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Chládok na Chládok na 
Trnavskom mýte Trnavskom mýte 

vyšiel na 70-tisíc eurvyšiel na 70-tisíc eur

Zahusťovanie výstavby 
v Rači si želá najmä 
"zvláštna" aktivita

N
ielen o zvláštnej 
aktivite mladých 
ľudí z celého Slo-

venska, ktorí sa rozhodli 
zapojiť do pripomienkova-
cieho konania na magistrá-
te, ale aj o nedostatku ka-
pacít v školách a škôlkach, 
či plánovanej masívnej 
výstavbe, sme sa porozprá-
vali so starostom  MČ Bra-
tislava-Rača Michalom 
Drotovánom.

Skúsme začať odpoč-
tom. Čím by ste sa 
mohli svojim voličom 
odprezentovať po vyše 
dvoch rokoch v úrade?
Napriek pandémií, ktorá 
vo viacerých veciach zbrz-
dila naše plány, sa poda-

rilo napríklad vybudovať 
a otvoriť nové futbalové 
ihrisko s bežeckou drá-
hou, hokejbalové ihrisko 
na Tbiliskej, zatepliť ma-
terskú školu Cyprichova. 
Vybudovali sme viacero 
nových chodníkov a veľa 
chodníkov sa podarilo 
aj rekonštruovať. Získali 
sme do správy od železníc 
veľké plochy na Rendezi, 
revitalizovali sa detské ih-
riská, pripravil sa najväč-
ší projekt za posledných 
30 rokov – ZŠ Plickova 
s 25 triedami, telocvičňou 
a zázemím, kde prebieha 
aktuálne súťaž na zhotovi-
teľa stavby.

(pokračovanie na str. 5)

Urbanistka a krajinná architektka:
Mestá treba pripraviť na dôsledky zmeny klímy.
V 

nadchádzajúcich 
rokoch nás čakajú 
horúce a suché letá 

s prívalovými zrážkami 
a zimy bez snehu. Vyhliad-
ky na to, ako sa zmení 
nielen Bratislava, ale celé 
Slovensko vplyvom klima-
tických zmien, nie sú vese-
lé. Práve naopak. Mali by 
nás motivovať k tomu, aby 

sme znížili uhlíkovú stopu 
a aby sme sa na blížiace sa 
zmeny klímy pripravili. 
V tomto duchu už uva-
žuje napríklad Karlova 
Ves, kde poslanci schválili 
Klimatický Akčný plán
spracovaný pod vede-
ním Zuzany Hudekovej,
ktorá je presvedčená o 
tom, že každá mestská časť 

môže postupnými krokmi 
začať aj sama od seba.

Asi sa nedá nevšimnúť 
si, že zmena klímy sa už 
v našom prostredí deje. 
A predpokladajme, že 
tento proces už neza-
stavíme.
Na jednej strane musíme 
radikálne znížiť uhlíkovú 

stopu, lenže také veci, ako 
je priemysel, neovplyvní-
me. A toto sú veci, ktoré 
sa dajú istým spôsobom 
spočítať a tomu sa venu-
jem tiež. V mestách sa 
produkuje približne 70 % 
skleníkových plynov, čiže 
oni na jednej strane spô-
sobujú ten problém, ale 
na druhej strane aj majú 

v rukách všetky riešenia. 
Napríklad nízkouhlíkové, 
resp. bezuhlíkové riešenia 
pre mestá, to je smer, kto-
rým by sme mali ísť. 

Ako konkrétne si vieme 
tieto klimatické zmeny 
všimnúť? Ak teda ešte 
náhodou niekto ten po-
cit nenadobudol.

Už teraz môžeme vní-
mať, že nám v Bratislave 
postupne ubúdajú zimy a 
snehu bude čoraz menej. 
Kedysi pritom malo všetko 
svoj význam.

(pokračovanie na str. 9)

Vysadili 
12-metrové 
stromy

N
a bratislavskom 
Trnavskom mýte 
pred tržnicou vy-

sadili začiatkom mája päť 
platanov, ktoré majú 12 
metrov a doviezli ich z Ho-
landska. Vysadené boli do 
takmer dvojmetrovej jamy 
so stromovým substrátom 
a 1,2 metrovými hlbokými 
zakoreňovacími bunkami. 
Hlavné mesto tak začína 
obnovovať dlhodobo zane-
dbaný priestor pred tržni-
cou. Práce by mali trvať do 
konca mája.

V lete sa plocha výrazne 
prehrieva, niet sa kde 
schovať
Napriek tomu, že pred štyr-
mi rokmi sa táto plocha re-
konštruovala, pobyt v tom-
to priestore je podľa mesta 
počas horúcich letných dní 
pre prehriaty asfalt neznesi-
teľný. "Chceme, aby už ľudia 
nemuseli čakať na MHD 
pod slnkom a v horúčavách. 
Videl som jednu fotografi u, 
kde ľudia stoja za sebou 
v rade v tieni stĺpa verejného 
osvetlenia a bolo jasné, že tu 
musíme dostať tieň a naj-
lepšie zo stromov," priblížil 
primátor Bratislavy Matúš 
Vallo.
Aby sa stromy uchytili 
v náročnom prostredí, 
mesto použilo prekoreňo-
vacie bunky. Vybraný druh 
stromu je podľa samosprávy 
odolný aj voči vyšším teplo-
tám a klimatickým zmenám 
a vďaka svojej mohutnosti 
i rýchlemu rastu pomôže 
tento priestor v lete schla-
diť. Nákup platanov spolu 
s dopravou vyšiel na 70.000 
eur. Primátor poznamenal, 
že sa snažia rokovať so sú-
kromnými fi rmami, ktoré 
sídlia v okolí, aby nákup za-
fi nancovali.
Ďalšie fi nancie investuje 
hlavné mesto do prác, aby 
pri platanoch vytvorilo 
miesto na sedenie a umiest-
nilo dlažbu. Vytvoriť chce 
síce menší, ale komfortný 
verejný priestor, ktorý bude 
pre ľudí príjemný aj počas 
horúcich dní. Vallo prizná-
va, že priestor na Trnav-
skom mýte v okolí tržnice si 
do budúcna zaslúži rozsiah-
lejšiu obnovu.

(TASR)

Magistrát ich snahy o 
kompostovanie zastavil

P
odľa aktuálnych šta-
tistík vyprodukuje 1 
Slovák ročne 100 kg 

potravinového odpadu. 
Ten končí na skládkach. 
Následne sa stáva zdrojom 
skládkového plynu s nega-
tívnym dopadom na klímu. 
Rovnako negatívny je aj 
pre zdravie ľudí vzhľadom 
na šírenie baktérií. Cieľom 
samospráv má byť tento 
trend zvrátiť. Prispieť k 
tomu má aj komunitné 
kompostovanie. 
So susedmi, v mestskej 
časti Rača, si Ľubomíra 
vytvorila komunitu, ktorá 
sa rozhodla kompostovať a 
prejsť od slov o šetrení prí-
rody k aktívnemu zodpo-
vednému správaniu, keďže 
ako sama hovorí „horí nám 
pod zadkom“. Jej záujem 

a snahu podporilo ďalších 
11 susedských rodín. Mat-
ka vtedy dvoch detí sa tak 
rozhodla vložiť zvyšky svo-
jej energie do projektu za 
správnu vec a pustila sa do 
akcie. To však ešte netušila, 
čo ju na dlhej ceste ku „le-
gálnemu“ kompostovaniu 
v Bratislave čaká. 

Proces žiadosti skom-
plikovala korona aj by-
rokracia
Keď sa začiatkom februára 
2020  dohodla so susedmi, 
začala zisťovať, telefono-
vať a hľadať  možnosti ako 
vo veci ďalej postupovať. 
Do žiadosti bolo potreb-
né zapracovať aj úkony, na 
ktoré si sama netrúfl a. 

(pokračovanie na str. 3)

(foto bk)

Neželaný 
sused? 
V Bratislave v uplynulých 
mesiacoch  vzbudzuje po-
zornosť obyvateľov hneď 
niekoľko projektov. Po 
tom, čo boli  „pre dobré 
argumenty“ miestnych 
pozastavené práce na pro-
jekte komunitného nájom-
ného bývania pre seniorov 
v ružinovskom Prievoze 
na Parkovej ulici, sa pozor-
nosť presúva do mestskej 
časti Vrakuňa. 
Tu miestni poslanci jed-
nomyseľne odmietli zámer 
magistrátu, aby sa v býva-
lej robotníckej ubytovni 
na Čiližskej ulici zriadil 
útulok pre ľudí bez domo-
va. Nespokojní obyvatelia 
spísali petíciu. Súhlasne sa 
s ňou vyjadrilo viac ako 
1700 obyvateľov. 
Na druhej strane stojí 
magistrát, ktorý ponúka 
mestskej časti dlho očaká-
vané komplexné riešenie 
bezpečnosti.  Zároveň sa 
snaží vysvetľovať a hľadať 
riešenia priechodné pre 
obe strany.
Poskytnutie zázemia pre 
ľudí bez domova a kom-
plexné riešenie problémov 
s tým spojených je agen-
dou každého vyspelého 
veľkomesta. Na tom sa iste 
zhodnú obe strany. Aké ar-
gumenty ich rozdeľujú? 

Argument - poloha 
Nie je veľa mestských 
častí s objektami, ktoré 
sú tak mediálne známe 
a v mysliach Bratislavča-
nov negatívne zapísané ako 
Pentagon. Bytovka, ktorá 
vo svojich začiatkoch slú-
žila ako ubytovňa pre 
stavbárov, dlhodobo - de-
saťročia predstavuje syno-
nymum problémov s dro-
gami a alkoholom. 

(pokračovanie na str. 3)



Udi l tUdialo sa v meste

N
a významnej paleontologickej lokalite Sand-

berg v Bratislave pribudne kamerový dohľad 

a doplnené a vizuálne zjednotené bude aj 

tabuľové značenie. Ochranári i samosprávy sa totiž 

na Sandbergu stretávajú s častým porušovaním pra-

vidiel pohybu návštevníkov, ale aj ničením tunajšej 

chránenej fl óry a fauny.  Pre časté porušovanie pravi-

diel pohybu návštevníkov v lokalite Sandberg sa bra-

tislavská mestská časť Devínska Nová Ves rozhodla 

zintenzívniť osvetu v oblasti ochrany vzácnej loka-

lity. Snahou samosprávy je tiež nainštalovať panora-

matickú kameru dohliadajúcu na ochranu lokality.  

B
ratislavskí policajti upozorňujú vodičov na 
takzvaných lovcov nehôd. Ide o súkromné 
spoločnosti, ktoré si podľa polície svoj biznis 

založili na využívaní stresovej situácie pri nehodách. 
"Lovci nehôd sa promptne dostavia na miesto neho-
dy krátko po nej, a to s ponukou asistenčnej služby. 
Možno povedať, že ich výhodný biznis je založený 
na nešťastí iných. Nenaleťte im a buďte obozretní," 
vyzvala polícia. Tieto spoločnosti, ako tvrdí, sťažujú 
prácu záchranným zložkám.  Asistenčné služby spo-
jené s likvidáciou poistnej udalosti, zabezpečením 
odtiahnutia poškodeného vozidla sa nesmú podľa 
policajtov diať pod nátlakom.

V 
Karlovej Vsi plánujú v najbližšom ob-
dobí okrem opravy výtlkov zrealizovať 
i komplexnejšie rekonštrukcie komuni-

kácií. Do začiatku leta chce samospráva obno-
viť tiež dopravné značenie a vymeniť poškode-
né značky. "V súčasnosti pripravujeme zoznam 
komunikácií, ktoré plánujeme opraviť," infor-
moval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. 
"Navrhnutý zoznam oddelenia dopravy miest-
neho úradu sa upravuje podľa požiadaviek a 
podnetov obyvateľov, poslancov, ktorí najlepšie 
poznajú svoje okolie," spresnil. Investícia by 
mala predstavovať 50.000 eur. 

B
ratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) 
ukončila rok 2020 so ziskom 3,6 milióna eur 
pred zdanením. Vedenie vodární tvrdí, že po 

viac ako trojmiliónovej strate v roku 2019 sa vráti-
li do ziskových čísel pre lepší manažment, efektív-
nejšiu prevádzku a "pretendrovaniu" nevýhodných 
zmlúv z minulosti.  Efektívnejšie fungovanie BVS 
má umožniť v tomto aj v nasledujúcom roku zásadne 
zvýšiť investície do vodárenskej infraštruktúry, ktorá 
je v mimoriadne zlom stave. Pozitívny dosah na hos-
podárenie mali podľa vodární aj nové ceny vodného 
a stočného, ktoré v roku 2020 schválil Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví. 

Š
portová hala na bratislavských Pasienkoch by sa 
mala dočkať rekonštrukcie. Vo vestníku Úradu 
pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnili výzvu 

na predkladanie ponúk, týkajúcich sa rekonštrukcie 
objektu, známeho najmä ako aréna pre basketbal a 
hádzanú. Výzvu zverejnilo občianske združenie Ná-
rodné basketbalové centrum (NBC), pričom pred-
pokladaná hodnota zákazky je 5.349.700,84 eura bez 
DPH. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 27. 
mája 2021. Na fi nancovanie rekonštrukcie použijú 
prostriedky, ktoré ešte v marci 2020 schválila vtedaj-
šia vláda premiéra Petra Pellegriniho.

V 
bratislavskej mestskej časti Ružinov vybudu-

jú terminál integrovanej osobnej prepravy 

(TIOP). Vyrásť má v lokalite Ostredky pri 

Vrakunskej ceste, blízko zastávky MHD Súhvezdná.  

Zastávka TIOP Ružinov bola pôvodne uvažovaná s 

krajným nástupišťom dĺžky 180 metrov po ľavej stra-

ne traťovej koľaje jednokoľajnej komárňanskej trate. 

Prístup bol navrhovaný mimoúrovňovo podchodom 

od zastávky MHD Súhvezdná. V projekte TIOP 

Ružinov – odbočka pôjde o stavbu realizovanú pre 

zvýšenie priepustnosti trate v úseku Dunajská Streda 

– Bratislava. 

V 
bratislavskom Novom Meste pribudne ďalší 
nový park. Na viacúčelový park sa tentoraz 
zmení nevyužívaný priestor na Filiálke, ktorý 

podľa mestskej časti dlho trpel odpadom, betónom 
a burinou. Slúžiť by mal rodinám s deťmi, senio-
rom, psičkárom, ale aj zdravotne znevýhodneným.  
Na mieste, kde bol betón, pribudnú stromy, lavičky, 
detské ihrisko i ohradený výbeh pre psy. Ihrisko po-
núkne množstvo herných prvkov pre deti, napríklad 
kolotoč či pieskovisko. Chýbať nebude ani trampo-
lína, pingpongové stoly, pitná fontánka či napájadlá 
pre psy.

M
edickú záhradu, národnú kultúrnu pa-

miatku, v bratislavskom Starom Meste 

čaká revitalizácia. Mestská časť poukazuje 

na to, že za posledných 20 rokov sa v tomto mest-

skom parku vykonali len tzv. kozmetické úpravy. 

Počas prác bude Medická záhrada naďalej prístupná 

verejnosti, avšak s miernymi obmedzeniami.  "Minu-

lý rok avizovaná obnova Medickej záhrady štartuje. 

Je to jedna z najobľúbenejších záhrad v meste, preto 

ju pre návštevníkov ponechávame otvorenú. Treba 

však počítať s nejakými obmedzeniami," podotýka 

starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na so-

ciálnej sieti.  

Na Sandbergu 
budú kamery 

Upozorňujú 
na lovcov nehôd

Karlovka 
opraví cesty

BVS so ziskom 
3,6 mil. eur 

Pasienky čaká 
rekonštrukcia

Vybudujú 
dopravný terminál  

V Novom Meste 
ďalší park

Medickú čaká 
revitalizácia

M
iestny úrad v bratislavskom Ružinove 

bude mať nové centrum služieb občanom. 

Rekonštrukcia priestorov prichádza po 

takmer troch desaťročiach a podľa mestskej časti už 

bola nevyhnutná. Klientske centrum by tak malo spĺ-

ňať podmienky, ktoré sú naň v súčasnosti kladené, 

zvýšiť by sa mal tiež komfort aj bezpečnosť. Prvá fáza 

rozsiahlej rekonštrukcie sa začala v polovici apríla. 

Začalo sa s prípravnými prácami v dvoch menších 

zasadačkách a zároveň na vstupných terasách do 

budovy. Najviac viditeľnými budú práce vo vestibule 

miestneho úradu, ktoré sú naplánované na leto.

Š
portovisko na Pionierskej ulici, najväčší špor-

tový areál v bratislavskom Novom Meste, čaká 

kompletná rekonštrukcia. Na sociálnej sieti o 

tom informuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý, 

podľa ktorého má tento športový areál najlepšie roky 

dávno za sebou. "Ako to u nás v Novom Meste býva 

zvykom, to, ako má ihrisko vyzerať, sme si nevymys-

leli na úrade, ale sme o jeho podobe poctivo disku-

tovali s miestnymi obyvateľmi," podotýka Kusý. Mi-

lovníci športu by tam mali nájsť napríklad bežeckú 

dráhu, futbalové a basketbalové ihrisko, stolný tenis, 

korčuliarsky ovál, multifunkčné ihrisko a pod.  

M
esto Bratislava s mestskou organizáciou 
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spúšťajú 
digitalizáciu odpadkových nádob. Doplní 

ju testovanie automatického zaznamenávania vý-
sypu nádob a monitorovania naplnenia vybraných 
kontajnerov. Snahou je efektívnejší zvoz odpadu či 
včaššie zasiahnutie pri preplnených nádobách. Pred-
pokladom sú tiež úspory v najazdených kilometroch 
a vyprodukovaných emisiách. Jedným z prvých kro-
kov v rámci projektu je tzv. inventarizácia a pasporti-
zácia všetkých zberných nádob OLO, čo predstavuje 
85 000 nádob. 

K
osenie popri Chorvátskom ramene v bra-
tislavskej Petržalke bude šetrnejšie. Jeho 
režim upravilo hlavné mesto pre ochranu 

vzácneho druhu rastliny zeler plazivý. Rastlina to-
tiž rastie aj na území, kadiaľ má v budúcnosti viesť 
predĺženie električkovej trate na koniec mestskej 
časti. Mesto jej teda pripravuje nový "domov". Dbá 
sa tiež na prítomné hniezdiace druhy vtáctva.  Ze-
ler plazivý rastie na svetlých a vlhkých, prechodne 
zaplavovaných a nepravidelne vysychavých bio-
topoch v nížinnom stupni, napríklad na brehoch 
vodných nádrží, na vlhkých lúkach, v priekopách. 

Klientské centrum 
v Ružinove 

Športovisko na 
Pionierskej obnovia 

Začína digitalizácia 
odpadu

Kosenie bude 
šetrnejšie

strana 2 Spravodajstvo 05 l 2021

Mesačník Bratislavský kuriér vydáva Staromešťan, s.r.o. (Sedlárska č. 8, 811 01 Bratislava, IČO: 36842834) 

Šéfredaktor: Peter Kimijan, sefredaktor@bakurier.sk, Redakcia: Jana Pohanková, Veronika Trojanová. E-mail: redakcia@bakurier. sk. 

Inzercia: inzercia@bakurier.sk. Grafi ka: Rastislav Biznár, r.biznar@gmail.com. Tlač zabezpečuje CROMWELL a.s. Registrované MK SR: EV3820/09. ISSN 1338 - 1830.  

Distribúcia: vlastné stojany a na frekventovaných miestach Bratislavy - 74 lokalít. Vychádza v náklade 30 000 kusov. Najbližšie číslo vychádza 16. 6. 2021

Máte zaujímavú tému? Staňte sa našimi ďalšími očami v teréne. Vaše námety posielajte na: redakcia@bakurier.sk



strana 3Samospráva05 l 2021

(Dokončenie zo str. 1)

Oslovila priateľov a po 

sfi nalizovaní podkladov, 

1. marca 2020, ofi ciálne 

podala žiadosť. 

Nasledovalo obdobie, po-

čas ktorého niekoľkokrát 

žiadatelia dopĺňali infor-

mácie pre rôzne oddele-

nia magistrátu, emailom aj 

osobne. Trpezlivo čakali, 

keďže sa štartovala prvá 

vlna pandémie, onesko-

renú reakciu pripisovali 

nariadeniam okolo korona 

krízy. 

Nádoby na komposto-
vanie si napokon zak-
úpili sami
Po pár týždňoch sa však 

rozhodli inak. „So susedmi 

sme sa dohodli, že na roz-

hodnutie nebudeme čakať. 

Kúpili sme nádoby, pletivo 

a všetko potrebné. Celkovo 

nás to stálo 500 eur,“ hovorí 

Ľubomíra.

Prvú nádobu si tak  posta-

vili na území, ktoré nepatrí 

mestu Bratislava a verili, 

že kým ju naplnia, príde 

schválenie a ďalšie dve už 

budú stáť na príslušnom 

mieste schválenom magis-

trátom. 

V letných mesiacoch ini-

ciátorku projektu kontak-

tovala pre doplnenie ďal-

ších údajov aj mestská časť 

Rača. Pomyslela si, že pro-

jekt je už vo fi nále. Opak 

bol pravdou. 

Po prvej naplnenej nádobe 

si po čase sami postavili 

druhú, následne tretiu ná-

dobu, v prvej už mali vy-

zretý kompost. „Máme tu 

pred domom lúku, kvety, 

kríky a malú záhradku pre 

deti - paradajky, jahody, 

hrášok, malina a  nejaké 

bylinky. Tam vraciame do 

prírody to, čo sme si od nej 

vzali. A dostávame za to 

ešte lepšiu úrodu,“ dodáva 

predkladateľka žiadosti.

Informácie z magistrátu 

stále neprichádzali.

Po 14 mesiacoch zami-
etavá odpoveď magist-
rátu
Odpovede sa obyvatelia 

bratislavskej Rače, ktorí 

mali záujem komposto-

vať dočkali po zhruba 14. 

mesiacoch, v apríli 2021. 

Stanovisko bolo, na ich 

prekvapenie, zamietavé. 

Radosť a dobrý pocit, vy-

striedalo sklamanie. „To 

ako dlho to trvalo je straš-

ne demotivujúce. Naozaj 

plníme tretiu 600 litrovú 

nádobu. Keď som podáva-

la žiadosť, mala som 2 deti 

a nebola som tehotná. Keď 

prišla odpoveď, mala som 

tretie (trojmesačné) dieťa,“

konštatuje Ľubomíra. 

Komplikovanosť a dlhé 

trvanie celého procesu 

priznala aj Bratislava. Ma-

gistrát pripravuje zmeny. 

„Áno, skutočne pri vyhod-

nocovaní žiadostí o zria-

denie kompostéra vstupu-

jú do pripomienkovania 

viaceré odborné oddelenia, 

ktorých je v procese povinne 

6-8 podľa typu pozemku. 

Aby sa takéto situácie neo-

pakovali, a aby sme vlast-

nými zložitými procesmi 

nevytvárali bariéru pri 

kompostovaní, pracujeme 

v súčasnosti na zrýchlení a 

racionalizácii celého pro-

cesu, od vytvorenia mož-

nosti online žiadosti, cez 

lepšie “trackovanie” žiados-

tí na úrade a zredukovanie 

potrebných stanovísk na 

minimum až po prehľadné 

informovanie o podmien-

kach a postupe vopred na 

webe,“ dodáva.

Nebudeme čakať, kým 
sa úrady zobudia
V nesúhlasnom stanovisku 

Oddelenia tvorby mestskej 

zelene je uvedené, že „zria-

denie komunitného kompo-

stoviska ovplyvní údržbu 

a užívanie priľahlých po-

zemkov, estetiku priestoru 

a pod.“. Oddelenie v doku-

mente tiež upozorňuje, že 

nepodporuje individuálne 

zaberanie verejnej zelene, a 

že ani ľuďom žijúcim v jeho 

okolí to nemusí vyhovovať. 

Od okolia však doposiaľ 

žiadna negatívna spät-

ná väzba neprišla. Preto 

je trocha bizarné, že v čase, 

kedy všetci potrebujeme 

k podobným aktivitám po-

vzbudiť, pretože klimatic-

ká kríza nezmizla, len ju 

prekryla iná, riešime este-

tickú stránku priestoru. 

Obyvatelia Rače sa však ne-

dali odradiť. To čo prírode 

vzali, plánujú vrátiť. Kom-

postujú ďalej. „Klimatická 

kríza totiž nemá v úmysle 

čakať, kým sa úrady zobu-

dia,“ dodáva Ľubomíra.

Jana Pohanková

Magistrát ich snahy o kompostovanie zastavil

Neželaný sused? 
(Dokončenie zo str. 1)

Obyvatelia Vrakune sú tak 

možno právom citlivejší, 

komu a načo novovznika-

júce objekty majú slúžiť. 

Obzvlášť ak sa pretrváva-

júce problémy inej lokalite 

ich mestskej časti dlhodo-

bo neriešili. 

Mesto Bratislava v tejto sú-

vislosti predstavilo v apríli 

balík zlepšení v kontexte 

bezpečnosti pre mestskú 

časť Vrakuňa. Riešenie za-

hŕňa aj okolie bytového 

domu Pentagon. Investo-

vať chce do rekonštrukcie 

verejných priestorov, plá-

nuje vybudovať nové stále 

pracovisko mestskej polí-

cie, inštaláciu nového ka-

merového systému či zlep-

šenie verejného osvetlenia. 

Je však otázne či opatrenia 

prichádzajú v správnom 

načasovaní a vybudovanie 

útulku pre ľudí bez domo-

va v inej lokalite Vrakune 

ešte viac nenaštrbí dôveru 

v úprimné konanie vedenia 

mesta smerom k ich bez-

pečnosti.

Bezpečie vs. pomoc
Hlavným argumentom 
tunajších obyvateľov 
je obava o stratu bez-
pečia v pokojnej časti 
Vrakune. „Útulok by ne-

mal vzniknúť v pokojnej 

lokalite, v blízkosti mater-

skej, základnej a umeleckej 

školy, uprostred sídliska,“ 

argumentujú miestni.

Naopak z pohľadu mes-

ta je táto lokalita vhod-

ná, pretože stojí na okraji 

mesta a zároveň blízko na 

to, aby tam ľudia, pre kto-

rých bude služba určená, 

chodili. Navyše ponúklo 

komplexné bezpečnost-

né riešenie mestskej časti. 

Policajná stanica by podľa 

prvého memoranda oboch 

zainteresovaných strán 

mala otvoriť svoje brány v 

deň otvorenia útulku.

Argument - štatistiky 
Koľko ľudí bez domova žije 

v mestskej časti? Ďalší z ar-

gumentov pre vytvorenie 

útulku je podľa magistrátu 

fakt, že vo Vrakuni je regis-

trovaných až 400 ľudí bez 

domova. Podľa poslanca 

miestneho zastupiteľstva 

Mareka Zajíčka sú však 

tieto informácie nepres-

né. „Ide o počet žiadostí o 

sociálnu službu, nie počet 

ľudí bez domova. Ľudia 

majú rôzne dôvody, prečo 

je miestom ich trvalého po-

bytu mestský alebo obecný 

úrad. Nie všetci sú ľudia 

bez domova. Za minulý rok 

dostalo jednorazovú dáv-

ku 10 ľudí bez domova a 

dvom ďalším sme pomohli 

s umiestnením do nocľa-

hárne. Dohromady teda 

evidujeme 10 ľudí bez do-

mova,“ dodáva Zajíček. 

Ak by sa napriek tomu  

bral do úvahy práve tento 

štatistický údaj, počet ľudí 

s trvalým pobytom na úra-

de, tak v Bratislave je podľa 

jeho informácií, minimál-

ne 5 mestských častí, ktoré 

ubytovňu potrebujú viac 

ako Vrakuňa. 

Rozhodnutie ovplyvní 
životy ľudí na dlhé roky
Otázka útulku ostáva na-

ďalej otvorená. Rozhod-

nutie môže ovplyvniť ži-

voty ľudí na dlhé obdobie. 

Hľadanie riešení tak musí 

byť komplexné a otvore-

ne komunikované. Ľudia 

bez domova si so sebou 

nosia svoje osobné tragé-

die. Potrebujú pomoc, ale 

aj vhodné prostredie. Po-

trebujú nový domov. Ani 

ten náhradný však nemusí 

človeku pomôcť, pokiaľ su-

sedia z obavy o svoje deti a 

bezpečnosť, nebudú nové-

ho suseda akceptovať.

Jana Pohanková

(foto)
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Opäť opravujeme opravené, 
ovplyvní to MHD

N
a Americké ná-

mestie v Bratislave 

sa budú musieť po 

niekoľkých mesiacoch od 

rekonštrukcie električko-

vej trate a jej okolia opäť 

vrátiť stavebné stroje. Na 

obnovenej dlažbe sa totiž 

začali prejavovať drobné 

chyby. Informuje o tom 

mestský Dopravný podnik 

Bratislava (DPB). Pre práce 

bude v máji uzavretá elek-

tričková trať v úseku od 

Floriánskeho námestia po 

Špitálsku ulicu.

Električkovú trať a jej oko-

lie rekonštruovali od sep-

tembra do decembra 2020. 

Súčasťou obnovy bolo aj 

nahradenie starých ne-

vzhľadných betónových 

panelov za prírodnú, štie-

panú, žulovú dlažbu.

DPB problém nahlásil do-

dávateľovi stavby, ktorý na 

vlastné náklady zrealizuje 

opravu v rámci záručnej 

doby. Pod kamennú dlažbu 

namontuje betónové pre-

poje, ktoré vytvoria stabil-

nejší základ. Stavebné prá-

ce si však v máji vyžiadajú 

presmerovanie električiek 

linky číslo 3 na obchádzko-

vú trasu cez Krížnu ulicu, 

v rámci ktorej vynechajú 

zastávku Blumentál a na-

miesto toho obslúžia za-

stávku Vazovova.

Výluka bude trvať od 
1. do 31. mája. Výjazdy 
a dojazdy električko-

vých liniek 1 a 4 pre-
mávajúce cez Americké 
námestie budú vykona-
né cez Vazovovu ulicu.
Električky linky 9 oboj-

smerne obslúžia občasnú 

zastávku Vazovova slúžia-

cu na prestup s linkou 3.

(TASR, red, foto TASR)

Mesto hľadá človeka
na hodnotenie miliónových projektov

H
lavné mesto zve-

rejnilo v apríli 

pracovnú ponuku, 

ktorá zaujme svojim ob-

sahom, no je otázne, ako 

na uvádzaný mesačný plat 

zareaguje trh, resp. jeho 

kvalitnejšia časť. Ponúkaný 

plat sa totiž hýbe na úrovni 

okolo 1500 eur za mesiac, 

čo môže byť pre viacerých 

expertov z danej oblasti 

menej atraktívne.

Ako uvádza samotné 

mesto, do Útvaru sprá-

vy mestských podnikov 

mesto hľadá analytika, kto-

rý pomôže vyhodnocovať 

investičné projekty mest-

ských podnikov za milióny 

eur. Žiadosť o pracovnú 

pozíciu je potrebné doručiť 

do 13. mája a zároveň jej 

súčasťou má byť aj vypra-

covanie konkrétneho zada-

nia v tomto znení:

Dopravný podnik Brati-

slava (DPB) plánuje vy-

budovať novú vozovňu 

pre autobusy a električky 

na západe mesta. Presná 

lokalita zatiaľ nie je defi -

novaná. Investičné nákla-

dy sa odhadujú približne 

na 10-30 mil. eur, podľa 

presnej lokality a rozsahu. 

Potrebujú od mesta ako 

100% akcionára schválenie 

investičného zámeru, aby 

mohli projekt hlbšie roz-

pracovať. Vašou úlohou 

je pripraviť požiadavku 

na DPB na dodanie pod-

kladov a dát, ktoré budete 

potrebovať na dostatočné 

posúdenie opodstatnenos-

ti tohto zámeru. Môže ísť 

o kvalitatívne aj kvanti-

tatívne vstupy, historické 

dáta aj odhady budúceho 

vývoja... atď

Na druhej strane, v posled-

ných dňoch bolo vypísané 

výberové konanie aj na 

hovorcu Dopravného pod-

niku, avšak tam nástupný 

plat začína už na 2000 eu-

rách za mesiac.

(bak)

Ružinovčania nesúhlasia
so zámerom nájomných bytov v Prievoze

B
ratislavský Ružinov 

sa zásadne postavil 

proti investičnému 

zámeru hlavného mes-

ta, ktoré na Parkovej ulici 

v Prievoze, v blízkosti ná-

rodnej kultúrnej pamiatky 

Csákyho kaštieľa zo začiat-

ku 20. storočia s parkom v 

anglickom štýle, plánovalo 

nájomné bývanie. Súčas-

ťou záhrady je aj 120-ročná 

"oranžéria". Proti výstavbe 

obyvatelia spísali petíciu, 

nakoľko to považovali za 

neprimerané a necitlivé 

zahusťovanie. 

Petíciou obyvatelia poža-

dovali, aby magistrát od 

zámeru upustil a predmet-

né územie preklasifi koval 

tak, aby k žiadnej výstavbe 

nemohlo dôjsť. Hlavnému 

mestu zároveň odkázali, že 

nájomné bývanie nepatrí 

do zástavby rodinných 

domov, ale do jeho rozvo-

jových častí. Obyvatelia si 

tam vedia predstaviť skôr 

zhodnotenie lokality na 

verejnoprospešný priestor 

vrátane rekonštrukcie his-

torických stavieb. "Veľká 

škoda, že mesto nevenova-

lo v minulosti pozornosť 

tomu, čo mu v tomto území 

patrilo a že to nejakým spô-

sobom nezveľadilo," pozna-

menal organizátor petície.

Mesto napokon 
ustúpilo
Bratislavský Ružinov si na-

pokon vydýchol, nakoľko 

v uplynulých dňoch mesto 

zmenilo názor a  upustilo 

od investičného zámeru 

výstavby nájomných bytov 

na Parkovej ulici, v blíz-

kosti národnej kultúrnej 

pamiatky Csákyho kaštie-

ľa. Vedenie mesta svoje 

rozhodnutie odôvodňuje 

silnými a pravdivými argu-

mentmi občanov. 

Starosta Ružinova Mar-

tin Chren si rozhodnutie 

primátora Bratislavy Ma-

túša Valla váži a oceňuje 

ho. Mestská časť je podľa 

neho pripravená pomôcť 

nájsť vhodnejší pozemok.  

V rámci rokovaní starosta 

podľa vlastných vyjadre-

ní primátorovi prisľúbil, 

že pre realizáciu zámeru 

budú hľadať alternatívne 

a náhradné pozemky, teda 

také, kde by to ľuďom ne-

vadilo. 

"Viem minimálne o jed-

nom, kde zatiaľ nie sú neja-

kí susedia, ktorým by také-

to niečo mohlo prekážať a 

nie je tam ani žiadna his-

torická budova," pozname-

nal Chren. Poukázal tiež 

na ďalšiu metódu, ktorá sa 

mu javí ako efektívna, na-

príklad odkúpením bytu či 

bytov v nejakom súkrom-

nom developerskom pro-

jekte.

      Rozhodnutie primátora 

oceňuje aj miestna poslan-

kyňa a obyvateľka Mária 

Barancová, podľa ktorej 

išlo o argumenty zohľad-

ňujúce ráz Prievozu ako 

dediny, historickú hodnotu 

územia, či rozpor s územ-

ným plánom. "Občania 

dokázali pravdivou a sluš-

nou argumentáciou zmeniť 

v minulosti nemožné. Dnes 

je to už možné, občan v de-

mokracii sa stal spolutvor-

com vecí verejných," kon-

štatuje.

Občania zároveň volajú 

po revitalizácii územia, 

očakáva sa však diskusia 

so samosprávou a aktívna 

občianska participácia. Na 

dlhodobú snahu ochrany 

hodnôt tejto časti Prievo-

zu poukazuje aj poslanec 

Nikolaj Gečevský. "Snaží-

me sa zo všetkých síl strážiť 

Prievoz. Je to jedna z mála 

štvrtí, ktorá by sa mala za-

chovať aj z hľadiska histó-

rie," povedal na nedávnej 

verejnej diskusii.

(TASR, red)

V MHD ubudlo oproti obdobiu pred 
pandémiou až o 70 % cestujúcich

V 
bratislavskej mest-

skej hromadnej 

doprave ubudlo 

oproti obdobiu pred pan-

démiou nového koronaví-

rusu približne o 60 až 70 

percent cestujúcich. Odzr-

kadľuje sa to aj na tržbách 

z cestovného. 

Aktuálna situácia od za-

čiatku roka 2021 pred-

stavuje každý mesiac pre 

mestský Dopravný podnik 

Bratislava (DPB) výpadok 

tržieb vo výške viac ako 

dva milióny eur. Od začiat-

ku pandémie sa už výpa-

dok vyšplhal na 25 milió-

nov eur.

Jedným z opatrení ako pri-

navrátiť ľudí do MHD je 

nedávno ohlásená zľava na 

ročný predplatný cestov-

ný lístok. Hoci prvotne sa 

môže zdať, že toto opatre-

nie rozpočet podniku ešte 

viac zruinuje, mesto si od 

tohto kroku sľubuje enor-

mný nárast cestujúcich 

a tým aj pozitívny dopad 

na rozpočet.

Na lacnejší ročný lístok 
sa oplatí ešte počkať
Zaujímali sme sa preto 

u dopravcu, koľko ľudí si 

od spustenia kampane, čo 

je zhruba mesiac, zakú-

pilo ročnú električenku, 

pochopiteľne, ešte v starej 

cene (264,2 eur), pričom 

kampaňová cena sľubu-

je ročný lístok za 199 eur.  

Ako uviedla hovorkyňa 

DPB, Ľubica Melcerová, 

"za obdobie od 6.4.2021 od 

30.4.2021 bolo zakúpených 

1218 kusov 365 dňových 

PCL + 2275 kusov Senior-

Pasov. Dovoľujeme si však 

upozorniť, že zľavnené 365 

dňové PCL sa začnú predá-

vať až od 1.7.2021."

Prognózy pre DPB nie 
sú priaznivé
Výpadok tržieb v DPB je 

podľa magistrátu tak vý-

razný, že napriek úsporám 

- zníženiu počtu zamest-

nancov o ďalších 121 od 

začiatku roka 2021 či ob-

medzeniu výkonov, ho nie 

je možné pokryť, a to ani za 

predpokladu úplného vy-

čerpania kontokorentného 

úveru. "V roku 2020 pred-

stavoval výpadok tržieb 

oproti plánovanému roz-

počtu 42 percent príjmov 

z predaja cestovných lístkov 

(zhruba 19 miliónov eur),"  

uviedlo hlavné mesto. Za-

tiaľ najhorším mesiacom 

v rámci pandémie bol pre 

DPB január 2021, keď za-

znamenal medziročne 

prepad z 3,6 milióna eur 

tržieb na 930.000 eur. Ide o 

74-percentný prepad. Ten-

to trend pokračoval aj vo 

februári, keď bol zazname-

naný pokles o 68 percent. 

"Podľa prognóz DPB bude 

podobná situácia pokračo-

vať aj v ďalších mesiacoch 

roka 2021," tvrdí mesto.

Bratislavský primátor Ma-

túš Vallo v apríli avizoval, 

že samospráva nedovo-

lí hromadné prepúšťanie 

či rušenie liniek v DPB a 

mesto ako jediný akcionár 

podniku zoberie chýbajúce 

peniaze spôsobené výpad-

kom príjmov mestského 

dopravcu na "svoje plecia". 

Hlavné mesto pomohlo aj 

minulý rok svojmu doprav-

covi. Aj vtedy odsúhlasili 

poslanci zálohovo vyplatiť 

časť zatiaľ neuhradených 

ekonomicky oprávnených 

nákladov. Odobrili tiež 

zvýšenie bežného mesač-

ného transferu pre podnik.

Nárast platov v ma-
nažmente DPB
V súvislosti s masívnym 

prepadom fi nancií v DPB 

sme sa pýtali  opäť u do-

pravcu, prečo začiatkom 

tohto roka rástli platy nie-

ktorých členov vedenia 

DPB. Podľa verejne do-

stupných informácii na 

webovom sídle DPB, má 

ísť o nárast mesačnej mzdy 

z 5000 na 5800 eur. " Dvom 

členom predstavenstva bol 

zvýšený základný plat pod-

ľa dohody pred nástupom 

do funkcie, na základe kto-

rej im po roku pôsobenia 

a dosiahnutí určitých vý-

konov a úspor bola zvýše-

ná mzda. Členstvo v pred-

stavenstve DPB nie je iba 

štatutárna funkcia, ale je 

spojená s dennodenným 

výkonom a manažovaním 

stoviek až tisícov ľudí. Aj 

napriek tejto valorizácii 

sú základné platy členov 

predstavenstva DPB o 25 % 

nižšie ako ich predchodcov 

počas minulého vedenia 

podniku. Nové vedenie od 

nástupu do funkcie ušet-

rilo 11 miliónov eur na 

nákladoch spoločnosti," 

uviedla hovorkyňa DPB.

V súvislosti s odmeňova-

ním manažmentu DPB 

je potrebné ale dodať, že 

okrem vyššie uvedenej 

sumy, ktorá je fi xná, majú 

v zmluve zakotvenú aj roč-

nú bonusovú zložku (v prí-

pade splnenia cieľov), a to 

vo výške až 40 %.

(TASR, bak)
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Zahusťovanie výstavby v Rači si želá najmä "zvláštna" aktivita
(Dokončenie zo str. 1)

Aktuálne je na stavebnom 

konaní tiež projekt novej 

škôlky MŠ Tramín, doho-

dol sa prenájom priestorov 

na novú škôlku v zámere 

Rínok Rača. Tiež sme otvo-

rili novú škôlku MŠ Novo-

horská. Náš úrad pracuje, 

samozrejme, aj na riešení 

každodenných podnetov 

od obyvateľov. Vysádza-

jú sa kvety a nové stromy. 

A tiež celý rok pomáhame 

ako obec pri náročnej situ-

ácií s koronavírusom.

Ktoré zo spomenutých 
väčších projektov by 
ste chceli stihnúť do 
konca volebného obdo-
bia?  
Tento rok by sa malo do-

končiť ihrisko skateparku/

urbanparku. Predpokla-

dám, že sa rozbehne aj re-

vitalizácia strediska čistoty 

na Rustaveliho a začne sa 

so stavbou ZŠ Plickova. 

Pevne verím, že sa dokon-

čí aj povoľovací proces tak 

potrebnej materskej škôlky 

Kadnárova/Tramín. Veľké 

projekty ako školy a škôlky, 

od riešenia pozemkov, cez 

dokumentáciu, povoľovací 

proces, súťaženie zhotovi-

teľa, samotnú stavbu, ko-

laudáciu a následne zaria-

denie a otvorenie, zahŕňa 

časovo náročný proces. 

Znamená to, že pre 
vás nie je dôležité, aby 
ste rozbehnuté projek-
ty dokončili práve vy, 
v rámci aktuálneho vo-
lebného obdobia? 
Viacero zámerov sa plá-

nuje dokončiť v rokoch 

2022 a 2023. Nenastavo-

vali sme projekty iba na 

jedno obdobie. Snažíme 

sa nastaviť harmonogram 

investičných projektov na 

nasledujúcich desať rokov. 

Pevne verím, že bez ohľadu 

na to, ako skončia budúci 

rok voľby, sa v daných pro-

jektoch bude pokračovať. 

Snažíme sa tiež vypracovať 

viacero revitalizácií parčí-

kov, aj rozširovaním plôch, 

kde by sme sa chceli uchá-

dzať o fondy z EÚ.

Spomenuli ste ska-
tepark. Do akej miery je 
pre vás dôležitý rozvoj 
športových aktivít pre 
mladé generácie? 
Plán dokončenia a otvo-

renia skateparku je tento 

rok v lete. Symbolicky to 

bude práve v období, keď 

sa predstaví na odloženej 

letnej olympiáde v Tokiu 

skatebording ako nový 

olympijský šport. Vybu-

dovali sme tiež po rokoch 

plánov futbalové ihrisko 

aj s osvetlením, bežeckou 

dráhou a tiež hokejbalové 

ihrisko v školskom areáli 

Tbiliská. Tento rok máme 

v pláne výmeny povrchov 

na multifunkčnom ihrisku 

Hubeného, a tiež revitali-

záciu tenisového kurtu na 

Cyprichovej. V spolupráci 

s mestskou časťou Vajno-

ry chceme tiež vybudovať 

cyklotrasu popri Račian-

skom potoku na Rendezi.

Na facebookovej strán-
ke MČ veľa pracujete s 
četbou a knihami. Čo je 
zámerom tejto aktivity?
Kolegovia z oddelenia kul-

túry boli smutní, že pre ko-

ronu nebolo možné orga-

nizovať podujatia. Hľadali 

teda alternatívne možnosti 

a podarilo sa spustiť pro-

jekt kuriéra, keď si obyva-

telia mohli objednať knihy 

z knižnice a priniesli im 

ich priamo pred dom. Ke-

ďže sme získali peniaze z 

grantu na rozšírenie fon-

du knižnice, ponúkame aj 

najnovšie knihy zaujímavé 

pre deti i dospelých. Záro-

veň sme pripravili online 

čítačky a ďalšie podujatia 

cez internet aj s pánom 

Dadom Naďom. Podpo-

rujeme tým nielen kultúru 

a umelcov, ale verím, že to 

pomôže aj k tomu, aby ľu-

dia čas korony využili aj na 

čítanie a mali väčší záujem 

o knihy.

Aké sú najpálčivejšie 
problémy, ktorým mo-
mentálne Rača čelí? 
Najväčší problém je ak-

tuálne nedostatok miest 

v materských a základných 

školách. Školstvo tvorí pri-

bližne 50 % bežného roz-

počtu a väčšinu investič-

ných nákladov. Verím, že 

sa nám vybudovaním ško-

ly Plickova a škôlky Tra-

mín podarí tento problém 

vyriešiť. Je to však veľmi 

náročné projektovo, aj fi -

nančne. Problémom je tiež 

neregulované parkovanie 

a nedostatok parkovacích 

miest – a následné zabera-

nie verejného priestoru na 

parkovanie súkromných 

vozidiel. A tiež výstavba, 

ktorá sa – ak prejde návrh 

vlády na zmenu zákona – 

môže ešte zhoršiť. Je jasné, 

že Bratislava ako mesto sa 

musí rozvíjať, ruka v ruke 

by to však malo ísť aj so 

zlepšovaním infraštruktú-

ry, ako je vlaková koľajová 

doprava, obnova zastávok 

električiek, školy, škôlky, 

zdravotné strediská, denné 

stacionáre a podobne. 

Na margo regulácie 
výstavby, aktuálne pre-
bieha pripomienkové 
konanie v rámci Urba-
nistickej štúdie umiest-
nenia nájomného býva-
nia v Bratislave, kde ste 
žiadali o vypustenie lo-
kalít Račianska a Pekná 

cesta, čo sa zo strany 
vedenia mesta nestalo. 
Dali ste návrh na max 
435 bytov, čo by pred-
stavovalo prírastok 
1087 obyvateľov, no ná-
vrh mesta je 1149 bytov 
a 2875 obyvateľov.
Čo si o týchto aktivi-
tách, ktoré pôsobia zo 
strany mesta skôr nie 
v prospech obyvateľov 
Rače, myslíte?
Podľa môjho názoru, 

a mám totožný názor už 

viac ako 8 rokov, lokalita 

za Grafi ou a Meoptou nie 

je vhodná na výstavbu by-

tov. Rovnako tak navrhnu-

tý 11 podlažný bytový dom 

pri budove YIT Reading. 

Vieme si predstaviť rozvoj 

v oblasti Východného ale-

bo Pántov, tento návrh je 

však viazaný na vybudova-

nie predĺženia komuniká-

cie Na pántoch a obchvatu 

Východného, poza strelni-

cu. Mestská časť rozbehla 

veľký projekt novej zák-

ladnej školy Plickova (ná-

klady budú viac ako 7 mil. 

€), nevidíme priestor na 

výstavbu ešte ďalšej školy 

v budúcnosti. Je to pre nás 

veľmi náročné a úver sa 

bude splácať 20 rokov, aj 

keď s veľmi nízkym fi xným 

úrokom počas celej doby.

Navyše, začali sa diať 
čudné veci, a to v po-
dobe desiatok pripo-
mienok od študentov 
z celého Slovenska, 
ktorí údajne majú zá-
ujem o výstavbu by-
toviek v lokalite za 
Grafi ou a na Rendezi, 
pričom na magistrát 
boli tieto študentské 
pripomienky doručené 
v jeden deň a navyše sa 
všetky týkajú pozem-
kov, ktoré vlastní jeden 
developer...
Pripomienky môže zaslať 

ktokoľvek. Pre mňa ako 

starostu sú však kľúčové 

pripomienky obyvateľov 

lokality, ktorí v nej priamo 

bývajú. V prípade štúdie 

nájomných bytov treba 

uviesť, že tých nájomných 

bytov bude na súkromných 

pozemkoch iba zlomok 

(cca 5-10%). Zvyšok budú 

komerčné byty na predaj. 

Ako mestská časť sme na-

vrhli viacero lokalít, kde 

by zmena a revitalizácia 

bola viac vhodná a mala by 

aj pozitívny vplyv na oko-

lie. Ide napríklad o štátom 

vlastnené pozemky bývalej 

školy Na pántoch, budovu 

vojenskej ubytovne Pri šaj-

bách či areál tlačiarni na 

pri vozovni Krasňany.

Nemáte pocit, ako keby 
vec zaváňala tým, že si 
„niekto“ najal študen-
tov, aby nahrali do ka-
rát developerom a nie 
miestnym obyvateľom, 
ktorí žiadajú reguláciu 
novej výstavby?
Neviem, aký je konkrétny 

dôvod osôb nebývajúcich 

v Rači o výstavbu a bývanie 

práve v týchto lokalitách. 

V dobe, ak by sa dané byty 

stavali, bude ich cena ur-

čite vyššia ako cena súčas-

ných bytov v Rači. A ako 

som uviedol, nájomných 

bytov bude na súkrom-

ných pozemkoch zlomok 

a ak budú, verím, že budú 

k dispozícií pre tzv. pomá-

hajúce profesie – učiteľky 

a učiteľov, zdravotné ses-

try, policajtov či hasičov. 

Určite nebudú k dispozícií 

pre študentov alebo ab-

solventov. Jedine ak by sa 

v tejto oblasti zamestnali. 

Mestská časť Rača začala 

pilotný projekt učiteľského 

bytu Na pasekách a verím, 

že sa ho v budúcnosti po-

darí rozšíriť.

Ako inak hodnotíte spo-
luprácu s novým vede-
ním mesta? Funguje 
podľa Vašich predstáv?
Pracujem v samospráve 

od roku 2012. Viem teda 

porovnať prácu troch pri-

mátorov Bratislavy. U pri-

mátora Matúša Valla vi-

dím zatiaľ najväčšiu snahu 

o riešenie problémov 

mestských častí a oby-

vateľov. Podarilo sa nám 

dohodnúť s mestom na-

príklad zverenie objektu 

školy Plickova či parku 

J. M. Hurbana. Sú témy, 

na ktorých sa zhodneme 

(napr. ohľadom verejných 

priestorov, chodcov, zele-

ne), ale aj témy – ide hlav-

ne o výstavbu - kde máme 

odlišný názor. Nakoľko 

postavenie mesta a mest-

ských častí je rovnocenné 

a mestské časti podľa šta-

tútu majú dokonca nepo-

rovnateľne viac kompeten-

cií (školy, škôlky, stavebný 

úrad, matrika a pod.), tak 

určitý odlišný pohľad na 

vec bude asi vždy. Rozu-

miem tomu, ak mesto chce 

zlepšiť možnosti na býva-

nie pre tzv. pomáhajúce 

profesie, na druhej strane 

následný nárast potrieb 

ohľadom miest v škôlkach, 

školách, parkovania a soci-

álnych služieb, bude zase 

na pleciach mestských čas-

tí. Je dôležité hľadať spo-

ločný prienik. Preto sme aj 

ohľadom výstavby navrhli 

isté riešenia, ktoré podľa 

nás majú zmysel.

Rača Bratislavčanom 
v ušiach často rezo-
nuje ako vinohradníc-
ka oblasť, ktorej sady 
a prírodu taktiež ohro-
zuje bytová či domová 
výstavba. Prečo nerie-
šite reguláciu územia 
prijatím územného plá-
nu, respektíve staveb-
nou uzáverou? 
Mestská časť sa už 7 ro-

kov snaží prijať Územný 

plán zóny Východné, žiaľ 

dlhodobo nám ho bloku-

je – podľa nášho názoru 

v rozpore so zákonom – 

Okresný úrad Bratislava. 

Ten nesúhlasí ani s vyhla-

sovaním stavebných uzá-

ver. Štát nám teda znemož-

ňuje efektívne regulovať 

územie. V súčasnosti pre-

bieha obstarávanie Územ-

ného plánu zóny Huštekle 

- Táborky a v budúcnos-

ti by sme v súčinnosti 

s mestom chceli byť part-

ner aj pri urbanistickej štú-

dií viníc od Nového Mesta, 

až po Vajnory. Podporiť 

našich vinárov však môžu 

všetci obyvatelia Bratisla-

vy kúpou ich produktov – 

tým sa vytvára aj priestor 

na zachovanie viníc. 

Je kľúčové, aby táto tradícia 

v Rači zostala.

Netýka sa to len Rače, 
no deje sa to, že 
z pôvodných chatár-
skych oblastí sa stávajú 
zástavby s klasickými, 
celoročne obývateľný-
mi domami. Možno aj to 
je fenomén, ktorý ohro-
zuje zachovanie viníc.
Problém spôsobilo zruše-

nie pôvodnej normy, ktorá 

obmedzovala v záhradkár-

skych oblastiach veľko-

sť objektov (4x4 m, resp. 

5x5 m). Tým sa otvorila, 

aktuálne legálna možnosť 

mať celoročne obývateľné 

chaty a podobné objekty. 

Považujeme to za problém 

práve pre územie ako celok 

(bez odkanalizovania, ko-

munikácií či chodníkov). 

Aktuálne sa spracováva pr-

votná štúdia, ktorá zhod-

notí stav v Rači a možnosti 

do budúcna. Tiež sme po-

žiadali mesto...

Veronika Trojanová

(foto MČ Rača)

Starosta  Rače Michal Drotován

celý článok nájdete 
na bakurier.sk
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Nový náčelník Mestskej polície Bratislava, Miroslav Antal:
V ideálnom stave by mal byť počet mestských policajtov raz taký, ako v súčasnosti.

V 
septembri minu-
lého roka bol na 
pozíciu náčelníka 

Mestskej polície Brati-
slava spomedzi štyroch 
uchádzačov vybraný 
Miroslav Antal. 
Do funkcie nastúpil prvé-
ho januára 2021, odkedy 
súbežne pracuje na via-
cerých zmenách, ktoré by 
mali mestskú políciu nie-
len posilniť, ale tiež zvýšiť 
jej reputáciu medzi obyva-
teľmi.

Svojej funkcie ste sa uja-
li 1. januára tohto roka. 
S akými plánmi a víziami 
ste do nej nastúpili? 

Do funkcie ná-

č e l n í k a 

Mestskej 

pol íc ie 

Bratisla-

va som 

n a -

s t ú p i l 

s jasným cie-

ľom, a to aby 

sa mestská polícia 

stala moderným, profe-

sionálnym a hlavne dôve-

ryhodným poriadkovým 

útvarom hlavného mesta. 

Mestská polícia by zároveň 

mala výrazne prispievať 

k budovaniu pocitu bezpe-

čia obyvateľov Bratislavy, 

ako aj všetkých, ktorí hlav-

né mesto navštívia. Nie 

je to jednoduchá úloha, 

a určite uznáte, že to nejde 

urobiť zo dňa na deň, ale 

že si to vyžaduje istý čas. 

Mestská polícia hlavného 

mesta by mala pracovať 

s modernými technoló-

giami a nemala by byť 

odkázaná len ako sa po-

vie na „pero a papier“. 

V súčasnosti, v spoluprá-

ci s primátorom hlavného 

mesta p. Vallom, porad-

com primátora pre bez-

pečnosť a súčasne nočným 

primátorom p. Kráľovičom 

a ďalšími najbližšími spo-

lupracovníkmi, s ktorými 

tvoríme jeden tím, inten-

zívne pracujeme na tom, 

aby, napríklad aj prostred-

níctvom realizácie nových 

projektov, sa nám takýto 

poriadkový útvar postup-

ne podarilo vybudovať.

Na ktorých projektoch, 
možno zmenách, ste 
zapracovali ako prvé?
Jedným z prvých krokov 

bola zmena organizačnej 

štruktúry Mestskej polí-

cie Bratislava, ktorá bola 

schválená Mestským za-

stupiteľstvom hlavného 

mesta SR Bratislavy a ktorá 

bude účinná od 1.6.2021. 

Cieľom tejto zmeny je naj-

mä nové usporiadanie a 

nastavenie riadiacich pro-

cesov v rámci Veliteľstva 

mestskej po-

lície a jeho 

f u n k č -

n ý c h 

útvarov 

tak, aby 

sa pod-

porilo ich 

sprehľadne-

nie a skvalit-

nenie výkonu 

činností, a to aj 

pre po-

treby výkonných útvarov 

mestskej polície, ktoré 

chceme postupne dopĺňať 

o nových policajtov a v ne-

poslednom rade je cieľom 

aj skvalitnenie služby pre 

obyvateľov hlavného mes-

ta. Táto organizačná zme-

na refl ektuje na priority 

vedenia hlavného mesta. 

Jednou z najvýznamnej-

ších zmien, na ktorých od 

začiatku tohto roka inten-

zívne pracujeme, je vybu-

dovanie nového operač-

ného strediska mestskej 

polície, kde do budúcna 

chceme využívať moderné 

technológie. Zámerom je 

sústrediť na jedno miesto 

vyškolených kolegov, kto-

rých úlohou bude, s vy-

užitím moderných tech-

nológií, komunikácia 

s občanmi v rámci prvot-

ného kontaktu na profe-

sionálnej úrovni a pre-

dovšetkým budú priamo 

riadiť hliadky mestskej 

polície v jednotlivých lo-

kalitách mesta. Uvažujeme 

zároveň o ďalších inováci-

ách v rámci budúceho fun-

govania tohto operačného 

strediska, medzi ne by pat-

rilo napríklad spätné in-

formovanie oznamovateľa 

o vybavení podnetu, tzv. 

„feedback“. Je však po-

trebné v tejto súvislosti 

povedať, že zrealizovanie 

takéhoto zámeru si bude 

vyžadovať vskutku veľa 

úsilia a dôkladnej pre-

pracovanosti projektov. 

Rozhodne to nebude jed-

noduché, nakoľko počet 

prijímaných oznamov sa 

pohybuje skutočne vo vy-

sokých číslach, avšak 

som toho názo-

ru a pevne 

verím, že 

ľudia túto, 

n a z v i m e 

to, „službu 

navyše“ uvítajú 

a ocenia. 

Dlhodobo sa 
vedú polemi-

ky o tom, 

či Mestskú políciu pod-
poriť, posilniť, niektorí 
sú dokonca za jej úplne 
zrušenie. Aké je podľa 
vás opodstatnenie 
Mestskej polície?
Opodstatnenie mestskej 

polície v hlavnom meste 

rozhodne vidím, nielen 

preto, že som jej náčelník. 

Vnímal som to rovnako aj 

predtým, či už ako posla-

nec miestneho zastupi-

teľstva, príslušník Policaj-

ného zboru SR, ale aj ako 

bežný obyvateľ Bratislavy. 

Mestskí policajti riešia ši-

roké spektrum úloh, od 

zabezpečovania verejné-

ho poriadku, cez ochra-

nu životného prostredia, 

kontrolu dodržiavania 

všeobecne záväzných na-

riadení hlavného mesta 

a jednotlivých mestských 

častí, až po úlohy na úse-

ku statickej dopravy, ktoré 

mestským a obecným polí-

ciám pribúdajú aj preto, že 

Policajný zbor nemá dosta-

točné kapacity, personálne 

ani technické, na riešenie 

všetkých deliktov v sta-

tickej doprave. Toto je ale 

téma na možno úplne sa-

mostatný blok. Uvedomu-

jem si, že mnoho ľudí vidí 

prácu mestskej polície len 

ako zakladanie imobilizé-

rov, alebo ľudovo poveda-

né tzv. „papúč“ a následné 

pokutovanie za dopravné 

priestupky. Nie je to však 

len o „papučovaní“, i keď, 

samozrejme, aj riešenie 

niektorých dopravných 

priestupkov (tých v static-

kej doprave) je súčasťou 

našej každodennej práce. 

Skúsme teda priblížiť 
iné, konkrétne mode-
lové situácie, ktorým 
mestskí policajti denne 
čelia. 
Mestskí policajti sa počas 

služby stretávajú s rôz-

nymi situáciami, medzi 

ktoré nepochybne patria 

aj prípady, kedy ide doslo-

va o ľudské prežitie. Neraz 

zachránili život ľuďom, 

ktorých postihli náhle 

zdravotné ťažkosti alebo 

pomohli človeku, ktorý sa 

ocitol v núdzi. O opod-

statnení mestskej polície 

svedčí napríklad aj tá 

skutočnosť, že po zria-

dení útvaru zásahovej 

jednotky na Obchod-

nej ulici sa bezpeč-

nostná situácia v tejto 

časti mesta rapídne 

zlepšila. Čo môžem 

spomenúť, je aj fakt, 

že intenzívne spolupra-

cujeme so záchrannými 

zložkami, poskytujeme im 

pri rôznych udalostiach 

súčinnosť, sme im mno-

hokrát nápomocní, tak 

ako aj oni nám v prípade 

potreby. Je to taká vzájom-

ná pomoc. Vedel by som 

vymenovať aj mnoho ďal-

ších dôvodov, prečo mest-

ská polícia má v hlavnom 

meste nepochybne svoje 

právoplatné miesto. Každý 

má však právo na svoj ná-

zor, svoj pohľad či postoj, 

ktorý samozrejme nikomu 

neberiem. Verím, len že sa 

nám časom, aj vďaka plá-

novaným zmenám, podarí 

získať si väčšiu dôveru ľudí 

a že mnohí začnú mestskú 

políciu vnímať v novom, 

pozitívnejšom svetle. Sme 

predsa útvarom hlavného 

mesta, ktorého prioritou 

je predovšetkým pomáhať. 

Aj počet prijatých hovorov 

a riešených udalostí na-

značuje, že sme potrební. 

Tak napríklad v roku 2020 

príslušníci riešili celkom 

78 452 udalostí, z ktorých 

41 447 bolo zistených 

vlastnou činnosťou vráta-

ne zistených z mestského 

kamerového systému. Ďal-

ších 35 865 udalostí bolo 

oznámených občanmi na 

telefonickú linku 159, ale-

bo priamo na jednotlivé 

expozitúry mestskej polí-

cie alebo mailom. Ďalších 

654 priestupkov bolo prija-

tých z miestnych úradov a 

iných príslušných orgánov 

a 486 z Policajného zboru. 

Z uvedeného počtu uda-

lostí bolo právne kvalifi ko-

vaných 58 539 priestupkov.

Mestské časti majú 
problém s tým, že prí-
slušníkov MsP je málo. 
Máte predstavu o tom, 
čo s týmto problémom 
treba robiť, respektíve, 
ako ho vyriešiť? 
Treba povedať, že pandé-

mia výrazne zasiahla aj do 

života miest a obcí, a teda 

aj do jednotlivých obec-

ných rozpočtov. Napriek 

tomu, mojou ambíciou je 

mať čo najviac ľudí v uli-

ciach. Dosiahnuť sa to dá 

personálnym doplnením 

v súčasnosti veľmi poddi-

menzovaných stavov mest-

skej polície. Na tomto sme 

aj v spolupráci s hlavným 

mestom začali pracovať 

prakticky hneď po mojom 

nástupe do funkcie. V mar-

ci sa nám podarilo spustiť 

náborovú kampaň, ktorá sa 

podľa môjho názoru veľmi 

pekne rozbehla. Svedčí o 

tom aj počet potenciálnych 

záujemcov. Doposiaľ sme 

zaregistrovali viac než 300 

interakcií/kliknutí na našu 

ofi ciálnu stránku náboro-

vej kampane www.budpo-

licajt.sk. Postupne oslo-

vujeme záujemcov, ktorí 

prejavili záujem pracovať 

v Mestskej polícii, máme 

za sebou aj prvé pohovory, 

ktoré musíme zabezpečo-

vať tak, aby sme dodržia-

vali protipandemické opat-

renia, čo nás žiaľ výrazne 

brzdí. Myslím, že táto ná-

borová kampaň je veľmi 

dobre nastavená. Dôraz 

sme kládli predovšetkým 

na zvýraznenie benefi tov 

tak, aby zaujala čo najvyšší 

počet potenciálnych záu-

jemcov, no zároveň aj na jej 

maximálnu transparent-

nosť. Akonáhle naberieme 

dostatočný počet nových 

ľudí, je mojim zámerom 

pokryť všetky bratislavské 

okresy čo najvyšším mož-

ným počtom policajtov. Aj 

tu ale musíme zdôrazniť, 

že nám ide o to, aby sme 

vybrali kvalitných uchád-

začov, keďže mnoho uchá-

dzačov nesplní nastavené 

požiadavky pre prijatie do 

Mestskej polície. Verím, 

že sa nám v dohľadnom 

čase podarí do našich ra-

dov získať nových kolegov 

a kolegyne, čím značne 

zefektívnime výkon služby 

v uliciach mesta, a teda aj 

v mestských častiach. Oča-

kávam, že po dosiahnutí 

potrebného počtu prísluš-

níkov mestskej polície to 

bude z hľadiska riadenia 

komfortnejšie a že sa to 

prejaví aj na zvýšení spo-

kojnosti a dôveryhodnosti 

s prácou mestskej polície 

zo strany Bratislavčaniek, 

Bratislavčanov i návštevní-

kov mesta.

Aby sme mali konkrét-
nu predstavu, tak koľko 
mestských policajtov 
momentálne Bratislava 
má a čo by bol ideálny 
stav?
Pokiaľ ide o personálne 

stavy mestskej polície, ku 

koncu mesiaca apríl, teda 

k 30.04.2021, mestská po-

lícia zamestnávala celkom 

297 príslušníkov. Tu treba 

ale zdôrazniť, že nie všetci 

príslušníci z tohto počtu sú 

zaradení do priameho vý-

konu služby, keďže v tomto 

sú zarátaní napr. aj pracov-

níci operačných stredísk 

v rámci piatich pracovísk, 

pracovníci centrálneho 

dispečingu, objasňovatelia 

priestupkov a pod. Ideál-

nym stavom by bolo, ak 

by sme naše personálne 

stavy na výkonných útva-

roch postupne navýšili 

o približne raz toľko poli-

cajtov ako máme v súčas-

nosti. Následne, pri tomto 

ideálnom personálnom 

stave, by bolo omnoho jed-

noduchšie pokryť plnenie 

úloh mestskej polície, či 

už ide o úlohy nám vyplý-

vajúce zo zákona o obec-

nej polícii, zo všeobecne 

záväzných nariadení alebo 

o požiadavky zo strany 

vedení jednotlivých mest-

ských častí, magistrátu 

a pod., ktoré súvisia najmä 

so zabezpečovaním verej-

ného poriadku a riešením 

statickej dopravy.

Existuje aj nejaký vý-
počet o tom, koľko by 
malo byť policajtov 
v meste či MČ na počet 
obyvateľov? Napríklad 
– na 100 obyvateľov je-
den príslušník. 
Presný výpočet toho, koľko 

obyvateľov by malo pripa-

dať na jedného príslušníka 

mestskej polície nie je ofi -

ciálne stanovený. Stotož-

ňujem sa ale s názormi, 

ktoré tvrdia, že ideálny stav 

je cca jeden policajt na tisíc 

obyvateľov...
Veronika Trojanová

(foto MsP)
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Pracujem ako admi-
nistratívna pracov-
níčka a môj zamest-
návateľ mi už ukončil 
prácu z domu formou 
homeoffi ce a požadu-
je, aby som chodila 
do práce. Napriek 
tomu by som však 
chcela aspoň dva dni 
v týždni vykonávať 
prácu z domu z pre-
ventívnych dôvodov. 
Mám na to právo? 
Môže zamestnávateľ 
zamietnuť moju žia-
dosť? 
V súčasnosti už neplatia 

nariadenia o povinnom 

výkone práce z domu vo 

všetkých pracovných po-

zíciách okrem tých, kde 

to nie je objektívne mož-

né z prevádzkových dô-

vodov. 

V tomto prípade je po-

stup upravený v Zákon-

níku práce v osobitných 

ustanoveniach platných 

v čase mimoriadnej situá-

cie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu. Pod-

ľa §250b ods. 2 Zákonní-

ka práce počas účinnosti 

opatrenia na predchádza-

nie vzniku a šíreniu pre-

nosných ochorení alebo 

opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia nariade-

ných príslušným orgánom 

podľa osobitného predpisu 

zamestnávateľ je opráv-

nený nariadiť výkon práce 

z domácnosti zamestnan-

ca, ak to dohodnutý druh 

práce umožňuje a zamest-

návateľ má právo na vyko-

návanie práce zo svojej do-

mácnosti, ak to dohodnutý 

druh práce umožňuje a na 

strane zamestnávateľa nie 

sú vážne prevádzkové dô-

vody, ktoré neumožňujú 

výkon práce z domácnosti. 

Z uvedeného vyplýva, že 

zamestnávateľ môže na-

riadiť výkon práce z do-

mácnosti zamestnanca, ale 

nie je to jeho povinnosť. 

Na druhej strane zamest-

nanec má právo na vyko-

návanie práce zo svojej 

domácnosti za splnenia 

dvoch podmienok. Pr-

vou podmienkou je, aby 

to druh práce umožňoval 

a druhou podmienkou je 

absencia vážnych prevádz-

P á ik díPrávnik radí
kových dôvodov na stra-

ne zamestnávateľa, ktoré 

by neumožňovali výkon 

práce z domácnosti.

Zamestnanec môže za-

mestnávateľa požiadať 

o výkon práce z domác-

nosti. Ak v minulosti už 

výkon práce prebiehal 

z domácnosti, tak je 

predpoklad, že prvá pod-

mienka, aby to druh prá-

ce umožňoval môže byť 

splnená. Splnenie druhej 

podmienky bude záležať 

od posúdenia zamestná-

vateľa, či existujú vážne 

prevádzkové dôvody na 

to, aby výkon práce z do-

mácnosti nemohol byť 

umožnený. Mám za to, že 

každý prípad je potrebné 

konkrétne a podrobne 

individuálne preskúmať. 

Zákon totiž požaduje 

prísnejšie posúdenie pre-

vádzkových dôvodov, ne-

stačia len bežné prevádz-

kové dôvody, vyžadujú sa 

vážne prevádzkové dôvo-

dy, ktoré by mal zamest-

návateľ vedieť kvalifi ko-

vane odôvodniť. 

Samozrejme, ako vo všet-

kých pracovnoprávnych 

problémoch, odporúčam 

v prvom rade pokúsiť 

sa so zamestnávateľom 

o dohodu a zmierlivé 

riešenie problému oboj-

stranne akceptovateľným 

riešením. 

Bytové domy Bytové domy 

celý článok nájdete 
na bakurier.sk

Hranice a možnosti komunikácie
Kde sú možnosti a hrani-

ce komunikácie pri jed-

naniach, v ktorých potre-

bujeme niečo dosiahnuť 

pričom druhá strana od-

poruje? Keď sa zdá, že má 

iné záujmy ako my? Ľudia 

pracujúci na pozíciách 

a volených funkciách v 

oblasti správy bytových 

domov sa nad účinnosťou 

svojej komunikácie (ako 

zbrane) musia neustále 

zamýšľať, lebo sa od nich 

nejako prirodzene očaká-

va, že budú z titulu svojej 

funkcie niečo presadzovať, 

o niečo alebo za nieko-

ho sa biť. Uplatňovať moc 

za účelom riešenia problé-

mov iných ľudí. Komuni-
kácia je pri jednaniach 
viditeľná ako prvá, skôr 
ako skutky alebo fakty.
Buď otvára a buduje cestu 

k želaným riešeniam alebo 

ju komplikuje. „Čarovné“ 

je, že nie je možné praco-

vať pre ľudí na nimi volenej 

pozícii a nebiť sa niekedy 

aj s nimi. Komunikácia zo 

strany vlastníkov bytov 

niekedy totiž neprebieha 

vyberavými spôsobmi. Ve-

dieť dosiahnuť, aby ľudia, 

ktorí „na prvú“ nespolu-

pracujú, nakoniec urobili 

čo je potrebné a aby pri 

tom komunikácia prebie-

hala v priateľskom duchu, 

je pri správe bytových do-

mov podľa mňa užitoč-

né. Využitie komunikácie 

v takýchto situáciách pred-

pokladá v prvom rade 

ovládnutie seba samého. 

To rozhoduje o tom, či si 

komunikáciou pomôžeme 

alebo nie. Spôsoby seba-

ovládania, umožňujúce 

dosiahnuť to, čo potre-

bujeme v emočne nároč-

ných situáciách (nielen) 

pri správe bytového domu 

vám na relatívne jednodu-

chom príklade zo života 

nášho bytového domu te-

raz ponúkam. 

Komunikácia 
ako nástroj
Možnosti, ale aj hranice 

našej komunikácie sú urče-

né tým, že je pre nás „len“ 

nástrojom. Dopĺňa to kým 

sme a čo robíme v daných 

situáciách. Ak nie sme pre 

druhú stranu niekým, koho 

musí brať vážne, ak nerobí-

me užitočné veci, ak nereš-

pektujeme dôležité fakty 

v danej situácii, komuni-

kácia nám presadiť naše 

plány nepomôže. Pri sprá-

ve bytových domov (ale 

aj inde, samozrejme) však 

vzniká veľa situácií, v kto-

rých sú z nášho pohľadu 

vyššie uvedené podmienky 

úspechu splnené a aj tak sa 

nám nemusí dariť presa-

diť čo potrebujeme. Lebo 
jednáme s človekom, 
ktorý vidí inak to, kým 
pre neho sme, nevidí 
fakty, o ktorých vieme, 
alebo má iný názor ako 
my na to, čo by sme 
mali robiť. Ľudia žijú 

vo svojich svetoch a majú, 

samozrejme, iný pohľad na 

to isté. Aj u ľudí, ktorých 

dlho poznáme, sa nám 

môže stať, že nás svojím 

jednaním prekvapia a že 

s nimi musíme názorovo 

bojovať. Skúsenosť ma už 

naučila, že je nevyhnutné 

vedieť sa za svoje názory 

pobiť, keď je to potrebné. 

Budete ale možno so mnou 

súhlasiť v tom, že vo väč-

šine situácií (nielen) pri 

správe bytových domov 

je efektívnejšie, ak sa „bo-

jové“ situácie obracajú na 

dialógy, na konci ktorých 

sú mierové riešenia. A tre-

ba bohužiaľ povedať, že 

vlastníci bytov, tí ktorým 

slúžime, nielen obchodní 

alebo životní partneri, nás 

tiež dostávajú do „bojo-

vých“ situácií. 

„Bojová situácia“ 
s vlastníkom bytu 
Na konci roka prebiehal aj 

u nás zber údajov od vlast-

níkov bytov – podkladov 

pre rozúčtovanie nákladov 

domu. Ako zástupca vlast-

níkov bytov som sa podujal 

v tomto „korona období“ 

pozbierať a skonsolidovať 

stavy vodomerov a počty 

osobomesiacov pre nášho 

správcu. Viacerí vlastníci 

bytov, sa pri nahlasovaní 

údajov pomýlili. Nie je pre 

každého jednoduché odčí-

tať správne stav vodome-

rov, niektorí zase nahlásili 

menej osôb, ako v byte re-

álne bývalo. Väčšina z tých, 

ktorí sa pri nahlasovaní 

počtu osobomesiacov po-

mýlili, sa zamysleli, ospra-

vedlnili a opravili údaje, 

keď som sa ich opýtal, či 

to, čo nahlásili, zodpove-

dá realite. Pri nahlasova-

ní údajov z jedného bytu 

to však bolo iné. Nebýva 

v ňom vlastník bytu ale 

jeho syn. Ofi ciálne sám. 

Tak aj nahlásil 12 osobo-

mesiacov. Lenže v minu-

lom roku často k nemu na 

viacdňové návštevy chodila 

jeho priateľka s dieťaťom. 

Kvôli viacerým neklam-

ným znakom ako napr. 

sušiak s rodinným prád-

lom pravidelne „vystavený“ 

v spoločných priestoroch 

domu bolo nemožné ne-

všimnúť si novú rodinu bý-

vajúcu v našom dome. Mi-

mochodom, všetci novým 

mladým rodinám fandíme. 

Rád som im pomohol, keď 

sa na mňa obrátili. Keď 

som však od nájomníka 

bytu dostal mail s nahlá-

senými údajmi (keďže šlo 

o ľudí, s ktorými sa už 15 

rokov poznáme, akcepto-

val som, že údaje nahlaso-

val syn a nie otec – vlastník 

bytu), zarazilo ma to a od-

povedal som mu požiadav-

kou (ako ostatným, ktorí 

sa pomýlili), aby nahlásené 

údaje prehodnotil. Vrátil sa 

mi mail od otca – vlastníka 

bytu, ktorý v byte nebýval 

a ktorý mi vo svojom maili 

„vysvetľoval“ úlohu zástup-

cu vlastníkov bytov skopí-

rovaním výňatkov zo záko-

na priamo do mailu s tým, 

aby som neriešil čo sa ma 

netýka, aby som sa nehral 

na správcu, nešpehoval 

jeho syna a podobne. Pros-

te „naložil“ mi. Nie je teraz 

dôležité, že tento vlastník 

bytu nemal pravdu, lebo 

zástupca vlastníkov by-

tov je zmluvne zaviaza-

ný účinne spolupracovať 

so správcom (aj) pri vede-

ní evidencie a korektných 

podkladov k vyúčtovaniu 

nákladov domu, čo som 

vtedy robil. Na tomto jed-

noduchom príklade chcem 

však ponúknuť niečo..

Ing. Miloslav Frečka

Odborník na ľudské 

vzťahy - ZLSBD

Bratislavčania chcú 
15-minútový lístok späť, 
vznikla petícia
V 

bratislavskej MHD 

od júla porastú 

ceny väčšiny pred-

platných cestovných líst-

kov i tých na jednu cestu. 

Výnimkou je ročný 

predplatný cestovný 

lístok, ktorý, naopak 

zlacnie o 25 percent, 

z aktuálnych 264,2 

na 199 eur. Medzi 

lístkami na jednu 

cestu si už cestujúci 

nebudú môcť vybrať 

15-minútový. Vy-

plýva to z cenníka 

Integrovaného do-

pravného systému 

v Bratislavskom kraji 

(IDS BK), ktoré po-

skytlo hlavné mesto.

Ak však využívate 

mestskú dopravu iba 

občas a na kratšie trasy, 

budete si musieť pripla-

tiť.  Niektorých obyvateľov 

toto rozhodnutie nenecha-

lo chladnými a rozhodli sa 

iniciovať petíciu za zacho-

vanie 15-minútového líst-

ka.

„Tu podpísaní žiadame 

znovuzavedenie 15 mi-

nútového lístka na MHD 

v Bratislave. Žiadame to 

z dôvodov aktuálneho nú-

dzového stavu, covidovej 

fi nančnej situácie obyva-

teľov Bratislavy a taktiež 

z dôvodov zlej fi nančnej 

situácie Dopravného pod-

niku, kedy ľudia viac vyu-

žijú na cestu 2,3 zastávok 

MHD 15 minútový lístok 

než osobne auto,“ uvádza sa 

v petícii. 

Pod petíciu sa zatiaľ podpí-

salo vyše 2300 cestujúcich. 

(red)
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Vyše 130 upozornení a protestov voči stavebným úradom
I

nštitút urbánneho 

rozvoja v minulosti 

viackrát upriamoval 

pozornosť na množstvo 

upozornení a protestov zo 

strany prokurátorov. Tie sa 

často týkajú činnosti sta-

vebných úradov na území 

hlavného mesta.

mail

V Bratislave dostali staveb-

né úrady v rokoch 2019 a 

2020 až 136 upozornení a 

protestov prokurátorov tý-

kajúcich sa činnosti staveb-

ných úradov. To znamená, 

že až v takto vysokom poč-

te prípadov zistil prokurá-

tor porušenie legislatívy zo 

strany stavebných úradov.

Na postupe záleží

Aj keď ide o konkrétny 

prípad, ktorého podrob-

nosťami IUR disponuje, 

predkladáme ho v anony-

mizovanej podobe

Na druhú stranu, ako dôle-

žité vnímame poukázanie 

na chyby, ktoré sa môžu 

opakovať aj v ďalších ko-

naniach, pričom je ľahké 

sa im vyvarovať. Zvolenie 

nesprávneho postupu pri 

doručovaní môže totiž v 

krajnom prípade znamenať 

až neplatnosť rozhodnutia, 

ako aj nutnosť opakovať 

konania a s tým spojené 

náklady pre stavebný úrad, 

ako aj stavebníka.

(Ne)doručovanie 
verejnou vyhláškou
Stavebník v tomto prípade 

podal žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na 

stavbu „Zmena funkčné-

ho využitia kancelárskych 

priestorov na byty v poly-

funkčnom objekte“. Sta-

vebný úrad po siedmich 

dňoch vydal rozhodnutie 

o prerušení konania, pri-

čom určil stavebníkovi le-

hotu 60 dní na doloženie 

dokladov podľa § 8 ods. 2 

vyhlášky Ministerstva ži-

votného prostredia SR č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré usta-

novenia stavebného záko-

na:

 vyjadrenie Okresného 

úradu Bratislava, orgán od-

padového hospodárstva,

 stanovisko krajského 

riaditeľstva Policajného 

zboru Bratislava, Krajské-

ho dopravného inšpekto-

rátu k statickej doprave,

 súhlas spoluvlastníkov s 

parkovaním na pozemku.

Stavebník požadovanú 

dokumentáciu v termíne 

doplnil. Následne staveb-

ný úrad oznámil zača-

tie stavebného konania 

dotknutým orgánom a 

účastníkom konania verej-

nou vyhláškou. V tomto 

momente, podľa protestu 

prokurátora, stavebný 
úrad zvolil nesprávny 
postup pri doručovaní.

Jasné pochybenie 
úradu

Podľa prokurátora sa sta-

vebný úrad v tomto prípade 

z nejasných príčin a dôvo-

dov rozhodol pre doručo-

vanie verejnou vyhláškou. 

Okrem skutočnosti, že 

doručovanie dotknutým 

orgánom je v zmysle § 61 

ods. 6 stavebného zákona 

verejnou vyhláškou úplne 

vylúčené, prokurátor mal 

za to, že neboli splnené ani 

podmienky na doručova-

nie oznámenia verejnou 

vyhláškou účastníkom ko-

nania.

Doručovanie verejnou vy-

hláškou sa využíva v ko-

naniach s veľkým počtom 

účastníkov konaní, kedy by 

doručovanie do vlastných 

rúk bolo technicky nároč-

né, ekonomicky nákladné a 

konečný efekt by nemusel 

zodpovedať vynaloženému 

úsiliu.

V našom prípade sta-
vebný úrad nielenže 
nezdôvodnil, prečo 
oznámenie o začatí sta-
vebného konania do-
ručoval verejnou vy-
hláškou, dokonca ani 
počet účastníkov kona-
nia (9) nenasvedčuje, 
že by mohlo ísť o dô-
vod ich veľkého počtu.

Podľa názoru prokurátora 

oznámenie o začatí sta-

vebného konania nebolo 

doručené zákonne a leho-

ta na uplatnenie námietok 

v stavebnom konaní podľa 

§ 61 ods. 3 stavebného zá-

kona nezačala účastníkom 

konania vôbec plynúť.

Stavebný úrad nezákon-

ným doručovaním ozná-

menia a začatím staveb-

ného konania znemožnil 

účastníkom stavebného 

konania podať námietky 

proti vydaniu stavebné-

ho povolenia, znemožnil 

im realizáciu ich proces-

ných práv a odňal im tak 

zákonné práva vyplývajú-

ce zo stavebného zákona. 

Uvedený právny stav za-

ložil nezákonnosť celého 

stavebného konania po 

vydaní oznámenia a začatí 

stavebného konania, a teda 

aj nezákonnosť stavebného 

povolenia.

Nezákonný postup 
úrad zopakoval pri do-
ručovaní stavebného 
povolenia
Stavebný úrad v tomto ko-

naní pochybil aj pri vyzna-

čení doložky právoplatnos-

ti stavebného povolenia. V 

zmysle § 26 ods. 2 správ-

neho poriadku sa za doru-

čené považuje 15. deň vy-

vesenia. Od tohto termínu 

začína plynúť 15 dňová le-

hota na podanie odvolania. 

Zo spisu nevyplýva, že by 

sa účastníci vzdali svojho 

práva na podanie oprav-

ného prostriedku. Staveb-

ný úrad však na prvopise 

stavebného rozhodnutia 

neprávne vyznačil termín 

právoplatnosti už na dvad-

siaty deň po vyvesení. 

Dôsledkom uvedeného po-

stupu bol podaný protest 

prokurátora s návrhom na 

zrušenie vydaného staveb-

ného povolenia.

Je teda zrejmé, že desiatky 

protestov a upozornení zo 

strany prokurátorov voči 

stavebným úradom majú 

významnú kontrolnú funk-

ciu. V Inštitúte urbánneho 

rozvoja sa touto formou 

snažíme poukázať na pre-

došlé zlyhania a zabrániť 

tak ich opakovaním v bu-

dúcnosti. Radi by sme takto 

podali pomocnú ruku sta-

vebným úradníkom, aby sa 

poučili a ďalej svoju prácu 

vykonávali zodpovedne, v 

zmysle platných predpisov.

Z toho dôvodu pripravu-

jeme v IUR aj príručku pre 

stavebné úrady, založe-

nú na príkladoch z praxe, 

ktorá bude svojou formou 

užitočnou vychytávkou 

pre všetkých zainteresova-

ných.

(Inštitút urbánneho rozvoja, 
krátené... celý článok na www.iur.sk)
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Urbanistka a krajinná architektka:
Mestá treba pripraviť na dôsledky zmeny klímy.

(Dokončenie zo str. 1)

Keď v zime napadal sneh, 
tento sa následne na jar 
pomaly topil, čo prírodu 
zavlažilo a zároveň zame-
dzilo prílišnému prehria-
tiu, a tak pozvoľna prišlo 
leto. Lenže to sa už nedeje 
a zimy sú slabé, sneh tu na 
juhu takmer nie je a letá 
sú čoraz horúcejšie. A to 
ovplyvňuje úplne všetko. 
Z toho dôvodu by sa na-
príklad už aj stromy mali 
v našom pásme sadiť iné. 
Také, ktoré budú vhodné 
do týchto teplejších klima-
tických podmienok. Takže 
ono je to všetko prepojené. 

Asi by bolo dobré aj po-
znať naše vyhliadky... 
Nechcem byť pesimist-
ka, ale tie scenáre, ktoré 
nás čakajú, sú veľmi zlé, a 
preto s tým musíme všetci 
niečo začať robiť. Naprí-
klad súčasný scenár pred-
pokladá, že sa u nás do 
sto rokov oteplí od 4 do 6 
stupňov, čo je katastrofa. 
Mne sa aj preto niekedy 
zdajú napríklad súčasné 
politické šarvátky ako tak 
trochu absurdné, pretože 
my stojíme pred takými 
problémami, že toto všet-
ko sú úplné drobnosti. 
Všetci by sme mali priložiť 
ruku k tomu, aby sme zní-
žili uhlíkovú stopu. 

Kde bude Bratislava 
z klimatického hľadis-
ka, povedzme v ho-
rizonte rokov 2030 - 
2040? 
My sa posúvame ku Stre-
domoriu, ku Strednej 
Dalmácii. Akurát, že ne-
budeme mať more. Budú 
tu dlhé letá, suché letá 
prerušované prívalový-
mi zrážkami. Zimy budú 
slabé, snehu bude menej. 
V meste asi veľmi príjem-
ne nebude, a preto by malo 
byť čo najviac zelené. Ces-
tou by mohli byť zelené 
fasády, zelené strechy, ze-
lené stredové pásy na ces-

tách, oddelené chodníky 
od ciest stromovými aleja-
mi s podsadenou kríkovou 
zeleňou. Možnosti určite 
sú. V každom prípade tre-
ba ozeleňovať a zachytávať 
zrážkovú vodu, teda zame-
dziť jej vedeniu do kanali-
zácie, pretože v období 
sucha budeme tú vodu 
potrebovať. A v neposled-
nom rade budú v meste 
potrebné pre ochladenie 
a zlepšenie mikroklímy aj 
rozličné vodné prvky, fon-
tány. 

Ako je na tom Bratisla-
va z hľadiska chráne-
nia si biodiverzity? 
Ja si myslím, že v tomto 
má Bratislava úplne úžas-
né postavenie. Máme tu 
karpatské lesy a veľtok 
Dunaj s prítokom Moravy. 
Napríklad aj vďaka bývalej 
hranici - železnej opone, 
hraničnému územiu me-
dzi bývalým „západným“ 
a „východným blokom“. 
Z európskeho pohľadu 
vlastne vznikol najdlhší 
biokoridor. U nás tá hra-
nica bola aj taká prirodze-
ná – tvorená z veľkej časti 
tokmi Moravy a Dunaja, 
a aj preto zostala nám za-
chovaná „Pečňa“, teda Peč-
niansky lužný les, v kto-
rom sa môžete ešte aj dnes 
stratiť. Lužný les je veľmi 
bohatý na rozličné druhy, 
mne pripomína Amazó-
niu. Pričom je fascinujúce, 
že zároveň z diaľky poču-
jete zvuk električiek. A to 
sa nám zachovalo vďaka 
tomu, že tam bola zaká-
zaná akákoľvek činnosť 
a aj vstup. A je snaha, aby 
nám takéto jedinečné prí-
rodné prostredie zostalo 
takto zachované, divoké aj 
naďalej. 

V súčasnosti sa, okrem 
iného, venujete unikát-
nemu projektu v Karlo-
vej Vsi, vďaka ktorému 
táto mestská časť v na-
sledujúcich rokoch zní-
ži svoju uhlíkovú sto-

pu. O čo presne ide? 
Ide o širšie koncipovaný 
projekt s viacerými ak-
tivitami. Volá sa Odolné 
sídliská a je fi nancovaný 
z programu LIFE a spo-
lufi nancovaný s MŽP SR. 
Mňa osobne toto prostre-
die veľmi zaujalo, preto-
že sídlisk na Slovensku je 
veľa. V mestách sa odha-
duje, že asi 60 % ľudí býva 
v panelových domoch. 
A ich spoločná charakte-
ristika je v tom, že kvalita 
života v týchto bytových 
domoch nie je veľmi vy-
soká. Kvalitou sa väčšinou 
nevyznačujú ani okolité 
verejné priestranstvá. Ta-
kže sme si povedali, že sa 
pokúsime povenovať také-
muto prostrediu z pohľadu 
dôsledkov zmeny klímy, 
o ktorých vieme a zároveň 
pouvažujeme nad tým, ako 
by sa dalo pripraviť takéto 
prostredie panelových síd-
lisk na tieto dôsledky. Plus, 
ako by sa dala vniesť biod-
iverzita, a teda takáto for-
ma rôznorodosti do tohto, 
tak trochu, monotónneho 
prostredia. 

No veľmi rýchlo sme zistili, 
že my ani nemáme nástroj, 
ktorým by sme sa dozve-
deli, ako je mesto pripra-
vené na zmeny klímy a ich 
dopady. A zároveň, koľko 
ku nim samo mesto či štvrť 
prispieva - teda koľko emi-
sií skleníkových plynov sa 
v danom meste či štvrti 
vyprodukuje. A tak sme 
vyvinuli nástroj, ktorý sa 
volá Klimasken a v rámci 
neho je sada indikátorov, 
do ktorých keď sa vložia 
potrebné dáta, tak dosta-
neme grafi cký výsledok 
- štítok mesta. Obdobne, 
ako keď máte energetický 
štítok výrobku, ktorý hod-
notí, ako je na tom mesto 
či štvrť. 
V rámci projektu Odolné 
sídliská sme vyhodnotili 
Karlovu Ves, z čoho nám 
vyšlo, že zo 100 % získala 
zhruba 60 % (pozri obrá-

zok). Čo znamená, že ur-
čite ešte máme čo robiť, 
ale je to dobré vedieť a mať 
vyhodnotené na začiatku 
celého procesu. Následne 
sme si zadefi novali cieľ, 
teda kde chceme, aby bola 
Karlova Ves krátkodobo 
a do roku 2030 z pohľadu 
zníženia emisií skleníko-
vých plynov a pripravenos-
ti na dôsledky zmeny klí-
my. Teda, koľko môžeme 
znížiť emisií a kde, v akých 
sektoroch a čo môžeme 
spraviť pre to, aby bola 
Karlovka pripravenejšia na 
zmeny klímy. Vďaka tomu 
sme vytvorili Klimatický 
akčný plán, ktorý schváli-
lo miestne zastupiteľstvo. 
V ňom sú jednotlivé akti-
vity rozpísané tak, aby sme 
nimi postupne dospeli k 
tomu nášmu cieľu. Aby 
bola mestská časť čo naj-
viac pripravená na dopady 
zmeny klímy a aby sama čo 
najmenej prispievala uhlí-
kovou stopou. 

A takto sa dá zmerať 
a pripraviť na budúce 
roky každá mestská 
časť Bratislavy? 
Áno. Všetky energie sa 
dajú prepočítať na emi-
sie skleníkových plynov. 
Máme dve možnosti – buď 
sa sústrediť len na tie ob-
lasti, ktoré má samospráva 
vo svojej kompetencii, na-
príklad tak, že sa spočíta-
vajú všetky energie budov, 
ktoré má v správe mestská 
časť. Druhá možnosť je 
spočítať uhlíkovú stopu 
pre celé mesto, vrátane 
uhlíkovej stopy obyvate-
ľov. Takto sme postupovali 
v Karlovej Vsi – veľa úda-
jov za obyvateľov sa zís-
kava dotazníkovým spô-
sobom. Plus sme zisťovali 
údaje od dodávateľských 
spoločností ako vodárne, 
plynárne, atď. Spočítava sa 
všetko, čo sa prejazdí, koľ-
ko vody sa míňa, atď. Jed-
noducho, všetky vstupy, 
ktoré sa prepočítajú emis-
nými koefi cientami. Po-

tom sa to dá vydeliť poč-
tom obyvateľov a následne 
viete, koľko ton emisií a 
skleníkových plynov na 
jedného obyvateľa máte. 

K akému číslu ste do-
speli v Karlovej vsi? 
V Karlovke je to 4,178 tony 
skleníkových plynov, vy-
jadrených v emisiách CO, 
na obyvateľa za rok. Na 
Slovensku, ak sa nemýlim, 
je priemer 7,6 ton, takže 
Karlova Ves je na tom ešte 
relatívne dobre. Vyplýva 
to však najmä z obytné-
ho charakteru tejto štvrte, 
kde prakticky chýba prie-
mysel, ktorý zodpovedá za 
významnú časť emisií na 
vnútroštátnej úrovni.

Keď už ste mali tieto 
konkrétne údaje a po-
čty, tak kde a akým spô-
sobom ste sa rozhodli 
Karlovu ves pripravo-
vať na zmenu klímy 
a zároveň znižovať za-
ťaženosť tejto MČ?
Pri výpočtoch uhlíkovej 
stopy budov nám vyšli 
dve verejné budovy s veľ-
mi vysokou uhlíkovo sto-
pou. Ide o základnú školu 
A. Dubčeka a škôlku na 
Kolískovej, a preto tieto 
budovy plánujeme pilot-
ne a modelovo obnoviť. 
Okrem toho by sme sa 
chceli venovať aj obnove 
verejných priestranstiev, 
napríklad parku Kaskády 
na Dlhých dieloch, kde 
chceme čiastočne zachytiť 
zrážkovú vodu aj z jedné-
ho bytového domu a túto 
použiť na zálievku a za-
medziť tak jej odkanalizo-
vaniu. Chceme ukázať, že 
aj táto voda sa dá využiť 
a možno ňou spríjemniť 
okolité prostredie. 
No v prvom rade, my 
v prípade obnovy školy 
a škôlky znižujeme energe-
tické nároky, čo sa prejaví 
aj na peňaženke. Zároveň, 
aby sme zachovali kvalitu 
vnútorného prostredia ZŠ 
a MŠ, tak bude v budovách 

systém riadeného vetra-
nia. Čiže v zime nemusíte 
vetrať. Vzduch sa pravi-
delne z miestnosti odsáva 
vydýchaný a z vonku sa 
nasaje čerstvý, pričom sa 
v rekuperátore teplo z vy-
dýchaného vzduchu odo-
vzdá čerstvému vzduchu. 
Takže máte čerstvý vzdu-
ch, ale neochladzujete si 
miestnosti. Tento systém 
bude v škole, aj v škôlke. 
Okrem toho sa budú aspoň 
z časti toalety splachovať 
zrážkovou vodou. Využi-
jeme aj obnoviteľné zdro-
je energie (fotovoltaika 
a solárne panely). Nebude 
to prosto iba o tom, že sa 
budovy zateplia, ale mali 
by tam byť aj zelené steny, 
v átriách jazierka, ako som 
už uviedla, malo by sa spla-
chovať zrážkovou vodou 
a mnoho iného. No 
a v 2023 budeme vyhod-
nocovať MČ, čo všetko sa 
nám z toho plánu podarilo 
splniť. 

Znamená to, že každá 
mestská časť môže aj 
sama začať pracovať 
na tom, aby znižovala 
svoju uhlíkovú stopu 
a aby sa postupne pri-
pravila na dopady v 
zmenách klímy? 
Každá mestská časť Bra-
tislavy by aj sama mohla 
niečo spraviť pre zmenu 
klímy, no brzdia ju záko-
ny a nevedomosť. Aj keď 
teraz to možno už téma 
je, no zároveň sa nevie, čo 
úplne treba pre to robiť. Je 
potrebné mať dobré pod-
klady. Ochrana a podpora 
zelene však nikdy neuško-
dí – práve naopak. Pretože 
každá plocha zelene, stro-
my, zelené strechy a fasády 
do budúcna nielen pomô-
žu, ale budú potrebné. 

Veronika Trojanová
(ilustr. Karlova Ves)
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Keď 1 + 1 nie sú dve

5 000 € za rýchlosť!

Vydarená trojkombinácia

Vivat elektrina!

Novinky

Suzuki Across do-
kazuje, že matema-
tika je komplikova-

ná veda.
Za jedného Acrossa mô-

žete mať dve „plne naložené“ 

Vitary, ale ono to také jedno-

duché nie je. Across je totiž 

niečo celkom iné ako dve Vi-

tary a celkom iné aj od toho, 

na čo sme boli u Suzuki zvyk-

nutí. V prvom rade je to väč-

šie auto, než na aké sme bo-

li v ponuke Suzuki zvyknutí. 

V druhom rade je to prvý 

plug -in hybrid Suzuki. Pohon 

Rakúsko zavádza 
brutálne pokuty 
za prekro enie po-

volenej rýchlosti.
Ešte pred letnými práz-

dninami v susednom Ra-

kúsku vstúpi do platnosti 

zmena predpisov, ktorá zvý-

ši maximálnu možnú poku-

tu za prekročenie rýchlos-

ti z 2 180 na 5 000 €. V hre 

je dokonca aj skonfi škova-

nie vozidla, samozrejme, 

za presne stanovených pod-

mienok. Možnosť takejto vy-

sokej pokuty by rakúski po-

licajti mali prioritne využívať 

na pirátov ciest, nediscipli-

novaných vodičov, ktorí 

Citroën C5 X priná-
ša odvážny dizajn, 
technologické ino-

vácie a komfort.
C5 X sa stane novou vlaj-

kovou loďou automobilky. 

Dizajnovo aj charakterovo

spája tri triedy: sedany, ktoré 

sa spájajú s eleganciou a vyš-

za cca 4 hodi-

ny. Celý hnací 

systém funguje v každom re-

žime geniálne, kombinova-

ný výkon sústavy je 225 kW 

(306 k). V hybridnom reži-

me, teda bez toho, aby ste 

Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku

ším statusom majite-

ľa, SUV, ktoré zasa re-

prezentujú robustnosť 

a silu, a do tretice kom-

bíky, ktoré sú charak-

terizované priestran-

nosťou a praktickým 

využitím priestoru. Citroën 

verí, že C5 X pritiahne zá-

kazníkov zo všetkých troch 

spomínaných segmentov, 

z každého totiž ponúka to 

dobré a zároveň minimali-

zuje negatíva danej kategó-

rie. Keď sa pozrieme na-

príklad na kategóriu SUV, 

tak z nej berie vyššiu svetlú 

výšku, takže nie je problém 

parkovať pri obrubníkoch, 

Kone ne
o  ciálne
Toyota konečne 

potvrdila nástup-

cu modelu GT 86. Bu-

de sa volať GR 86, ponechá si štvormiestnu karosériu aj kon-

cepciu pohonu – vpredu štvorvalcový boxer, šesťstupňová 

manuálna prevodovka a pohon zadných kolies. Zväčšil sa ob-

jem motora z 2,0 na 2,4 litra, vzrástol výkon, zvýšila torzná tu-

hosť karosérie, znížila sa však hmotnosť.

Najmä interiér
SEAT Ibiza aj Arona 

dostali malé dizajno-

vé zmeny karosérie 

a celkom novú prí-

strojovú dosku s doty-

kovým displejom. Ten 

vystupuje z prístrojovej dosky a pripomína voľne stojaci tab-

let. Ovládanie klimatizácie však našťastie ostalo pôvodné – 

s otočnými ovládačmi a tlačidlami. Obohatil sa aj balík bez-

pečnostných systémov, zlepšili materiály…

Správny smer
Jeep Compass prešiel modernizáciou, stal sa ešte európskej-

ším. Dizajnéri zvýraznili masku chladiča, svetlá sú v sérii LED. 

Prístrojová doska má po novom horizontálnu štruktúru, do-

minuje jej 10,1-palcový dotykový 

displej s intuitívnejším 

ovládaním. Pod ka-

potou sú benzínové 

a dieselové motory 

aj plug -in hybridný 

pohon.

opakovane prekračujú rých-

losť a na účastníkov nelegál-

nych pretekov, takže by sa to 

nemalo týkať Slovenských 

vodičov. V Rakúsku však ne-

radno pokúšať osud, tamoj-

ší policajti sú známi neob-

lomnosťou, obzvlášť, keď ide 

o autá, resp. vodičov z bý-

valého „východného bloku“. 

Rakúsko zároveň o 10 km/h 

znižuje toleranciu prekroče-

nia rýchlosti, pri ktorej mô-

žete prísť o vodičák. V zasta-

vanom území je to 30 km/h. 

Keď teda najbližšie pôjde-

te do Rakúska, dajte si pozor 

na dopravné predpisy a ob-

medzenia.

spája 2,5-litrový benzíno-

vý motor, dva elektromotory 

vpredu (jeden na pohon ko-

lies, resp. podporu benzíno-

vého motora, druhý ako ge-

nerátor elektrickej energie), 

elektromotor vzadu a aku-

mulátor s kapacitou 18,1 kW, 

ktorý dáva Acrossu elektric-

kú autonómiu – inými slova-

mi dojazd na elektrickú ener-

giu – 75 km, v mestských 

podmienkach dokonca 98. 

A to už podľa prísnejšej me-

todiky WLTP. Akumulá-

tor v priebehu noci nabijete 

vých zoznamovacích jázd 

vyskúšali verziu iV 80 s vý-

konom 150 kW a pohonom

zadných kolies. Keby sme 

mali vyzdvihnúť tri veci, tak 

by to boli bezprostredné re-

akcie elektromotora, vý-

borne vyladený podvozok 

a priestranný interiér, vráta-

ne batožinového priestoru. 

Plus, samozrejme, už tra-

dičné Simply Clever rieše-

nia. Cena testovaného mo-

delu, vrátane príplatkových 

prvkov, bola 57 311 €.

nabíjali akumulátor vie jaz-

diť za 5,2 l/100 km. Dodá-

vam, že podobnosť s Toyo-

tou RAV4 nie je náhodná, 

Across je jej dvojičkou.

Škoda Enyaq iV mô-
že ma  dojazd až 
520 km.

Enyaq iV je síce čistý elek-

tromobil, no rozhodne vás 

nebude viazať k mestu a jeho 

blízkemu okoliu. Postupne 

budú k dispozícii totiž ver-

zie s 55, 62 a 80 kWh akumu-

látorom a výkonom 109 až 

220 kW. V základe sú pohá-

ňané kolesá zadnej nápravy, 

no v ponuke budú aj verzie 

s pohonom všetkých štyroch 

kolies. My sme si v rámci pr-

vyššiu pozíciu vodi-

ča nad vozovkou a teda lepší 

výhľad na cestu, robustnosť 

a imidž, ktorý dnes letí, avšak 

svetlá výška ani výška karo-

série nie je až taká vysoká ako 

pri SUV, čo znamená nižšiu 

spotrebu paliva, ale aj lep-

šie jazdné vlastnosti, pričom 

zároveň podvozok môže byť 

naladený komfortnejšie.

facebook | automagazin.sk instagram | automagazin.skyoutube | Auto magazínautomagazin.sk
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Herečka Karin Haydu: "Roky sa chystám 
absolvovať prehliadku Bratislavy ako turista."
S

íce je rodenou Brati-

slavčankou, no sama 

priznáva, že ju hlav-

né mesto ešte vždy dokáže 

svojimi nepoznanými zá-

kutiami prekvapiť. Aj preto 

herečka Karin Haydu
počas pandémie trávila 

voľný čas najmä v okoli-

tej prírode a na výletoch, 

počas ktorých spoznávala 

krásu domoviny. Navy-

še má v pláne absolvovať 

prehliadku mesta spolu 

s odborným sprievodným 

výkladom. Ako klasická 

turistka. 

Začnime tým, ako sa 
vám darí.
Ďakujem pekne za opýta-

nie, som zdravá, aj všetci 

moji blízki, a to je pre mňa 

najdôležitejšie. 

Väčšina hercov má 
od minulého roka, pre 
nemožnosť pracovať, 
problémy. Či už exis-
tenčné alebo aj osobné, 
duševné. Ku ktorej sku-
pine umelcov patríte - 
k tej šťastnejšej, ktorá 
o prácu napriek obmed-
zeniam núdzu nemala, 
alebo naopak?
Žiaľ, nielen herci prišli 

o prácu, ale aj mnohé iné 

profesie. Pravidelne účin-

kujem v relácii Pichli vidly 

v Rádiu Slovensko, a to 

sme našťastie, i keď s do-

držaním opatrení a bez 

divákov, nahrávať mohli. 

Občas mám dabing a in-

stagramové spolupráce. 

Znamená to, že aj soci-
álne siete sa stali vašim 
zdrojom obživy? 
Dlhšie som odolávala so-

ciálnym sieťam a dnes mi 

prinášajú osoh. Na Face-

booku mám vytvorených 

niekoľko falošných profi -

lov, ale nie som to ja. Mám 

iba instagramový účet. Ak 

sa človek správa rozumne, 

s vedomím, že zanecháva 

istú digitálnu stopu, ktorá 

je nezmazateľná, môžu byť 

sociálne siete prínosom.    

Na čom momentálne 
pracujete, prípadne, 
kde vás budú môcť di-
váci vidieť najbližšie? 
Či už v televízii alebo 
v divadle.
Keďže pred koronou som 

účinkovala v troch brati-

slavských divadlách - Aré-

na, La Komika a Teatro 

Wüstenrot a v deviatich di-

vadelných predstaveniach, 

už vyše roka sme nehrali. 

Verím, že čoskoro sa bu-

deme môcť všetci vrátiť 

k tomu čo milujeme, a to 

je divadlo. Práve v týchto 

dňoch sme začali skúšať aj 

novú divadelnú komédiu 

slovenského autora a bude 

to zároveň jeho divadelný 

debut. Premiéra by mala 

byť v lete a veľmi sa na túto 

spoluprácu teším.  

A vôbec, vždy ste ve-
deli, že budete jedného 
dňa herečkou? 
Od malička som rada 

naším rodinným návšte-

vám hrávala rôzne scénky 

a chodila som na recitačné 

súťaže, vymýšľala kultúrny 

program v detských tábo-

roch či na základnej a mo-

derovala školské podujatia. 

Mám rada ľudí, páčilo sa 

mi baviť ich a to mi zosta-

lo dodnes. Ako desaťročná 

som sa sama vybrala na 

konkurz do dramatického 

krúžku Ludus a následne 

som vyštudovala a získala 

najvyššie možné herecké 

vzdelanie na VŠMU.  

Patríte medzi hercov, 
ktorí sú pôvodom 
z Bratislavy. V ktorých 

častiach ste vyrást-
li, ktoré sú také tie 
vaše naj?

Myslím, že rodených 

Bratislavčanov je nás 

dosť, ale to je v pod-

state jedno. Nede-

lím kolegov na Bra-

tislavčanov a tých 

druhých. Nemám 

rada kastovanie 

ľudí. Narodila 

som sa na Bez-

ručovej a vyras-

tala som v De-

vínskej Novej 

Vsi. Žila som 

tam 23 rokov 

a aj dnes keď 

tam zavítam, 

mám pocit, 

že idem 

d o m o v. . . 

B r at i s l a -

vu milujem 

a som lokálpatriot. Aj na-

priek tomu, že tu žijem 

celý život, dokážu ma 

o nej prekvapiť nejaké in-

formácie a už roky sa chys-

tám absolvovať prehliadku 

Bratislavy ako turista, aj 

s odborným sprievodným 

výkladom. 

Je prípadne v Bratisla-
ve lokalita, kde by ste 

možno žiť 
chceli, ale 
z nejakého 
dôvodu sa 
tak zatiaľ 
nestalo? 
Každá lo-

kalita hlav-

ného mesta 

má svoje pre 

a proti. Keď 

ste blízko prí-

rody, ste ďa-

lej od centra 

a viac sa na-

cestujete. Keď 

ste v centre, 

chýba vám 

záhrada a po-

koj. Bývam 

v širšom cen-

tre Bratislavy 

a som spokoj-

ná. Devínsku 

N o v ú 

Ves a Devín 

mám schodené celé krí-

žom krážom, vrátane De-

vínskej Kobyly, Sandbergu.  

Trávite v prírode a na 
výletoch veľa času? 
Aj vďaka korone som po-

čas týchto posledných me-

siacov bola vonku na pre-

chádzkach oveľa viac, ako 

po minulé roky. Navštívila 

a lepšie som spoznala mno-

hé krásne zákutia okolia 

Bratislavy. Pečniansky les 

v Petržalke, Lužné lesy, 

Hrušovskú zdrž, Bažantni-

cu v Jarovciach, Hrad Paj-

štún... To všetko dotvára 

krásny kolorit okolia náš-

ho hlavného mesta. Aktív-

ni športovci, turisti, ale aj 

obyčajní rekreanti ako ja, si 

prídu na svoje. 

Málokto by to do vás 
povedal, no ste mamou 
mladej slečny, ktorá 
bude onedlho dospelá. 
Mení sa vzťah medzi 
vami s jej pribúdajúcim 
vekom a vlastným, už 
menej detským vide-
ním sveta?
Viete, že ani ja by som 

to nepovedala? Nedávno 

som ju odprevádzala do 

š k ô l k y 

a dnes má už 

vodičák. Náš vzťah sa ne-

mení. Vždy to bude moje 

jediné a milované dieťa. 

Mení sa len spôsob našej 

komunikácie. Prirodze-

ne, s vekom dieťaťa. Už je 

to rozumná mladá žena, 

ktorá je zároveň aj mojou 

priateľkou a veľa sa spolu 

nasmejeme. 

Čo sa dcére snažíte 
vštepovať – čo bolo 
pre vás pri jej výchove 
to najdôležitejšie?    
Pri výchove je najdôležitej-

šia dôvera, pretože ak vám 

dieťa verí, verí aj tomu, že 

všetko, čo mu vštepuje-

te a spôsob akým ho vy-

chovávate, robíte správne 

a s láskou a vtedy ho do-

kážete aj kreovať. Snažila 

som sa z Vanesky vychovať 

slušného a empatického 

človeka so životným nad-

hľadom.    

Vyzerá to tak, že sa 
bude po vás uberať 
umeleckým smerom, 
alebo sa vidí v inej pro-
fesii?
Zatiaľ sa nevidí nejako 

jasne v žiadnej profesii. Ja 

som mala desať a vede-

la som, 

že he-

rectvo je 

to, čomu 

sa chcem 

v živote 

v e n o v a ť . 

P r i č u c h l a 

aj ona, už 

ako dieťa, 

k tomuto po-

volaniu. Na-

posledy pred 

rokom, keď 

účinkovala v te-

levíznom seriáli 

Sestričky. Baví ju 

to, ale radšej by to 

mala ako hobby. 

Uvidíme kam ju to 

ešte zaveje...   

Ako najradšej 
trávite voľný čas 
a máte ešte to 
šťastie, že ho chce 

dcéra aj naďalej 
tráviť s vami, alebo 
už chce byť skôr so 

svojou partiou, kama-
rátkami?
Vždy si vieme na seba 

nájsť čas. Chodievame 

spolu na prechádzky, na 

výlety, na korčule, na bi-

cykel. Nemáme problém 

užitočne naložiť s voľným 

časom a ani počas koro-

ny sme sa nenudili. Podľa 

mňa nuda ako taká neexis-

tuje, je to len zlé zmanažo-

vanie a nastavenie využitia 

voľného času.   

 Veronika Trojanová

(zdroj foto: archív K.H., 

Dáša Šimeková) 
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V našej ponuke, 
pre Vás

Švajčiarske
sladkosti

SUISSENOVINKA

V starom Prešporku pri-

náležala strážcom veží 

dôležitá úloha. Keď meš-

ťania zaspali spánkom 

spravodlivých, ochraňo-

vali strážcovia veží odpo-

čívajúce, smrteľne tiché 

mesto. Každú štvrťhodi-

ny, presne v súlade s ich 

povinnosťou vykonali 

pochôdzku po vonkajšej 

pochôdznej  strane veže, 

a svojím na prítmie zvyk-

nutým zrakom sledovali 

okolité strechy a veľmi 

pozorne číhali či niekde 

náhodou nevyskakuje 

červený kohút, ktorý prá-

ve v Prešporku spôsobil 

už toľko škôd. Najdôle-

žitejšiu rolu mali pritom 

strážcovia z Michalskej 

veže.

V období, keď v Prešpor-

ku vyčíňal mor a spôso-

boval obrovské množstvo 

obetí, nevynechali ani 

jednu príležitosť, aby ne-

usmerňovali ľudí, ako 

sa majú chrániť pred is-

tou smrťou. Dokonca aj 

v noci upozorňovali ľudí 

na nebezpečenstvo, ktoré 

im hrozí. Každú hodinu 

s úplnou precíznosťou vy-

volávali strážcovia veží 

hlasným pokrikom, ktorý 

údajne tiež pomáhal od-

háňať mor. 

Raz, keď takto zvolal 

strážca z Michalskej veže 

pozrel sa smerom dolu a 

tam zbadal na Michal-

skej ulici dvoch mužov, 

ktorí sa pohybovali hore 

ulicou smerom k veži. Je-

den bol vychudnutý len 

na kosť a kožu, ten druhý 

bol trochu 

lepšie sta-

vaný. Vy-

chudnutý 

mal na 

sebe čierny 

oblek a 

na pleciach niesol smrt-

ku. Ten druhý bez ničoho, 

ho len sprevádzal. Medzi 

sebou sa potichučky roz-

právali. Sprevádzajúci sa 

zrazu opýtal hlasnejšie 

toho druhého čo niesol 

smrtku: „Ako si ho zo-

berieme?“, na čo mu ten 

druhý odpovedal: „Tak 

ako leží a stojí.“ Na čo ten 

vzal zo svojich pliec smrt-

ku a zamával s ňou vo 

vzduchu...

Strážcovi veže v tom priš-

lo zle, dostal triašku, sily 

ho opustili a spadol na 

zem a v tom z neho už 

bola len mŕtvola. Nebu-

deš ti odháňať mor a už 

ich nebolo. Ktovie ako by 

tomu bolo dnes, keby sme 

mali na Michalskej veži 

nočného strážcu? 

Z nemčiny voľne 
prerozprával 

Sven Šovčík

V   30-tych rokoch minulého storočia, kedy sa dá o Bratislave hovoriť stále 
ešte ako aj o nemeckom meste, o čom svedčila prítomnosť početnej ne-

meckej menšiny starých Prešpurákov, vydalo vydavateľstvo Samuela Steine-
ra útlu knižôčku Karola Benyovszkého „Mýticky starý Prešporok“. Nie je od 
veci si v tejto knižke po rokoch zalistovať a prerozprávať staré príbehy.

Smrtka a strážca veže

Unikátne zábery 
na bratislavský región
Na domáci sloven-

ský knižný trh pri-
chádza v týchto 

dňoch nová výnimočná 
publikácia, obsahom 
ktorej sú čarovné foto-
grafi e mesta Bratislava 
a jej okolia. Fotogra-
fi e vznikli objektívom 
miestnych fotografov.

Nakoľko už realizátori 
knižnej edície Slovensko 
z neba vytvorili fotopub-
likáciu o Bratislave netra-
dičným pohľadom na ňu, 
čiže z oblakov, tentoraz sa 
rozhodli vytvoriť dielo, do 
ktorého sa mohli zapojiť 
aj ostatní bratislavskí foto-
grafi . Tým, že v tomto mes-
te žijú, poznajú ho do takej 
miery, že sa im daný objekt 
či panoráma mesta ukáže v 
netradičnom a očarujúcom 
svetle. Takto zachytenými 
zábermi sa môžete kochať 
aj vy, listovaním publikácie 
Čarovná Bratislava. 
„Zapojili sme hlavne miest-
nych fotografov, ktorí „svo-
ju“ Bratislavu poznajú 
najlepšie. Z ich čarovných 
fotografi í zostavil kolega 
Martin Kmeť možno tú 
najmalebnejšiu knihu, aká 
kedy o Bratislave vznikla,“ 
hovorí autor myšlienky a 
letecký fotograf Milan Pap-
rčka.

Bratislava, ako ju mož-
no nepoznáte
Mesto na juhozápade Slo-
venska, v srdci európskeho 
kontinentu, kde sa postup-
ne rozvinula sieť  ciest a 
ulíc od oboch brehov Du-

naja až k úpätiam malo-
karpatských kopcov. Už v 
staroveku bola Bratislava 
rímskym sídlom a v stredo-
veku niekoľko storočí poží-
vala pocty hlavného mesta 
jednej z najvýznamnejších 
monarchií. V jej chrámoch 
korunovali kráľovské hla-
vy, na námestiach medzi 
jej meštianskymi domami 
prekvital obchod a rozmá-
hali sa remeslá. 
Pod Bratislavským hradom 
sa kľukatia najstaršie ulič-
ky historického mesta. Aj 
takto mnohí poznajú hlav-
né mesto Bratislava. 

Unikátne zábery
Historické Staré Mesto sa 
z rôzneho uhla v záplave 
zapadajúceho Slnka môže 
zdať priam rozprávkovo. 
Mestské uličky evokujúce 
historické európske mes-

tečko. Pohľad z Devínskej 
kobyly presvedčí každého 
o tom, že tu neprevláda len 
mestský život. Malé Karpa-
ty sú zelenými pľúcami pre 
bratislavský región. Skrý-
vajú malebné doliny, skal-
né útvary a krasové divy 
predstavujúce najkrajšie 
prírodné umenie. Čarovné 
fotografi e vám predvedú 
Bratislavu v netradičnom 
svetle. Tak, ako ju možno 
nepoznáte. 

(text a foto CBS)
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Májové premiéry v DPOH
U

voľňovanie pan-

demických opat-

rení je spojené 

aj s oživením kultúrnych 

priestorov a priestran-

stiev. Živá kultúra chýba-

la nám všetkým. Divadlo 

P. O. Hviezdoslava ponúk-

ne hneď niekoľko divadel-

ných premiér, ktoré si urči-

te nenechajte ujsť.

Májové premiéry pri-
pravené v spolupráci 
s DPOH: Tri gaštanové 
kone, Malý princ
Povinná literatúra je určite 

zaujímavejšia, ak je roz-

právaná cez príbeh, ktorý 

ožije vďaka hercom, hudbe 

a ešte je aj podporený sil-

nou výtvarnou vizualizá-

ciou. 22. mája sme pri-

pravili premiéru známej 

baladickej novely Margity 
Figuli - Tri gaštano-

vé kone. Ľúbostný prí-

beh Petra a Magdalénky 

nám ukáže, čo všetko sme 

schopní urobiť pre lás-

ku. Predstavenie vzniklo 

v spolupráci so spoločnos-

ťou Trieska v oku. 

Na konci mája - 30. 5.
sa môžete tešiť na taneč-

no - činoherné divadelné 

predstavenie Malý princ
v réžii Laca Cmoreja na 

motívy známeho Exu-

péryho príbehu. Svet kor-

porácie je svetom materi-

álnych hodnôt, miestom, 

kde sa ľudia niekedy až na 

hranici svojich fyzických 

a psychických síl snažia 

naplniť nezmyselné kvóty, 

a tak nemajú skutočne 

čas žiť. Spojenie špičko-

vých slovenských taneční-

kov z Credance company 

a hercov Ondreja Kovaľa 

a Davida Hartla, prinesie 

nezabudnuteľný divadelný 

zážitok.

Projekt DPOH 7 hier na 
tému 7 hriechov: Anó-
mia 21
V júni je pre divákov pri-

pravená divadelná smršť 

siedmich pôvodných slo-

venských hier, ktoré au-

torky a autori napísali pre 

DPOH pod tvorivým ve-

dením dramaturgov Dari-

ny Abrahámovej, Romana 

Olekšáka a Valerie Schul-

czovej. Hry, ktoré tvoria 

projekt s názvom Anómia 

21, sú alúziou na sedem 

hlavných hriechov a záro-

veň sa zaoberajú témami, 

ktoré často rozdeľujú spo-

ločnosť. Inscenácie budú 

odohrané v troch priesto-

roch - na javisku DPOH, 

v Klariskách a v CO kryte. 

„Spoločnosť je unavená z 

aktuálnej situácie a je ešte 

viac rozdelená ako kedy-

koľvek pred tým. Inými 

slovami, dostávame sa do 

stavu anómie. Z toho je 

aj názov projektu. A číslo 

21 označuje tento rok,“ vy-

svetľuje autorka projektu 

a vedúca divadelného úse-

ku DPOH Valeria Schul-

czová. Premiéru prvých 

dvoch hier s názvami Bra-
tislava by night a Sto 
bábik si môžete pozrieť už 

6. júna.

Celý program DPOH 
nájdete na www.dpoh.
sk 

Fontánu na Hodžovom námestí zrekonštruovali

F
ontána Planéta mie-
ru na Hodžovom 
námestí v Bratisla-

ve prešla rekonštrukciou. 

Fontáne zrekonštruovali 

osvetlenie, potrubia a vy-

menili obklad.

Novinkou je LED osvet-

lenie. Vymenený je tiež 

obklad bazéna, izolácia 

a všetky potrubia medzi 

bazénom a strojovňou. 

Bratislavský magistrát 

o tom informoval na soci-

álnej sieti.

"Zároveň v strojovni pre-

behla kompletná obnova 

technologického zariade-

nia. Viditeľnou zmenou je 

pridanie ďalšieho okruhu, 

a to výmenou za dva ne-

funkčné okruhy umiestne-

né v tesnej blízkosti nerezo-

vej gule," priblížilo mesto.

Nové LED osvetlenie je 

Zaznela “Óda na radosť v čase pandémie”

N
a priečelí novej 

budovy SND na 

nábreží M. R. 

Štefánika sa stále nachá-

dza nápis „Chýbate nám“. 

V sviatočný nedeľný pod-

večer na Deň Európy 9. 

mája sa pod ním konalo 

krátke hudobné open air 

stretnutie pod názvom  

“Óda na radosť v čase pan-

démie”. Išlo o spontánnu 

občianske podujatie, ktoré 

zorganizovali bývalý mi-

nister medzinárodných 

vzťahov Pavol Demeš, 

organizátor kultúrneho 

života v Bratislave Vla-

dimír Grežo, hudobník a 

aktivista Anton Popovič, 

s umeleckou a technickou 

podporou SND.

V podaní členov orchestra 

SND zazneli: Eugen Su-

choň - Devínska fanfára, 

Ludwig van Beethoven - 

Óda na radosť z 9.symfó-

nie, Jeremiah Clarke - Po-

chod princa dánskeho. Na 

priľahlom námestí odznela 

v podaní Mucha quartet 

kompozícia Ilju Zeljenku - 

Musica Slovaca.

Podujatia sa zúčastnili 

pri dodržaní protipande-

mických opatrení desiat-

ky hostí. Boli medzi nimi 

okrem iných aj minister 

zahraničných vecí a eu-

rópskych záležitostí SR 

Ivan Korčok, minister ži-

votného prostredia SR Ján 

Budaj, europoslanec Ivan 

Štefanec, veľvyslanec Fran-

cúzska Christophe Léonzi, 

veľvyslanec  Portugalska 

Fernando Tales Fazendei-

ro, vedúci Zastúpenia Eu-

rópskej komisie na Sloven-

sku Ladislav Miko.

S prejavom vystúpil di-

rigent Anton Popovič, 

ktorý akcentoval na úvod 

dvojročného procesu dis-

kusie občanov EÚ o jej 

budúcnosti (Konferenciu 

o budúcnosti Európy od-

štartovali dopoludnia na 

Bratislavskom hrade traja 

najvyšší ústavní predstavi-

telia Slovenskej republiky) 

kľúčový význam kultúry 

v európskom projekte.   

(bak, foto DANO VESELSKY)

umiestnené pri dvoch najväčších okru-

hoch, ide spolu o 48 kusov farebných sve-

tielok. "Oba okruhy sú pripojené na centrál-

ny riadiaci systém a sú plne individuálne 

programovateľné," uviedli s tým, že fontánu 

tak ovládajú špecializovaným softvérom.

Planéta mieru vznikla 
v rukách troch autorov
Fontána z roku 1982 je dielom autorov Ti-
bora Bártfaya, Valérie Triznovej a Pav-
la Vaja.

(TASR, foto: FB Bratislava hlavné mesto)



N
ajväčší rezidenč-
ný developer na 
Slovensku Cresco 

Real Estate posilní ponuku 
bývania v bratislavských 
novostavbách spustením 
nového projektu Agáty. 
Projekt vyrastie v brati-
slavskej Dúbravke, v bez-
prostrednom susedstve 
lesa, športového klubu, 
ale aj služieb v neďalekej 
nákupno-zábavnej zóne. 
Developer chce projektom 
osloviť široké spektrum 
záujemcov, ktorí hľadajú 
trvalé bývanie, komfortnú 
alternatívu rekreačného či 
víkendového bývania alebo 
aj dlhodobé zhodnocova-

nie fi nancií cez investičnú 
nehnuteľnosť. 
„Rezidenčný trh na Sloven-
sku trpí akútnym nedo-
statkom bývania, najmä v 
novostavbách, a my sa sna-
žíme tento dopyt uspokojiť. 
Projekt Agáty sa zacieľuje 
na široké spektrum poten-
ciálnych klientov. Ponúka-
me v ňom byty, apartmány 
a domy určené na bývanie 
alebo na strednodobý či dl-
hodobý prenájom vrátane 
služieb, čo je dnes vo svete 
už bežný produkt,“ prezrá-
dza Ján Krnáč, výkonný 
riaditeľ spoločnosti a po-
kračuje: „Sme presvedčení, 
že vďaka multifunkčnosti 

ponuky a výnimočnos-
ti prostredia si v Agátoch 
každý klient nájde presne 
to, čo hľadá.“
Jedným z benefi tov pro-
jektu Agáty je jednoznač-
ne jeho poloha a úzky 
kontakt s prírodou. Tým, 
že sa nachádza v blízkosti 
chráneného územia lesa, 
prirodzene poskytuje súk-
romie a vylučuje možnosť 
ďalšej zástavby. Zároveň 
sa projekt Agáty nachádza 
vo výborne vybudovanej 
lokalite. Dostupnej nielen 
osobnou dopravou, ale aj 
MHD. Pre ešte lepšiu do-
stupnosť k Agátom vybu-
duje developer CRESCO 

REAL ESTATE obojstran-
nú zastávku MHD na Agá-
tovej ulici. V okolí sa na-
chádzajú obchodné domy, 
školy, škôlky, nákupné 
centrum či zdravotnícke 
zariadenia. Okrem predĺ-
ženia električkovej trate 
až do nákupného centra v 
lokalite Bory je v blízkosti 
projektu Agáty v budúc-
nosti naplánovaný aj TIOP 
– terminál integrovanej 
osobnej dopravy s mož-
nosťou nastúpiť na autobus 
či vlak. 

(red, 
vizualizácia Cresco Real Estate)

B
ratislava vytvorila aj 

funkciu mestského 

koordinátora re-

gulácie komárov. Je ním 

Tomáš Troško. Po-

ložili sme mu preto zopár 

otázok ohľadom riešení 

z jeho pohľadu. 

Pomenujme si teda 
ešte raz všetky novin-
ky, akými bude vedenie 
mesta bojovať s prem-
noženými komármi.

 Nábor dobrovoľníčok 

a dobrovoľníkov, ktorí 

budú monitorovať liah-

niská priebežne spolu s 

mestskými odborníkmi. 

Čím viac monitorujúcich 

odborníkov a dobrovoľ-

níkov bude v teréne, tým 

rýchlejší a efektívnejší 

môže byť zásah.

 Dobrovoľníci a dobro-

voľníčky budú tiež odo-

berať vzorky, informácie 

zašlú cez aplikáciu do 

centrály, kde tieto dáta 

odborne vyhodnotíme 

a následne, podľa situácie, 

dáme pokyn na okamžitý 

eliminačný zásah nášmu 

dodávateľovi. 

 Letecká aplikácia BTI 

helikoptérou rakúskej stra-

ny.

 Vzdušná aplikácia po-

mocou dronov.

- Využitie tzv. CO lapa-

čov, ktoré budú rovno-

merne rozložené po meste 

a mestských častiach.

 Bol vytvorený nový 

mapový podklad liahnísk, 

ktorý vznikol viacročným 

terénnym monitoringom.

Nové aktivity si určite 
vyžadujú aj väčší roz-
počet na boj s komármi. 
Aký bol rozpočet mi-
nulý rok, prípadne rok 
predtým a aký rozpočet 
je na riešenie komárov 
v hlavnom meste mo-
mentálne?
Súčasný rozpočet je takmer 

5-násobkom vlaňajšieho 

a je na úrovni 189-tisíc eur. 

V prípade nepredvídateľnej 

kalamitnej situácie (hovo-

ríme o 100 až 1000 ročnej 

situácii), sme pripravení 

tento rozpočet navýšiť. 

V budúcich rokoch sa roz-

počet bude aktualizovať na 

základe výsledkov z tento 

rok zavedených opatrení.

Aký počet dobrovoľní-
kov mesto má k dispo-
zícii a budú aj oni za 
túto prácu honorovaní? 
O lovenie komárov preja-

vilo doteraz záujem pri-

bližne 200 dobrovoľníkov 

a dobrovoľníčok. Dobro-

voľníci absolvujú najprv 

online školenie a následne 

odborné školenie v teréne, 

kde sa naučia identifi kovať 

liahniská, pracovať s apli-

káciou, odoberať vzorky 

a budú vybavení potrebný-

mi pomôckami (odbero-

vou žufankou). Tu však ich 

vzdelávanie nekončí, pre-

tože v spolupráci s hlav-

ným biológom plánujeme 

zabezpečiť pravidelný tré-

ning dobrovoľníkov počas 

celej sezóny. Viac info ku 

kampani nájdete na: www.

lovcikomarov.sk. Dobro-

voľníci za monitoring ho-

norovaní nebudú.

Koľko ľudí je celkovo 
momentálne na magist-
ráte vyčlenených iba na 
riešenie problematiky 
komárov?
Od 1. marca je každý deň 

v teréne mestský hlavný 

biológ (vedec Univerzity 

Komenského v BA), kto-

rý postupne pravidelne 

monitoruje všetky známe 

liahniská komárov na úze-

mí mesta Bratislava a aj 

v priľahlých súvisiacich 

územiach. Ide najmä 

o územia v blízkosti vod-

ných tokov, inudácie od-

rezané od hlavného toku a 

lokality, kde môže dlhodo-

bo stáť voda. Od apríla sa 

k nemu v rámci monito-

ringu postupne pridávajú 

aj dobrovoľníci, aby sme 

zmapovali a mali aktuálne 

informácie o liahniskách 

komárov počas celej sezó-

ny. 

Máte aj nejaký odhad 
či výpočet – o koľko 
percent by sa novým 
spôsobom lovenia ko-
márov mala problema-
tika upraviť, napríklad 
v porovnaní s rokom 
minulým?
Efektivitu v tomto roku bu-

deme vyhodnocovať najmä 

úspešnosťou jednotlivých 

zásahov. Ide o zvolenie 

vhodného spôsobu apli-

kácie pri rôznych typoch 

liahnísk verzus počet pre-

živších lariev. Tiež budeme 

vyhodnocovať efektivitu 

a presnosť monitoringu 

(ako často sú jednotlivé 

liahniská kontrolované, 

aká je kvalita dát o ich 

početnosti a lokalizácie v 

mapových podkladoch). 

Posledný sledovaný atribút 

bude rýchlosť zásahu v prí-

pade premnoženia lariev.

Ako to bude fungovať 
v praxi – ak bežný oby-
vateľ, a teda nie dobro-
voľný lovec komárov, 
zaregistruje niekde 
vo svojej MČ húfy ko-
márov, tak to môže hlá-

siť mestu, dobrovoľní-
kom, alebo iba v rámci 
vedenia svojej MČ?
Bežní občania mimo dob-

rovoľníckych oddielov 

môžu zaznamenávať vý-

skyt liahnísk a lariev komá-

rov prostredníctvom mapy, 

ktorá je dostupná na vyššie 

spomenutom webe lov-

cov komárov lovcikoma-

rov.sk. Tieto údaje sú pre 

dobrovoľníkov vhodným 

podnetom a nástrojom pre 

lokalizovanie a monitoring 

nových liahnísk, ktoré do-

posiaľ neboli objavené. 

Veronika Trojanová

(TASR, red, foto TASR)
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Bratislava tento rok použije na komáre drony aj helikoptéru

M
esto Bratisla-

va nasadí ten-

to rok na boj 

s komármi zhruba 200 vy-

školených dobrovoľníkov, 

drony, helikoptéru, lapače 

i vlastného koordinátora. 

Chce tak zabrániť inten-

zívnemu výskytu komárov, 

ktorý Bratislavu a jej okolie 

v posledných rokoch v let-

ných mesiacoch sužoval. 

Magistrát nebude používať 

chemické postreky. Zasa-

hovať bude biologickým 

larvicídom BTI. 

Primátor Bratislavy Matúš 

Vallo priznal, že komáre 

spôsobili v Bratislave mi-

nulý rok problém a mesto 

mohlo situáciu zvládnuť 

lepšie. "Tento rok prichá-

dzame s viacerými no-

vinkami. Chceme mať na 

konci sezóny komárov čisté 

svedomie, že sme urobili 

všetko pre to, aby komárov 

v hlavnom meste bolo me-

nej," vyhlásil. Mesto bude 

podľa neho na eliminá-

ciu tohto hmyzu používať 

naďalej prostriedok BTI, 

pretože nemá škodlivý 

účinok na zdravie ľudí či 

živé organizmy. Vallo po-

ukazuje aj na prieskum 

verejnej mienky na vzorke 

1000 Bratislavčanov, ktorý 

preukázal, že 72 percent 

obyvateľov preferuje na 

reguláciu komárov použiť 

biologické prípravky.

Po novom okrem pozem-

ných postrekov môže brati-

slavský magistrát aplikovať 

BTI aj letecky. Chce na to 

použiť drony či helikopté-

ru z Rakúska. "Efektívnej-

šie tak môžeme likvidovať 

larvy komárov aj v ťažko 

dostupných lokalitách," 

spresnil Vallo. Bratislavská 

samospráva nasadí na mo-

nitoring liahnísk komárov 

okrem svojich odborníkov 

aj zhruba 200 vyškolených 

dobrovoľníkov. "Tí budú 

vzorky zaznamenávať pro-

stredníctvom aplikácie vy-

vinutej v spolupráci s Bra-

tislavským samosprávnym 

krajom. Skôr tak zachytíme 

viac liahnísk ešte predtým, 

ako sa z lariev vyliahnu ko-

máre," vysvetlil primátor 

s tým, že práve v tejto fáze 

je BTI účinný. Monitoring 

v tomto roku rozšíri mesto 

aj o takzvané CO lapače, 

ktoré budú rovnomerne 

rozmiestnené po meste. 

Indikovať budú výskyt do-

spelých komárov.

V záhradách prikrývajte 
sudy
V hlavnom meste sa podľa 

magistrátu vyskytuje viac 

ako 1000 väčších liahnísk 

a ďalšie stovky až tisíce 

menších mlák, ktoré po-

skytujú vhodné podmien-

ky na liahnutie komárov. 

Mesto poukazuje na mi-

nulý rok, keď teplo a veľ-

ká vlhkosť spôsobili, že 

bol veľký výskyt komárov 

v lesoch Malých Karpát. 

Liahnisko môže vzniknúť 

aj u ľudí v súkromných zá-

hradách. Vallo preto vyzval 

Bratislavčanov, aby si naj-

mä pri vysokých teplotách 

prikrývali sudy s vodou 

a v záhradách nemali 

mláčky.

Na komárov aj špeciálny "agent"

V Dúbravke do dvoch rokov vyrastú Agáty
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Počas pandémie výrazne rástol záujem o rybolov
V 

ČR v roku 2020 

zaznamenali re-

kordný záujem 

o rybárstvo. Ľudia mali pre 

seba viac času, pandémia 

tak paradoxne pomoh-

la niektorým odvetviam 

zdvihnúť popularitu. Vý-

razný záujem zaznamenal 

rybolov aj na Slovensku. 

Sú slovenské revíre a orga-

nizácie schopné poskytnúť 

možnosti novým rybárom? 

Ako pandémia a násled-

ne pomerne studená jar 

ovplyvnila bratislavské 

revíry? Ako sa pozerajú 

na obmedzenia, ktoré im 

defi nujú nariadenia vlády? 

O aktuálnom dianí v slo-

venskom rybolove sme sa 

rozprávali s Marekom 
Horčičkom zo Slo-
venského rybárskeho 
zväzu (SRZ).

V ČR v roku 2020 za-
znamenali rekordný 
záujem o rybárstvo. 
Vnímate nárast záujmu 
o rybolov aj u nás?
Podobný efekt mala pan-

démia koronavírusu aj 

na Slovensku, evidujeme 

v roku 2020 nárast záujmu 

o rybolov prostredníctvom 

nových členov SRZ o viac 

ako 1000. Pobyt v príro-

de bol jednou z výnimiek 

pohybu, čo zrejme pod-

necovalo záujem ľudí stať 

sa loviacim rybárom/kou 

a čas strávený v prírode vy-

užiť týmto spôsobom, čiže 

rybolovom.

Objavujú sa obavy, že 
revíre už pre viac záu-
jemcov o členstvo ne-
stačia. Aká je situácia 

s kapacitou v revíroch 
na Slovensku, prípadne 
v Bratislavskom kraji?
SRZ hospodári na revíroch 

buď priamo alebo pro-

stredníctvom svojich orga-

nizačných zložiek SRZ, na 

Slovensku sme mali  v roku 

2020 - 124 590 rybárov, 

počet lovných rybárskych 

revírov na území SR pred-

stavuje okolo 2050 revírov 

z kaprovým, pstruhovým 

alebo lipňovým charakte-

rom. Kapacita rybárskych 

revírov môže byť problém 

pri menších vodných plo-

chách, prípadne v brati-

slavskom kraji hlavne pri 

štrkoviskách, ktoré majú 

často menšiu výmeru, 

a sú obľúbené rybármi zo 

širokého okolia, kde to 

v niektorých dňoch najmä 

na začiatku sezóny môže 

naozaj vyzerať ako na pre-

tekoch.

Pandémia a výnimočný 
stav však priniesli aj 

obmedzenia. V súvis-
losti s tým sa v uply-
nulých týždňoch obja-
vili obavy z prípadných 
sankcií za nevykonanie 
povinných brigád. Ako 
sa k tomu stavia Slo-
venský rybársky zväz? 
Každá OZ SRZ pristupuje 

k plneniu brigádnickej čin-

nosti individuálne, počas 

pandémie prebiehala bri-

gádnická činnosť väčšinou 

individuálnymi brigáda-

mi jednotlivcov, prípadne 

v závislosti na vydaných 

nariadeniach vlády SR.

Loveckej sezóne väč-
šinou predchádza 
dôkladná príprava ry-
bárskych revírov ? Čo 
všetko sa pod prípra-
vou myslí? Ako sa vám 
to vzhľadom na obmed-
zenia tento rok podari-
lo?
Starostlivosť o rybárske re-

víry je celoročná záležitosť. 

Pred zahájením sezóny 

v rámci brigádnickej čin-

nosti vykonáva najmä 

čistenie od odpadkov 

a údržba prístupových 

ciest a potom samozrejme 

to zdanlivo najdôležitejšie 

- zarybnenie revírov. Na-

priek pandemickým opat-

reniam sa uvedené čin-

nosti podarilo rybárskemu 

zväzu zabezpečiť.

Od 1. marca 2021 
vstúpilo do platnosti 
nariadenie vlády SR č. 
33/2021, ktorým sa vy-
hlasuje chránený areál 
Devínske jazero. Celá 
južná inundácia Mora-
vy od Vysokej pri Mo-
rave až po sútok Maliny 
a Moravy sa presúva 
do 3. stupňa ochrany, 
čo výrazne obmedzí 
činnosť vašich členov 
v oblasti. Ako to vní-
mate? Chystáte v tejto 
veci nejaké kroky?
Obmedzenia vyplývajúce 

pre našich členov z vyšších 

stupňov ochrany vnímame 

ako často neodôvodnené 

aj vzhľadom k skutočnosti, 

že výkon rybárskeho prá-

va je oprávnenie v prvom 

rade chrániť, chovať a až 

potom loviť ryby. Rybár-

sky zväz sa svojimi čin-

nosťami v najväčšej miere 

venuje ochrane vôd a za-

chovaniu populácií rýb zo 

všetkých subjektov, čo je 

samozrejme dôsledkom, že 

je majoritným užívateľom 

rybárskych revírov a dis-

ponuje početnou členskou 

základňou, dlhoročnými 

skúsenosťami a odborník-

mi na rybársku problema-

tiku. Z dôvodu obmedzení 

výkonu rybárskeho práva 

vo vyšších stupňoch ochra-

ny SRZ Rada požiadala 

o výnimku zo zakázaných 

činností týkajúcich sa ry-

bárstva na revíroch v 3. 

a 4. stupni ochrany, ktorá 

je v štádiu riešenia. Žiadosť 

bude doplnená o predmet-

né územie, keďže v čase jej 

podania CHA Devínske ja-

zero ešte nebol vyhlásený.

V súvislosti s jazerom 
Kuchajda v Bratisla-
ve boli pred pár dňami 
medializované správy, 
že ide pri tomto väč-
šom úhyne rýb o bežný 
jav, obzvlášť pozoro-
vateľný na jar. Ale ná-
jdu sa aj prípady, kedy 
k úhynom nemusí do-
chádzať. Čo vás najviac 
znepokojuje v súvislos-
ti so stavom vôd a rýb 
na Slovensku?  Zachy-
tili ste nejaký zhoršu-
júci trend v súvislosti 
s klimatickými zmena-

mi alebo znečistením 
či toxicitou vôd? Sú 
v tejto súvislosti nejaké 
druhy rýb na Slovensku 
ohrozené?

Medializované informá-

cie o úhyne rýb v rybár-

skom revíri Štrkovisko 

Kuchajda prípadne v iných 

rybárskych revíroch sú 

každoročne sa opakujú-

cou témou. V jarnom ob-

dobí dochádza pravidelne 

k menším či väčším úhy-

nom rýb, čo je ale bežný 

a prirodzený jav pokiaľ 

úhyn nepostihne väčšinu 

obsádky. Je prirodzené, že 

obsádka rýb v revíri je po 

zime oslabená a náchyl-

nejšia k chorobám a teda 

dochádza k úhynu slabých 

a chorých jedincov. Záro-

veň je tento rok situácia 

o to horšia, že vplyvom po-

merne studenej jari dochá-

dza k pomalému zvyšova-

niu teploty vody v revíroch 

(zvlášť v štrkoviskách) a to 

dopomáha rozvoju ocho-

rení.

Rybárske revíry na Slo-

vensku v poslednej dobe 

zaťažujú rôzne problémy 

zhoršujúce ich stav a to 

najmä na vodných tokoch. 

Z celej rady negatívnych 

vplyvov treba spomenúť 

hlavne znižovanie prieto-

kov, fragmentácia vodných 

tokov, znečistenia a ekolo-

gické havárie, ktorých sila 

je znásobovaná nízkymi 

prietokmi, rybožravé pre-

dátory a eutrofi zácia u sto-

jatých vôd.

Jana Pohanková

(foto slovenskyrabar.sk)



strana 16 Inzercia 05 l 2021

BRATISLAVSKÝ KURIÉR ...

anglické 

dĺžkové
násilím    úpravca 

prívetivá
mastná   Kwa Zulu- poola-     poob-      spotrebné  hliník      

siedma 

trieda
mŕtvy,     

ala,       

alea
Dom     

arn,       

asot predložka

ovládol,    

zmocnil
vlastný     mužské    

ato,       

Laa nezištne
exis-      

rímsky     

bohdĺžkové 

jednotky
odvleč výkladu

prívetivá
tekutinaNatal movali tínalodružstvo (zn.)

trieda 

gymnázia
po nem.

alea,      

ape
odborov

asot,      

Atik

predložka zmocnil    

sa
levovi meno

Laa,       

olys

nezištne
tovalo

boh       

lásky

obrobená 

pôda
obdobie

zjedno-    

titeľ    

 staro-    

grécky 
pádová    

otázka pôda
Slovanov

g y

zhýralec
otázka

vyčisti bezduchývyčisti     

v práčke

tým

mesto na 

Morave

obidvom

čistidlo

bezduchý 

výcvik

plť

pretože

Adolf

menšie 

tým   

smerom

Morave čistidlo     

na vane

patriaci    

plť,        

po česky

kocka,     

Adolf      

(dom.)

citoslovce  

nákl. auto

časové 

letecký     

útok

p

Elovi

kryha,     

,

po latin.

meno her. 

tíšenia

túz

é1

rozpätie po česky Gibsona
túz

likér       

z ryže

1
Stredná všeobecno-    

d lá i šk lvzdelávacia škola

zvratné
nicotin-    

druh   

papagája

šachová   

prehra

druh       

topoľa

pracuj     

nožom
možnoobruba ponáraj

zvratné    

zámeno
amid mono-

nukleotid

papagája

jazero v 

Kanade

prehra

rumunské 

mesto

topoľa

ochrana    

tovaru

nožom

vojenská   

jednotka

srsť       

Kanademesto tovarujednotka

feudálny 

majetok

vyhynutý   

kočovník

milý    

Fatimy
nasávala

oviec

j

švédske    

m. meno

kyslá      

pochutina

y

koralový   

ostrov
únik

šteklia 

bočná loď  

baziliky

pracovitá 

žena
somárčasť roka

d b

(expr.)  odporov.  

spojka

časť    

Viedne

stupeň 

neogénu

T lij ký

orgán   

zraku

meno 

nórskych 

dobre      

(slang.)

všetky

Talian,     

po česky

vojenský   

pakt

slovenské

mačička

ofúkalo

pomoc

predajňa
kráľov

všetky 

písmená

mongolskýst český

neutratil
slovenské 

mesto

ofúkalo 

dymom

deka- meno

predajňa 

tabaku

vydavateľ
citoslovce  

vzdychu

biblický    

more-    

l

mongolský 

pastier

t šidlá

st. český   

spevák

metóda,    

deka     

gram

vytvoril     

meno 

Karolíny

d h l
y

plavec

život,      respiračný 

strašidlá

rúbem

etóda,

forma

kvalitné 

yt o

penu
vzdychal

hora
po nem.

rob        

p ý

syndróm

hlas kozy

rúbem

španiel.    

uhlie

astát (zn )

mili-
b ká

Európska
ké

brázdy
hlas kozy

člen
astát (zn.)

vlastním
opica,     

l

Eduard    

(d )

kaligraf.    

ampér     

(zn.)

francovka
boxerská   

skratka

u óps a

komisia    

(skr.)

ruské      

jazero
proso

po angl.

značka    

tvárnic

(dom.)

pieseň     

z opery

pero

naplúž

2

tvárnic z opery

2

popevok

Air Natura 

(skr.)

charak-    

teristika
biograf bratovrah

zatykač 

(zastar.)
popevok

( )

rieka pri    

Omsku
51 (rím.)

grécke 

písmeno

arzén      

(zn.)

( )

MPZ áut 

Peru

modla,     rína,       

č k

grafitová 

náplňomotal

meno     

politika
vzorpo česky

náplň 

ceruzky

omotal politika    

Palmeho

švajčiar.   

rieka

časti 

chotára 

ozdobný 

pás 
africký     

štát
pracuje

Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk Autor: M. Kupčo

rieka
(histor.)budovy

štát

p a S o e s ý ä áda á o a o á o , s @s s uto upčo


