálnej sieti, 
ako to s pokynom veliteľa v 
skutočnosti je. Vallo tvrdí, 

že zverejnený pokyn veli-
teľa je reakciou na nedô-
slednosť a priveľký počet 
napomenutí mestskou 
políciou bez pokutovania. 
"V tomto prípade nešlo o 
to určiť počet priestupkov, 
ktoré musia mestskí po-
licajti vyriešiť, ale cieľom 
bolo reagovať na nepriaz-
nivý trend, že polícia nie je 
pri riešení priestupkov dô-
sledná," povedal primátor. 
 Priznáva, že formulá-
cia pokynu veliteľa nebo-
la šťastná. Vallo tvrdí, že 
žiadny nadriadený vrátane 
náčelníka nie je oprávne-
ný v konkrétnom prípade 
nariadiť podriadenému 

policajtovi uloženie bloko-
vej pokuty v určitej pevne 
danej výške. "Zároveň v 
tomto pokyne chýbalo as-
poň minimum vysvetľujú-
cich informácií," podotkol 
Vallo. Ako však tvrdí, je 
pravdou aj to, že od verej-
nosti eviduje mesto zvý-
šený dopyt, aby si mestskí 
policajti robili svoju prácu 
poriadne. "Teda, aby boli 
dôslední a nekompromisní 
pri prejednávaní priestup-
kov, ktoré strpčujú život 
ostatným obyvateľom 
nášho mesta, a aby vec 
nevybavili len napomenu-
tím. Aj štatistiky mestskej 
polície ukazujú, že počet 

uložených napomenutí 
je neprimerane vysoký k 
celkovému množstvu rie-
šených priestupkov," uvie-
dol primátor. Ubezpečuje, 
že mestský policajt stále 
môže vybaviť vec napome-
nutím, najmä v prípadoch, 
ak pri zistenom priestup-
ku existujú takzvané po-
ľahčujúce okolnosti, ktoré 
sa po vyhodnotení môžu 
premietnuť až do upuste-
nia od uloženia blokovej 
pokuty. "Rovnako je tu 
však právomoc, dokonca 
povinnosť nadriadeného, 
skúmať zákonnosť a pri-
meranosť postupu svojich 
podriadených aj pri určo-
vaní výšky blokových po-
kút," poznamenal Vallo. 
Práve preto sa podľa jeho 
slov v zverejnenom poky-
ne objavuje povinnosť za-
znamenávať dôvody, pre 
ktoré sa policajt rozhodol 
vybaviť vec napomenu-
tím či pokutou do určitej 
výšky. Tieto okolnosti sú 
podľa primátora stanovené 
zákonom, musia byť dané a 
policajt by mal byť schopný 
sa k nim vyjadriť.

(TASR, foto TASR)

Rýchlostnú cestu R7 majú otvoriť už v najbližšom období 

Stavba diaľnice 
D4 a rýchlostnej 
cesty R7 je nielen 

najväčším infraštruk-
túrnym projektom na 
Slovensku, ale i jedným 
z najväčších PPP pro-
jektov v Európe. Ako 
ešte v polovici februára 
informoval dodávateľ 
projektu D4R7 Constru-
ction, dokončovacie 
práce pozdĺž takmer 
celej R7 budú čoskoro 
hotové.
 Na odovzdanie do pre-
vádzky 29,7 km (25,2 km 
na R7 a 4,5 km na D4) s 
22 mostmi a križovatka-

mi v Rovinke, Dunajskej 
Lužnej a Šamoríne ostáva 
zavŕšiť iba administratívny 
proces. Odovzdanie rých-
lostnej cesty R7 prinesie 
rýchlejšie, bezpečnejšie a 
pohodlnejšie dochádzanie 
domov nielen pre ľudí žijú-
cich na Žitnom ostrove, ale 
aj pre tranzitnú dopravu.
Koncesionárom projektu 
je spoločnosť Zero Bypass 
s.r.o., ktorá zabezpečuje 
fi nancovanie, výstavbu a 
prevádzku obchvatu Bra-
tislavy počas obdobia 30 
rokov. Hlavným dodávate-
ľom projektu je spoločnosť 
D4R7 Construction. Úseky 

R7 a D4 (Ketelec-Dunaj-
ská Lužná, Dunajská Luž-
ná-Holice, Ketelec-Rovin-
ka)   
 Ako ďalej tvrdí dodáva-
teľ, obyvatelia obcí v regió-
ne nebudú musieť vysedá-
vať vo svojich autách, ale 
ušetria čas, ktorý môžu vy-
užiť inak. Jazda na R7 bude 
oveľa pohodlnejšia ako 
doterajší spôsob dopravy. 
Tiež sa výrazne zvýši kva-
lita života ľudí, ktorí dopo-
siaľ trpeli nadmerným hlu-
kom a prachom z vozidiel 
prechádzajúcich cez ich 
mestá a dediny.
 „Otvorenie väčšej čas-
ti realizovanej rýchlostnej 
cesty R7 a časti diaľnice D4 
pre vodičov - celkovo 29,7 
km - predstavuje praktic-
ky polovicu dĺžky celého 
projektu D4 R7 (59 km); 
ide teda o veľký míľnik a 
príspevok k vyššej kvalite 
dopravy a života. Som hrdý 
na svojich kolegov. Pracov-
níci desiatich rôznych ná-
rodností odpracovali pri-
bližne dva milióny hodín, 
aby túto prácu vykonali 
včas a v najvyššej kvalite. 
Práce medzi križovatkou 
Ketelec a obcami Rovinka 
a Holice sú takmer ukon-
čené a vodičom sa odo-
vzdajú o niekoľko týždňov. 
Aby sme ich mohli otvoriť, 
musíme ešte dokončiť ad-
ministratívne práce. Ako-
náhle sa nám podarí získať 
posledné povolenia, ľudia 

okamžite pocítia lepšiu 
úroveň dopravy,” povedal 
Juan José Bregel, generálny 
riaditeľ D4R7 Construc-
tion s.r.o.
 Práce na Dunajskom 
súmostí, najnáročnejšej 
časti projektu z technic-
kého a konštrukčného 
hľadiska, pokračujú v pl-
nom nasadení a nad naše 
nedávne očakávania. Obe 
predmostia, západné aj vý-
chodné, budú čoskoro do-
končené s pomocou dvoch 
výsuvných skruží (MSS), 
patriace k najväčším na 
svete. Výstavba mostu cez 
Kajakársku dráhu, ako aj 
mosta cez hlavný tok Du-
naja tiež pokračuje podľa 
plánu a očakávame, že ten-
to rok v lete sa ukončením 
nosnej konštrukcie Dunaj-

ského súmostia dosiahne 
veľmi dôležitý míľnik pro-
jektu. 
 Stavebné práce na os-
tatných častiach diaľnice 
D4 pokračujú podľa dodá-
vateľa dobrým tempom a 

odovzdávanie ukončených 
komunikácií bude v roku 
2020 pokračovať podľa 
schváleného časového har-
monogramu.

(red, foto: Zdroj: D4R7 
Construction)

Kľúčové údaje o úseku R7 v dĺžke 25,2 km, ktorý 
bude otvorený v najbližšom období:
2 križovatky (Dunajská Lužná, Šamorín)
5 podjazdov
11 nadjazdov
1 most pre peších
3 ekodukty 
2, 000 000 odpracovaných človekohodín, 
10 rôznych národností pracovníkov.
2,200,00m³ násypov
24,000 m betónových zvodidiel
57,000 m oceľových zvodidiel
16,000 m² zábran pre vtáky
 350,000 t podkladovej vrstvy vozovky
216,000 m chráničiek informačného systému diaľnice
50,000 m odvodňovacieho potrubia
50,000 m žľabov
8,100 m²  oporných múrov typu RSS
15,700 m prefabrikovaných nosníkov
18,300 m² betónových plôch
150,000 m dopravného značenia

Mestský poslanec 
k vystúpeniu občana
„Ja nemám chuť tu nechať 
po sebe kričať nepodložené 
dohady a čudné veci od člo-
veka každý mesiac.“
 Na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva 
vo štvrtok 27. februára, 
vystúpil v rámci bodu, 
ktorý sa zaoberal zme-
nami v rozpočte hlav-
ného mesta, obyvateľ 
Bratislavy M. Ďurči, 
ktorý sa do diania na 
rokovaniach mestské-
ho zastupiteľstva zapá-
ja pomerne často.
 Aj tentokrát sa prihlásil 
a dostal možnosť vystúpiť. 
Po ukončení tohto trojmi-
nútového prejavu sa pri-
mátor Matúš Vallo obrátil 
na organizačné oddelenie 
s otázkou, či po vystúpení 
občana môže byť o jeho 
obsahu diskusia. Dostal 
odpoveď, že poslanci môžu 
využiť faktické poznámky. 
Prihlásil sa aj poslanec Mi-
chal Brat (kandidoval  za 
PS-Spolu/Ružinov), ktorý 
povedal: “Ja len, že doteraz 
som automaticky vždy dví-
hal ruku, keď bola otázka, 
že či povolíme vystúpenie 
občana a poviem niečo, čo 

si mnohí myslíme, ale je to 
nepopulárne. Ja nemám 
chuť tu nechať po sebe kri-
čať nepodložené dohady 
a čudné veci od človeka 
každý mesiac a ja sám za 
seba hovorím, že najbližšie 
nezdvihnem ruku za vystú-
penie tohto občana.“
 Poslanca sme kontakto-
vali, aby zaujal k danej uda-
losti stanovisko. 

„Som rád, že BA Kuriér 
sa zaujíma o môj názor, rád 
vám odpoviem aj kedykoľ-
vek v budúcnosti. Napriek 
tomu, že vystupuje takmer 
každý mesiac a jeho agresi-
vita sa stále stupňuje, dú-
fal som, že tentoraz príde 
s pripomienkami zodpove-
dajúcimi realite aj úrovni 
mestského  zastupiteľstva. 
Žiaľ, nestalo sa tak a jeho 
vystúpenie bolo kombiná-
ciou klamstiev, urážok a 
konšpirácií. Nedomnievam 
sa, že vzťah volený zástup-
ca – občan, dáva právo 
urážať a verejne klamať, 
takže som pána informo-
val, že nabudúce využijem 
svoje právo nepodporiť jeho 
vystúpenie“.

(rl)
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Lepšia správa 
bytových domov

Domový poriadok ako nový inštitút v 
bytovom zákone (novela č. 476/2019 Z. z.)

JUDr. Mgr. Marek Perdík

(pokračovanie z minulé-
ho čísla)
Napriek tomu, že pojem 
domového poriadku je 
všeobecne zaužívaný, 
nebol v žiadnom práv-
nom predpise defi nova-
ný. Od 1. februára 2020 
bude § 2 BytZ obohatený 
o nový odsek 16, v zmys-
le ktorého „sa domo-
vým poriadkom rozumie 
vlastníkmi bytov a neby-
tových priestorov v dome 
schválený súbor pravidiel 
a zásad dodržiavania 
dobrých mravov pri vý-
kone práv a povinností 
vlastníkov a nájomcov by-
tov a nebytových priesto-
rov v dome, osôb, ktoré 
žijú s uvedenými osobami 
v spoločnej domácnos-
ti, ako aj osôb, ktoré sa 
zdržiavajú v dome, pri 
užívaní spoločných častí 
domu, spoločných zaria-
dení domu, príslušenstva 
a priľahlého pozemku“.
Podľa dôvodovej sprá-
vy by domový poriadok 
mohol upravovať napr. 
pravidlá dodržiavania 
nočného pokoja, poko-
ja počas dní pracovného 
pokoja alebo pracovného 
voľna, podmienok bez-
pečného bývania, zásady 
chovania domácich zvie-
rat v bytoch a nebytových 
priestoroch v dome alebo 
užívania balkónov, lodžií 
a terás.

Novinkou je legálna de-
fi nícia domového po-
riadku
 V tejto súvislosti je po-
trebné poukázať na nové 
ustanovenie § 14b ods. 1 
písm. s), v zmysle ktorého 
„vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov v dome pri-
jímajú rozhodnutia nadpo-
lovičnou väčšinou hlasov 
všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
v dome, ak hlasujú o prijatí, 
zmene alebo zrušení domo-
vého poriadku“. Jednoznač-
ne sa tým určuje minimál-
na hranica počtu hlasov 
potrebných na rozhodova-
nie o domovom poriadku, 
čo považujeme za správne.
 Vzhľadom na legálnu 
defi níciu domového po-
riadku v novom § 2 ods. 16 
je potrebné chápať domový 
poriadok ako súbor pra-
vidiel a zásad dodržiava-
nia dobrých mravov, ktoré 
sú vlastníkmi schválené 
nadpolovičnou väčšinou 

všetkých vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
v dome. Takýmto spôso-
bom však môže byť prijaté 
aj určité pravidlo mimo do-
mového poriadku, napr. ako 
samostatný bod programu 
schôdze. V tejto súvislos-
ti je potrebné chápať takto 
prijaté pravidlo ako záväzné 
pre všetky skupiny uvedené 
v § 2 ods. 16 len v prípade, 
ak je schválené väčšinou 
podľa § 14b ods. 2 písm. s) 
a chápať ho ako súčasť do-
mového poriadku. V prí-
pade takéhoto postupu je 
potrebné domový poriadok 
aktualizovať o nové pra-
vidlo.

Záväznosť domového 
poriadku
 S domovým poriadkom 
to bolo ako so zákonným 
záložným právom. Aj keď 
bolo v odborných kruhoch 
jasné a zreteľné, že zákonné 
záložné právo má prednost-
né postavenie medzi zálož-
nými práva a aj bez zápisu 
na liste vlastníctva, bolo 
komplikovanejšie túto sku-
točnosť vysvetliť verejnosti. 
Po nadobudnutí účinnosti 
zákona č. 63/2019 Z. z. je 
však jeho legislatívno-tech-
nická úprava viac než jasná 
a správna. Argumentačne je 
aktuálne oveľa jednoduch-
šie dokázať práve prednosť 
zákonného záložného prá-
va a vymôcť tak nedoplatky 
vlastníka oveľa efektívnejšie 
a ľahšie. Domový poriadok 

je na tom podobne. Aj keď 
je možné prijať vlastníkmi 
pravidlo správania sa, je/
bolo komplikované do-
môcť sa jeho dodržiava-
nia a v prípade porušenia 
udeliť sankciu a vymáhať 
ju. Legálnym defi novaním 
domového poriadku sa 
z neho stal jasným spô-
sobom právny dokument 
s konkrétnym vymedze-
ním práv a povinností. To, 
že ide o dokument záväz-
ný, je predmetom úpravy 
§ 11 ods. 10 BytZ, v zmys-
le ktorého „vlastníci bytov 
a nebytových priestorov, 
nájomcovia, osoby, ktoré 
žijú s uvedenými osobami 
v domácnosti a osoby, kto-
ré sa zdržiavajú v dome, 
sú povinné dodržiavať do-
mový poriadok schválený 
vlastníkmi podľa § 14b ods. 
1 písm. s). Za tým účelom 
je správca alebo spoločen-
stvo povinné zverejniť do-
mový poriadok na mieste 
obvyklom na oznamovanie 
informácií v dome“.

Okruh osôb, ktoré zaväzuje 
domový poriadok je vyme-
dzený v § 11 ods. 10 BytZ, a 
sú nimi:
a) vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov,
b) nájomcovia,
c) osoby, ktoré žijú s uve-
denými osobami v domác-
nosti,
d) osoby, ktoré sa zdržiava-
jú v dome.

V súlade so zásadou infor-
movanosti a verejnosti je 
nevyhnutné oboznámiť sa 

s obsahom domového po-
riadku. Za tým účelom je 
správca a spoločenstvo 
povinné zverejniť do-
mový poriadok na mies-
te obvyklom na ozna-
movanie informácií v 
dome. Čo je však miestom 
obvyklým si vlastníci určujú 
sami. Problémom môže byť 
plnenie zásady verejnosti a 
informovanosti vtedy, ak so 
za takéto miesto určia napr. 
vlastnú digitálnu nástenku 
alebo vlastnú internetovú 
stránku, ku ktorej majú prí-
stup len vlastníci, prípadne 
nájomcovia. Len ťažko si 
viem predstaviť, že by sa o 
obsahu takto zverejneného 
domového poriadku dozve-
deli všetky osoby, ktoré sa 
zdržiavajú v dome. Pre úče-
ly praxe je preto na mieste 
jeho zverejnenie na verejne 
viditeľnom mieste v spoloč-
ných častiach pri vstupe do 
bytového domu, napr. na 
bežnej typickej nástenke 
bytového domu.

Postup efektívneho rie-
šenia sporu
 Rozmanitosť sused-
ských vzťahov prináša 
rôzne druhy zásahov do 
susedských práv. Susedské 
nezhody sú často veľmi ne-
príjemnými stretmi medzi 
vlastníkmi a užívateľmi ne-
hnuteľností, ktoré spravidla 
prerastajú do dlhodobých 
a vyhrotených sporov. Všet-
ci vlastníci a užívatelia by 
sa mali správať tak, aby v čo 
najmenšej miere zasahova-
li do práv svojich susedov. 
Každé konanie by malo byť 

v súlade s dobrými mravmi, 
s mierou určitej spoločen-
skej únosnosti a vzájomnej 
tolerancie. Uplatňovanie 
a posúdenie sporov v sused-
ských vzťahoch je potrebné 
vykladať predovšetkým 
v súlade so zásadou ekvity. 
Vzájomné konanie alebo 
opomenutie medzi sused-
mi nesmie byť v rozpore 
s dobrými mravmi. Pre po-
rušenie pravidla správania 
sa predpokladá, aby roz-
por s dobrými mravmi bol 
dostatočne výrazný, spolo-
čensky jasný a zrozumiteľ-
ný. Právny poriadok posky-
tuje rôzne druhy právnej 
ochrany. Dožadovanie sa 
ochrany by však malo sledo-
vať určitý stupeň,  a to pod-
ľa závažnosti konkrétneho 
zásahu. Nebude vždy po-
trebné domáhať sa ochrany 
na súde, ak je túto ochranu 
možné poskytnúť prostred-
níctvom iných orgánov, ako 
sú napríklad obce. Súdna 
ochrana by mala byť až po-
sledným stupňom ochrany 
porušených práv. Štátne or-
gány ako aj samotní účast-
níci právnych vzťahov, by 
sa mali prioritne usilovať 
o riešenie sporov vzájom-
nou dohodou, nakoľko je 
v praxi najjednoduchším 
a najnenáročnejším pro-
striedkom. V prípade, ak 
toto riešenie zlyhá, je na 
mieste uplatniť represív-
ne opatrenia voči konaniu 
vlastníka (užívateľa) ne-
hnuteľnosti zo strany auto-
ritatívneho, t. j. nadradené-
ho orgánu.

OLO už začalo s odvozom bioodpadu zo záhrad

V Bratislave začala 
od prvého mar-
cového týždňa 

mestská fi rma Odvoz 
a likvidácia odpadu 
(OLO) s odvozom bio-
logicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu 
zo záhrad.
 Realizovať ho bude do 

novembra v intervale raz 

za 14 dní. Odpad z hne-

dých zberných nádob kon-

čí následne v kompostárni, 

kde sa spracováva na kom-

post.

Hnedá zberná nádoba na 

bioodpad slúži na odvoz 

kvetov, štiepky, pilín, po-

kosenej trávy, malých ku-

sov konárov do priemeru 

piatich centimetrov, lístia, 

odpadu z ovocia a zeleniny 

a buriny. V zbernej nádobe 

na biologicky rozložiteľný 

odpad sa nemôžu nachá-

dzať igelitové vrecká, a 

to ani biodegradovateľné 

a biologicky rozložiteľné, 

odpady nebiologickej po-

vahy a zmesový komunál-

ny odpad. Taktiež ani iné 

cudzorodé predmety, ako 

kamene, palety, fľaše, črep-

níky, kov a podobne. OLO 

upozorňuje, že ak nádoba 

bude obsahovať odpad, 

ktorý do nej nepatrí, nebu-

de vyprázdnená a odvoz sa 

bude považovať za vyko-

naný. 

 Hnedú zbernú nádobu 

je potrebné vyložiť vždy 

deň pred plánovaným od-

vozom. Biologicky rozlo-

žiteľný odpad zo záhrad je 

možné bezplatne odovzdá-

vať počas celého roka aj 

v zbernom dvore OLO ale-

bo v niektorých zberných 

dvoroch mestských častí.

  Nakladanie s biood-

padom zo záhrad a zelene 

majú v Bratislave možnosť 

riešiť aj bytové domy, ktoré 

sú vlastníkmi pozemku so 

zeleňou. Stačí, ak správca 

nehnuteľnosti podá žia-

dosť o kompostér na od-

delenie miestnych daní, 

poplatkov a licencií, Blago-

evova 9. 

(TASR) 

Odvoz elektrospotrebičov 
je po celý rok zadarmo

V Bratislave sa zber 
veľkých a ťaž-
kých elektrospot-

rebičov najmä zo sku-
piny tzv. bielej techniky 
robí pravidelne každé 
dva týždne. Ľudia majú 
zvyčajne problém veľké 
spotrebiče naložiť do 
auta a zaviezť na zber-
ný dvor, pretože sú ťaž-
ké alebo sa do bežného 
osobného auta ani ne-
zmestia..
 Obyvatelia Bratislavy sa 
tak môžu pohodlne, eko-
logicky  a zadarmo zba-
viť napríklad chladničiek, 
mrazničiek, umývačiek 
riadu, práčok, sušičiek, 
sporákov, rúr ale aj  var-
ných dosiek, mobilných 
klimatizácií, radiátorov, 
ohrievačov, mikrovlniek či 
vysávačov.
 Ak nahlásia do zberu 
aspoň 1 väčší spotrebič, 
spolu s ním mu odvezú aj 
iné menšie spotrebiče. 
 Ako si novú službu zbe-

ru elektroodpadu objed-
nať? Obyvatelia Bratislavy 
si môžu zber objednávať 
jednoducho, online, cez 
internetovú stránku www.
zberelektroodpadu.sk.
 V sekcii stránky „Ob-
jednať“ si zvolia mestskú 
časť, v ktorej bývajú a ná-
sledne si vyberú vyhovujú-
ci termín zberu. V online 
objednávke poskytnú svo-
je kontaktné údaje a druh 
a množstvo spotrebičov, 
ktoré potrebujú odviezť. 

(red, foto OLO) 
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v predajniach

Magistrát je pripravený predložiť 
petíciu za zákaz hazardu do MsZ
Mesto Bratislava je 
pripravené predložiť 
petíciu za zákaz ha-
zardu na prerokovanie 
mestskému zastupiteľ-
stvu spolu s návrhom 
všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) o zá-
kaze umiestnenia herní 
v zákonom stanove-
ných budovách vrátane 
kasín. Informoval o tom 
nedávno hovorca Brati-
slavy Peter Bubla.
 Pod petíciu za zákaz 
hazardu v Bratislave v so-
botu (29. 2.), v čase, keď sa 
konali voľby do Národnej 
rady SR, vyzbierali akti-
visti z iniciatívy Zastavme 
hazard 104.600 podpisov. 
Po legislatívnej zmene 
bolo potrebné pod petí-
ciu vyzbierať podpisy od 
najmenej 15 percent, teda 
približne 57.000 dospelých 
Bratislavčanov. Podpisy od 
ľudí pýtali najmä pred bu-
dovami s volebnými miest-
nosťami. "Ďakujeme stov-
kám dobrovoľníkov za ich 

snahu a Bratislavčanom, že 
sa nenechali odradiť zavá-
dzajúcimi informáciami, 
ktoré v posledných dňoch 
šírili zástancovia hazardu," 
uviedlo vo svojom stano-
visku hlavné mesto. 
 Deklaruje, že zákaz ha-
zardu neprinesie zvýšenie 
daní, ako zástancovia ha-
zardu uvádzali v platených 
inzerátoch. "Realitou je, že 
prijatie zákazu hazardných 
hier bude pre Bratislavu 
znamenať výpadok približ-
ne 2,5 milióna eur v mest-
skej kase," podotkol Bubla 
s tým, že výpadok nebude 
okamžitý, ale postupný tak, 
ako sa bude končiť platnosť 
udeleným licenciám. "Zní-
žený príjem predstavuje 
iba 0,8 percenta bežných 
príjmov mesta a je mož-
né ho nahradiť napríklad 
efektívnejším vymáhaním 
pohľadávok," poznamenal 
hovorca.
 Novú petíciu za zákaz 
hazardu v Bratislave spus-
tili aktivisti ešte na jeseň 

2019. Podporu jej vyjadrili 
aj primátor Bratislavy Ma-
túš Vallo, viacerí bratislav-
skí starostovia i mestskí 
poslanci. Aktivisti v nedeľu 
(1. 3.) avizovali, že po vy-
zbieraní potrebného počtu 
podpisov budú kontrolovať 
hárky a chcú petíciu odo-
vzdať do podateľne brati-
slavského magistrátu, aby 
o nej čo najskôr mohol ro-
kovať mestský parlament. 
 V Bratislave sa konal 
v sobotu 29. februára pri 
budovách s volebnými 
miestnosťami aj zber pod-
pisov pod petíciu proti 
zákazu hazardu. Podľa 
hovorkyne Asociácie zá-
bavy a hier (AZAH) Do-
miniky Lukáčovej podpisy 
zbierali zamestnanci her-
ní. Dostupnosť hazardu sa 
v hlavnom meste už vďaka 
regulácii podľa asociácie 
znížila o dve tretiny. Rie-
šením podľa AZAH tak 
nie je zákaz, ale regulácia 
hazardu.

(tasr)

Sanácia skládky CHZJD 
vo Vrakuni by sa mohla začať v lete

Štátny tajomník 
Ministerstva ži-
votného prostre-

dia (MŽP) SR Norbert 
Kurilla očakáva, že sa 
umiestnenie tesniacej 
steny na území bývalej 
skládky Chemických 
závodov Juraja Dimit-
rova v bratislavskej 
Vrakuni začne v lete 
tohto roka.
 Informoval o tom vo 
februári na brífi ngu.  Sta-
vebný úrad momentálne 
preskúmava žiadosť o vy-
danie stavebného povole-
nia. Sanácia skládky sa má 
realizovať metódou enkap-
sulácie. Vybudovať sa má 
podzemná tesniaca stena, 
ktorou sa zdroj znečiste-
nia odizoluje od okolitého 
prostredia. Na skládke sa 
už uskutočnila prvá etapa 
sanácie, ktorá predstavo-
vala podrobný geologický 
prieskum. Ten určil presné 
vymedzenie vytvorenia en-
kapsulácie, uviedol Kurilla. 
Dodal, že príklady použi-
tia tejto metódy sú známe 
v Česku, Rakúsku, Poľsku, 

USA či Veľkej Británii. 
 Generálny riaditeľ Štát-
neho geologického ústavu 
Dionýza Štúra Branislav 
Žec hovorí, že posledných 
päť rokov ústav robí moni-
torovanie územia skládky. 
Enkapsulácia je podľa Žeca 
v tomto prípade vhodnou 
metódou. "Musíme roz-
mýšľať rýchlo a pracovať 
s fi nančnými prostriedka-
mi, ktoré sú v súčasnosti 
dostupné," uviedol. Rieše-
nie problému enkapsulá-
ciou považuje za najlepšie 
aj starosta bratislavskej 
mestskej časti Ružinov 
Martin Chren. "Keby sme 
sa dnes rozhodli, že zme-
níme toto riešenie, tak sa 
vlastne stane to, že naj-
menej päť až desať rokov 
budú chemikálie aj naďalej 
unikať, pretože pripraviť 
akékoľvek iné riešenie trvá 
veľmi dlho," hovorí Chren. 
 Súčasťou sanácie, ktorá 
by mala stáť 34,1 milióna 
eur, má byť aj čerpanie a 
čistenie znečistených pod-
zemných vôd v okolí sklád-
ky. Práce by sa mali skon-

čiť najneskôr v júni 2023. 
Rozloha skládky, ktorá sa 
nachádza na území staré-
ho Mlynského ramena na 
rozhraní bratislavských 
mestských častí Vrakuňa a 
Ružinov, je približne 4,65 
hektára. Je na nej zhruba 
120.000 kubických metrov 
odpadu, ktorý tam vyvá-
žali z chemických závodov 
v 60. až 80. rokoch minu-
lého storočia. Prieskum 
ukázal, že do podzemných 
vôd unikajú najmä pesti-
cídy a herbicídy. Kontami-
načným mrakom je podľa 
ministerstva životného 
prostredia zasiahnutá Vra-
kuňa, Podunajské Biskupi-
ce a Ružinov. Rezort preto 
vyzval obyvateľov týchto 
bratislavských mestských 
častí, aby nepoužívali vodu 
zo studní na polievanie ko-
reňovej a listovej zeleniny, 
kúpanie, sprchovanie či 
napúšťanie bazénov. Zdroj 
pitnej vody na Žitnom 
ostrove v súčasnosti ohro-
zený nie je.

(tasr, red)
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Samé prekvapenia

Je benzín E5 problém?

Energia elektriny

Pocta 
kubizmu

Novinky

Len nedávno sa na-
prieč Slovenskom prehnal 
ošiaľ spôsobený dotáciami 
na elektromobily v réžii 
Ministerstva hospodárstva 
SR. Po prvom neúspešnom 
pokuse prišiel druhý. Prešli 
3 minúty a 41 sekúnd a bolo 
po všetkom. Celkom 668 šťast-
livcov si medzi seba rozdelilo 
dotácie na 689 elektromobilov 
a 97 plug -in -hybridov. Zvyš-
ných takmer 4 tisíc žiadateľov 
malo smolu… Ale naozaj 
mali všetci tí, ktorí skončili 
pod čiarou znamenajúcou 8 
či 6 tisícový príspevok na kúpu 
elektormobilu, či hybridu 
smolu? Z pohľadu fi nancií 
pravdepodobne áno. Veď kto 
by nechcel, aby mu na kúpu 
auta prispel štát pomerne 
výraznou sumou. Ak sa však 
pozrieme na to z užívateľského 
hľadiska, nebudú mať títo 
pioneri slovenskej elektromo-
bility v najbližších mesiacoch 
a možno aj rokoch na ružiach 
ustlané. V prípade Bratislavy 
to platí dvojnásobne. Kame-
ňom úrazu je totiž infra-
štruktúra. Mám na mysli sieť 
nabíjacích staníc, či dokonca 
rýchlo nabíjacích staníc. RN

Peugeot 208 o a-
rí dizajnom nielen 
exteriéru, ale aj 

interiéru. Jeho prednos-
ti sa tým však ani z ale-
ka nekon ia.

208-ka je šarmantná 

a šik, hravá, milá a usmieva-

vá, športová i rázna… Dvoj-

násobne to platí o top verzii 

GT Line s krásnou modrou 

farbou, lesklými čierny-

mi doplnkami a parádnymi 

17-palcovými kolesami. Eš-

te brutálnejší „wau“ Prechod z benzínu 
E5 na E10 je u nás 
živo diskutovanou 

motoristickou témou.
Šifry E5 a E10 označujú 

podiel biozložky v benzíne. 

Je to buď etanol, alebo ETBE, 

prísada vyrobená z etanolu 

a rafi nérskeho plynu. U nás 

sa predáva benzín s biozlož-

kou už takmer 15 rokov. Zvy-

šovanie jej podielu v benzíne 

má ekologický zmysel. Priaz-

nivo ovplyvňuje jeho prcha-

vosť, tým podporuje spaľova-

nie, môže zvyšovať oktánové 

číslo. No sú tu aj negatíva: pa-

livo rýchlejšie viaže vodu, či-

že môže poškodzovať kovové 

súčasti palivového systému 

Škoda Octavia RS iV 
je Nádherne ostro 
tvarovaný športo-

vý sedan (aj kombi!).

DS 7 Crossback pri-
chádza na sloven-
skú prémiovú scé-

nu. Ur ite sa nestratí!
Značka DS sa hrdí sloga-

nom Spirit of Avant Garde 

a u nás ju kúpite zatiaľ v je-

dinej predajni – či skôr buti-

ku, voňajúcom náladou Parí-

ža. Česť jej robí tvar každého 

centimetra vozidla. Otáča-

jú sa za ním chodci i vodi-

či… Vo vnútri obklopia po-

efekt má interiér, aj v tom-

to prípade umocnený ver-

ziou GT Line. Najvýraznej-

ším momentom prístrojovej 

dosky testovaného mode-

lu je samotný prístrojový štít 

– zobrazuje totiž trojdimen-

zionálne a vyzerá to fantas-

ticky. Vzadu je klasický digi-

tálny displej, ktorý zobrazuje 

základnú grafi ku a základné 

údaje, pred ním zasa sklíčko, 

na ktoré sa premietajú do-

plnkové informácie a  údaje. 

Spolu to vytvára 3D efekt.

Skúšali sme verziu, 

ktorá 

bude zrejme najpredávanej-

šia – s 1,2-litrovým preplňo-

vaným trojvalcom so 100 ko-

níkmi. Nie je to žiaden trhač 

asfaltu, no stovka koníkov 

podporená slušným krútia-

cim momentom sa doká-

že hladko rozbehnúť a ani 

vyššie rýchlosti im nerobia 

problémy. Diaľničná 130-ka 

či plus 20 navyše? Žiaden 

problém.

N o v ý  P e u g e o t  2 0 8 

v mnohom veľmi príjem-

ne prekvapil – v prvom ra-

de však tuhosťou karosérie 

a kvalitou podvozka. Z malé-

ho ženského auta sa stáva au-

to, ktoré dokáže nadchnúť aj 

chlapov.

Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku

Disponuje najvyšším vý-

konom 180 kW (245 k). 

Za ním sa skrýva spolupráca 

benzínového motora 1,4 TSI 

(110 kW) s výkonným elek-

tromotorom (85 kW). Cel-

kový krútiaci moment dosa-

huje až 400 Nm a prenáša sa 

na predné kolesá prostred-

níctvom dvojspojkovej auto-

matickej prevodovky DSG. 

Akumulátor s kapacitou 

13 kWh pritom umožňuje 

čisto elektrický dojazd 

do 60 km. Podľa 

WLTP sú emisie 

novej športo-

vej Octavie len 

30 g/km, čím 

už dnes spĺ-

ňa prísnu normu 

Ešte zrelší, lákavejší
Citroën C3 je originálom vo svojej triede. Najnovšia ver-

zia sa prezentuje novou prednou maskou, LED svetlami, no-

vým vzhľadom ochranných „vankú-

šikov“ Airbump i možnosťou 

až 97 kombinácií exterié-

ru, 3 úprav strechy, 3 vý-

bav interiéru a dvoch 

nových diskov ko-

lies. Na novej úrovni je 

komfort a bezpečnosť.

Drav ek mení teritórium
Ford Puma sa zameriaval na bežné vozovky, no už mieri aj 

mimo ne. Nový crossover má nielen nový, pekný vzhľad, ale 

tiež balík najnovších asistenčných systémov, digitálny prí-

strojový štít, môže mať panora-

matickú strechu i masáž-

ne sedadlá. Poháňa ho 

mild -hybridný motor 

1,0 EcoBoost s výko-

nom 92 kW (125 k).

Opä  nová identita
SEAT Leon štvrtej generácie má úspornejšie motory, najmo-

dernejšie asistenčné systémy a atraktívny vzhľad, prepojené 

zadné svetlá. Pod kapotou sú benzínové, dieselové motory, 

na stlačený zemný plyn, benzí-

nový mild -hybrid a plug-

-in hybridný po-

hon, s ktorým 

dokáže prejsť 

60 km čisto 

na elektrinu.

a plastové i gumové dielce. 

Aktuálne však ide len o mini-

málny nárast biozložky o 2 % 

medzi E5 a E10.

Treba sa obávať? Kon-

štruktéri o nej vedia desiat-

ky rokov a produkty na to 

pripravili. Aj bežné autá sú 

už roky vybavené vstrekova-

ním. Zmes si tak vie systém 

sám prispôsobiť. Horšie to je 

v prípade motorov s karbu-

rátorom. Dá sa však nasta-

viť tak, aby motor pracoval 

správne.

Vysoké percento biozlož-

ky v benzíne skutočne môže 

malému podielu motorov uš-

kodiť. Platí stará pravda: drž-

te sa odporúčaní výrobcu!

EU6d, platnú až od budúce-

ho roka. Pri športovo zame-

ranom aute sú veľmi dôležité 

aj údaje o  jazdnej dynami-

ke: zrýchlenie 0 – 100 km/h 

je 7,3 s, najvyššie rýchlosť 

225 km/h. To všetko s parád-

ne priestrannou karosériou 

a veľkým batožinovým pries-

torom!

sádku luxusné materiály 

a desiatky detailov s jedineč-

ným kubistickým dizajnom. 

Preplňovaný motor 1,6 l má 

poctivých 165 kW a 300 Nm. 

S osemstupňovým automa-

tom sa jazdí hladko, ticho, 

veľmi svižne. Parížan bravúr-

ne žehlí nerovnosti bratislav-

ských ciest vďaka systému 

Editoriál

xusného francúzskeho SUV 

vytvorili prémiové avan-

tgardné vozidlo a v súvislos-

ti s ním ponúkajú aj nadš-

tandardné služby jeho 

majiteľom.

kamerového sledovania ces-

ty. Počítače okamžite upra-

vujú tuhosť adaptívnych 

tlmičov! Tvorcovia lu-

facebook | automagazin.sk instagram | automagazin.skyoutube | Auto magazínautomagazin.sk
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Developer vyhlásil architektonicko-urbanistickú súťaž 
návrhov pre riešenie územia na Mlynských nivách

Spoločnosť YIT 
Slovakia a.s. 
pred časom vy-

hlásila  architektonic-
ko-urbanistickú súťaž 
na premenu ďalšieho 
brownfi eldu v Bratisla-
ve – bývalej panelárne 
a priemyselného areálu 
na Mlynských nivách, 
na modernú mestskú 
štvrť. 
 Do súťaže, ktorá je v sú-
lade s platným poriadkom 
Slovenskej komory archi-
tektov (SKA), bolo vyzva-
ných 11 renomovaných 
slovenských a českých ar-
chitektonických ateliérov, 
ktoré budú mať 8 týždňov 
na intenzívnu tvorivú prá-
cu. Výsledkom by mal byť 

ideálny architektonic-
ko-urbanistický návrh, na 
základe ktorého následne 
dôjde ku konverzii a re-
vitalizácii územia vrátane 
potrebných ekologických 
opatrení reagujúcich na 
zmenu klímy a obnovy 
jeho narušenej biodiverzi-
ty. Slávnostné vyhlásenie 
výsledkov súťaže sa usku-
toční 20. mája. 
 Zámerom súťaže je 
nájsť najvhodnejší archi-
tektonicko-urbanistic-
ký koncept revitalizácie 
územia bývalej panelárne 
a priľahlého priemyselné-
ho areálu na Mlynských 
nivách. Hlavným cieľom 
je premena tohto typic-
kého brownfi eldu na mo-

dernú mestskú štvrť plnú 
pulzujúceho a rôznorodé-
ho života vrátane širokej 
a pestrej ponuky kvalitné-
ho bývania rôznych seg-
mentov a kategórií vrátane 
kvalitného nájomného bý-
vania. 
 Developer v území 
ráta aj s modernými kan-
celárskymi a obchodnými 
priestormi, potrebnou ob-
čianskou vybavenosťou, 
ako aj kvalitnými verejný-
mi priestormi pre oddych, 
relax a regeneráciu. Pro-
jekt by sa tak mohol stať 
ďalším epicentrom rozvoja 
v západnej časti budúceho 
bulváru Mlynské nivy, kto-
rý má developer ambíciu 
otvoriť smerom k  Dunaju 

a Zimnému prístavu. Rie-
šené územie s výmerou cca 
6,5 hektára sa nachádza 
v západnej časti budúce-
ho bulváru Mlynské nivy 
a je súčasťou väčšieho ur-
banistického funkčného 
bloku ohraničeného ulica-
mi Plynárenská, Mlynské 
nivy, Bajkalská a Prístavná. 
V jeho východnej časti sa 
v súčasnosti už nenachá-
dzajú žiadne objekty, iba 
zvyšky spevnených plôch 
a areálových komunikácií, 
a v západnej časti sa ešte 
nachádzajú pôvodné, zväč-
ša priemyselné a skladové 
budovy. 

(red, foto YIT Slovakia)

Slnečnice spúšťajú ďalšiu etapu, v blízkosti budúcej električky

Štvrť Slnečnice 
v Petržalke, vstu-
puje do ďalšej 

etapy. Developerská 
spoločnosť Cresco 
Real Estate štartuje 
predaj nových byto-
vých domov Slnečnice 
POP v  sektore Zóna 
Mesto v tesnej blízkosti 
plánovanej električko-
vej trate cez Petržalku. 
 Ponúkané byty majú 

priniesť obyvateľom nie-

len výbornú dopravnú do-

stupnosť, ale v budúcnosti 

s ďalšou výstavbou aj park 

s cyklotrasou napojený 

promenádou na bulvár 

štvrte Slnečnice. Infor-

moval o tom developer. 

Podľa neho sa bulvár bude 

tiahnuť pozdĺž centrálne-

ho parku až k nákupnému 

centru Slnečnice Market. 

 Bytové domy T1, T2 

a T3 pod značkou Slneč-

nice POP sa odlišujú od 

doterajšej zástavby Zóny 

Mesto architektúrou a tiež 

lokalitou - sú umiestnené 

v blízkosti plánovanej elek-

tričkovej trate. Tri deväť-

podlažné bytové domy sú 

opäť z dielne Compass Ate-

lier ako väčšina budov v Sl-

nečniciach. Na trh prinesú 

360 bytov a takmer päťsto 

parkovacích miest v garáži 

a na teréne. Podľa develo-

pera má dopravnú dostup-

nosť autom priamo z Pa-

nónskej cesty a autobusom 

z blízkej konečnej zastávky 

Vyšehradská doplniť elek-

tričková trať, ktorú hlavné 

mesto plánuje dokončiť 

v roku 2023. Vzniknúť 

by mala tiež integrovaná 

zastávka pre električky 

a autobusy súčasne. Spolu 

s električkovou traťou má 

mesto vybudovať aj cyklot-

rasu, na ktorú sa v budúc-

nosti napojí cyklochodník 

vedúci naprieč celými Sl-

nečnicami. Obyvatelia sa 

tak bezpečne prepravia na 

bicykli zo Zóny Viladomy 

cez Zónu Mesto až do cen-

tra mesta.

 „Pri bytových domoch 

Slnečnice POP vznikne 

v budúcnosti s ďalšou vý-

stavbou park, ako aj pešia 

promenáda, ktorá sa ply-

nulo napojí na bulvár tiah-

nuci sa od električkovej 

trate až po nákupné cen-

trum Slnečnice Market. Tu 

sme pre obyvateľov otvorili 

už prvú časť bulváru pri 

bytových domoch A1, A2 

a A3,“ približuje Ján Krnáč, 

výkonný riaditeľ Cresco 

Real Estate. Práve neďa-

leko novej časti Slnečníc, 

ktorej výstavba sa trojicou 

bytových domov spúšťa, 

vznikne v budúcnosti aj 

stredná a základná škola 

s materskou školou.

(red, vizualizácie: 

Cresco Real Estate)

Rozhodli o víťazovi súťaže 
pre prvý bytový súbor 
s nájomnými bytmi

Súťaž na prvý by-
tový súbor s ná-
jomnými bytmi na 

Terchovskej ulici v bra-
tislavskom Ružinove 
má víťaza.
 Odborná porota vybra-
la v architektonickej súťaži 
projekt ateliéru Th e Büro. 
Ten počíta s 82 novými ná-
jomnými bytmi postavený-
mi na doteraz nevyužíva-
nom mestskom pozemku.
Do súťaže vyhlásenej hlav-
ným mestom Bratislava, 
Generálnym investorom 
Bratislavy a Metropolit-
ným inštitútom Bratislavy 
(MIB) bolo prijatých 76 
architektonických návr-
hov zo Slovenska, Rakúsk
a a Česka. TASR o tom in-
formovala Marcela Glevic-
ká z MIB.
 Súčasťou zadania bolo, 
aby návrh rešpektoval 
dané prostredie v nadväz-
nosti na jestvujúcu urbán-
nu štruktúru, hlavné uzly 
územia, dopravné napo-
jenie. Zadanie na bytový 
súbor počítalo minimálne 
s 80 bytmi, a to jedno, dvoj 
a trojizbovými, z ktorých 
každé budú mať približ-
ne tretinové zastúpenie. 
V bytovom súbore budú 
tiež priestory pre občian-
sku vybavenosť a zdieľané 
služby, o využití ktorých 
môžu rozhodnúť v par-
ticipatívnom procese aj 
obyvatelia okolia budúcej 
bytovky.
 Pri výstavbe bytového 
domu sa v zadaní počí-
ta s jedným parkovacím 
miestom pre každý nový 
byt. Zároveň pre ľudí, ktorí 
bývajú v okolí, vďaka vý-
stavbe nového nájomného 
domu pribudne viac ako 30 
parkovacích stojísk. 
 Po príprave projektovej 
dokumentácie, ktorá môže 
trvať približne dva roky, by 
sa v roku 2022 mohla začať 
výstavba samotného byto-
vého súboru. Kompletné 
výsledky spolu s vizuali-
záciami nájde verejnosť 

na webe hlavného mes-
ta. Magistrát priznáva, že 
v otázke nájomného býva-
nia má Bratislava veľký dlh 
a v rámci hlavných miest 
V4 je na tom najhoršie. 
Zo všetkých bytov v Bra-
tislave (vyše 204.000) je 
podľa mesta zhruba len 
jedno percento (asi 2300 
bytov) nájomných, ktoré sú 
v priamej správe mesta 
alebo v správe či vo vlast-
níctve mestských častí. 
"Rozbehli sme všetky pro-
cesy tak, aby sme do konca 
volebného obdobia v roku 
2022 mohli mať priprave-
ných alebo rozpracovaných 
približne 1000 bytových 
jednotiek," uviedol minu-
lý rok primátor Bratislavy 
Matúš Vallo.

(tasr, foto Bratislava)
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O Bratislavu rastie záujem najmä u zahraničných 
turistov, čo spôsobuje rekordné čísla návštevnosti

Bratislava už v ok-
tóbri 2019 prepi-
sovala rekordy 

návštevnosti, kedy ju 
za trištvrte rok navští-
vilo viac ako milión tu-
ristov. Napriek nárastu 
obľuby ubytovania cez 
Airbnb, ktorý ŠÚSR ne-
eviduje, ofi ciálne šta-
tistiky uvádzajú za rok 
2019 takmer 1 400 000 
návštevníkov ubytova-
ných v Bratislave, ktorí 
tu za rok 2019 strávili 
viac ako 2 850 000 nocí. 
Informovala o tom BTB.
 Počet turistov v Bra-
tislave neustále rastie. 
V porovnaní s rokom 2018 
ide v počte návštevníkov 
o nárast 8,20 % a v počte pre-
nocovaní o nárast 5,91 %. 
K týmto historickým čís-
lam prispela aj činnosť Bra-
tislava Tourist Board (BTB) 
prostredníctvom propagá-
cie hlavného mesta doma 
a v zahraničí. 
 K ofi ciálnym štatisti-
kám je potrebné ešte pri-
počítať údaje, ktoré sú 
k dispozícii od Airbnb. 

V 2019  navštívilo Bratisla-
vu celkovo približne 167 
300 návštevníkov, ktorí 
v Bratislave strávili v prie-
mere 2,6 nocí, čo predsta-
vuje približne 435 000 pre-
nocovaní. 
 Najpočetnejšie zastú-
penie mali domáci náv-
števníci zo Slovenska (12 
%), Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severné-
ho Írska (11 %), Nemecka 
(7 %), Česka (7 %), Fran-
cúzska (5 %) a Spojených 
štátov amerických (5 %). 
V porovnaní s predchádza-
júcim rokom, kedy prišlo 
do Bratislavy cez Airbnb 
okolo 110 000 turistov, evi-
duje Airbnb nárast v počte 
návštevníkov o vyše 52 %, 
čo poukazuje na výraznú 
popularitu tejto platformy 
zdieľanej ekonomiky a zá-
roveň to preukazuje aj rast 
návštevnosti Bratislavy. 
 Organizácia BTB sa 
v roku 2019 zúčastnila 34 
domácich a zahraničných 
veľtrhov, prezentácií a kon-
ferencií na cieľových tr-

hoch (Slovensko, Rakúsko, 
Nemecko, Česká repub-
lika, Spojené kráľovstvo, 
Maďarsko). Zabezpečila 
72 infociest a presstripov 
a 2 MICE famtripy spolu 
pre približne 400 účast-
níkov. BTB vydala 5 no-
vých edičných titulov, za-
bezpečila vyše 15 reedícií 
propagačných materiálov 
vo viacerých jazykových 
mutáciách, natočila  31 vi-
deí a realizovala 4 veľké ko-
munikačné kampane (Maj-
strovstvá sveta v ľadovom 
hokeji, Zelená Bratislava, 
Zaži Bratislavu s Barbo-
rou a Vianoce v Bratisla-
ve). Turistické informačné 
centrum BTB zabezpečilo 
v roku 1 548 prehliadok 
mesta, čo je 8,5 % nárast 
v porovnaní s predchádza-
júcim rokom. Predalo sa 
6 745 ks turistických kariet 
Bratislava CARD, ako hlav-
ného produktu BTB, čo je 
21,1 % nárast v porovnaní 
s rokom 2018.

(red)

GRAFITI: Mesto vynaloží ročne na odstraňovanie 
nelegálnych kresieb desaťtisíce eur

S nešvárom, ktorý 
sprevádza život 
hlavného mesta 

už dlhé roky v podobe 
nelegálnych  grafi ty, si 
hlavné mesto zatiaľ ne-
dokáže účinnejšie po-
radiť. Mnohé budovy sú 
poznačené vyčíňaním 
sprejerov, ktorých „vý-
tvory“ neprispievajú ku 
kultúrnemu prostrediu 
mestského života. 
 Grafi ty sú po celom 

meste, vypuklé je to na-

príklad aj na rohu ulíc Špi-

tálska – Mariánska, alebo 

na Mickiewiczovej, na 

a v okolí Krížnej atď. 

V mnohých prípadoch sa 

sprejeri realizujú na fasá-

dach objektov, ktoré akoby 

nemali správcu. Bratislav-

ský magistrát sme sa ne-

dávno pýtali, koľko peňazí 

uvoľnilo mesto v roku 2019 

pre žiadateľov o opravu fa-

sád po sprejeroch? Koľko 

vlastníkov sa o túto mož-

nosť prihlásilo a v akom 

celkovom objeme? Ďalej 

sme sa pýtali, ako to bude 

v tomto roku? Má mesto 

na prevenciu voči nelegál-

nemu sprejerstvu nejaký 

systém? A koľko chce alo-

kovať fi nancií na jeho saná-

ciu pre rôzne subjekty? 

Magistrát uviedol, že
v roku 2019 bolo v rozpoč-

te mesta vyčlenených 150 

000 eur na príspevky na 

odstraňovanie nelegálnych 

grafi tov a antigrafi tový ná-

ter, ktoré boli rozdelené 

medzi 53 žiadateľov. „Po-

dobne plánujeme vyčleniť 

fi nančné  prostriedky na 

odstraňovanie grafi tov aj 

v tomto roku,“ konštatoval 

magistrát. Ako nás ďalej 

hlavné mesto informovalo, 

v minulom roku zabezpe-

čovalo prostredníctvom 

zmluvných dodávateľ od-

straňovanie grafi tov aj 

z inžinierskych objektov 

v majetku a správe hlavné-

ho mesta. „Z toho 72-tisíc 

eur bolo vyčlenených na 

odstraňovanie grafi ty na 

hlavných mostných objek-

toch Mosta Apollo, Sta-

rého mosta a Mosta SNP 

vrátane fotodokumentácie. 

Ďalších 24-tisíc eur bolo 

vyčlenených na odstraňo-

vanie grafi ty na ostatných 

inžinierskych objektoch 

(podchody, mosty, láv-

ky), a ďalších 48-tisíc eur 

na odstraňovanie grafi ty 

na oporných, zárubných 

múroch a ostatných ne-

hnuteľnostiach v majetku 

a správe mesta (kultúrne 

pamiatky a pod. podľa po-

žiadaviek vedenia)“. Rov-

nako tak mesto plánuje 

vyčleniť peniaze na odstra-

ňovanie grafi tov z inžinier-

skych objektov aj v tomto 

roku.

 (rl, foto bk)

V bývalom závode Palma investor zachová 
pôvodný objekt priemyselného sila

Priemyselné silo 
už zaniknutého 
bra t is lavského 

závodu Palma zostane 
dominantou bývalého 
výrobného areálu aj po 
jeho premene na nový 
rezidenčný, administra-
tívny a verejný priestor.
 Informuje o tom slo-
venský developer Corwin, 
ktorý sa spolu s kodanským 
ateliérom Gehl Architects, 
rozhodol zachovať túto 
stavbu a nájsť pre ňu nové 

využitie. Areál Palmy má 
podľa developera potenci-
ál stať sa novým centrom 
pre celú priľahlú časť Bra-
tislavy. Aj preto sa rozho-

dol na jeho rozvoji spolu-
pracovať so štúdiom Gehl 
Architects, ktoré už má za 
sebou projekty ako je zhu-
manizovanie Times Square 

v New Yorku či obnova ze-
metrasením zdevastované-
ho novozélandského mesta 
Christchurch. Podobne, 
ako v prípade Palmy, pra-
cujú Gehl Architects na 
premene brownfi eldu (ob-
chod, sklad s drevom) v 
dánskom Aarhuse. Trælas-
ten sa mení na novú štvrť 
a prinesie mix viacerých 

funkcií, vrátane obytných 
budov rôznych veľkostí. 
Dôraz je kladený na fungu-
júce komunity, interakciu 
medzi ľuďmi, lokálne fi rmy 
a udržateľnosť. 
 Zapojenie svetovo 
uznávaných urbanistov, 
ale aj časový harmono-
gram projektu má vytvo-
riť dostatočný priestor na 

dialóg tak s magistrátom 
a mestskou časťou, ako aj 
obyvateľmi a komunita-
mi, ktoré túto lokalitu re-
prezentujú. Corwin preto 
chce už od začiatku celého 
procesu otvorene komuni-
kovať svoje plány.

(red, foto: Corwin)
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Rastislav Štúr: „Bol by som rád, keby tu opera existovala navždy.“
Pri kávičke v meste 
sme sa tentoraz po-
zhovárali so známym 
dirigentom a Brati-
slavčanom Rastisla-
vom Štúrom, a nielen 
pri príležitosti 100. 
výročia založenia Slo-
venského národného 
divadla.

Aký je váš vzťah 
k hlavnému mestu?
 Lepší vzťah k inému 
mestu nemám, narodil 
som sa tu pred päťdesia-
timi rokmi a býval som 
sedemnásť  rokov v se-
cesnom dome na Hlav-
nom námestí, kedysi Ná-
mestí 4. apríla. Mali sme 
k dispozícii celé štvrté 
poschodie, pretože moja 
stará mama tam mala 
ordináciu. Takže som si 
prežil tú typickú atmosfé-
ru pešej zóny. Od malička 
som mal vlastne koncer-
ty, operu a všetko ostat-
né, prakticky na skok od 
domu. S otcom sme cho-
dili na obedy do Savoy-ky 
do Carltonu, alebo za roh 
do Reduty.

Ako sa z chlapca 
z centra stane neskor-
ší vynikajúci hudobník 
a dirigent?
 Už od malička som 
mal veľmi pestrý život 
- moja mama spievala 
v opere, spievala tam na-
príklad Carmen , alebo 
tretiu žienku v Rusalke 
- práve toto dielo sme tu 
v SND, nedávno uviedli 
v premiére. Takže s ma-
mou som chodil najskôr 
predpoludním na skúšky, 
no a potom večer na 
predstavenia. Prvé, čím 
som vlastne chcel byť, 
bolo práve povolanie 

dirigenta. Môj otec bol 
tiež veľkým nadšencom 
vážnej hudby, takže sme 
spolu chodili na predsta-
venia a aj na koncerty do 
Slovenskej fi lharmónie. 
Keďže otec bol športo-
vec, chodili sme spolu na 
Dunaj na kanojku, alebo 
desať rokov som jazdil na 
koni v Devíne. 

Ak by ste porovnali tú 
Bratislavu, ktorú po-
znáte zo svojho det-
stva s tou súčasnou... 
Aké najväčšie rozdiely 
vnímate?
 Niekedy sme mali asi 
na všetko viac času. Mám 
pocit, že deň trval omno-
ho dlhšie ako teraz, dnes 
ten čas prebehne nesku-
točne rýchlo. Kedysi sme 
sa sánkovali po Michal-
skej ulici z hora od veže, 
alebo na vtedajšom Ná-
mestí 4. apríla bol krásny 
park so stromami, kríkmi, 
s trávou okolo Rolando-
vej fontány... Ľudia oko-
lo nej sedávali, bavili 
sa... Teraz je to všetko 
akési hektickejšie. 
Pamätám sa, ako sa 
tí všetci starí umelci 
stretávali v Carltone 
– medzi nimi aj pro-
fesor Rajter - naša 
dirigentská legenda. 
A mnohí ďalší.

Kto vám ešte tak 
utkvel v pamäti? 
Ktorí z tých ľudí, 
s ktorými ste sa 
stýkali v časoch 
Vašej mladosti sú 
dnes verejne zná-
mi?
 Je ich veľmi veľa. 
Bojím sa niekoho 
spomenúť, aby som 
sa tých ostatných 

nedotkol... Ale opäť pri-
pomeniem pána Ľudo-
víta Rajtera, pretože bol 
obrovskou osobnosťou. 
Poznal sa ešte osobne 
s Leošom Janáčkom, ale-
bo Richardom Straus-
som a tieto svoje prího-
dy keď mi rozprával, tak 
ešte teraz mi behajú zi-
momriavky po chrbte, že 
čo všetko zažil.

Slovensko vždy malo 
a má vynikajúcich 
operných umelcov. 
Kto vám zarezonu-
je najviac v pamä-
ti?
 To porovnanie je 
veľmi ťažké, pretože 
máme fantastických 
spevákov aj hráčov, no 
smutné je, že tí 
naj-

lepší odchádzajú do sveta, 
pretože tie možnosti za-
platiť ich vonku sú omno-
ho lepšie a preto to väč-
šina ľudí uprednostňuje. 
O to viac si preto veľmi 
vážim takých obrovských 
spevákov, akými bol Pe-
ter Dvorský. Síce spieval 
po celom svete, ale mám 
predovšetkým pocit, že aj 
u nás spieval dosť často. 

Keď som bol 
malý, vždy 

s o m 
sa te-
šil na 
j e h o 

pred-
stavenia 

a cho-

dil som naňho kedy som 
len mohol. Mal som aj tú 
možnosť ešte zažiť to jeho 
posledné obdobie vystu-
povania a dirigovať jeho 
koncerty a predstavenia. 
Dalo mi to veľmi veľa 
a bola to pre mňa obrov-
ská škola. Veď čo je väčšia 
škola, ako zažiť človeka, 
ktorému pripomienky 
k hudbe hovorili tí naj-
väčší svetoví dirigenti?

Ako je to so zahranič-
nými divákmi v opere 
Slovenského národ-
ného divadla - chodia 
nejakí?
 Kedysi to bolo tak, že 
sme mali uzatvorené hra-
nice. My sme sa nedostali 
von a ani tí zvonka k nám. 
Okrem toho tie predsta-
venia u nich boli pre nás 

veľmi drahé. Dnes 
je už iná doba,  
konkurencia je 

veľká aj náš 
divák môže 

ísť naprí-
klad do 

Vi e d -
ne. 

T a k -
že keď si 

chceme náš-
ho diváka udr-

žať musíme to pre 
neho urobiť čo 

najlepšie a 
najzaují-

mavejšie. A keď na 
to máme a rozpočet to 
dovolí, tak samozrejme 

pozveme aj najlepších 
zahraničných sólistov. 

Nedávno sme mali prvú 
premiéru opery v sezóne, 
Rusalku. A mali sme len 
čisto slovenské obsade-
nie – samí Slováci. Ale 
predstavenie tým nebo-
lo o nič ochudobnené 
pretože, pretože Slováci 
chodia spievať po celom 
svete. Keď napríklad robi-
li Rusalku vo Viedni tak, 
tam spievali aj slovenskí 
speváci. Ešte keď som bol 
s dirigentom Václavom 
Neumannom na pre-
miére, tak tam spievali 
Peter Dvorský,  či Gabika 
Beňačková. Takže spevá-
kov, ktorí spievajú po sve-
te máme aj tu a je to taká 
rarita, pretože vo svete 
si málokde trúfnu urobiť 
Rusalku len na svojich 
spevákoch. 

Čo by ste zapriali Slo-
venskému národnému 
divadlu, či opere do 
ďalších 100 rokov?
 Bol by som rád, keby 
tu opera existovala na-
vždy, keby si zachovala 
svoju tvár takého trošku 
konzervatívneho žánru, 
aby sme sa nesnažili prí-
liš modernizovať klasic-
ké opery. Aj keď nie som 
proti moderne spracova-
ným novým operám. Bu-
dem rád, keď sa nám sem 
podarí pritiahnuť diváka, 
ktorý bude hovoriť, aké je 
to tu fajn. Veľmi by som si 
prial, keby všetci zamest-
nanci, speváci, orchester, 
technickí pracovníci, teda 
naozaj všetci, boli hrdí na 
to, že pracujú v Sloven-
skom národnom divadle.

Robert Lattacher
(foto Alena Klenková)
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Riaditeľ Mestských lesov v Bratislave reaguje na kritiku situácie v Lesoparku

Na kritiku pisateľa 
a ako sám seba 
označil – aktivistu 

a ochranára, zareago-
val v uplynulých dňoch 
riaditeľ Mestských le-
sov v Bratislave Matej 
Dobšovič. 
 Pisateľ v maily rozo-
slanom mnohým inšti-
túciám a médiám okrem 
iného píše: “Chcel by som 
upozorniť na to, čo sa deje 
v Lesoparku. Drancovanie 
lesov ako sme ešte nevideli 
naberá obludné rozmery. 
Lokality, ktoré sú vyznače-
né ako budúca rezervácia 
(2 červené pásy na stro-
moch) je nenávratne zni-
čená nenásytnou ťažbou 
riaditeľa Mateja Dobšo-
viča, ktorý napriek tomu, 
že územie rezervácie je 
už vyznačené, toto vzácne 
územie devastuje ťažbou  a 
skládkovaním dreva. Nové 
asfaltky z Červeného kríža 
smerom na Biely kríž sú 
zničené, nevydržali ani rok. 
Cyklistom ostávajú len oči 
pre plač, namiesto, aby sa 
kochali panenskou príro-
dou. Zamyslí sa už niekto, 
či zmanipulované výberové 
konanie na riaditeľa mest-
ských lesov si nevyberá až 

príliš veľkú daň?" 
 V otvorenom maily, ria-
diteľ MLB Matej Dobšovič 
uvádza, že sa cez médiá 
dozvedel o dvoch emai-
loch, ktoré boli adresované 
na médiá, fi nančnú sprá-
vu a volených zástupcov 
hlavného mesta. „Dovoľte 
mi nekomentovať invek-
tívy a klamstvá o údajných 
rodinných prepojeniach 
a podobne“. Ako uviedol, 
v roku 2019 bola ťažba 
uskutočnená na území 
MLB historicky najnižšia, 
necelých 5.000 m3. Tento 
objem oceňuje podľa neho 
aj ochranárska obec a na-
teraz sa zdá ako optimál-
ny pre skĺbenie estetickej 
a rekreačnej funkcie lesov. 
„Objem ťažby, vrátane 
presnej lokácie, kde bola 
vykonávaná, sme zverejnili 
na mestskej mape https://
mapy.bratislava.sk v sekcii 
Mestské Lesy, ktorú sme 
tam v spolupráci s pracov-
níkmi magistrátu pridali 
začiatkom tohto roka". 
 Viac detailov o ťažbe 
opísal vo svojom blogu. 
„Samozrejme pôjdem na 
uvedené miesto skon-
trolovať, či tam nedoš-
lo k poškodeniu asfaltu. 

V minulosti sa takéto prí-
pady naozaj stávali, a to v 
dôsledku nedôsledného 
upevnenia vlečnej reťaze 
pri vyťahovaní dreva. Mali 
sme s dodávateľom prác 
stretnutie na túto tému 
a zmluva s dodávateľom 

nám umožňuje sankcio-
novať ho pokiaľ dôjde 
k poškodeniu cesty. Z ob-
rázku to však nie je zrejmé,“ 
uviedol M. Dobšovič. Tvr-
denie, že sa ťažilo v budú-
cej rezervácii podľa neho 
nie je pravdivé, táto plocha 

slúžiaca ako dočasný sklad 
dreva sa podľa neho síce 
nachádza na strane cesty, 
kde je navrhovaná rezer-
vácia, avšak nebude jej sú-
časťou. „Všetkých by som 
chcel ubezpečiť, že na úze-
mí navrhovanej rezervácie 
neprebiehajú hospodárske 
činnosti“. Ako ďalej riadi-
teľ MLB uviedol, cesta, na 
ktorej MLB osadili dopln-
kové dopravné značenie, je 
tzv. účelovou komuniká-
ciou. Organizácii to podľa 
neho umožňuje osadenie 
značiek bez schválenia 
cestného orgánu. 
 „Neporušili sme žiadne 
pravidlá, naopak, snaži-
li sme sa čo najrýchlejšie 
riešiť bezpečnosť v úseku 
Pekná cesta. Ako som už 
informoval na zastupiteľ-
stve, budujeme tu novú 
lesnú cestičku, by-pass pri-
márne určený pre peších 
turistov a tiež pre cyklistov 
v smere stúpania. Týmto 
chceme eliminovať ďalšie 
zranenia a nehody, ku kto-
rým dochádzalo na tejto 
asfaltovej ceste v minulos-
ti, nakoľko sa tu stretávajú 
autá, cyklisti aj peší na veľ-
mi úzkej vozovke“.  
 Podľa neho MLB opra-

vili aj povrch oboch od-
stavných parkovísk, a osa-
dili značky vďaka ktorým 
sa dá z nižšie položeného 
parkoviska bezpečne do-
stať do rekreačného are-
álu. „Našim cieľom bolo 
zamedziť ďalším neho-
dám. Keďže tento rok jar 
začala veľmi skoro, bol 
som si obhliadnuť ako vo-
diči reagujú na toto zna-
čenie a zatiaľ ho poctivo 
dodržujú. Vďaka oprave-
nému povrchu spodného 
aj horného parkoviska si 
dovolím povedať, že došlo 
k celkovému zvýšeniu 
počtu zaparkovaných áut, 
avšak už neparkujú popri 
úzkej vozovke a nepred-
stavujú preto riziko pre 
peších či cyklistov,“ kon-
štatoval. Ako dodal, tomu-
to územiu sa vzhľadom na 
enormný pohyb návštev-
níkov ešte budú naďalej 
venovať. Rovnako pripra-
vujú projekt dopravného 
značenia pre celé územie 
lesoparku, „ten vzhľadom 
k rôznorodému charakteru 
vozoviek samozrejme pôj-
de cez schvaľovací proces“. 

(red, foto Iniciatíva NK)

V Mestských lesoch ukončili sčítanie netopierov

Za netopiermi sa 
cez zimu vyda-
li ochranári i do 

vojenských bunkrov 
na Železnej studničke. 
Sú totiž miestom, kde 
v tme a tichu trávia pre 
nich nepriaznivé zimné 
obdobie. Netopiere tu 
sčítavajú už od roku 
1996.
 „Tohtoročná mierna 
zima sa odzrkadlila na 
počte i druhovom zložení 
zistených netopierov. Po-
tešili nás podkováre malé 
a ucháče svetlé, ale neza-
znamenali sme druhy, kto-
ré do podzemia prichádza-
jú až počas silných mrazov. 
Zimu pravdepodobne 
prečkali v stromových 
dutinách“ hovorí Michal 
Noga z mimovládnej orga-
nizácie SAOLA – ochrana 
prírody, ktorá tu netopiere 
monitoruje. „Vojenské ka-
verny, ktoré kontrolujeme, 
nepatria v rámci Malých 
Karpát medzi významné 
zimoviská. Len zriedkavo 
na jednej lokalite zazna-
menáme viac ako 10 je-
dincov, tieto miesta majú 
ale veľký význam v ich 
sociálnom živote. Okrem 
netopierov tu zimujú i sa-
lamandry škvrnité a ropu-
chy obyčajné. Netopiere 
sú počas spánku citlivé na 
vyrušovanie. Opakované 
prebúdzanie ich stojí veľa 

síl, ktoré im potom chýba 
jarnom období. Môže sa 
dokonca stať, že zoslab-
nuté jedince na jar uhynú, 
alebo sa na vyrušované 
miesto budúcu zimu už 
nevrátia. 
 Preto sme v rámci pro-
jektu „Živé podzemie“, 
ktorý podporila Nemecká 
spolková nadácia pre ži-
votné prostredie, v spo-
lupráci Mestskými lesmi 
najvýznamnejšie lokality 
uzavreli. Zabráni sa tak 
neúmyselnému rušeniu 
chránených živočíchov 
a zároveň sa eliminuje ri-
ziko úrazov návštevníkov, 
hromadeniu odpadkov, či 
iných nežiaducich javov v 
rekreačných lesoch Brati-
slavy.“ objasňuje M. Noga. 

Ak by ste sa s netopiermi 
chceli stretnúť, alebo sa 
o nich dozvedieť viac, 
možnosť máte. „Mestské 
lesy v rámci environmen-
tálnej výchovy ponúkajú 
pre detské kolektívy ex-
kurziu do jedného z bun-
krov aj s odborným vý-
kladom, v letnom období 
pravidelne organizujeme 
sčítanie migrujúcich ne-
topierov za súmraku. Radi 
vám na týchto akciách 
výnimočnosť netopierov 
priblížime“ uzatvára Jana 
Znášiková, lesný pedagóg 
z Mestských lesov v Brati-
slave.

(red, foto MLB)

Eurovea oslavuje
desiate narodeniny novým rekordom 
Eurovea oslavuje tento 
mesiac okrúhle výročie 
s novým rekordom 116 
miliónov návštev za 10 
rokov svojej existencie. 
Túto slávnostnú príle-
žitosť oslávi bohatým 
programom, výhodný-
mi zľavami a narodeni-
novou online súťažou. 
Informuje o tom OC Eu-
rovea.
 Eurovea sa už od svojho  
otvorenia v roku 2010 stala 
najnavštevovanejšou desti-

náciou v Bratislave. V ná-
kupnej pasáži sa nachádza 
181 obchodov, 39 kaviarní, 
barov a reštaurácií.
 Unikátnym prvkom ná-
kupnej galérie je presklená 
strecha, ktorú tvorí až 4 
400 sklenených trojuhol-
níkov. Podzemná garáž 
ponúka spolu 1 900 parko-
vacích miest.
 Súčasťou komplexu je aj 
235 nábrežných bytov, ho-
tel Sheraton a tri adminis-
tratívne budovy Eurovea 

Central, ktoré poskytujú 
24 500 m2 kancelárskych 
priestorov. Eurovea od 
otvorenia 26. 3. 2010 
navštívilo 116 milió-
nov zákazníkov. V roku 
2022 sa nákupné centrum 
rozšíri  o ďalších 100 ma-
loobchodných prevádzok 
o celkovej výmere 25 000 
m2, zároveň pribudne 50 
000 m2 nových kancelár-
skych priestorov a 500 by-
tov.

(red, rl)
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Vône a chute ulíc
Objavte s nami meet meat. Miesto, kde steak dostáva nový rozmer
Áno, vieme, že doba je 

rýchla. Že ste pohltení 

pracovnými povinnosťa-

mi či rodinnými záleži-

tosťami a nezostáva vám 

veľa času pre seba. Vie-

me, že sa všetko snažíte 

robiť stopercentne a naj-

lepšie ako viete. A práve 

preto to skúsme. Skúsme 

sa na chvíľku zastaviť 

a vychutnať si v pokoji 

vynikajúce jedlo. Potre-

bujeme na to niekoľko 

ingrediencií: útulný pod-

nik, rodinnú atmosfé-

ru s milým personálom 

a skvelý pokrm. Obja-

vili sme takúto čerstvú 

novinku. A keďže vás 

máme radi, pozývame 

vás, aby ste vstúpili spolu 

s nami.

„Meet Meat“ je šar-

mantná slovná hračka, 

ktorú môžeme prelo-

žiť do slovenčiny ako 

„Stretnite mäso“. Túto, 

z ulice zatiaľ trošku ne-

nápadnú, reštauráciu 

sme objavili na najväč-

šom bratislavskom síd-

lisku, v Petržalke, a ur-

čite stálo za to vkročiť 

dnu. Myslíme si však, 

že dobré správy o jej 

kvalitách sa rýchlo roz-

chýria, a preto sme radi, 

že sme mali možnosť ju 

objaviť medzi prvými. 

Je to novučičký priestor 

v novostavbe, takže už 

onedlho bude k dispozí-

cii aj pohodlné parkova-

nie priamo pred podni-

kom. Vnútorný priestor 

je rozdelený na dve časti 

– reštauračnú a barovú. Je 

to veľmi šikovné riešenie 

či už pre pracovné obedy, 

stretnutia s priateľmi alebo 

súkromné oslavy. Každý si 

nájde svoje miesto, kde sa 

bude cítiť viac ako poho-

dlne. Zariadenie je veľmi 

útulné a príjemné. Majite-

lia si na jeho realizáciu pri-

zvali niekoľkých umelcov, 

ktorí dokonale vystihli ich 

vlastnú predstavu. V baro-

vej časti upúta hneď vašu 

pozornosť výrazná dre-

vená stena so svetelnými 

obrysmi býkov. Sila a ma-

jestátnosť zvierat sa črtá v 

ich svaloch. Prírodné ma-

teriály nájdete v každom 

kúsku interiéru. Zámerom 

dizajnu bolo použiť čo 

najviac príjemných mate-

riálov ako je drevo, tehla 

či mäkučký zamat na sto-

ličky. Verte nám, keď si na 

ne sadnete, nebude sa vám 

chcieť odísť. Aj počas na-

šej návštevy sme si všimli 

ľudí, ktorí napriek tomu, že 

očividne riešili pracovné 

veci, strávili tu celkom dlhý 

čas a zdalo sa, že sa im ani 

nechce odísť.

 Názov reštaurácie Meet 
Meat nehovorí nič o tom, 

že vegetariánom či vegá-

nom je sem vstup zaká-

zaný. V menu nájdete aj 

bezmäsité jedlá, cestoviny, 

rizotá či šaláty. Svoj deň 

môžete začať už chutnými 

raňajkami v Meet Meat, 

napríklad na spôsob an-

glických raňajok s grilova-

nou klobásou, slaninkou 

a pečenými fazuľami. Od-

porúčame k nim domáci 

kváskový chlieb pečený na 

mieste, ktorý prevonia celý 

priestor. Obedové menu 

môžete začať s výberom 

predjedla či polievky, ako 

napríklad poctivý domá-

ci slepačí vývar. Medzi 

hlavnými jedlami nájdete 

domáce cestoviny, kto-

ré si tu vyrábajú priamo 

v kuchyni či krémové ri-

zoto z jedinečnej ryže 

z Piemonu, Vialone Nano. 

Hlavnej ponuke však do-

minujú steaky. A tie taktiež 

nie sú hocijaké. Majite-

lia spolu so šéfkuchárom 

ochutnali niekoľko druhov 

mias, kým si vycibrili svoje 

chuťové poháriky natoľko, 

že kvalitné kúsky spoznajú 

ihneď. Preto pre vás vy-

brali sviečkovú či vysokú 

roštenku z Austrálie a Ar-

gentíny. Špecialitou tohto 

podniku sa v ostatnom ob-

dobí stáva steak s názvom 

„Tomahawk“. Je to krásny 

kus mäsa s typickou kos-

ťou, ktorý vzhľadom pripo-

mína práve tento indiánsky 

nástroj. A aby bol váš gur-

mánsky zážitok dokonalý, 

mäso nechávajú zrieť su-

chým spôsobom, tzv. „dry 

aged“ metódou. Suché zre-

nie síce prebieha dlhšie, no 

o to lepšia a výraznejšia je 

jeho chuť. V reštauračnej 

časti podniku nájdete aj 

zrecie komory, kde vidíte 

priamo pred očami, ako 

mäso odpočíva, kým bude 

perfektné na váš tanier. V 

jedálnom lístku nájdete pri 

každom jedle napísané aj 

víno, ktoré je vhodné pre 

daný pokrm. Ak si teda nie 

ste istí, na čo máte chuť, 

tu nájdete to najlepšie, čo 

podčiarkne intenzitu vá-

šho jedla. Samozrejme, s 

výberom vám rád poradí aj 

ochotný personál.

 Naše kávičkárske srdcia 

potešil ich vynikajúci kávo-

var. Je to unikátny trojpá-

kový SANREMO „Racer“ 

a káva Mokarico  či Mo-

rettino z neho vo vás ešte 

dlho zanechá hrejivý pocit. 

Veľmi sympatické je nám 

aj to, že sa v tejto reštaurá-

cii správajú k surovinám s 

úctou. Každú ingredienciu 

sa snažia využiť na ma-

ximum a tomu niekedy 

drobno prispôsobia ponu-

ku. Ak napríklad prevyšujú 

v kuchyni odrezky z mäsa, 

vyťažia z nich kvalitný vý-

var. Úctu majú majitelia aj 

k svojim zákazníkom, 

preto sa snažia o to, aby 

sme sa k nim radi vracali. 

Svojím prístupom to kaž-

dodenne dokazujú. Ak sa 

teda rozhodnete navští-

viť Meet Meat, určite ich 

v podniku aj stretnete. 

Môže sa dokonca stať, že 

sa pri vás pristavia a po-

rozprávajú o tom, či ste so 

všetkým spokojní. Ak by 

ste si chceli kvalitné mäso 

kúpiť aj na svoju súkromnú 

grilovačku, určite sa vo-

pred dohodnite a nebude 

to problém.

Meet Meat nájdete na 
instagrame aj facebo-
oku.

Text: Branislava Hronská

Foto: Ondrej Bobek

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

V starom hangári v Dúbravke má vzniknúť letecké múzeum

Opustený a chátra-
júci. Hangár, ofi -
ciálne nazvaný 

skladová hala – Dú-
bravčice, s leteckou 
minulosťou a možno aj 
budúcnosťou. Poslanci 
mestskej časti Bratisla-
va-Dúbravka schválili 
na februárovom zasad-
nutí jeho nájom Aviatic-
kému klubu Otta Smi-
ka, ktorý tu chce zriadiť 
letecké múzeum. 
 Odobrili prenájom 
chátrajúceho objektu na 
desať rokov za jedno euro 
ročne, pričom nájomca sa 
zaväzuje hangár zrekon-
štruovať a upraviť prislú-
chajúci pozemok. Počíta 
s investíciou 120-tisíc eur. 
Počíta s investíciou 120-ti-
síc eur. Bratislava dnes 
nemá letecké múzeum. 
 Z r e k o n š t r u o v a n í m 
hangára by podľa Aviatic-

kého klubu mala v Dúbrav-
ke pribudnúť atrakcia pre 
verejnosť. Hovorí tiež o 
ďalších aktivitách pre deti a 
mládež, o kultúrno-spolo-
čenskom priestore. Rekon-
štrukciu chcú fi nancovať 
najmä z dotácií a fondov. 
Múzeum plánuje klub kon-
cipovať interaktívne, aby 
sa návštevník cítil súčas-
ťou expozície. Priestor má 
byť aj interaktívnou učeb-
ňou pre rozšírené hodiny 
dejepisu, histórie, fyziky, 

respektíve technických 
prác. „Kultúrno-spoločen-
ský projekt má expozíciu 
lietadiel, z ktorých väčšina 
bola vyrobená len ako jedi-
ný exemplár,“ opisuje Mi-
lan Lastovka z Aviatického 
klubu. „Postavili ich leteckí 
nadšenci, ktorých technic-
ké vedomosti a zručnosť 
vzniesli ich stroje do vzdu-
chu. Boli a sú to ľudia, kto-
rí svoj sen, lietať voľne ako 
vták, uskutočnili. Nedotkli 
sa výškou letu hviezd, ale 
ich stroje hviezdami sú. 
Lietajú a sú to krásne ume-
lecké diela v leteckej kvali-
te.“ 
 O exponáty klub vraj 
nemá núdzu, pripravený 
má vrtuľník s náporovými 
motormi, doma vyrobené 
vrtuľníky či repliku histo-
rického lietadla s unikát-
nym systémom riadenia. 
Niektoré  exponáty majú 

majestátne rozmery, na-
príklad 12-metrové krídla 
závesných klzákov. Časť 
expozície plánuje klub 
venovať histórii lietania 
športového, vojenského a 
civilného na území západ-
ného Slovenska s odkazom 

na významné osobnosti 
dejín a ich osudy. Treťou 
časťou expozície má byť 
trvalá výstava umeleckých 
diel s tematikou leteckou, 
vojenskou a dopravnou vo 
všeobecnosti. Milan Las-
tovka hovorí o dôležitosti 

pripomenutia histórie a jej 
odkazu deťom, mladým. 
 V Dúbravke vládol pred 
rokmi čulý letecký ruch. 
Bolo to bezmotorové špor-
tové lietanie, pre ktoré De-
vínska Kobyla a Lamačská 
brána so svojimi silnými 
veternými prúdmi vytvá-
rali výborné podmienky.  
Defi nitívny zákaz lietania 
v Dúbravke prišiel po roku 
1984, keď občan na vetro-
ni emigroval do Rakúska. 
Unikátny záber rogala nad 
Veľkou lúkou z polovice 
osemdesiatych rokov však 
dokazuje, že i napriek prís-
nemu zákazu sa našli od-
vážlivci, ktorí sa vzniesli 
na oblohu, aby si z vtáčej 
perspektívy pozreli rím-
sku pamiatku Villa rustica 
a Devínsku Kobylu.

(red, foto: MiÚ Dúbravka)
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

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

Som osamelá mat-
ka, ktorá sa stará o 6 
ročného syna, ktorý 
práve začal chodiť 
do školy. Potrebo-
vala by som, aby mi 
zamestnávateľ upra-
vil pracovný čas tak, 
aby som mohla syna 
ráno odprevádzať do 
školy. Neviem však, 
či s tým bude za-
mestnávateľ súhla-
siť, lebo máme pev-
ne stanovený skorší 
začiatok práce. Tiež 
by som potrebova-
la vedieť ako je to 
s prácou nadčas, 
ktorú zamestnávateľ 
občas vyžaduje. Ako 
mám skĺbiť pracovné  
nároky so starostli-
vosťou o syna a pri-
tom aj neriskovať, že 
prídem o práce? 
 Obdobné problémy 
iste rieši veľa zamestna-
ných rodičov. V dnešnej 
dobe určite nie je jed-
noduché nájsť optimál-
ny pomer a zosúlade-
nie medzi adekvátnou 
starostlivosťou o deti 
a pracovnými nárokmi, 
ktoré vyžadujú zamest-
návatelia od svojich 
zamestnancov. V prí-
pade osamelého rodiča 
starajúceho sa o dieťa 
však poskytuje Zákon-
ník práce osobitnú zvý-
šenú formu ochrany, čo 
sa týka úpravy pracov-
ného času. Podľa §164 
ods. 1 Zákonníka práce 
je zamestnávateľ povin-
ný prihliadať pri zara-
ďovaní zamestnancov 
do pracovných zmien 
aj na potreby tehotných 
žien a žien a mužov sta-
rajúcich sa o deti. Podľa 
odseku 2 ak požiada te-
hotná žena a žena alebo 
muž trvale sa starajúci 
o dieťa mladšie ako 15 
rokov o kratší pracovný 
čas alebo o inú vhodnú 
úpravu určeného týž-
denného pracovného 
času, zamestnávateľ je 
povinný ich žiadosti 
vyhovieť, ak tomu ne-
bránia vážne prevádz-
kové dôvody. Čo sa 
týka práce nadčas – te-
hotná žena, žena alebo 
muž trvale sa starajú-
ci o dieťa mladšie ako 
3 roky, osamelá žena 
alebo osamelý muž, kto-
rí sa trvale starajú o die-
ťa mladšie ako 15 rokov, 
sa môžu zamestnávať 
prácou nadčas len s ich 
súhlasom. Pracovná po-
hotovosť sa môže s nimi 

len dohodnúť. Z uvede-
ného vyplýva, že máte 
nárok na poskytnutie 
kratšieho pracovného 
času, ak by Vám vyhovo-
val, resp. o inú vhodnú 
úpravu pracovného času 
– napríklad posun času 
nástupu do práce na 
neskoršiu hodinu. Za-
mestnávateľ je povinný 
Vašej žiadosti vyhovieť, 
ak mu v tom nebránia 
tzv. vážne prevádzkové 
dôvody. Tu môže nastať 
určitý problém ohľadom 
subjektívneho posúde-
nia existencie vážnych 
prevádzkových dôvo-
dov, ale keďže neuvádza-
te podrobnosti Vášho 
pracovného zaradenia 
ani charakteru činnosti 
zamestnávateľa neviem 
sa k tomu podrobnejšie 
vyjadriť. Predpokladaj-
me v dobrej viere, že 
zamestnávateľ sa bude 
snažiť vyhovieť Vašej po-
žiadavke, pokiaľ nebude 
zásadným spôsobom 
ohrozovať jeho prevádz-
kové fungovanie. Pri 
zamestnávaní prácou 
nadčas sa vyžaduje Váš 
súhlas, nemôže Vám 
zamestnávateľ nariadiť 
prácu nadčas. 
 S dikcie Vášho lis-
tu usudzujem, že máte 
záujem na korektnej 
dohode so zamestná-
vateľom a nechcete ani 
ohroziť svoje pracovné 
miesto. Preto odporú-
čam pri znalosti svojich 
zákonom garantova-
ných práv o dohodu so 
zamestnávateľom, ktorá 
bude obojstranne pri-
jateľná a umožní Vám 
starostlivosť o dieťa, ako 
aj zachovanie si zamest-
naneckého pomeru. 

BSK odovzdal ocenenia ďalším 31 osobnostiam kraja, 
titulom ocenil aj V. Dzurillu
Bratislavský samo-
správny kraj (BSK) roz-
šíril zoznam laureátov 
svojich ocenení. K do-
terajším držiteľom oce-
nenia Výročnej ceny 
Samuela Zocha pri-
budlo 16 nových mien, 
kraj zároveň udelil ďal-
ších 15 Pamätných lis-
tov predsedu BSK. Titul 
historická osobnosť re-
giónu bol udelený ho-
kejovému brankárovi 
Vladimírovi Dzurillovi.
 Výročnú cenu Samuela 

Zocha si prevzal básnik, 

prozaik, dramatik, textár 

a autor literatúry pre deti 

Daniel Hevier, herec, po-

litik a prvý predseda BSK 

Ľubo Roman, politik Fran-

tišek Šebej, prvý profesor 

žurnalistiky na Slovensku 

Andrej Tušer či publicista 

a vinár Štefan Šimák. Dr-

žiteľom ocenenia za celoži-

votný prínos v oblasti sta-

vebníctva v Bratislavskom 

kraji sa stal aj Ladislav 

Nagy, ktorý stojí za zro-

dom Prístavného mosta a 

Mosta Apollo, rekonštruk-

ciou Starého mosta či za 

projektovou dokumentá-

ciou R7.

 Ocenenie získal aj 

uznávaný cievny chirurg 

František Žernoviský, dl-

horočný starosta obce 

Dunajská Lužná Ladislav 

Cingeľ, dlhoročný riadi-

teľ Gymnázia Tomášikova 

Norbert Kyndl či vedec 

a pedagóg prírodných vied, 

najmä chémie a farmácie, 

Michal Uher.

 Za prínos v oblasti 

hudobnej vedy, etnomu-

zikológie a hudobnej or-

ganológie získal ocenenie 

Oskar Elschek s manžel-

kou Alicou, vďaka ktoré-

mu došlo aj k zápisu fujary 

do Zoznamu diel ústneho 

a nehmotného dedičstva 

UNESCO v Paríži a za 

prínos v oblasti školstva 

získala ocenenie Ľubica 

Vitková. Medzi novými 

laureátmi sú aj dlhoroč-

ní športovci Jana a Tomáš 

Kuťkovci a hudobný skla-

dateľ, koncertný klavirista 

a dirigent Igor Bázlik.

 Kraj tiež udelil 15 Pa-

mätných listov predsedu 

BSK. Za mimoriadne vý-

sledky dosiahnuté s deťmi, 

ktoré obsadzovali a obsa-

dzujú popredné miesta na 

súťažiach v Japonsku, Číne, 

Slovinsku, Chorvátsku, In-

dii, Macedónsku, Srbsku či 

Českej republike bola oce-

nená Marcela Nemčeková. 

 Za prínos v oblas-

ti vzdelávania a rozvoja 

technických a remeselných 

zručností si ho prevzal Ju-

raj Peržo, za rozvoj kultúr-

neho života Devínčanov 

Marta Kurčík Potančo-

ková, za prácu v ženskom 

hnutí Alina Prigancová, za 

rozvoj povedomia v oblasti 

histórie Karlovej Vsi Ma-

túš Šrámek a za dlhoročnú 

prácu v oblasti vodných 

športov Vojtech a Mária 

Potoční, ktorí sa stali aj 

víťazmi špeciálnej kategó-

rie Cena verejnosti. Medzi 

držiteľov sa zaradil aj ma-

liar Martin Borodáč, det-

ská stomatologička Oľga 

Čerbaničová, športovkyňa 

a účastníčka troch olym-

pijských hier Janka Keseg 

Števková, sprievodca a za-

kladajúci člen Bratislavskej 

organizácie cestovného ru-

chu (BTB) Marián Bilačič, 

dlhoročná knihovníčka 

Judita Kopáčiková, "duša" 

obce Šenkvice Mária Sklá-

rová, "srdce" obce Šenkvice 

Mária Marta Kupkovičová 

a aktívny občan obce Kapl-

na Kamil Brunovský. 

 Druhou osobnosťou, 

ktorá dostane titul histo-

rická osobnosť regiónu, 

bude hokejový brankár 

Vladimír Dzurilla, najlep-

ší hokejista 20. storočia 

a člen Siene slávy IIHF. 

Úradu BSK bolo v tomto 

roku doručených 36 ná-

vrhov na udelenie Ocene-

ní Bratislavského samo-

správneho kraja. Ocenenia 

udeľuje Úrad BSK od roku 

2002, od roku 2018 sú to 

štyri druhy ocenení. Sieň 

slávy Bratislavského kraja 

tak obsahuje vyše 100 

mien.

(tasr, red, foto: BSK)

V Čunove vznikne nadnárodné Ekocentrum 

Čunovský kaštieľ 
spolu s priľahlou 
záhradou a sýp-

kou prejde komplexnou 
pamiatkovou obnovou 
s dôrazom na zacho-
vanie historicky cen-
ných architektonických 
prvkov. Rekonštruovať 
ho ide Bratislavský sa-
mosprávny kraj a jej 
výsledkom bude vznik 
ekocentra, ktoré bude 
prístupné domácim 
i zahraničným návštev-
níkom a účastníkom en-
vironmentálno- vzdelá-
vacích programov.
 Informuje o tom BSK 
s tým, že prvých návštev-
níkov chce ekocentrum 
privítať v lete 2022. „Bude 
plniť nadnárodnú funkciu 
a stať sa hlavným ekotu-
ristickým centrom regiónu 
a rozvíjať cezhraničnú spo-
luprácu inštitúcií a organi-
zácií v oblasti ochrany prí-
rody, prírodného turizmu 
a ekoturistických služieb,“ 
informoval bratislavský 

župan Juraj Droba. 
 Budovanie Ekocentra 
sa podľa BSK začne v lete 
2020 a pozostávať bude 
z troch fáz rekonštruk-
cie Národnej kultúrnej 
pamiatky a to Čunov-
ského kaštieľa, priľahlej 
záhrady a sýpky. Rekon-
štrukcia kaštieľa zohľad-
ňuje reštaurovanie histo-
ricky cenných častí kaštieľa 
a obnovu pôvodných ar-
chitektonicko-výtvarných 
hodnôt. V prvej fáze budo-
vania ekocentra sa začne 
s rekonštrukciou kaštieľa 
a predpolia pred kaštie-
ľom. V priestoroch vznik-
ne interaktívna expozícia, 
zameraná na rôzne zložky 
prírodného dedičstva re-
giónu - Delta Dunaja, Luž-
né lesy, spolu s tvorivými 
dielňami a multifunkčnou 
sálou. Aktuálne prebieha 
proces verejného obstará-
vania pre výber zhotoviteľa 
stavebných prác. Celkový 
rozpočet na I. etapu budo-
vania Ekocentra je 3 183 

000 € a hradený je prevaž-
ne z európskych peňazí. 85 
% je z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, 10 
% zo štátneho rozpočtu SR 
a spolufi nancovanie BSK 
je 5 %. Do projektu je za-
pojená aj Štátna ochrana 
prírody SR, o.z. DAPHNE- 
Inštitút aplikovanie ekoló-
gie, NP Donau-Auen, NP 
Neusiedler See-Seewinkel 
a Región Marchfeld (Ra-
kúsko) – spolu s ich roz-
počtami je celkový rozpo-
čet na projekt “Ecoregion 
SKAT” 5 183 000 €.  
 Revitalizácia záhrady 
za kaštieľom sa plánuje 
v II. fáze budovania eko-
centra. Zahŕňa vybudo-
vanie biotopového jazier-
ka, ktoré bude schopné 
samočistenia zapojením 
vodných rastlín a dopĺňať 
ho bude fontána, ďalej vtá-
čie hniezdo s priemerom 
1,7 metra, s drevenou drá-
hou nad mokraďou, so špl-
hacím totemom, interak-
tívnou stenou, zážitkovým 

chodníkom „bosou no-
hou“, ale aj so záchrannou 
stanicou pre zranené živo-
číchy. Súčasťou projektu 
bude aj vybavenie dvoch 
miestností expozície 
v kaštieli, ktoré budú te-
maticky rozdelené na Lúky 
a Polia. Návštevníci tam 
nájdu interaktívne prvky 
ako virtuálna realita – oča-
mi hmyzu, modely hmyzu, 
úľov, potravinovej pyra-
mídy a ďalšie. O fi nančné 
prostriedky pre tento pro-
jekt požiadal BSK v rám-
ci Programu spolupráce 
Interreg V-A Slovensko – 
Maďarsko.
 V poslednej fáze je na-
plánovaná rekonštrukcia 
sýpky, kde vznikne kul-
túrno-výstavný priestor. 
O externé zdroje EÚ na jej 
fi nancovanie sa bude BSK 
uchádzať v novom progra-
movom období po roku 
2021.

(red)
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