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Odborník v oblasti výťahovej techniky:
"Nepoznám nehodu, ktorej by sa nedalo predísť dodržaním predpisov."

P
red pár týždňami 
otriasla Bratislavčan-
mi tragická udalosť, 

pri ktorej zahynula mladá 
mamička s trojtýždňovým 
bábätkom. Stalo sa tak na 
Legionárskej ulici v Sta-
rom Meste, pričom osud-
ným im bol výťah vyrobe-
ný pred desiatkami rokov. 
Ľudia sa následne začali 

báť používať výťahy, ob-
zvlášť historické, ktorých 
máme v rámci starých bu-
dov v meste stovky. A tak 
sme sa spojili so známym 
odborníkom v oblasti výťa-
hov, Ladislavom Zemán-
kom, ktorý vysvetlil či sa 
treba výťahov báť, za akých 
okolností a aká je životnosť 
týchto zariadení.

Nedávno sa v hlavnom 
meste stala tragédia, 
pri ktorej zomrelo dieťa 
a mladá mamička. Ne-
šlo pritom v uplynulých 
rokoch o jediný tragic-
ký prípad spôsobený 
pádom výťahu. A tak 
sa naskytá otázka - sú 

výťahy nebezpečné?
Áno. Je to veľké nešťastie, 
z ktorého by spoločnosť 
mala vyvodiť vážne dô-
sledky. V súčasnosti sú 
pre mňa informácie ne-
dostupné z dôvodu pre-
biehajúceho vyšetrovania. 
Preto môžem dôvod tejto 
nehody len predpokladať. 
Je veľmi málo pravdepo-

dobné, že by výťah padal. Z 
dostupných informácií sa 
dá predpokladať, že došlo 
k pohybu kabíny pri otvo-
rených kabínových dve-
rách. Členitá konštrukcia 
šachty medzi jednotlivými 
poschodiami je veľmi ne-
bezpečná z hľadiska za-
chytenia odevu, alebo časti 
tela prepravovanej osoby a 

následné vtiahnutie medzi 
kabínu a stenu. V tomto 
prípade pravdepodobne 
neboli funkčné bezpeč-
nostné prvky, ktoré majú 
zabrániť pohybu pri otvo-
rených kabínových dve-
rách, ak je v kabíne osoba.

(pokračovanie na str. 4)

Posledná šanca pre 
račianske a vajnorské vinice?

K
opce aj zvlnené 
plochy pokryté vi-
nohradmi. Práve 

v týchto mesiacoch tvoria 
nádhernú zelenú scenériu. 
Pastvu pre oči tým, ktorí 
sa vydávajú do okolia na 
prechádzku, či na cyklotu-
ristiku. Pre obyvateľov su-
sediacich mestských častí 
Bratislavy- Rače a Vajnôr, 
je vinohradnícka kultúra 
aj neoddeliteľnou súčasťou 
ich histórie. Tá siaha až 
700 rokov späť. 
V poslednom období ich  
téma vinohradníctva spája 
intenzívnejšie ako inokedy. 
Chátranie vinohradov, či 
dlhoročné snahy develope-
rov o výstavbu v lukratív-
nych zeleňou obklopených 
lokalitách znamená, že 

jedinečný kolorit miest-
nej krajiny sa pomaly ale 
isto vytráca. Za záchranu 
toho, čo sa ešte dá, chcú 
zabojovať miestne spolky 
a občianske združenia. 
Obracajú sa o pomoc sme-
rom k obyvateľom, vlastní-
kom vinohradov aj rôznym 
inštitúciám.

Aby vinohrady vo Vaj-
noroch neostali len 
v názvoch zastávok či 
historických kronikách
Vajnory sa pýšia veľkým 
kultúrnym a prírodným 
bohatstvom. Niekedy sa 
však zdá, že chudobnejší je 
len náš vzťah k nemu.

(pokračovanie na str. 12)

Kam sa posunula 
cyklodoprava?
C

yklistom je v  Bra-
tislavskom samo-
správnom kraji ak-

tuálne k dispozícii už viac 
ako 1000 km značených 
cyklotrás. V uplynulom 
období bolo dokončených 
viacero projektov či už 
priamo v Bratislave alebo 
v oblasti kraja. Niektoré 
majú ambíciu význam-
ne posunúť cyklodopravu 
vpred a odľahčiť preťaženú 
automobilovú dopravu do 
území s vysokou mierou 
pracovných príležitostí. 
Iné menšie projekty zase 
prispievajú ku skvalitneniu 
a bezpečnosti cyklotrás 
v meste. 
Aké konkrétne novinky 
pribudli na území Brati-
slavského samosprávneho 

kraja (BSK), či v hlavnom 
meste? A aké atrakcie pri-
nášajú do letnej sezóny 
2021. Čo všetko sa v ob-
lasti cyklodopravy počas 
pandémie stihlo aj nestihlo 
zrealizovať či dokončiť sme 
zisťovali na Bratislavskej 
župe.

Aké cyklotrasy pribudli 
v bratislavskom kraji?
V uplynulých mesiacoch 
bolo v bratislavskom kra-
ji dokončených niekoľko 
cyklotrás.

Prvú cyklotrasu, ktorú si 

predstavíme, využívajú 

prevažne miestni obyvate-

lia na dopravu medzi ob-

cami.

(pokračovanie na str. 8)

Pritiahne zážitkováPritiahne zážitková 
gastronómia aj domácich návštevníkov?gastronómia aj domácich návštevníkov?

Od pandémie 
si v lete 
oddýchneme

D
enne sledujeme 

v médiách viaceré 

predpovede pan-

demických čísiel, ktoré pri-

nášajú rôzne tváre, od poli-

tikov cez epidemiológov, až 

po analytikov. Akosi sme si 

už zvykli, že paradoxne tie 

presnejšie a dôveryhodnej-

šie nepochádzajú zo štát-

nych inštitúcii, ale z dobro-

voľníckej platformy Dáta 
bez pátosu.

Ich pohľad na pandemickú 

situáciu a hlavne vývoj na 

najbližšie mesiace, sa stal 

už krátko po vypuknutí 

prvej vlny najžiadanejším 

zdrojom informácii. Už 

takmer rok, niekoľkokrát 

týždenne sa na televíz-

nych obrazovkách a denne 

na internete stretávame 

s ich zakladateľom Iva-
nom Bošňákom. Spýtali 

sme sa ho nielen na to, čo 

ho viedlo k založeniu takej-

to informačnej "opozície" 

voči vládnemu chaosu, ale 

aj to, ako vidí pandemickú 

situáciu v našom hlavnom 

meste na najbližšie mesia-

ce. 

   

Dáta bez pátosu sa stali 
okamžite hitom interne-
tu a Vás možno vidieť 
takmer každý deň na te-
levíznych obrazovkách. 
Ako to celé vzniklo a čo 
Vás k tomu viedlo?
Najprv možno trochu od-

ľahčene k tým televíziám. 

Mám asi šťastie, že bývam 

neďaleko TV Markíza 

v Záhorskej Bystrici, tak to 

majú ku mne na skok. Ale 

teraz už vážnejšie. 

(pokračovanie na str. 5)

Bývalá Magio 
pláž pustne

Keď sa v rámci 
voľného času 
vyberiete na pre-

chádzku po pravom 
brehu Dunaja, tak vám 
môže zostať clivo. 
Nábrežie je zanedbané, 
plné vzrastlej buriny, 
bez života a len občas 
natrafíte na zničenú la-
vičku. Pritom do roku 
2019 sa tu nachádzala 
Magio pláž, ktorú Brati-
slavčania milovali. Doč-
káme sa jej adekvátnej 
náhrady?
K jedným z top lákadiel 

letnej Bratislavy patrila 

dlhé roky Magio pláž na 

pravom brehu Dunaja. Do-

kazoval to aj prieskum náv-

števnosti, ktorý si v roku 

2017 nechala vypracovať 

prevádzkujúca spoločnosť. 

V tom čase len za prvý 

júlový týždeň pláž navští-

vilo vyše 34-tisíc návštev-

níkov, z čoho bolo až 68 % 

Bratislavčanov. No a naj-

početnejšiu cieľovú skupi-

nu tvorili mladí ľudia, vo 

veku od 26 do 35 rokov. 

Napriek obrovským úspe-

chom a zjavnému dopytu 

zo strany Bratislavčanov, 

ale v roku 2019 ukončila 

Magio pláž svoju činnosť 

a miesto jej konania odvte-

dy iba pustne. Istou náhra-

dou sa síce snaží byť v tes-

nej blízkosti Starého mosta 

mestská pláž Tyršák, no 

popularitu dlhodobého 

konceptu, ktorý pred dvo-

ma rokmi zanikol, ani zďa-

leka nedosahuje.

Chýba architektonická 
štúdia  
Ešte začiatkom roka 2020 

sme zo strany vedenia 

mesta počuli informácie 

o tom, že sa daná lokalita 

pravého brehu Dunaja plá-

nuje v dohľadnom čase re-

vitalizovať a Bratislavčania 

sa tak budú môcť čochvíľa 

tešiť na vynovené nábrežie 

i nadväzujúci Sad Janka 

Kráľa. 

(pokračovanie na str. 8)

(viac k téme na str. 6)



Udi l tUdialo sa v meste

O
dborníci neevidujú v Bratislavskom kraji 

zvýšený výskyt kliešťov v porovnaní s mi-

nulými rokmi. Šíriace sa správy o tom, že 

kliešťov je v tomto roku viac, sú podľa Ústavu zooló-

gie Slovenskej akadémie vied spôsobené pravdepo-

dobne zvýšenou návštevnosťou lesov a lesoparkov, 

kde ľudia prichádzajú do styku s kliešťami častejšie. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) 

Bratislava od začiatku roka 2021 eviduje dva prípady 

lymskej boreliózy. V roku 2020 bolo v Bratislavskom 

kraji nahlásených 100 ochorení, z toho bolo 42 mu-

žov a 58 žien (u detí do 15 rokov bolo nahlásených 

28 ochorení).   

R
ezidentské parkovanie v bratislavskom No-
vom Meste, ktoré v súčasnosti funguje v rámci 
pilotného projektu v zóne Tehelného pola, sa 

rozšíri o ďalšie dve lokality. Spustené by mali byť po-
stupne po zavedení celomestskej parkovacej politiky. 
Ide o lokalitu Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko a 
Zátišie, ktorá susedí s pilotnou zónou Tehelné pole. 
Druhou lokalitou sú Kramáre, ktorú zaťažuje najmä 
problém s denným parkovaním, napríklad návštev-
níci nemocnice či úradov. Pilotný projekt rezident-
ského parkovania spustila mestská časť vlani v de-
cembri. 

V 
bratislavskej Petržalke by mohol v bu-
dúcnosti vzniknúť nový športový areál 
na základe princípov konceptu SMART 

školy. Vzniknúť má multifunkčná, hokejová a 
plavecká hala, atletický štadión, workoutové a 
detské ihriská, ale tiež zázemie pre in-line kor-
čuľovanie či plážový volejbal. Zámer na vybu-
dovanie „kampusu“ športu a zdravia odobrili v 
piatok krajskí poslanci. Projekt by mal vzniknúť 
na základe spolupráce BSK so Slovenským zvä-
zom ľadového hokeja (SZĽH), Spojenou školou 
na Ostredkovej ulici v Bratislave a Volejbalo-
vým klubom polície Bratislava. 

N
alietavanie vrán na ľudí, psov či mačky je 
prechodný stav, ktorý je možné pozorovať 
každoročne v období hniezdenia. Vrany 

takto ukazujú teritoriálne správanie v snahe ochrániť 
svoje potomstvo. Konštatuje to bratislavská Petržal-
ka na margo viacerých podnetov obyvateľov, ktorí 
sa v poslednom čase sťažovali na hlučné a agresívne 
správanie tohto živočícha. Pripomína tiež, že vrana 
popolavá je zákonom chránená.  Samospráva obyva-
teľom odkazuje, že ak im prekáža takéto správanie 
vrán, odporúča im obrátiť sa na správcu vášho bytu 
s požiadavkou na zabezpečenie strechy proti ich na-
lietavaniu.  

M
esto Bratislava plánuje spustiť parkovaciu 
politiku v prvých zónach od 1. októbra. 
Bude to v Petržalke, v Novom Meste v čas-

ti Tehelné pole či v Krasňanoch v Rači. Postupne sa 
budú pridávať ďalšie zóny. Zoznam zón nie je uzav-
retý, bratislavské mestské časti môžu navrhovať aj 
ďalšie lokality, s ktorými sa zapoja do celomestskej 
parkovacej politiky. Spúšťané budú podľa mesta až 
po dostatočnej príprave. Na júnové rokovanie mest-
ských poslancov zároveň predkladá novelu VZN o 
dočasnom parkovaní z roku 2019, ktorým mestskí 
poslanci odsúhlasili zavedenie parkovacej politiky.     

V
edenie Bratislava Tourist Board (BTB) chce 

využiť aktualizáciu cestovateľského semafo-

ra a uvoľnenie opatrení na to, aby sa pokú-

silo vyrokovať skoršie sprevádzkovanie lodnej linky 

medzi Bratislavou a Viedňou Twin City liner (TCL). 

Avizuje to predseda predstavenstva BTB Vladimír 

Grežo.  Budúci týždeň chce na stretnutí prevádzko-

vateľa presvedčiť, že po uvoľnení opatrení a možnosti 

pre zahraničných návštevníkov Bratislavy preukázať 

sa aj negatívnym Ag testom, vykonaným na území 

susedného štátu, by mohlo prísť k obnoveniu linky aj 

skôr ako je plánovaný 1. august. 

B
ratislavská Petržalka spustila program adopcie 
zelene. Obyvateľom pomôže participovať na 
skrášľovaní svojho okolia. Program tiež pri-

náša jasnejšie pravidlá pri výsadbe zelene. Predísť by 
sa malo napríklad problémom samovoľnej výsadby v 
blízkosti inžinierskych sietí, ale aj drevín, ktoré nie 
sú vhodné pre každú lokalitu, vrátane alergénnych či 
inváznych druhov.  Žiadosť o adopciu zelene môžu 
podávať fyzické i právnické osoby, občianske inicia-
tívy či miestne organizácie, neziskové organizácie, 
občianske združenia alebo vzdelávacie inštitúcie. 

M
esto Bratislava počas niekoľkoročného 

monitorovania komárov na svojom území 

doposiaľ nezachytilo ázijského invázneho 

komára Aedes japonicus japonicus. Biomedicínske 

centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) však 

Bratislavu označilo za jednu z lokalít, kde tohto ko-

mára zaregistrovali.   Tento druh môže prenášať u 

nás zatiaľ nepôvodné vírusy, ako napríklad vírusy 

japonskej encefalitídy, chikungunya, dengue alebo 

aj Zika. Pre oblasť Slovenska však tvorí riziko najmä 

prenosu už cirkulujúcich patogénov na našom úze-

mí, akým je aj západonílsky vírus, ktorý bol zazna-

menaný hlavne na juhu Slovenska. 

Výskyt kliešťov 
je v normále 

Parkovanie v Novom 
Meste sa rozšíri 

V Petržalke areál 
športu a zdravia

Útoky vrán vraj 
ustúpia

Parkovacia politika 
od októbra

Obnovia 
Twin City liner  

Petržalka spustila 
adopciu zelene

Nový druh komára 
nezaznamenali

P
osledný júnový víkend (25. - 27. 6.) bude v 

hlavnom meste patriť Bratislavským mestským 

dňom. Obľúbené podujatie sa podarí zorga-

nizovať vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii. 

V piatok (25. 6.) ich odštartuje korčuliarska akcia 

Bratislava-inline.  Novinkou je aj zapojenie Víkendu 

otvorených parkov a záhrad do programu mestských 

dní. Mestská fi rma Odvoz a likvidácia odpadu bude 

organizovať letný mestský bazár na Bazovej ulici. Do 

mestských dní sa svojimi akciami zapoja aj mestské 

časti Staré Mesto, Záhorská Bystrica, Dúbravka, Vaj-

nory, Rača, Petržalka a Devínska Nová Ves.

N
eznámy páchateľ pripravil seniorku o 9500 

eur. V utorok (8. 6.) krátko po 18.00 h ju tele-

fonicky kontaktoval, predstavil sa jej ako sy-

novec, ktorý si potrebuje "požičať" peniaze na kúpu 

motorového vozidla. Seniorka následne previedla 

fi nančné prostriedky na účet páchateľa. Až keď ná-

sledne telefonicky kontaktovala skutočného synov-

ca, zistila, že išlo o podvod. Páchateľ 77-ročnej žene 

zatelefonoval na pevnú linku. V prípade preukázania 

viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden 

až päť rokov. Polícia v tejto súvislosti vyzýva seniorov 

na opatrnosť.  

V
ýstavba predĺženia električkovej trate v bra-
tislavskej Petržalke v úseku od Bosákovej po 
Janíkov dvor sa začne v lepšom prípade na 

jeseň tohto roka, v horšom prípade v januári či vo 
februári 2022. Vyhlásil to primátor Bratislavy Matúš 
Vallo v rámci online diskusie o projekte Nové Do-
mino.  Kompletná stavba predĺženia električkovej 
trate by podľa doterajších vyjadrení magistrátu mala 
byť ukončená do konca roka 2023. Predpokladaná 
hodnota zákazky je 90.567.150 eur bez DPH, pričom 
väčšina fi nančných prostriedkov na jej realizáciu 
bude hlavnému mestu poskytnutá z fondov Európ-
skej únie. 

V 
Bratislave povolil regionálny hygienik pre-
vádzku dvoch letných kúpalísk – Delf ín a 
Rosnička. Priaznivci prírodných kúpalísk 

sa podľa Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) Bratislava môžu už okúpať aj na 
Vajnorských jazerách či na jazerách v Rusovciach, 
Čunove, Ivanke pri Dunaji, na Veľkom Draždiaku 
v Petržalke, na Kuchajde v Novom Meste či na Hl-
bokom jazere v Senci. Prevádzkovanie prírodných 
kúpalísk Slnečné jazerá, Zlaté Piesky a letných 
kúpalísk Tehelné pole, Modra, Lamač, Matador 
Bratislava sú podľa hovorkyne v riešení na základe 
podaných žiadostí aktuálnej situácie.  

Bratislavské 
mestské dni 

Páchateľ okradol 
seniorku o 9500 eur 

Štart predĺženia 
je otázny

Otvorili Delfín 
aj Rosničku
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V 
uplynulých týž-

dňoch najmä me-

dzi obyvateľmi 

Vrakune rezonovala téma, 

s ktorou sa nedokázali sto-

tožniť. Na sídlisku mala 

vzniknúť ubytovňa pre ľudí 

bez domova, ktorou chcel 

magistrát vyriešiť problém 

s takzvaným "Pentago-

nom". Po nesúhlase miest-

neho zastupiteľstva a opa-

kovaných diskusiách na 

úrovni vedenia MČ a mes-

ta, napokon došlo k inému 

riešeniu projektu na Čilíž-

skej ulici. A tento konsen-

zus oceňuje tak primátor, 

ako aj obyvatelia Vrakune.

Ktorým najväčším pro-
jektom ste sa v aktuál-
nom volebnom období 
venovali a možno sa 
vám ich aj podarilo uza-
vrieť?

Za ostatné roky sme si 

potrebovali hlavne skon-

solidovať naše budovy, 

ktoré vlastníme. Najmä 

základné a materské školy, 

ktoré boli po niekoľkých 

desiatkach rokov užívania 

v dezolátnom stave. Poda-

rilo sa nám zrekonštruovať 

fasády na všetkých našich 

základných školách, ktoré 

sú tri. Podarilo sa nám zre-

konštruovať všetky fasády 

a strechy na materských 

škôlkach, ktorých máme 

päť. Máme teda zrekon-

štruované materské škôlky 

a aj ich sociálne zariadenia. 

Tam ešte budeme pokra-

čovať budúci rok. Máme 

zrekonštruované zdravot-

né stredisko a knižnicu 

a zrekonštruovali sme si 

aj náš miestny úrad, ktorý 

už bol v dezolátnom stave. 

Takže budovy už máme 

v poriadku a tým pádom 

budeme do budúcna už 

snáď konečne aj šetriť na 

kúrení, lebo na tých budo-

vách boli hnilé okná, zate-

kajúce strechy, prepúšťajú-

ce fasády, atď.

Väčšina mestských 
častí sa sústredí aj na 
obnovu a dopĺňanie ze-
lene. To nie je váš prí-
pad?

Samozrejme, popri tom 

nezabúdame ani na zeleň. 

To je každý rok moja pri-

orita. Potrebujeme riešiť 

staré stromy, ktoré sú v ha-

varijnom stave, aby nepri-

šlo k nejakému nešťastiu 

na zdraví občanov. Tie dá-

vame preč a nahrádzame 

ich novými. Minimálne za 

jeden vyrúbaný strom dá-

vame dva nové. Tento rok 

s m e 

na jar 

v ysadi l i 

150 stromov 

a na jeseň chce-

me ďalších 150 stromov. 

A v neposlednom rade 

opravujeme chodníky 

a cesty, ale tu platí, že sa 

môžeme prikrývať len ta-

kou perinou, na akú máme.

Čo je pre vás osobne 
najväčšou srdcovkou?
Moja srdcovka je dopra-

va. Preto sa snažím do 

Vrakune a Podunajských 

Biskupíc dostať električku. 

Ale to nie je iba v našich 

rukách. Dôležitú úlohu 

zohráva aj ministerstvo 

dopravy, magistrát. Okrem 

toho tu máme aj ekologic-

kú záťaž, bývalé Chemické 

závody Juraja Dimitrova so 

skládkou a aj o tú bojuje-

me, čo je tiež moja srdcov-

ka. O tomto zas rozhoduje 

ministerstvo životného 

prostredia, takže my mô-

žeme len búchať, prosiť 

a pýtať sa. Nevieme to nija-

ko inak ovplyvniť. No a sa-

mozrejme, máme tu aj náš 

nešťastný „Pentagon“, kde 

je takisto drogová trestná 

činnosť plne v kompetencii 

Polície Slovenskej republi-

ky. Takže tu opäť len pro-

síme, pýtame sa, žiadame. 

My vieme vo veci ovplyv-

niť akurát tak to, aby bola 

v okolí bytovky pokosená 

tráva, aby tam 

bola čisto-

ta a po-

r i a -

dok, ale nevieme ovplyvniť 

predaj drog a narkomanov.

Začnem teda témou 
električka. Do akej mi-
ery je tento projekt re-
álny?
Reálne to je, no časový ho-

rizont je dosť ťažko pred-

povedať. Všetko závisí od 

toho, ako dôjde k dohode 

medzi magistrátom a mi-

nisterstvom kultúry ohľa-

dom električky, a teda či 

bude pred Slovenským 

národným divadlom alebo 

za divadlom. Ak to poviem 

tvrdo, tak nám Vrakun-

čanom je to jedno, preto-

že do Vrakune musí prísť 

električka vždy po tej istej 

ceste. Kvôli tomu to stojí.

Spomenuli ste takzva-
ný „Pentagon“, ktorý 
je tŕňom v oku v rám-
ci celej Bratislavy. 
A naň sa nepriamo via-
že aj nasledujúca téma 
– sporný projekt Čilíž-
ska ulica. Je pravdou, 
že Vrakuňa má evido-
vaných 400 ľudí bez 
domova?  
Ono je to taký skreslený 

údaj, pretože keď na šta-

tistický úrad vykazujeme 

počet ľudí bez domova, tak 

ten počet zahŕňa aj ľudí 

nahlásených na miestnom 

úrade. To sú pritom ľudia, 

ktorí z rôznych iných dô-

vodov nemajú trvalý pobyt 

v bytoch, kde žijú, pretože 

bývajú v záhradkárskej ob-

lasti v záhradnom domče-

ku, alebo sú v podnájme, 

prípadne si nechceli pre-

niesť pobyt do Bratisla-

vy, pretože sú z inej časti 

Slovenska. Takže takýmto 

spôsobom evidujeme spo-

lu 400 ľudí bez domova, 

ale niektoré mestské čas-

ti v Bratislave ich majú aj 

cez dvetisíc. Tohto čísla by 

som sa preto úplne nedr-

žal. Podľa mojich odhadov 

je skutočných ľudí bez do-

mova na úrovni Vrakune 

asi do sto.

A títo ľudia bez strechy 
nad hlavou sú jedinci, 
ktorých treba spájať 
s „Pentagonom“?
Pred „Pentagonom“ pre-

býva vonku okolo sedem-

desiat ľudí. Viac ich asi nie 

je, ale nie sú tam naraz. 

Niekedy je ich tam dvad-

sať, iný deň tridsať. Záleží 

aj od počasia a okolností. 

Ale aj tu rozlišujeme. Nie 

všetci títo ľudia sú bez do-

mova. Niektorí sú drogovo 

závislí, čiže sú to ľudia rôz-

nych spoločenských po-

merov. Niekto tam prespí 

preto, lebo nemá kde spať 

a iný tam prespí preto, lebo 

si pichne drogu a prespí 

tam, lebo je v nejakom de-

líriu. Ale na druhý deň ide 

ku sebe domov, kde naozaj 

býva.

O tomto probléme sa 
polemizuje desiatky 
rokov. Aké reálne rieše-
nie problému vidíte vy 
osobne?

Tu môže pomôcť naozaj 

len štátna moc. Lebo mest-

ská časť nemá kompeten-

ciu zadržať a zatknúť dílera 

drog. Čiže ak tam nebude 

díler, tak sa tam neobjaví 

ani narkoman. Lebo ten 

chodí za dílerom. A ono 

tých stretnutí na úrov-

ni polície či kompetent-

ných orgánov bolo veľa, 

no častokrát má aj polícia 

zviazané ruky, lebo zákon-

né možnosti nie sú úplne 

ideálne. Ak policajt ne-

prichytí dílera priamo pri 

čine, ale príde tam päť mi-

nút po, tak už nemá žiadnu 

dôkazovú možnosť nieko-

ho zadržať. Takže zrejme 

by bola potrebná aj zmena 

zákonov, aby sa polícii roz-

viazali ruky a mohla efek-

tívnejšie konať.

Projekt Čilížska, kde 
malo byť vybudované 
akési centrum pre ľudí 
bez domova, si magis-
trát vybral v súvislosti 
s Pentagonom – aby 
títo ľudia mali kde pre-
bývať?

Áno. Z toho dôvodu pri-

šiel magistrát s myšlienkou 

komplexného riešenia bez-

pečnosti vo Vrakuni. Malo 

to viacero bodov, pričom 

jedným z bodov bolo vybu-

dovanie ubytovne pre ľudí 

bez domova. Miesta, kde 

by títo ľudia mohli prespá-

vať. My sme argumentovali 

tým, že ľudí bez domova, 

ktorí nie sú drogovo závislí, 

veľa nemáme a tí závislí 

z „Pentagonu“ by tam aj tak 

spávať nechodili. Pretože 

sociálne zariadenia majú 

svoje kritériá a tam človek 

nemôže prísť v podnapi-

tom či drogami omáme-

nom stave, musí pracovať 

a podobne. To znamená, že 

problematickí ľudia by tam 

nechodili, takže by sme 

nič nevyriešili. Akurát by 

nám sem chodili prespávať 

ľudia bez domova z celej 

Bratislavy. A ja nevidím 

dôvod, prečo by mala byť 

takáto ubytovňa vo Vraku-

ni a hlavne na sídlisku. My 

už vo Vrakuni tri takéto 

ubytovacie zariadenia pre 

ľudí bez domova máme. 

Je tam spolu ubytovaných 

približne dvesto ľudí. Tak-

že Vrakuňa pre svojich ľudí 

bez domova má ubytovacie 

kapacity vybudované. No 

a nemôžeme predsa sano-

vať problémy iných mest-

ských častí, ktoré ich ne-

majú.

Napokon boli vaše ar-
gumenty vypočuté a s 
pánom primátorom ste 
najnovšie dospeli k do-
hode a inému riešeniu...
Som rád, že pán primátor 

nás vypočul, a teda nie iba 

moje argumenty, ale aj ar-

gumenty našich obyvate-

ľov. Napokon sme dospeli 

k inému riešeniu, ktoré 

považujem za prínosné 

tak pre Vrakuňu, ako aj pre 

magistrát. Dohodli sme sa 

na tom, že celú budovu na 

Čilížskej ulici odkúpi naša 

mestská časť. Pôvodne bol 

návrh taký, že časť odkúpi 

magistrát a druhú Vra-

kuňa. Po dohode v budo-

ve magistrát zriadi stani-

cu mestskej polície, ktorá 

vo Vrakuni chýba tridsať 

rokov. Zároveň si uvedo-

mujeme, že stanica MP 

nám nebude k ničomu, ak 

v nej nebude mať kto pra-

covať. Je totiž veľký prob-

lém nájsť zamestnancov na 

tieto pozície, pretože aj keď 

v minulosti niekto chcel 

pracovať v mestskej polí-

cii, tak často išlo o člove-

ka mimo Bratislavy, ktorý 

v hlavnom meste nemal 

zabezpečené ubytovanie. 

Preto sme sa s pánom pri-

mátorom dohodli na tom, 

že v budove na Čilížskej 

vybudujeme ubytovacie 

zariadenie pre mestských 

policajtov. Takýmto spôso-

bom by sme vedeli prilákať 

záujemcov o prácu v mest-

skej polícii pre Vrakuňu 

a Podunajské Biskupice. 

No a na druhej strane evi-

dujeme aj iný problém, 

a teda, že máme málo ob-

sadených miest v rámci 

školstva. Mladí učitelia 

z rôznych kútov Slovenska 

majú obdobný problém. Aj 

by prišli učiť do Bratisla-

vy, ale nemajú kde bývať. 

A tak by sme druhú polovi-

cu tejto budovy poskytli na 

byty pre učiteľov.

Nebude toto ubytova-
nie pre potenciálnych 
záujemcov príliš dra-
hé?
Od zverejnenia tohto 

oznamu, čo bolo asi pred 

týždňom, mám na sto-

le 22 žiadostí od učiteľov 

na pridelenie služobného 

bytu. Samozrejme, výšku 

nájomného nastavíme tak, 

aby to bolo pre zamestnan-

cov prijateľné. A na druhej 

strane, aby sme z výšky 

nájomného vedeli splácať 

úver, ktorý si na budovu 

zoberieme.

Kedy vidíte reálne 
prvých takto ubytova-
ných pedagógov či po-
licajtov?
Ak by všetko dobre dopad-

lo, tak je reálne, aby bývali 

v novom školskom roku. 

To znamená, že do konca 

augusta by sme mali radi 

budovu na liste vlastníc-

tva a následne začneme 

s rekonštrukčnými práca-

mi na budove. Ešte nevie-

me, v akom budú rozsahu, 

ale projekt by mohol byť do 

konca tohto kalendárne-

ho roka hotový. Učiteľom 

vieme garantovať, že ak 

ku nám pôjdu učiť, tak do 

štyroch mesiacov sa budú 

môcť nasťahovať do slu-

žobných bytov. 

Veronika Trojanová

(foto MČ Vrakuňa)
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Starosta MČ Bratislava-Vrakuňa, JUDr. Martin Kuruc:
"Vrakuňa nemôže sanovať problémy mestských častí, ktoré neriešia bezdomovectvo."
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Odborník v oblasti výťahovej techniky:
"Nepoznám nehodu, ktorej by sa nedalo predísť dodržaním predpisov."
(Dokončenie zo str. 1)

Menej pravdepodobné, ale 
možné, je aj zlyhanie bez-
pečnostných prvkov šach-
tových dverí a následné zo-
vretie osoby medzi kabínu 
a prah šachtových dverí, 
alebo kabínu a nadpražie. 
Prečo bezpečnostné prvky 
nereagovali a ako k úrazu 
došlo, určite zistia krimi-
nalisti.

Za akých okolností 
môžu byť výťahy ne-
bezpečné?
Všetky výťahy, ktoré môžu 
byť uvedené do pohybu bez 
zavretých kabínových dve-
rí, sú vysoko nebezpečné. 
To platí aj pre jazdu prázd-
nej kabíny. Ani pohyblivá 
podlaha kabíny, ktorá rea-
guje na váhu osoby a akti-
vuje bezpečnostné spínače 

kabínových dverí, nie je 
dostatočnou zárukou bez-
pečnosti. Okraje podláh sú 
často zanesené a podlaha 
znefunkčnená. Výťahy bez 
kabínových dverí ani nie je 
treba komentovať.
Priestor pri kabínových 
dverách, kde môže dôjsť ku 
styku cestujúceho so ste-
nou, je najčastejším zdro-
jom úrazov. Tieto sú síce 
devastačné, ale obvykle 
nie smrteľné. Ku smrteľ-
ným úrazom najčastejšie 
dochádza pri pádoch do 
šachty, v prípade zlyhania 
šachtových dverí. Je to ne-
uveriteľné, ale zamyslená 
osoba vstúpi do šachty, aj 
keď tam kabína nie je. Ri-
zikové na pád do šachty je 
aj vyliezanie zo zaseknutej 
kabíny bez odbornej po-
moci. Odtrhnutie kabíny 
a jej následný pád sú veľmi 

zriedkavé.

Kedy by výťah nemal 
byť vôbec v prevádz-
ke?
Keď nie sú dodržané všet-
ky predpisy na jeho posta-
venie a prevádzkovanie. 
Toto však bežný užívateľ 
nedokáže sám posúdiť.

V súvislosti so spomí-
naným nešťastím sa 
otvára téma starých 
výťahov. A teda, či aj 
tie, ktoré boli vyrobené 
pred desiatkami rokov, 
majú ďalej slúžiť alebo 
je bezpečnejšia ich vý-
mena?
Bezpečnosť výťahu posu-
dzujeme z hľadiska užívate-
ľa, servisných pracovníkov, 
kontrolných technikov, 
rizika požiaru, vplyvu na 
životné prostredie a mno-

hých ďalších ukazovateľov. 
Požadovanú bezpečnosť 
užívateľa je možné dosiah-
nuť aj u starých výťahov. 
Do konca 80-tych rokov 
boli na výťahoch pravidel-
ne vykonávané generálne 
opravy, pri ktorých sa na 
starý výťah aplikovali nové 
bezpečnostné prvky. Takže 
ak má niekto v dome výťah 
postavený v 60-tych ro-
koch, je veľký predpoklad, 
že bezpečnostné prvky sú 
už vymenené minimálne 
na úrovni požiadaviek 80-
tych rokov. Počas života 
výťahu sú vymieňané stro-
je, riadiace systémy, šach-
tové dvere, kabíny a všetky 
ostatné časti výťahu. To 
znamená, že výťah ktorý 
vyzerá kabínou starý, môže 
byť pritom modernizácia-
mi upravený do prijateľnej 
miery bezpečnosti. Užíva-

teľ dokáže laicky posúdiť 
len existenciu automatic-
kých kabínových dverí. Ak 
chce mať prevádzkovateľ 
istotu a je ochotný inves-
tovať, dá si kompletne vý-
ťah vymeniť za nový, ktorý 
spĺňa všetky súčasné po-
žiadavky na bezpečnosť. 
Chcem tým povedať, že 
výťah, ktorý má na výrob-
nom štítku rok 1967 a má 
domontované automatic-
ké kabínové dvere, môže 
byť bezpečnejší, než výťah 
postavený v roku 1993. To 
znamená, že rok výroby 
na výrobnom štítku nie je 
mierkou bezpečnosti.
Nemusíme ísť ďaleko. 
Vo Viedni je množstvo veľ-
mi starých, až historických 
výťahov dovybavovaných 
modernými technológia-
mi, čím sa úroveň bezpeč-
nosti užívateľa zvýšila na 
takmer súčasné požiadav-
ky.

Dá sa teda pri výťahoch 
hovoriť o dĺžke ich ži-
votnosti?
Životnosť výťahu neurčuje 
zákon, ani žiadny predpis. 
Odporúča ju výrobca. Pre 
tento účel poslúži najlepšie 
príklad. Výťah postavený 
v roku 1967. V roku 1984 
bola vykonaná generálna 
oprava zahŕňajúca výmenu 
elektrickej časti, generálku 
stroja a výmenu bezpeč-
nostných zámkov dverí. 
V roku 1996 servisujúca 
fi rma vymenila riadiaci 
rozvádzač za elektronický. 
V roku 2008 iná servisná 
fi rma vymenila kabínu. Ži-
votnosť takéhoto výťahu sa 
nedá posúdiť, aj keď je na 
výrobnom štítku rok 1967.

Ako laik zistí, či je jeho 
starý výťah z bezpeč-
nostného hľadiska 
v poriadku?
Pre overenie životnos-
ti jednotlivých častí je 
možné osloviť nezávis-
lého konzultanta, ktorý 
odhadne predpokladané 
opotrebenie jednotlivých 
častí a odporučí ďalší po-
stup v nasledujúcich ro-
koch, s prihliadnutím na 
predstavy vlastníka a jeho 
ekonomickú situáciu. Pre 
overenie bezpečnostného 
stavu z pohľadu aktuálnych 
noriem je možné objednať 
u Technickej inšpekcie, 
u TÜV SÜD Slovakia, ale-
bo v dôveryhodnej ser-
visnej fi rme analýzu rizík. 
V tomto dokumente budú 
zrozumiteľne uvedené rizi-
kové časti výťahu. Výhod-
né je objednať túto analýzu 
spolu s výkonom opakova-

nej úradnej skúšky, ktorá 
je povinná každých šesť 
rokov.

Aký máte vy osobne ná-
zor na nešťastia súvisi-
ace s výťahmi - ide iba 
o zlyhávanie techniky 
alebo zohráva úlohu aj 
ľudský faktor?
Osobne nepoznám za celý 
svoj život nehodu, ktorej 
by sa nedalo predísť do-
držaním predpisov. Mys-
lím, že zákony a normy 
sú dostatočné. Problém je 
s ich dodržiavaním. Ak 
však v krajne nie je kon-
trolované ich dodržiava-
nie mnoho rokov, logicky 
vzniká situácia, pri ktorej 
tí, ktorí predpisy dodržujú, 
prestanú byť konkurencie 
schopní a zmiznú z trhu. 
Súčasný stav dodržiavania 
predpisov je výsledkom 
mnohých rokov a vlád. Do-
držiavanie predpisov by 
jednoznačne eliminovalo 
zlyhávanie techniky. Podľa 
mňa je na Slovensku nedo-
statočná stratégia udrža-
teľnosti úrovne odbornosti 
a bezpečnosti. Pri výťa-
hoch by sme nemali rea-
govať až pri zlých číslach 
v štatistike nehodovosti.

Máte informácie o tom, 
čo sú najčastejšie prí-
činy, na ktoré sa príde 
šetrením po nejakom 
nešťastí alebo zlyhaní 
výťahu?
Neviem, či existujú hod-
noverné štatistiky. Z mojej 
praxe osobne považujem 
za najčastejšie príčiny van-
dalizmus, nevedomé po-
škodenia tínedžermi, ne-
dodržiavanie pravidelných 
kontrol a neochotu vlastní-

kov investovať do obnovy 
výťahu.

Existujú varovné sig-
nály, že sa s výťahom 
niečo deje a bolo by po-
trebné zavolať techni-
ka pred tým, ako hrozí 
jeho zlyhanie či nebo-
daj zrútenie?
Výťah má toľko bezpeč-
nostných systémov, že aj 
pri akejkoľvek technickej 
poruche aspoň jeden sys-
tém zareaguje. Aj keby do-
šlo k roztrhnutiu lán alebo 
k devastácii stroja, kabína 

by mala zostať zaseknutá 
vo vodidlách. Samozrejme 
za predpokladu, že sú pra-
videlne vykonávané pred-
písané kontroly. Reakciou 
na podozrivé zvuky, alebo 
pohyby v podstate môže-
me hlavne predísť ekono-
mickým škodám a nechce-
nému uviaznutiu v kabíne. 
Každý kovový škrípavý 
zvuk, tvrdé nárazy a všetko 
neobvyklé, sú vážnym dô-
vodom urýchlene zavolať 
servisnú službu. 

Je na mieste, ak sa te-
raz ľudia boja jazdiť 
výťahmi? 

Báť sa nemusia, ak zabez-
pečia nasledovné pred-
písané kontroly: raz za 
tri mesiace odbornú pre-
hliadku (Vykonáva servis-
ná fi rma. Je to komplex-
ná mechanická kontrola 
momentálnej funkčnosti 
všetkých bezpečnostných 
prvkov.). Raz za tri roky 
odbornú skúšku (Vykoná-
va obvykle servisná fi rma.) 
Je to kontrola v rozsahu 
odbornej prehliadky roz-
šírená o záťažové skúšky 
a merania elektrických ob-
vodov. Raz za šesť rokov 
opakovanú úradnú skúšku 
(Vykonáva servisná fi rma. 
Skúšku riadi a vyhodno-
cuje pracovník oprávne-
nej organizácie.) Obvykle 
TI alebo TUV. Pracovníci 
z TI a TUV sú podľa mňa 
najkompetentnejší odbor-
níci na posúdenie riziko-
vosti výťahu. Majú naj-
komplexnejšie informácie 
o všetkých technických 
novinkách a vzniknutých 
problémoch.

Ďalej, minimálne raz za 
šesť rokov s opakovanou 
úradnou skúškou si dať 
vytvoriť analýzu rizík výťa-
hu. U výťahov postavených 
ešte podľa ČSN zabezpečiť 
písomne osobu do funkcie 
výťahového technika, kto-
rý raz za tri mesiace vyko-
ná kontrolu dodržiavania 
predpisov. U výťahov po-
stavených ešte podľa ČSN 

zabezpečiť jedenkrát týž-
denne dozorcovskú pre-
hliadku zaškoleným dozor-
com. No a v neposlednom 
rade zabezpečiť odstraňo-
vanie závad zistených pri 
uvedených prehliadkach 
a v rámci možností od-
strániť najvážnejšie riziká 
vyplývajúce z analýzy rizík.

Veronika Trojanová
(ilustračné foto TASR, 

vytahy.com)

Ladislav Zemánek vizitka:
V oblasti výťahov pracuje od roku 1982, takže 38 rokov. 
Z toho 21 rokov vo funkcii predsedu Bratislavského cechu 
výťahárov, šesť rokov pôsobnosti v Technicko-normalizač-
nej komisii zriadenej pod Slovenským ústavom technickej 
normalizácie (SUTN). V 90-tych rokoch bol zakladateľ nie-
koľkých dnes významných výťahových fi riem. Najúspešnej-
šia je Výťahy ZEVA s.r.o., ktorá sa ako jediná na Slovensku 
zaoberá aj vývojom a výrobou riadiacich systémov výťahov 
pre domáce aj zahraničné fi rmy. V súčasnosti už štyri roky 
pôsobí ako konzultant a certifi kovaný technický dozor in-
vestora pri stavbách, modernizáciách a opravách výťahov.

Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786
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(Dokončenie zo str. 1)

Som vyštudovaný progra-

mátor a celý život sa ve-

nujem práci s dátami, 

s číslami, v posledných 

desaťročiach ako fi nančný 

manažér nadnárodných 

korporácií, ale aj verejných 

inštitúcii. Žijem v číslach, 

viem ich čítať, snažím sa 

porozumieť zákonitos-

tiam ich vývoja, trendom 

a súvislostiam, pripravu-

jem predikcie a predpove-

de. Práca s dátami je exakt-

ná veda, ktorá s vysokou 

pravdepodobnosťou vylu-

čuje náhody. 

Pre toho, kto dátam 

v určitej oblasti porozumie, 

je zaujímavé tvoriť pred-

povede a scenáre vývoja. 

No a kto tomu nerozumie, 

ten má dve možnosti, buď 

sa poradí s niekým, kto 

tomu rozumie alebo bude 

triafať, tápať a neskôr hasiť 

dôsledky intuitívnych roz-

hodnutí. 

A tu sa dostávame 

k prapodstate vzniku našej 

platformy. Bol september 

2020 a zúfalstvo, s akým 

vláda manažovala vývoj 

pandémie, naberalo kaž-

dým dňom na intenzite. 

Nedalo mi to, oslovil som 

pár známych a za pár dní 

sme naštartovali "opozíciu" 

voči vládnemu informač-

nému chaosu. Dnes nás 

denne sledujú desiatky tisíc 

ľudí a vo svojom voľnom 

čase odpovedáme na stov-

ky súkromných podnetov, 

ale aj otázky starostov, pri-

mátorov. Rozrástlo sa to do 

obrovských rozmerov, čo 

nás na jednej strane teší, na 

druhej strane to odzrkad-

ľuje manažérske, odborné 

a komunikačné rezervy 

našich politikov a správcov 

krajiny, nakoniec aj vede-

nia boja s pandémiou.

Nazvali ste to opozí-
ciou, ale zámer bol skôr 
pomôcť ako ísť do kon-
fl iktu.
Samozrejme. To je pres-

ne ako s malým dieťaťom. 

Viete, že na ten múrik vy-

lezie, iba ak si najprv vylo-

ží jednu nohu a až potom 

druhú. Tak sa mu snažíte 

pomôcť, poradiť. Našim 

cieľom od prvého dňa bolo 

a je pomôcť zorientovať sa 

v ťažkej situácii, aby straty 

na životoch, či ekonomi-

ke boli čo najnižšie. Prvé 

mesiace sme sa naozaj cí-

tili ako opozícia, čo chce 

za každú cenu naštvať 

koalíciu. Naše výpočty, 

predpovede a vysvetlenia 

narážali zo začiatku do-

slova na odpor, ignoráciu 

a miestami aj osočovanie 

zo strany zodpovedných za 

riadenie pandémie, včítane 

pána bývalého premiéra 

krajiny.

Bohužiaľ alebo našťastie, 

matematika a štatistika 

je krásna veda. Môžete 

si akokoľvek zatvárať oči 

pred pravdou, 2+2 budú 

vždy 4, či je pri moci nie-

kto s koncovkou IČ, NI ale-

bo CO. Dnes, po vyše roku 

som úprimne rád, že z tej 

tzv. opozície sa nám kvalit-

nou a zrozumiteľnou prá-

cou a úsilím podarilo pre-

pracovať aspoň do pozície 

"nemo" akceptovaných 

partnerov. Totižto, nikto 

z vlády sa ofi ciálne neopie-

ra o naše dáta, ale vieme, že 

každý s nimi pracuje. Aj to 

je úspech, čo nás teší.

Prečo je tomu tak? Ne-
bolo by rozumnejšie 
prizvať Vás priamo ako 
poradný orgán k roz-
hodovaciemu procesu 
ako zvládať pandémiu?
To je otázka typu, "nebolo 

by rozumnejšie natankovať 

si plnú nádrž pred dlhou 

cestou autom?". Určite 

áno, ale... Uvedomme si, že 

žijeme na Slovensku. Ne-

chcem, aby to znelo príliš 

skepticky, ale prežil som 

časť života mimo republiky, 

deti mi študujú v zahraničí, 

môžem a viem porovná-

vať. Na Slovensku musíme 

prejsť ešte kus cesty, aby 

otvorená a nezištná myseľ 

bola základným staveb-

ným kameňom pri správe 

veci verejných, pri riadení 

chodu krajiny a súčasťou 

našej politickej kultúry. 

Dlhodobo sme svedkami 

toho, že sa točíme v spleti 

záhadných vzťahov, prepo-

jení, konšpirácii a to celé 

okorenené abnormálnym 

egocentrizmom, ješitnos-

ťou, podozrievavosťou 

a zlobou. Viete si predsta-

viť, že by sa rozhodnutie 

premiéra opieralo o čisté 

dáta od súkromnej nezá-

vislej platformy? 

Po prvé, je dôvodné sa 

obávať, že na rozhodnutia 

vlády majú v oveľa väčšej 

miere vplyv iné a väčši-

ne neznáme faktory, ako 

transparentná rovnica 

o vývoji počtu nakazených, 

hospitalizovaných a úmrtí.

No a po druhé, ak by nás 

ofi ciálne uznali za part-

nerov, nepriamo by pri-

znali, že štátny aparát je 

vedomostne, kvalitatívne a 

manažérsky poddimenzo-

vaný, prípadne nekompe-

tentný.

Vráťme sa ešte krátko 
k najbližšiemu vývoju 
situácie. Aké leto čaká 
Bratislavu z pohľadu 
vývoja pandémie?
Naším problémom nie je, 

že Slovensko má 35 % za-

očkovaných obyvateľov 

a Európska únia „až“ 44 

%. Naším reálnym prob-

lémom je, že BRATISLA-

VA je zaočkovaná už dnes 

na viac ako 50 %, ale 10 

okresov Slovenska je na 

menej ako polovičke, tes-

ne nad úrovňou 20 %. Bra-

tislava má dnes vyše 30 % 

druhých dávok, ale Čadca 

21 % prvých dávok. Toto 

je skutočný problém. CO-

VID bol vždy a aj zostane 

regionálnym problémom, 

rozdiely sa budú zväčšo-

vať a sme si istý, že to bude 

vytvárať animozity me-

dzi mestami a vidiekom 

a v rámci Slovenska. Nebu-

de to veselé obdobie, rých-

lo sa blíži a neskôr to nebu-

de mať rýchle riešenia.

Vedenie boja s pandémiou 

by nemalo v žiadnom prí-

pade pozerať na priemerné 

čísla celého Slovenska. Tú 

chybu robil "MarekToDal" 

s tímom v II. vlne, stále sa 

pozeral na celoslovenské 

dáta a krivky, tešil sa z po-

klesov priemeru, klesania 

kriviek a zatiaľ mu nestíhali 

sanitky, potom nemocnice 

a neskôr pohrebníctva na 

Orave, na Považí, neskôr 

v Nitre, v Trnave, v Žiline.

Za 5 mesiacov očkovania 

sme sa dostali na Kysu-

ciach na 21 %. Pred je-

seňou máme 3 mesiace 

k dobru. Ale na Kysuciach, 

v Kežmarku a v Poltá-

ri potrebujú byť na 60 % 

s dvoma dávkami. Inak 

si zopakujú „Čadca horí“ 

z októbra 2020. Podobných 

„bielych“ miest na mape je 

veľa. Dobre sú na tom aglo-

merácie = krajské mestá, 

vidiek zaostáva, sever a vý-

chod Slovenska má už dnes 

reálny problém.

Stále uznávame slobodu 

v rozhodnutiach jednotliv-

cov, nejdeme im do rozho-

dovania vstupovať. Ale ak 

bude niekto zatvárať v ok-

tóbri v „zelenej“ Bratislave 

školy, gastro a divadlá, lebo 

bude Slovensko priemer-

ne červené a v 2. stupni 

varovania, tak bude čas sa 

spýtať, prečo „nehodíme 

sieť“ na konkrétne oblasti 

a nepostavíme im zátara-

sy na ceste. Lebo pandé-

mia je síce „celosvetový“ 

problém, ale na Slovensku 

máme obrovské rozdie-

ly v postihnutí kovidom 

a problém, ktorý sa veľa-

krát neriešil tam, kde bolo 

treba. Ako keby sme pa-

cientov celých dávali do 

sadry, aj keď jeden má zlo-

menú ruku, druhý sánku, 

tretí nohu a štvrtý stavec. 

Dáta, dáta, dáta. A tie vra-

via, že Bratislava si počas 

leta od pandémie naozaj 

oddýchne. Je to najmä 

vďaka zodpovednosti, jed-

nak z pohľadu ochoty dať 

sa zaočkovať, ale taktiež 

z pohľadu dodržiavania 

preventívnych opatrení 

a početného testovania, aj 

na vlastné náklady.

Testovanie detí 
v denných tábo-
roch je nezmysel

Nerozumieme, prečo by 

v Bratislavskom kraji mali 

deti do denných táborov 

v júli potrebovať PCR/

LAMP test, keď pri 55 % 

zaočkovanosti a jednot-

kách pozitívnych denne 

v celom kraji, dvoch-troch 

hospitalizovaných o ko-

rone nikto nič nebude 

počuť. A nech sa testuje 

a obmedzuje tam, kde sú 

hospitalizovaní, lebo sú 

tam infi kovaní, lebo sú tam 

nechránení občania. Dob-

rovoľne a v ohniskách.

V USA sa hrá play-off  NHL 

a na štadióne je 18-tisíc 

divákov, 3 tretiny a 2 pre-

dĺženia. Bez rúšok a bez 

testov. To takisto nie je 

„pokus“, ale zdravý rozum 

v praxi. Rovnako je v Bri-

tánii na štadióne na fut-

bale tridsaťtisíc fanúšikov, 

v Dánsku zrušili nosenie 

rúšok a v Nemecku o tom 

uvažujú. A to je jún.

Predstavme si, že pan-
démia pominie. Čomu 
sa budete venovať 
ďalej? Rozumiete fi -
nanciám, máte povesť 
nulovej tolerancii ku 
korupcii ...

(Pokračovanie prinesie-
me v niektorom z ďal-
ších čísel.)

(bak, foto zdroj TA3)

Kto je Ivan Bošňák?
Ivan Bošňák sa narodil v roku 1968 v Bratislave, štu-
doval na gymnáziu v Žiline a na Elektrotechnickej 
fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 
Neskôr si doplnil vzdelanie absolvovaním britského 
štúdia fi nančného manažmentu ACCA . Dnes býva 
v Záhorskej Bystrici. Po profesionálnej kariére v PwC, 
Citibank, T-Mobile pracoval ako fi nančný riaditeľ vo ve-
rejnej správe – na Bratislavskej župe a v Dopravnom 
podniku Bratislava. Je aktívny aj vo verejnom živote, 
11 rokov pracuje ako poslanec a kandidoval ako nezá-
vislý na starostu Záhorskej Bystrice. Projekt Dáta bez 
pátosu založil s priateľmi počas druhej vlny pandémie 
Covidu-19 ako dobrovoľnícky portál s cieľom poskyt-
núť verejnosti, ale aj vedeniu pandémie zrozumiteľnú 
interpretáciu a prezentáciu faktov, čo je mimoriadne 
potrebné. Projekt získal nedávno cenu poroty v súťaži 
SOWA - Social Awards.

Bratislava si v lete od pandémie oddýchne,
 je to odmena za zodpovednosť
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Pritiahne zážitková gastronómia aj domácich návštevníkov?

T
ypický zákazník lo-

kálnych cukrární, 

kaviarní či reštau-

rácii bude aj v tomto roku 

ten slovenský, ktorý upred-

nostnil pred zahraničím 

spoznávanie domácich 

pozoruhodností. Do "hry" 

sa môžu vrátiť už aj starí 

rodičia, ktorí svoje vnúčatá 

vezmú  spoznávať históriu 

hlavného mesta - napríklad 

aj cez zážitkovú gastronó-

miu, kde k dobrému zá-

kusku či zmrzline dostanú 

aj niečo naviac.

Čo takémuto scenáru praje 

je aj fakt, že historické cen-

trum mesta nebude plné 

hlučných turistov a tak do-

máci návštevník si po ro-

koch bude môcť vychutnať 

jeho skvosty a atmosféru 

v oveľa pokojnejšom reži-

me.

Zahraničných turistov 
bude aj v tomto roku 
pomenej
Pozrime sa na situáciu 

v tomto segmente cez prí-

beh jednej unikátnej his-

torickej cukrárne v Starom 

Meste. 

Silvia spolu s manželom sa 

pred pár rokmi rozhodli, 

že celú svoju energiu vlo-

žia do unikátneho gastro 

projektu v Starom Mes-

te. Otvárali v roku 2016 

a všetko šlo podľa predstáv. 

Po krátkom čase sa svo-

jou jedinečnosťou dostali 

na mapu tour operátorov 

a najmä zahraničná klien-

tela si zvykla ich cukrá-

reň na Sedlárskej ulici
navštíviť. Dnes je pre pan-

démiu zahraničných tu-

ristov v centre mesta ako 

šafránu a aj toto leto budú 

musieť zaujať domácu 

klientelu. Aký je v tom roz-

diel a ako prežili posledný 

rok, sme sa porozprávali so 

Silviou Kormúth, 

spolumajiteľkou  historic-

kej cukrárne Konditorei 
Kormuth. 

Ako vidíte situáciu na 
prahu leta, dokáže do-
máca klientela nahradiť 
výpadok zahraničných 
turistov?
Je pravdou, že tento rok 

v Bratislave zatiaľ nepristá-

la ani jedna výletná loď, čo 

jasne ukazuje, akým sme-

rom sa bude tohtoročná 

letná sezóna uberať. S prí-

chodom teplejšieho letné-

ho počasia, ale badať zvý-

šený pohyb návštevníkov 

Starého Mesta. 

V čom sa dá povedať, 
že sú rozdielni domáci 

a zahraniční hostia? 
Tak napríklad Japonci, 

resp. návštevníci z Ázie 

majú najradšej náš špeciál-

ny veterník v tvare labute. 

Ďalším špecifi kom týchto 

národností je aj to, že si 

naobjednávajú tie najfo-

togenickejšie veci, aby to 

vedeli zdieľať na socialnych 

sieťach.

Naopak Američania, tí sú 

celí bez seba z našich his-

torických porcelánových 

servisov. Rakúšania, tí 

majú radi štrúdle, ale hlav-

ne sa zaujímajú o histó-

riu, nakoľko naše výzdoby 

v interiéri ich vezmú späť 

do 19. storočia, do čias 

Rakúsko-Uhorska. Všetci 

však spoločne oceňujú nie-

len vysokú kvalitu a chuť 

koláčov a tort, ale aj ručné 

zdobenie, čo vo výsledku 

robí každý zákusok origi-

nálnym. 

Čo sa týka domácich náv-

števníkov, často naráža-

me na bariéru, že si mys-

lia, že sme otvorení len 

pre vybranú zahraničnú 

klientelu. Nie je to však 

tak, radi porozprávame 

pri dobrom dezerte prí-

beh historickej Bratislavy 

komukoľvek, napríklad aj 

starým rodičom s vnúča-

tami a cenovo je to podob-

né ako iné dobré podniky 

v centre mesta.

V hodnotení celosveto-
vého portálu Tripadvi-
sor, ktorý odporúča 
cestovateľom jednot-

livé krajiny, ale aj ich 
atraktívne miesta, či 
gastro podniky, ste 
dostali veľmi vysokú 
známku 4,5 z 5. Zaberá 
takáto referencia aj na 
domáceho návštevní-
ka?
Možno by zaberala, ale ne-

vedia o nej. Našinec dá skôr 

na odporučenie známeho. 

Chcem len poukázať na to, 

že niekedy ten rozdiel je v 

cene minimálny a v kvalite 

obrovský. No a to už ani 

nehovorím o akejsi "ostý-

chavosti" ísť do niečoho 

luxusnejšieho a pekného, 

keď je tam prázdno. To je 

také slovenské špecifi kum.

Aká je teda príprava 
produktov?
Ide o celý proces, od vý-

beru dodávateľov až po 

kvalitnú obsluhu, ktorá vie 

v niekoľkých jazykoch po-

rozprávať aj čo to z histórie 

Bratislavy. Poďme však od 

začiatku. Veľmi zodpoved-

ne si vyberáme od koho 

a aké suroviny použije-

me do našich zákuskov či 

zmrzliny. Máme vlastné 

sliepky, ktoré chováme len 

preto, aby naše zákusky 

chutili čo najlepšie, teda 

používame len čerstvé 

domáce vajcia. Vlašské 

orechy nám dodáva jedna 

milá pani z dediny už roky, 

ktorá ich  lúpe iba pre nás. 

Na naše dobroty použí-

vame ručne zberaný mak 

z Jarnej. No a čo sa týka čo-

kolády, tak do zmrzliny či 

zákuskov dávame najkva-

litnejšiu značku na trhu, 

francúzsku čokoládu Valr-

hona. Džemy máme za-

várané do skla s podielom 

ovocia 70 %. Karamel si 

z trstinového cukru vyrá-

bame sami. Nemôžeme 

samozrejme zabudnúť, že 

vyrábame tradičné Brati-

slavské rožky priamo v na-

šej prevádzke.

No a aby toho nebolo málo, 

naše produkty na pulte 

všetky vyrábame v priesto-

roch v rámci cukrárne, čo 

je garancia ich čerstvos-

ti a dokonalej chuti. Keď 

k tomu pridáte podávanie 

na historickom porceláne, 

gastronomický zážitok je 

na svete.

Ako by ste teda chceli 
konkrétne do Kondi-
torei Kormuth prilákať 
slovenského návštev-
níka?
Časy, kedy pred na-

šou cukrárňou stáli zá-

stupy čakajúcich tu-

ristov, sa zrejme ešte 

v tomto lete nezopakujú. 

To do značnej miery aj od-

rádzalo Slovákov, ktorí nie 

sú zvyknutí čakať v dlhom 

rade. Dnes je situácia iná 

a bez obáv, že to "nie je pre 

nich", sa môžu u nás zasta-

viť, napríklad iba na kávu 

a my ich všetky zmysly pre-

vedieme dokonalým zážit-

kom. Dokonca, na leto sme 

si pripravili aj takú novin-

ku, že každý týždeň, vždy 

v stredu o 14-tej, ponúkne-

me našim hosťom v rámci 

ich konzumácie prehliadku 

priestorov spojenú s výkla-

dom.

Ešte by som chcela podo-

tknúť, že čo sa týka nášho 

historického interiéru, je 

témou na samostatný roz-

hovor.

(bak, foto KK)

Silvia Kormúth

Dokonalé servírovanie.

Zmrzlina z pravého ovocia.

Pravé Bratislavské rožky.
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JUDr. Branislav Záhradník

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

Manžel mal pred 

uzavretím manželstva 

v prenájme byt. V byte 

sme žili počas manžel-

stva aj s deťmi. Teraz 

sme v rozvodovom ko-

naní a ja sa bojím, že 

o právo bývať v byte aj s 

deťmi prídeme. Manžel 

sa vyjadril, že byt mal 

prenajatý on, na jeho 

meno je nájomná zmlu-

va a  a že mu po rozvode 

nájom bytu zostane. 

V prvom rade je potrebné 

uviesť, že Vám uzatvore-

ním manželstva podľa 

§704 ods. 1 Občianske-

ho zákonníka vznikol 

tzv. spoločný nájom bytu 

manželmi. Skutočnosť, 

že manžel mal pred uza-

tvorením manželstva 

v nájme byt je síce fakt, ale 

uvedená skutočnosť mu 

nezakladá právo zostať 

výlučným nájomcom v 

prípade rozvodu. Taktiež 

nie je právne relevantné 

v tejto súvislosti že na ná-

jomnej zmluve je uvedený 

Vás manžel ako nájomca. 

Vám totiž zo zákona uza-

tvorením manželstva vyni-

kol spoločný nájom bytu. 

A platí princíp, že spoloční 

nájomcovia majú rovnaké 

práva a povinnosti.  

Zákon pamätá aj na situ-

áciu, ak dôjde k rozvodu 

manželstva. Podľa §705 

ods. 1 Občianskeho zákon-

níka, ak sa rozvedení man-

želia nedohodnú o nájme 

bytu, súd na návrh jedné-

ho z nich rozhodne, že sa 

zrušuje právo spoločného 

nájmu. Súčasne súd určí, 

ktorý z manželov bude byt 

ďalej užívať ako nájomca. 

Z uvedeného vyplýva, že 

v prvom rade máte mož-

nosť sa spoločne dohodnúť 

s manželom, akým spôso-

bom sa vysporiadate ohľa-

dom nájmu bytu. Môžete 

si pomery upraviť tak, aby 

Vám vyhovovali vo Vašej 

konkrétnej individuálnej 

situácii. Ak k takejto doho-

de nemôžete z rôznych dô-

vodov dospieť, je potrebné 

obrátiť sa na súd s návr-

hom na rozhodnutie. Vo 

Váš prospech hovorí sku-

točnosť, že sa staráte o deti 

a ak po rozvode zostanú 

vo Vašej osobnej starostli-

vosti je vysoko pravdepo-

dobné, že budete mať vo 

veci rozhodovania o ďal-

P á ik díPrávnik radí
šom nájme bytu prednosť 

pred manželom. Podľa 

§705 ods. 3 Občianskeho 

zákonníka totiž súd pri 

rozhodovaní o ďalšom 

nájme bytu vezme zreteľ 

najmä na záujmy malo-

letých detí a stanovisko 

prenajímateľa. Nezna-

mená to, že automaticky 

musí zostať nájom bytu 

manželke s deťmi, ale je 

to pomerne zaužívaná a 

ustálená prax, ktorá sa vo 

všeobecnosti uplatňuje. 

Prirodzene, súd skúma 

konkrétnu situáciu a kon-

krétne pomery bývalých 

manželov a rozhoduje po 

vyhodnotení všetkých re-

levantných skutočností. 

Podobne ako v iných 

prípadoch odporúčam 

v prvom rade pokúsiť 

sa s manželom dospieť 

k obojstranne prijateľnej 

dohode. Je potrebné mu 

objasniť, že si nemôže 

osobovať právo pokračo-

vania vo výlučnom nájme 

bytu len z toho dôvodu, 

že bol nájomcom bytu 

už pred uzatvorením 

manželstva. Jeho postoj 

vychádza zo zjavne ne-

správneho právneho po-

súdenia situácie. Taktiež 

by si mal uvedomiť, že 

pri súdnom rozhodova-

ní môže nakoniec prísť 

o právo nájmu bytu. Ve-

rím, že sa Vám podarí 

nájsť dobré riešenie.

Bytové domy Bytové domy 

celý článok nájdete 
na bakurier.sk

Predseda SVB si za svoju činnosť 
odmenu zaslúži. Ale ako nájsť tie správne 

dôvody a správnu cestu na jej vyplatenie?

V 
každom bytovom 

dome, ktorý má na 

svoju správu zria-

dené spoločenstvo vlast-

níkov, je pozícia predsedu 

spoločenstva nepochyb-

ne významnou funkciou. 

V zmysle ust. § 7c ods. 2 

zákona č. 182/1993 Z. z. 

o vlastníctve bytov a neby-

tových priestorov (ďalej iba 

ako ,,BytZ“) mu totiž patrí 

právomoc rozhodovať 

o všetkých záležitostiach 

spoločenstva, ktoré nie sú 

BytZ, zmluvou o spoločen-

stve alebo stanovami spo-

ločenstva zverené inému 

orgánu spoločenstva.

Predseda ako štatutárny 

orgán spoločenstva má tak 

s ohľadom na vyššie uve-

dené zákonné ustanovenie 

v oblasti výkonu správy 

domu pomerne rozsiahle 

rozhodovacie a riadiace 

kompetencie. Málokto si 
však uvedomuje, že po-
zícia predsedu nie je len 
o rozhodovaní vo vzťa-
hu k otázkam správy 
v bytovom dome, ale je 
tiež spojená so širokým 
spektrom právnych po-
vinností uložených zá-
konom, zmluvou o spo-
ločenstve či stanovami 
spoločenstva vrátane 
zodpovednosti pred-
sedu za bezporuchový 
chod spoločenstva.
Predsedu spoločenstva 

možno vo všeobecnosti 

zadefi novať ako fyzickú 

osobu zvolenú vlastník-

mi bytov a nebytových 

priestorov v dome, ktorá 

je oprávnená konať v mene 

spoločenstva a riadiť jeho 

činnosť. Možnosť vykoná-

vania funkcie predsedu je 

tiež podmienená existen-

ciou vlastníckeho alebo 

spoluvlastníckeho práva 

aspoň k jednému bytu ale-

bo k nebytovému priestoru 

v dome a čistým výpisom 

z registra trestov – tzv. 

bezúhonnosťou.

Aké povinnosti má 
predseda spoločen-
stva?
Ako sme uviedli vyššie, po-

vinnosti predsedu možno 

v najvšeobecnejšej rovine 

rozdeliť na zákonné a tzv. 

dohodnuté, resp. zmluv-

né. Čo sa týka zákonných 

povinností predsedu, tie-

to sú predmetom úpra-

vy všeobecne záväzných 

právnych predpisov, pri-

čom nejde len o početné 

ustanovenia formulované 

v BytZ,  ale aj o množstvo 

povinností v zmysle oso-

bitných zákonov, napr. 

zákon č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi, 

zákona č. 321/2014 Z. z. 

o energetickej efektívnos-

ti, zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných úda-

jov atď. Tzv. dohodnuté 

alebo zmluvné povinnosti 

predsedu spoločenstvá sú 

tie, ktoré mu uloží zhro-

maždenie vlastníkov a ako 

také sú spravidla obsahom 

zmluvy o spoločenstve, 

prípadne aj stanov spolo-

čenstva.

Jednotlivé povinnosti 

predsedu pritom ani zďa-

leka nie sú jednoduchými 

činnosťami. Naopak, aby 

ich predseda mohol riad-

ne a zodpovedne vykoná-

vať, musí mať prehlaď tak 

v daňovej, ako aj v právnej, 

ekonomickej, účtovnej, 

technickej či inej agende. 

Optimálny predseda by 

mal taktiež oplývať ko-

munikačnými a mana-

žérskymi zručnosťami, či 

schopnosťou riešiť krízové, 

konfl iktné a mimoriadne 

situácie spojené s výkonom 

správy bytového domu.

Z čoho uhrádzať ná-
klady na vzdelávanie a 
členské v ZLSBD?
Kde má však takéto vedo-

mosti získať novozvolený 

predseda, ktorému bolo 

odovzdané predsedníc-

tvo bez akéhokoľvek vy-

svetlenia či zaučenia? Má 

si hradiť školenia, kurzy 

a prednášky zo svojich 

vlastných fi nančných pro-

striedkov? Máme totiž za 

to, že predseda vykoná-

va svoju funkciu predo-

všetkým pre samotných 

vlastníkov, ktorí sú takto 

oslobodení od povinnosti 

zabezpečenia správy iným 

spôsobom (prostredníc-

tvom správcu ako tretie-

ho nezávislého subjektu) 

a tiež aj od poplatku za vý-

kon externej správy domu. 

Vzdelanosť a všeobecný 

odborný prehľad predsedu 

zároveň spravidla zabez-

pečia aj právne a fakticky 

vyhovujúcu správu spoloč-

ného majetku vlastníkov.

Fond prevádzky, údržby 
a opráv má presne ur-
čený rámec, na ktorý 
je možné ho použiť. 
Ide o ustanovenie § 10 
ods. 3 BytZ, v zmysle 
ktorého nie je možné 
tieto náklady hradiť z 
fondu, preto odporúča-
me uhrádzať poplatok 
za výkon správy, ktorý 
v prípade SVB predsta-
vuje skupinu príjmov, 
z ktorých je možné 
hradiť bežnú réžiu 
SVB a teda aj nákla-
dy na vzdelávanie ako 
predsedu, tak aj čle-
nov rady. Rovnako je 
možné z tohto príjmu 
SVB hradiť napr. člen-
ský príspevok v našom 
združení. Ak sa poplatok 

na výkon správy spoločen-

stva vlastníkmi nehradí, 

resp. sa nerozhodli podľa 

§ 14b ods. 1 písm. d) na 

jeho hradení, je čerpanie 

prostriedkov určených na 

vzdelávacie predsedu, na 

réžiu chodu SVB a prípad-

ne aj na členské príspevky 

v združení, hradiť na zákla-

de rozhodnutia vlastníkov, 

ktoré sa vyúčtujú v ročnom 

vyúčtovaní. Odporúčame 

však tak uskutočniť až po 

predchádzajúcej dohode 

so samotnými vlastníkmi, 

kde sa určí rozpočet na ta-

kéto aktivity. Optimálnym 

riešením je tiež úprava 

predmetných záležitostí 

priamo v Zmluve o spolo-

čenstve.

Z praxe fungovania spolo-

čenstiev je nám tiež zná-

me, že ,,písané“ povinnosti 

predsedu predstavujú iba 

zlomok z činností...

JUDr. Mgr. Marek Perdík 

a Miroslav Rešeta, ZLSBD

Rudolf Kusý: Ušetrené náklady 
na elektrinu pomôžu školám

N
ie je tajomstvom, 

že pandémia vý-

razne zasiahla 

všetky oblasti, samosprá-

vy nevynímajúc. Jedným 

z negatívnych dopadov 

sú výpadky v komunál-

nych rozpočtoch, ktoré sa 

v bratislavských mestských 

častiach pohybujú v zväč-

ša v desiatkach tisíc eur. 

Prirodzene tak museli byť 

odložené viaceré rozvojové 

zámery, či investičné pro-

jekty na úrovni samospráv.

Samosprávy sú preto nú-

tené hľadať ešte intenzív-

nejšie možné fi nančné re-

zervy. Na miestnom úrade 

v bratislavskom Novom 

Meste pristúpili už v mi-

nulom roku k opatreniam, 

ktoré vedia zefektívniť 

vynakladané prostriedky 

mestskej časti vo viacerých 

oblastiach – a tým pádom 

sa ušetrené fi nancie dajú 

použiť tam, kde najviac 

chýbajú.

Jedným z ostatných a urči-

te nie posledným projek-

tom, do ktorého mestská 

časť išla na jar tohto roka, 

bolo hĺbkové prehodnote-

nie nákladov za elektrinu, 

konkrétne distribučných 

poplatkov za samotné od-

berné miesta. "Inšpirovali 

sme sa už desiatkami miest 

po celom Slovensku, ktoré 

do podobného projektu išli 

a sme radi, že ročné ná-

klady na elektrinu vieme 

veľmi jednoduchým spôso-

bom skresať o takmer 9-ti-

síc eur ročne," uviedol sta-

rosta MČ Bratislava-Nové 

Mesto Rudolf Kusý.

Prevažná časť úspory vziš-

la z optimalizácie základ-

ných a materských škôl 

v správe MČ, aj preto pod-

ľa starostu Kusého ušetre-

né náklady zostanú v novo-

mestskom školstve, kde sú 

najviac potrebné.

(red)



strana 8 Rozvoj mesta 06 l 2021

Kam sa posunula cyklodoprava v Bratislavskom kraji?
(Dokončenie zo str. 1)

Vybudovaná trasa však 

poteší aj cykloturistov 

pri spoznávaní okolitého 

kraja. Cyklotrasu lemuje 

Rybník Viničné. Je obklo-

pený  prírodou a v budúc-

nosti tu vyrastie oddycho-

vá zóna, kde sa bude dať 

občerstviť a nabrať sily do 

ďalších kilometrov.

Cyklotrasa Sloven-
ský Grob – Viničné: 
195 122,93 EUR; 
0,98 km
Cyklotrasa Viničné 
– Slovenský Grob: 
– 388 378,57 EUR; 
1,83 km

Bezpečné a ekologické 

cestovanie za prácou má 

umožniť aj cyklotrasa „pri-

bližujúca“ dve susedné 

obce, tento krát na Záhorí. 

Malé Leváre s Veľkými 
Levármi spája trasa cez 

lokalitu „Jehličky“. Násled-

ne prepojí Veľké Leváre 

so železničnou stanicou 

zmodernizovaným a roz-

šíreným združeným chod-

níkom pre peších a cyklis-

tov. Súčasťou cyklotrasy 

má byť aj krytý cyklostojan 

s kapacitou viac ako 100 

bicyklov umiestnený pri 

železničnej stanici. Túto 

trasu už testujú rodičia s 

deťmi či miestni inlineri na 

kolieskových korčuliach.

Cyklotrasa Malé Le-
váre – Veľké Leváre: 
415 321,75 EUR; 
3,313 km 

Do tretice spomenieme 

cyklodopravné spojenie  

Studené – Most pri Bra-

tislave, ktoré vzniklo ako 

súčasť Podunajskej cyklo-

dopravnej trasy. Cyklistic-

ká cestička je dlhá 1,78 km. 

Spája miestnu časť s cen-

trom obce a uľahčuje tak 

obyvateľom dochádzať do 

práce v obci či prestúpiť na 

spoje hromadnej dopravy.

Studené – Most 
pri Bratislave: 459 
356,75 EUR; 1,78 km

Budúcnosť cyklodo-
pravy v kraji: 
VYSOMARCH aj nová 
Vinohradnícka cyklis-
tická trasa
Bratislavská župa nedávno 

predstavila aktualizovanú 

koncepciu cyklodopravy. 

Dokument má refl ektovať 

nielen na nové programo-

vé obdobie 2021 – 2027, 

ale zároveň navrhuje pre-

pojenie miest a  obcí na 

územia s vysokou mierou 

pracovných príležitosti 

a strategické prestupové 

terminály hromadnej do-

pravy. „Jedným z hlavných 

cieľov tohto dokumentu 

je dosiahnuť maximálnu 

integráciu cyklistickej do-

pravy s ostatnou verejnou 

dopravou, ktorá bude viesť 

k zníženiu podielu využíva-

nia automobilovej dopravy 

v prospech cyklistickej do-

pravy,“ uvádza Bratislavský 

samosprávny kraj. Pozreli 

sme sa teda na to aké kon-

krétne riešenia v cyklodo-

prave ponúka.

Prepojenie SENECKA 
a  PEZINSKA
Príkladom snahy o skĺbe-

nie cyklodopravy s verej-

nou dopravou je navrh-

nutá cyklodopravná trasa 

Senec – priemyselný 
park Senec – Pezinok.
Projektom sa prepoja dve 

susediace okresné mestá 

a vybuduje cyklistická in-

fraštruktúra pre cyklistov 

dochádzajúcich za prácou 

do Priemyselného parku 

Senec. V Pezinku a Senci sa 

podľa koncepcie bude cyk-

lotrasa napájať na Integ-

rovaný dopravný systém 

a navrhované, novovznik-

nuté cyklotrasy. Samot-

ná realizácia by mala byť 

hotová do konca roka 
2025.

Spoznávanie vinohrad-
níckych skvostov
Ďalším pripravovaným 

projektom je Vinohrad-
nícka dopravná cyklis-
tická trasa. Jej realizácia 

je v prvej etape naplánova-

ná v úseku Svätý Jur – Pe-

zinok, železničná stanica. 

Trasa má prepojiť tradič-

né vinohradnícke a histo-

ricky zaujímavé územia 

v podhorí Malých Karpát 

s Bratislavou. Začínať bude 

vo Svätom Juri, následne 

prechádza mestom Pe-

zinok, obcou Vinosady, 

mestom Modra, obcou 

Dubová, katastrálnym úze-

mím Píla a obcami Častá a 

Doľany. Dokončenie prvej 

etapy (Svätý Jur-Pezinok) 

sa predpokladá do polo-
vice roka 2026.

Ďalšia cyklobrána do 
Rakúska
Spojením názvov obcí Vy-
soká pri Morave a Mar-
chegg vznikol projekt 

Vysomarch. Ten sľubuje 

fanúšikom dvojkolesovej 

dopravy ďalšie možnosti  

cykloturistiky v prihranič-

nej oblasti. Ide o výstavbu 

nového cyklomostu cez 

rieku Morava. Bude mať 

dĺžku 270 metrov a šírku 

4 metre s konštrukciou za-

vesenou na oceľových pi-

lieroch. Dobrou správou 
je, že  prví cyklisti sa 
po Cyklolávke Vysoká 
pri Morave – Marchegg 
budú môcť previezť už 

v prvej polovici roku 
2022.

Dlhoočakávaný projekt 
cyklolávky ponad že-
leznicu
Bratislavčanov žijúcich 

v lokalitách Lamač 
a Dúbravka by mohol po 

niekoľkoročných prípra-

vách potešiť dlhoočakáva-

ný projekt cyklolávky. Ide 

o významnú infraštruktú-

ru v oblasti alternatívnej 

dopravy a prepojenia Dú-

bravky s okolitými mest-

skými časťami. Bicyklom 

sa tak miestni obyvatelia 

budú vedieť ľahšie dopraviť 

do zamestnania, napríklad 

do Volkswagenu. Samotná 

cyklolávka ponad železni-

cu bude riešená  ako oboj-

smerný pruh pre peších  

a  pruh pre cyklistov, mala 

by  mať dĺžku 60 metrov 

a šírku 4 metre. Lávka by 

mala uniesť aj jedno vo-

zidlo v prípade potreby 

– sanitku alebo hasičov. 

Projektovú prípravu za-

bezpečujú mestské časti, 

samotná realizácia bude 

prebiehať pod záštitou 

Bratislavského samospráv-

neho kraja. V budúcom 
roku sa plánuje na ten-
to projekt preinvesto-
vať 900 000 EUR.

Jana Pohanková

(vizualizácia BSK)

Pravý breh Dunaja každé leto žil, 
no už druhú sezónu zíva prázdnotou a pustne
(Dokončenie zo str. 1)

Aktuálne to ale vyzerá tak, 

že ešte ani leto 2021 si na 

bývalej Magio pláži neuži-

jeme a nie je isté ani to, či 

sa tak stane v roku 2022. „V 

roku 2021 bude vyhlásená 

súťaž na krajinársko-archi-

tektonickú štúdiu.

Sad Janka Kráľa je národ-

ná kultúrna pamiatka, 

obnova musí prebiehať v 

spolupráci s Krajským pa-

miatkovým úradom,“ znela 

odpoveď hovorkyne ma-

gistrátu na otázku, či sa 

obnova pravého brehu Du-

naja stihne aspoň v rámci 

súčasného volebného ob-

dobia. 

Odlišné predstavy pre-
vádzkovateľa a vedenia 
mesta  
Hlavným argumentom, 

prečo vlastne tak obľúbená 

letná atrakcia zanikla je, že 

prevádzkovateľ Magio plá-

že, teda spoločnosť Tele-

kom, s mestom nepredĺžila 

nájomnú zmluvu. Pozem-

ky na nábreží mali roky v 

prenájme a keď prišlo nové 

vedenie mesta s návrhom 

revitalizácie lokality v sú-

vislosti so sanáciou zelene 

v historickom Sade Janka 

Kráľa, s predstavami pre-

vádzkovateľa sa nestret-

li. „Dlho sme diskutovali 

o budúcej podobe pláže, 

usilovali sa nájsť možné 

spoločné riešenie aj s mož-

nosťou, že by pláž zostala 

ešte tento rok na pôvod-

nom mieste aj v pôvodnom 

rozsahu. Po starostlivom 

zvážení všetkých okolností 

sa Slovak Telekom rozho-

dol projekt Magio pláže už 

neorganizovať," reagoval 

pred vyše rokom hovorca 

hlavného mesta Peter Bub-

la. 

Dnešné argumenty sú zo 

strany magistrátu o po-

znanie uhladenejšie. „Dô-

vodom ukončenia Magio 

pláže v r. 2020 bol fakt, 

že fi rme Telekom skončil 

zmluvný vzťah s mestom 

Bratislava, kedy sa spoloč-

nosť rozhodla v projekte 

Magio pláže ďalej nepokra-

čovať. Rozhodnutie Tele-

komu sme akceptovali,“ do-

zvedeli sme sa v súčasnosti 

od hovorkyne Rajčanovej, 

ktorá upresnila, že táto lo-

kalita je súčasťou národnej 

kultúrnej pamiatky Sad 

Janka Kráľa, preto bude 

súčasťou jej revitalizácie 

aj revitalizácia Tyršovho 

nábrežia pri tvorbe kulti-

vovanejšieho a bezpečnej-

šieho prostredia pre Brati-

slavčanky, Bratislavčanov a 

aj pre návštevníkov mesta. 

Mesto má záujem, aby v 

tomto priestore do budúc-

na vznikol jeden ucelený 

priestor určený na rekreá-

ciu v prírodnom parkovom 

prostredí, športové aktivity 

a v nejakej podobe aj kul-

túrno-spoločenské podu-

jatia.  

Toto leto to ešte nebu-
de... 
Inými slovami, v istej po-

dobe sa život na pravý 

breh Dunaja o pár rokov 

znovu vráti, no už nie v 

takej podobe, ako sme boli 

zvyknutí počas existencie 

Magio pláže, ktorú tvorila 

pešia zóna, pieskové pláže, 

bazény, ihriská a množstvo 

stánkov s občerstvením. 

No a kedy presne to bude, 

sa zatiaľ možno iba do-

mnievať. 

(bak, foto BK)

Plánované prepojenie Dúbravky a Lamača.
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Na Panenskej ulici ubudne parkovanie a pribudne zeleň
Ak vás už teraz 

dokážu nahne-
vať nedostatoč-

né parkovacie kapa-
city v Starom Meste, 
tak vedzte, že situáciu 
neuľahčí jednak ce-
lomestská parkova-
cia politika, ktorá by 
mala byť spustená od 
októbra a zároveň ani 
aktuálna revitalizácia 

Panenskej a okolitých 
ulíc. V lokalite pribud-
ne zeleň, aby sa ulice 
mohli stať miestom 
pre spoločenské akti-
vity.
Podľa vedenia Starého 
Mesta žijú na Panenskej 
ulici a v jej priľahlom oko-
lí prevažne obyvatelia, 
ktorí automobil nevlast-

nia. Preto sú ich priori-
ty inde a oveľa viac, ako 
možnosť parkovať pred 
svojim domom, by oce-
nili zelenšie tienisté ulice 
s možnosťou trávenia voľ-
nočasových aktivít práve 
v ich prostredí. Z toho 
dôvodu už v roku 2017 
vznikla iniciatíva, ktorá 
sa snažila presadiť zme-
nu Panenskej a jej okolia 

tak vizuálne, ako aj svojou 
funkcionalitou. 

Prvé zmeny už na je-
seň  
Ešte v roku 2019 bol sta-
romestskými poslanca-
mi schválený manuál, ku 
ktorému dospelo vedenie 
mestskej časti v spoluprá-
ci s miestnymi obyvateľ-

mi. Na základe tohto do-
kumentu už v dohľadnej 
dobe zmenia Panenská 
a okolité ulice svoju tvár 
veľmi výrazne. „Začne-
me revitalizáciou Sofe-
rových schodov, ktoré 
spájajú Zámockú a Svo-
radovu ulicu a revitalizá-
ciou Konventnej ulice vý-
chod na jeseň tohto roka,“ 
priblížil hovorca Starého 

Mesta s tým, že fi nančné 
prostriedky na realizá-
ciu projektu sú vyčlene-
né, rozpočet schválili aj 
staromestskí poslanci 
a zhotoviteľ je vysúťažený. 
Projekt sa bude musieť 
pre svoju náročnosť rea-
lizovať na etapy, aby bol 
čo najmenej obmedzený 
komfort bývania obyva-

teľov zóny a aby zároveň 
nebola obmedzená do-
prava v oblasti.  

Dostanú to, o čo si 
sami požiadali 
To, aké nové funkcie, 
mimo súčasného preva-
žujúceho parkovania, by 
mali Panenská a jej oko-
lie spĺňať, si tamojší oby-
vatelia presadili počas 

procesu zisťovania po-
trieb, ktorý prebehol ešte 
v roku 2018. V rámci 
neho sa zhodli na tom, že 
v lokalite prevláda chô-
dza ako každodenný spô-
sob mobility a že intenzi-
ta automobilovej dopravy 
je vnímaná skôr ako ne-
gatívum na úkor dobrého 
života v oblasti. Navyše, 

ulice sú prevažne suché 
a prašné, čo sa odzrkadľu-
je aj na ovzduší a pri prí-
valových dažďoch, kedy 
voda zostáva stáť. A tak 
už čoskoro pribudne na 
Panenskej a neďalekých 
uliciach množstvo zelene, 
oddychových zón, no-
vého mobiliáru a plôch, 
kde viac autá neprejdú či 
nezaparkujú. „Obyvatelia 
získajú príjemné zrevita-
lizované prostredie v blíz-
kosti svojho domu na re-
alizovanie komunitných 
a spoločenských akcií, 
ktoré už aj teraz v lokalite 
organizuje niekoľko ob-
čianskych združení a ko-
munít. Napríklad OZ 
Punkt či evanjelický zbor, 
ktorý vedie pani farárka 
Anna Polcková,“ doplnil 
Matej Števove zo Starého 
Mesta. 

Zachránia situáciu ga-
ráže na „Kolárku“?
A tak sa s revitalizáciou 
obľúbenej časti Starého 
Mesta naskytá otázka – 
ako plánuje mesto riešiť 
ubúdajúce parkovacie 
plochy na úkor zelene, 
ktorej je stále málo a jej 
pribúdanie by malo byť 
našim celospoločenským 
záujmom. Praha problém 

vyriešila budovaním par-
kovacích domov, no na 
tie, bohužiaľ, Staré Mesto 
nemá ani pozemky, ani 
fi nančné prostriedky. „Si-
tuáciu komplikuje aj to, 
že Staré Mesto je veľmi 
husto zastavané a v po-
rovnaní s Prahou aj oveľa 
menšie, takže priestorové 
možnosti budovať par-
kovacie domy sú značne 
obmedzené,“ upresnil 
hovorca MČ Bratislava - 
Staré Mesto. V súčasnosti 
je pritom aktuálne jediné 
možné čiastkové riešenie 
problému v podobe pro-
jektu podzemných garáží 
na Kolárovom námes-
tí. O tom ale rozhoduje 
ňom magistrát, pričom 
ide o PPP projekt pod-
zemného parkovacieho 
domu s 296 parkovací-
mi miestami pod Kollá-
rovým námestím, ktorý 
developer predstavil ešte 
v roku 2009 a právoplatné 
územné rozhodnutie zís-
kal v apríli 2017. 

foto a návrhy:
VIZUALIZÁCIA: autor 
návrhu Ľudovít Urban - 
ateliér URBAN, kresby: 

Betty Laurincova

Nájsť zabudnuté náhrobné kamene 
z 18. storočia v takom počte, je unikát
P

red pár týždňami do-

šlo v Starom Meste 

k jedinečnému nále-

zu. Na ortodoxnom židov-

skom cintoríne boli obja-

vené stovky historických 

náhrobných kameňov, 

ktoré pochádzajú z takzva-

ného staronového židov-

ského cintorína pri tunely 

pod hradným vrchom. Ako 

je možné, že sa náhrobky 

z osemnásteho storočia za-

chovali do dnešných čias 

a aký osud ich čaká, nám 

priblížil MUDr. Tomáš 
Stern, predseda Židov-

skej náboženskej obce 

v Bratislave. 

Počas uplynulých týž-
dňov došlo k unikátne-
mu nálezu historických 
náhrobných kameňov 
v priestoroch ortodox-
ného židovského cin-
torínu v Bratislave. Ako 
dlho ste na tomto obja-
ve pracovali? 
Tento projekt som chcel 

realizovať už zhruba pred 

tridsiatimi rokmi. V de-

väťdesiatych rokoch, kedy 

mi na cintoríne náhrobky 

pod nánosmi ukázal jeden 

z preživších holokaustu, 

ktorý patril medzi tých 

ľudí, ktorí boli nútene na-

sadení pri asanácii sta-

ronového cintorína v ro-

koch 1942-1944. Projekt 

dôkladného prieskumu 

a následnej záchrany bol 

a aj stále je fi nančne a logis-

ticky náročný. Preto mala 

prioritu rekonštrukcia pô-

vodného areálu cintorína, 

ktorý verejnosť pozná ako 

Pamätník Chatama Sofera. 

Bratislava teda mala 
dva cintoríny – starší 
a novší a aktuálne ná-
jdené náhrobné kame-
ne pochádzajú z toho 
pôvodného? 
Pôvodný staronový cinto-

rín bol založený v závere 

sedemnásteho storočia, 

a tam sa pochovávalo do 

roku 1847. Potom sa začalo 

pochovávať na novom cin-

toríne na dnešnej Žižkovej 

ulici, ktorý je známy ako 

ortodoxný cintorín, kde 

sa pochováva do dnešné-

ho dňa. V rokoch 1942 až 

1944 došlo pri výstavbe tu-

nela k asanovaniu väčšiny 

toho staronového cintorí-

nu, s výnimkou plochy, kde 

sa nachádzalo 23 hrobov 

najvýznamnejších rabín-

skych osobností a medzi 

nimi aj hrob Chatama So-

fera. Táto časť, ktorá sa 

dnes nachádza pod zemou, 

zostala nedotknutá, lebo 

bola preklenutá výstav-

bou novej vozovky. Okrem 

týchto dvoch cintorínov sa 

v Bratislave nachádza ešte 

takzvaný neologický cin-

torín na Karloveskej ulici, 

ktorý bol založený v roku 

1873 rovnomennou, refor-

mnou židovskou obcou. Aj 

tu sa pochovavá dodnes. Aj 

iné mestské časti majú ži-

dovské pohrebiská, respek-

tíve ich zvyšky, ktoré sa na-

priek devastácii dochovali. 

Tie sa už ale na pohreby 

nevyužívajú.

Na tomto staronovom 
cintoríne boli v minu-
losti pochovávaní všet-
ci príslušníci Židovskej 
obce alebo iba jej vý-
znamní predstavitelia? 
V uvedenom období to bol 

jediný židovský cintorín 

vo vtedajšom Prešporku. 

V stredoveku, pred vypo-

vedaním Židov z mesta 

v roku 1526, sa v meste na-

chádzal ešte starší cintorín, 

ktorého presné miesto ale 

nepoznáme. Po vyhnaní 

z mesta sa Židia postupne 

usadili na hradnom kop-

ci, ktorý vtedy patril pod 

správu grófskej rodiny 

Pálff yovcov. Spolu s kľú-

čovými inštitúciami novo-

vzniknutej komunity, bol 

založený v závere sedem-

násteho storočia aj tento 

cintorín. Tam sa pochová-

vali všetci členovia židov-

skej komunity vtedajšieho 

Prešporku, ale aj širšieho 

okolia. 

Ako je vôbec možné, že 
sa takéto staré náhrob-
né kamene zachovali 
do dnešného dňa? 
Tieto náhrobné kame-

ne, ktoré boli v roku 1942 

až 1944 odstránené, boli 

spolu s pozostatkami tej 

časti cintorína, ktorá bola 

asanovaná, prenesené na 

ortodoxný cintorín. O po-

zostatkoch sa teda samo-

zrejme vedelo, keďže tieto 

boli pochované v označe-

nom masovom hrobe. Ale 

na náhrobné kamene sa 

viac-menej zabudlo. Na-

vyše, v nasledujúcich de-

saťročiach boli prerastené 

invazívnymi drevinami... 

Veronika Trojanová

(foto BSK)

Cintorín pochádza zo 17-teho storočia. 

Najstarší náhrobný kameň spomedzi novoobjavených 

je však z roku 1700. Predstavitelia ŽNO dúfajú, 

že sa môžu časom objaviť aj staršie.

celý článok nájdete 
na bakurier.sk
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Stojí na pevných 
základoch

Wellness pre klímu

Survival

Priestor je len základ

Novinky

Škoda Fabia  vy-
užíva to najlep-
šie z koncernu VW 

v danej triede.
Prvá generácia Fabie 

pred 22 rokmi bola svojim 

spôsobom experimentálna. 

Bola totiž postavená na no-

vej podlahovej platforme, 

ktorú v rámci koncernu do-

stala ako prvá, ešte pred kon-

cernovými súrodencami. 

Štvrtá generácia Fabie stojí 

na platforme MQB A0, kto-

rú už súrodenci používajú 

niekoľko rokov. Všetky det-

ské choroby sú teda vychyta-

né. Fabia prvýkrát v histórii 

Raz za rok by ste ma-
li vy isti  klimatizá-
ciu svojho auta.

Leto začína, horúce dni 

sú konečne tu, je najvyšší čas 

vyčistiť klimatizáciu svojho 

auta. Prvoradá je pravidel-

ná výmena peľového fi ltra, 

ktorý zachytáva prachové 

a peľové čiastočky. Okrem 

toho však treba venovať po-

zornosť dezinfekcii systému 

klimatizácie. Vo výparní-

ku, kde sa kondenzuje voda 

sa totiž s obľubou zhromaž-

ďujú baktérie, ktoré potom 

cez výduchy klimatizácie 

prenikajú do kabíny. Je dôle-

žité si uvedomiť, že bakté-

Mitsubishi L200 
vo verzii Moun-
tain Sherpa zdolá 

takmer všetko.
Terénne pick -upy čas-

to iba vytvárajú imidž svoj-

však nižšia o 8 mm, auto pô-

sobí športovejšie. Z podlaho-

vej platformy MQB A0 plynie 

možnosť použitia všetkých 

bezpečnostných a asistenč-

ných systémov, ktoré ma-

jú v danej triede súrodenci. 

Na pohon slúžia trojvalco-

vé motory 1,0 MPI a 1,0 TSI, 

Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku

mu majiteľovi a skutočný 

off  -road nikdy v živote neza-

žijú. L200 vo verzii Mountain 

Sherpa je skutočný „survival“, 

teda ten, kto prežije všetko – 

aj ten najtvrdší terén. Zač-

nem tým, že má o 5 cm zvý-

šený podvozok s upravenými 

pružinami a  tlmičmi Old-

man EMU, terénne pneuma-

Yaris Cross
Toyota Yaris Cross 

sa na Yarisa vô-

bec nepodobá, má 

crossoverový dizajn 

s vyššou svetlou výškou, ochranu prahov dverí a lemov blatní-

kov atď. K dispozícii bude s piatimi verziami výbavy, benzíno-

vým motorom a hybridným pohonom a v ponuke je aj verzia 

s pohonom všetkých štyroch kolies. To sa v tejto triede cros-

soverov tak ľahko nevidí. Pohon 4×4 navyše poskytuje mož-

nosť voľby režimov Trail a Snow.

Oživený úspech
Volkswagen Polo po štyroch rokoch prichádza v inovovanej 

verzii. Okrem iného dostal LED svetlá, digitálny prístrojový 

štít a nové infotainmen-

tové systémy. K dis-

pozícii bude aj mo-

tor na zemným plyn 

1,0 TGI s výko-

nom 66 kW.

Len 300 kusov
Apline A 110 je skvelé športové auto, má správne rozme-

ry, akurátny motor (1,8 Turbo), pohon zadných kolies, níz-

ku hmotnosť, ideálne rozloženie hmotnosti na nápravy atď. 

Alpine teraz uvádza špeciálnu edíciu Légende GT, ktoré 

oživuje históriu pôvodného 

legendárneho mo-

delu. Francú-

zi vyrobia iba 

300 exemplá-

rov  te j to 

edície.

rie môžu spôsobovať rôzne 

zdravotné problémy, najmä 

pre citlivých ľudí. Pri čiste-

ní klimatizácie sa spoľahni-

te na odborné servisy, ktoré 

majú na to špeciálne zaria-

denia. Voľne dostupné spre-

je, ktoré aplikujete do výdu-

chov klimatizácie nemajú 

dostatočnú účinnosť. V od-

bornom servise vám navyše 

skontrolujú tesnosť celej kli-

matizačnej sústavy a doplnia 

alebo vymenia chladivo. Do-

dávam, že chladivo má záro-

veň funkciu mazania kom-

presora, preto je dôležité, 

aby ho bolo dostatok a aby 

bolo v dobrej kondícii.

presiahla symbolickú dĺžku 

4 metre – a nie o málo, meria 

4 108 mm. Narástla aj do šír-

ky – na 1 780 mm a rázvo-

rom osí náprav 2 564 preko-

náva prvú generáciu Octavie 

o 52 mm. Priestor v kabíne 

je teda skutočne veľkorysí. 

Výška karosérie je 

auto testovali s dvojlitrovým 

turbodieselovým motorom 

s výkonom 136 kW (180 k) 

v kombinácii so šesťstupňo-

vou automatickou prevodov-

kou, ktoré sú skvelým spo-

ločníkom na každodenných 

cestách aj pri dlhých výletoch.

ale v ponuke je aj štvorvalec 

1,5 TSI. Výkonové pole po-

krýva 48 – 110 kW. Diesel 

v ponuke nie je a nateraz ani 

mild -hybrid. Niektoré mo-

tory môžete mať s DSG pre-

vodovkou a prvýkrát v histó-

rii Fabie môžete mať aj pádla 

prevodovky pod volantom.

Ford Tourneo Cus-
tom Active to s ak-
tívnym životným 

štýlom myslí vážne.
Verzia Active má dvoj-

farebné lakovanie, posuv-

né dvere na oboch stranách, 

predĺžené nástupné schodí-

ky, osvetlenie nástupných pra-

hov, tmavé okná od B -stĺpika 

smerom dozadu, otvárateľné 

okienka v posuvných oknách 

a strešné lyžiny. Ešte dôleži-

tejšie však je, že má v druhom 

aj treťom rade tri samostatné 

tiky Nokian Rockproof 

a motor dýcha cez šnorchel, 

v prípade potreby mu zo šla-

mastiky pomôže navijak. Sa-

mozrejmosťou sú všetky tri 

uzávierky diferenciálov – za-

dného, medzinápravového aj 

predného. Auto má vstava-

ný kompresor na úpravu tla-

ku vzduchu v pneumatikách, 

spodok karosérie aj prahy 

dverí sú chránené oceľovými 

prvkami, na streche je svetel-

ná rampa. Na korbe je výsuv-

ný stolík, ktorý vám výrazne 

uľahčí nakladanie ulovenej 

zveri na korbu. 

sedadlá. To zabezpečuje ma-

ximálnu variabilitu, aktívny 

život má totiž mnoho tvárí. 

Každé sedadlo má nastaviteľ-

né operadlo, môžete operad-

lo sklopiť na sedadlo, celé se-

dadlo môžete vyklopiť dohora 

a v prípade potreby aj vybrať. 

Okrem toho môžete sedadlá 

v druhom rade otočiť do pro-

tismeru jazdy a vytvoriť kon-

ferenčné sedenie. Verzia Ac-

tive má navyše prídavné 

kúrenie pre zadnú časť kabíny 

a tiež niekoľko USB konekto-

rov vzadu. My sme 

facebook | automagazin.sk instagram | automagazin.skyoutube | Auto magazínautomagazin.sk
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Daniel Dangl (46): "Komunálnu politiku sledujem, 
pretože ma trápia enviromentálne témy."
P

oznáte ho ako večne 

vysmiateho herca, 

moderátora či pro-

ducenta najsledovanej-

ších televíznych progra-

mov uplynulých rokov. 

Daniel Dangl má 

hlavu plnú nových nápa-

dov a rozpracované pro-

jekty, s ktorými chce prera-

ziť aj v zahraničí. Má toho 

veľa, a tak, aby všetko po-

stíhal, niekedy si za prácou 

zaletí lietadlom, ktoré sám 

riadi. 

Pôsobíte tak, že ste ne-
ustále v jednom kole. 
Ako sa v súčasnosti 
máte? 
No, mám pocit, že tých kôl 

je aj niekoľko súčasne. Čiže 

tak nejako rýchlo sa mám, 

ale dobre. 

Čomu všetkému sa po 
pracovnej stránke mo-
mentálne venujete? 
Toho je viac. Okrem re-

lácie Dvaja na jedného, 

ktorú aj spolumoderujem, 

pracujem na viacerých 

ďalších projektoch. Plus 

onedlho pribudne ďalšia 

relácia, s ktorou by sme sa 

asi vedeli dostať aj do za-

hraničia. Navyše pracujem 

na príprave dvoch veľkofi l-

mov. No a stále sa v Čes-

ku vysiela Partička a mám 

rozbehnuté aj iné biznisy. 

Ktoré pracovné zarade-
nie vás teda vystihuje 
najviac – herec, mode-
rátor, režisér, produ-
cent? 
Stále som herec, pretože 

to je odbor, ktorý som vy-

študoval. No už som asi 

sedem rokov nič nehral 

a skôr zastávam názor, 

že sú oveľa talentovanejší 

ľudia, ktorí sa na herec-

tvo hodia viac než ja. Ja sa 

skôr vnímam ako kreatí-

vec. Ako ten, kto v pozadí 

vymýšľa čo a ako robiť. 

Diváci vás momen-
tálne vidia vďaka 
relácii Dvaja na 
jedného, no asi nie 
každý vie, že stojí-
te aj za programom 
Boris a Brambor.  
To je fakt a som rád, 

že sa pýtate na tento pro-

jekt, pretože 

z neho mám 

ú p r i m n ú 

radosť. To 

je presne 

taký ten 

e x p e r i -

m e n t á l -

ny typ 

programu, ktorý si musí 

nájsť svojho diváka. 

Chalani mali svoj pod-

cast a ten patril medzi 

najobľúbenejšie, a 

tak sme si povedali, 

že by sme ho mohli 

posunúť o úroveň 

vyššie. 

V čom 
ste vi-
d e l i 
poten-
c i á l 
t e j t o 
r e l á -
c i e , 
k e ď 
ste sa 
do nej 

autorsky 
pustili? 
Mňa na nej 

baví to, že 

c h a l a n i 

nie sú, 

obrazne 

p o v e -

d a n é , 

t y -

pickí 

m o -

d e -

rátori. A preto sa svojich 

hostí často pýtajú veci 

na rovinu. Bez okolkov. 

Zväčša aj to, čo by sa kla-

sický moderátor nespýtal, 

pretože by na to možno 

nemal odvahu. No a vďa-

ka tomu sa divák napokon 

od ich respondentov do-

zvie veci, ktoré by inak 

zrejme ani nepriznali. 

Keď sme pri práci, tak 
na začiatku roka ste sa 
vyjadrili v tom zmysle, 
že pracovne plánujete 
dlhodobejší odchod zo 
Slovenska do Ameri-
ky. Tento presun už sa 
udial, alebo ešte len prí-
de? 
To je pravda. Aj som bol 

a aj sa znovu chystám 

do Ameriky. Čaká ma ob-

dobie, kedy sa budem ne-

jakým spôsobom presúvať 

hore – dole. Budem tráviť 

čas aj tu a aj tam. Ale keďže 

ide o pracovnú záležitosť, 

tak k tomu zatiaľ nepoviem 

viac. 

O vás je známe, že 
máte hobby v podobe 

lietania. Venujete sa mu 
stále? 
Lietaniu sa snažím venovať 

stále, pretože pri tomto ko-

níčku sa ani nedá dlhší čas 

nelietať. To nie je ako s jaz-

dou na aute, kde si môžete 

aj pol roka nesadnúť za vo-

lant. Tu musím v určitých 

intervaloch udržiavať svo-

jej letecké oprávnenie, aby 

som mohol lietať.

Keďže ste v tom jed-
nom pracovnom kolo-
toči, znamená to, že si 
viete zaletieť napríklad 
aj na pracovnú schôd-
zku? 
Áno, robievam to. Ono je 

to veľmi praktické, pretože 

si viem hocikedy zaletieť 

kam chcem alebo potre-

bujem. Napríklad aj na to 

pracovné stretnutie a člo-

vek si spojí príjemné s uži-

točným. 

Veronika Trojanová

(zdroj foto - Markíza)
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Posledná šanca pre račianske a vajnorské vinice?
(Dokončenie zo str. 1)

O čom svedčia práve vi-

nohrady neraz končiace 

ako skládky odpadu alebo 

lukratívne pozemky na vý-

stavbu. 

Názov Vajnory vychádza 

z nemeckého pomenova-

nia obce „Weinern“, písom-

ne doloženého už v roku 

1307. V minulosti vinohra-

dy slúžili ako zdroj obživy 

pre celé rodiny. Neskôr 

prešli do rúk štátu, aby sa 

napokon dostali späť do 

rúk jednotlivcov. Mno-

hí však medzitým vzťah 

k pôde a k vinohradníctvu 

stratili. A tak ich záchrana 

leží na pleciach zanieten-

cov prípadne tých, ktorí 

oprášili rodinnú tradíciu 

a pustili sa znova do nároč-

nej práce. 

Posledná šanca 
Staršie spolky chytajú 

druhý dych a vznikajú 

nové. Koncom minulého 

roka vznikol vo Vajnoroch 

vinohradnícky spolok, 

ktorý chce nadviazať na 

miestnu tradíciu a pomôcť 

vlastníkom vinohradov, 

tak aby sa pokračovalo 

v ich obhospodarovaní. 

„Je to posledná šanca za-

chrániť tieto rodiace vinice 

a zabrániť ich likvidácii,“

povedal Juraj Ondruška, 

jeden z iniciátorov založe-

nia spolku.

Členovia spolku sú znepo-

kojení a hovoria, že aktu-

álni vlastníci vinohradov 

sa dostali do neľahkej situ-

ácie. Väčšina vinohradov  

bola v správe tamojšie-

ho poľnohospodárskeho 

družstva a tá im bola vrá-

tená „v nie veľmi utešenom 

stave,“ konštatujú členovia 

spolku.

Navyše efektívnemu ob-

hospodarovaniu jednot-

livých viníc bráni fakt, že 

vinohrady sú v prevažnej 

miere umiestnené naprieč 

geometrickému rozdeleniu 

jednotlivých parciel, spra-

vidla vlastnenými desiat-

kami, niekedy až stovkami 

vlastníkov.

„Aj pri najlepšej vôli prav-

depodobne nie je možné 

znovu prenajať do správy 

ucelené vinice, ktoré sa do-

stali do správy pôvodných 

majiteľov v pôvodnej, čiast-

kovej podobe menších par-

ciel. Na tento problém sme 

dlhodobo upozorňovali. 

Oslovili sme samosprávu, 

aby pomohla túto neľahkú 

situáciu riešiť. Pomoci sme 

sa nedočkali,“ vysvetľujú 

miestni aktivisti .  

Mestská časť Vajnory re-

aguje, že sa jedná o vino-

hrady na súkromných po-

zemkoch a vzťah tretích 

strán „a reálne ani nemá 

vlastnícky, a teda ani zá-

konný nárok k týmto plo-

chám“. Zákonný nástroj, 

ktorý v tejto otázke má, 

je regulácia prostredníc-

tvom územného plánu. „V 

tomto ohľade sme striktní 

a postupujeme v záujme 

zachovania súčasnej funk-

cie, teda zachovania vino-

hradov ako takých. Samo-

zrejme, snažíme sa rozvoju 

vinárstva a vinohradníctva 

pomáhať aj ďalšími spô-

sobmi,“ uvádza v stanovis-

ku starosta mestskej časti 

Vajnory Michal Vlček.

Adoptuj si vinohrad
Vinohradnícky spolok tak 

svojpomocne pripravil 

metodiku, ako zachrániť 

a obrábať vinohrady 

s  komplikovanými vlast-

níckymi vzťahmi. Ich akti-

vita spája ľudí - vlastníkov 

vinohradov, ktorí majú zá-

ujem svoj vinohrad obrá-

bať či prenajať a ľudí, ktorí 

majú záujem si vinohrad 

„adoptovať“, s cieľom - za-

chrániť čo najväčšej plochy 

viníc. „Je pre nás obrov-

ským povzbudením, že si 

našu iniciatívu všímajú 

nielen vo Vajnoroch, ale aj 

v širokom okolí. Skupinky 

ľudí, ktorým sme pomohli 

v teréne identifi kovať ich 

vinice, ich začali svojpo-

mocne obhospodarovať. 

Ďalší obhospodarujú tie, 

čo sa im vďaka nám poda-

rilo "adoptovať". Na naše 

prekvapenie je práve tých, 

ktorí majú záujem vziať 

si vinohrad do prenájmu 

viacej, ako tých, ktorí by ho 

chceli prenajať, hoci ho ne-

obrábajú. Preto oslovujeme 

touto formou širší okruh 

majiteľov viníc. Veľa ľudí 

nám dobrovoľne pomáha v 

záchrane komunitných vi-

nohradov“, uvádza Václav 

Fekete, jeden zo zakladate-

ľov spolku. 

Pomoc z kľúčových in-
štitúcií neprichádza
Kľúčový moment v zacho-

vaní vinohradníctva, pre-

dovšetkým v bratislavskom 

regióne vidí starosta Vaj-

nor na vyššej úrovni. „Fi-

nančná podpora zo strany 

štátu, prostredníctvom eu-

rópskych dotačných schém 

je minimálna. Domáci pro-

ducenti vína, v porovnaní 

ako je fi nančne podporo-

vaná produkcia vína v za-

hraničí, sú iba veľmi ťažko 

schopní vo výrobných ná-

kladoch vôbec konkurovať,“

dodáva Michal Vlček. Vý-

robné náklady vinárov sú 

veľakrát vyššie, ako ceny, 

za ktoré sú zahraniční pro-

ducenti schopní ponúkať 

víno konečným spotrebi-

teľom, komentuje starosta 

súčasný stav na Slovensku. 

Ostáva tak len dúfať, že sa v 

okolí Vajnôr nájde kritický 

počet ľudí, ktorým na kul-

túrnom a prírodnom bo-

hatstve svojho mesta záleží 

a svoje aktivity nasmerujú 

nielen k samotným vino-

hradom, ale aj inštitúciám, 

ktoré evidentne doteraz 

túto oblasť opomínali.

Jana Pohanková

(ilustr. foto Vinohradnícky 

spolok Vajnory)

Ako zachrániť vinohrad?
  
Napíšte EMAIL na: vsvajnory@gmail.com
Do predmetu správy uveďte akým spôsobom sa chcete zapojiť:

► Chcem zachrániť vinohrad ODOVZDANÍM DO UŽÍVANIA
► Chcem zachrániť vinohrad VZATÍM DO UŽÍVANIA
► Chcem zachrániť vinohrad AKO DOBROVOĽNÍK PRI OBHOSPODAROVANÍ
► Chcem zachrániť vinohrad a pomôcť INÝM SPÔSOBOM

Tieniace plachty pribudnú na ďalších ihriskách v Karlovej Vsi
Karlova Ves chce chrá-
niť deti na ďalších det-
ských ihriskách pred 
priamym slnečným 
žiarením. Namonto-
vané tieniace plachty 
im spríjemnia pobyt 
na ihriskách a nebudú 
vystavené nadmerné-
mu teplu. Karlova Ves 
tak vychádza nielen 
v ústrety rodičom, kto-
rí si želajú prekrytie 
detských ihrísk, ale 
zároveň prispôsobuje 
verejné priestory čoraz 
intenzívnejším letným 
horúčavám.
„Rozpálené sídlisko počas 

horúceho leta spôsobu-

je ťažkosti dospelým, ale 

vnímajú ho nepríjemne aj 

deti. Postupným zatieňo-

vaním častí ihrísk tam, kde 

chýbajú stromy, chceme vy-

tvoriť také prostredie, aby 

deti mohli čo najviac času 

tráviť vonku bez ohrozenia 

úpalom,“ upozornila sta-

rostka Karlovej Vsi Dana 

Čahojová. 

Nové tieniace plachty 

ochránia deti na detských 

ihriskách v areáloch troch 

materských škôl na Ko-

lískovej, Majerníkovej 11 

a Ľudovíta Fullu. Tieň, kto-

rý tieto plachty poskytujú, 

určite uvítajú aj rodičia 

detí, ktoré využívajú det-

ské ihrisko vo vnútrobloku 

na Púpavovej či Nad lúčka-

mi. Práve otvorené ihriská 

sú najviac zasiahnuté dô-

sledkami zmenenej klímy.

Napínacie plachty troju-

holníkového alebo obdĺžni-

kového tvaru sú vyrobené z 

tkaného polyetylénu, ktorý 

poskytuje až 95 % ochranu 

pred UV žiarením. Posky-

tujú výrazne nižšiu pocito-

vá teplotu, ktorá môže byť 

aj okolo 10 stupňov Celzia 

nižšia ako okolie, ktoré je 

vystavené priamemu sl-

nečnému žiareniu.  

„Plachta je odolná voči po-

veternostným vplyvom a je 

určená na trvalé umiest-

nenie v exteriéri. Budeme 

ich v spolupráci s verejno-

prospešnými službami in-

štalovať na ihriskách v let-

ných mesiacoch a na zimu 

ich dáme dole a uložíme 

do skladu,“ informuje Len-

ka Nemcová z referátu ria-

denia projektov miestneho 

úradu. 

Karlova Ves začala so za-

tieňovaním detských ih-

rísk tieniacimi plachtami 

priamo nad detskými pies-

koviskami už pred dvomi 

rokmi. Za toto obdobie 

ich inštalovala na ôsmich 

detských ihriskách a verej-

ných priestranstvách. Naj-

viac na detských ihriskách 

– na Námestí sv. Františka, 

vo vnútrobloku Majerní-

kova 36-58, vo vnútroblo-

ku na Adámiho, vo vnút-

robloku medzi ulicami 

Hany Meličkovej a Kolís-

kovou či v hornej časti pe-

šej zóny na Pribišovej. Kar-

lovešťania ich však majú 

k dispozícii aj na iných 

verejných priestranstvách 

a to pred ZŠ A. Dubčeka na 

Majerníkovej 62 (tzv. škol-

ské námestie), pri fontáne 

v strednej  časti pešej zóny 

Pribišova a pri pitnej fon-

tánke na Námestí sv. Fran-

tiška.

(red, foto KV)
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Magistrát avizuje prvé kroky v druhej polovici roka 2021
„Odkedy je Rača Račou, 

odvtedy sú Račania vino-

hradníkmi,“ píše sa v miest-

nej kronike. Podľa histori-

kov sa vinná réva na území 

Rače pestovala už za sta-

rých Rimanov. Vinohrad-

níctvo tu tvorí historicky 

najvýznamnejšiu oblasť 

hospodárskych a sociál-

nych dejín obce. Aj vďaka 

blízkosti Malých Karpát 

a vinohradom na ich juž-

ných svahoch sa stala Rača 

populárnou mestskou čas-

ťou na bývanie či výlety do 

prírody. Obyvatelia mest-

skej časti, ktorým záleží na 

zachovaní koloritu okolitej 

krajiny a vinohradov, sa už 

roky pokúšajú zabrániť sta-

vebnému boomu v oblasti. 

Boj za tradície, zeleň 
a lepšiu klímu
Ešte v roku 2019 doručilo 

Občianske združenie Malé 

Krasňany na Magistrát pe-

tíciu za zachovanie vino-

hradov v Krasňanoch, Rači 

a Novom Meste s viac ako 

1500 podpismi. Podľa ini-

ciátorov petície a odbor-

níkov je úloha vinohradov 

zásadná. Nejde len o kolo-

rit krajiny. Významnú rolu 

zohrávajú najmä pri zadr-

žiavaní vody v prostredí 

a zabraňovaní prehrievania 

počas teplých letných dní. 

Prispievajú tak aj k udrža-

niu biodiverzity v hlavnom 

meste.

 Argumentáciu potvrdzu-

je aj v uplynulom roku 

Magistrátom vydaný do-

kument Klimatický atlas, 

ktorý popisuje riziká do-

padov intenzívnych zrážok 

na  obyvateľstvo v Rači. 

Riešenia odporúčané v 

Atlase hovoria o zvyšovaní  

podielu vodepriepustných  

plôch v lokalitách s výsky-

tom terénnych depresií, 

kde sa Rača podľa doku-

mentu jednoznačne radí.

Obavy, že sa otvoria 
ďalšie „dvere“ do ra-
čianskych viníc sa 
množia
Aktuálne je pod drobno-

hľadom miestnych akti-

vistov plánovaná doprav-

ná tepna, ktorá vedie cez 

niekoľko desiatok rokov 

starý vinohrad. „Územný 

plán hlavného mesta po-

číta s vytvorením cesty na 

zabezpečenie lepšieho ob-

hospodarovania viníc, teda 

plánuje taký rozvoj úze-

mia, ktorý bude podporo-

vať vinohradníctvo. V kon-

traste s tým navrhovaná 

obojsmerná komunikácia 

nemá slúžiť viniciam, ale 

ako nová dopravná tepna 

vedúca priamo cez vinice 

má vyriešiť dopravný prí-

stup k výstavbe a zlepšiť 

dopravnú situáciu na Pek-

nej ceste,“ uvádza aktivista 

Radoslav Čarský. Okrem 

toho môže podľa miest-

nych otvoriť pandorinku 

skrinku a dvere do viníc 

ďalším developerom.

Vinohrady potrebujú 
koncepčné riešenia
Primátor mesta Matúš 

Vallo už vo svojom progra-

movom vyhlásení uviedol, 

že má ambíciu cez Metro-

politný inštitút Bratislava 

obstarať štúdiu viníc od 

Nového Mesta po Vajno-

ry. Koncom roka 2019 po 

stretnutiach s vinohrad-

níkmi avizoval prípravu 

konkrétnych krokov na zá-

chranu vinohradov v hlav-

nom meste. 

Hovorkyňa hlavného mes-

ta Bratislava, Katarína Raj-

čanová, pre Bratislavský 

kuriér uviedla, že obsta-

rávanie štúdie pre oblasť 

vinohradov môžu obyva-

telia dotknutých oblastí 

očakávať v najbližších me-

siacoch. „Obstarávanie 

urbanistickej štúdie pre 

územia vinohradov v Bra-

tislave je v pláne v dru-

hom polroku 2021 a bude 

vychádzať zo záväzných 

regulatívov týkajúcich 

sa ochrany vinohradov a 

krajinného obrazu mesta, 

ktoré vyplývajú z územ-

noplánovacej dokumen-

tácie regiónu a územného 

plánu hlavného mesta SR 

Bratislavy,“ informuje o 

plánoch mesta Rajčanová. 

Po komplexnom pohľa-

de na problém miznúcich 

vinohradov volá aj Rača. 

Verí, že hlavné mesto za-

čne čoskoro kroky k rea-

lizácii štúdie, inak plánuje 

vypracovať vlastnú. „Mest-

ská časť Bratislava-Rača 

nesúhlasí s parciálnymi 

zmenami územného plánu 

viníc na výstavbu a žiada 

vypracovanie štúdie viníc 

od Nového Mesta až po 

Vajnory a na základe tej-

to štúdie určiť, aké oblasti 

budú zachovávané ako vi-

nice,“ uvádza v stanovis-

ku starosta mestskej časti 

Rača, Michal Drotován.  

Vytvorí sa tak podľa neho 

priestor, aby aktuálne ne-

obhospodarované vinice 

podľa územného plánu, 

mali majitelia záujem pre-

najať za účelom pestovania 

hrozna.  

Túto ambíciu Magistrát 

potvrdil a okrem do-

tknutých mestských čas-

tí avizuje spoluprácu na 

strategickom dokumente 

aj s univerzitami (napr. 

Fakulta architektúry, Prí-

rodovedecká fakulta, Ka-

tedra architektonickej 

tvorby VŠVU).

Vytvorí sa jednotná or-
ganizácia na správu le-
sov aj vinohradov?
Jedným z navrhovaných 

riešení pre strácajúce vi-

nohrady v majetku mesta 

v programe súčasného pri-

mátora bolo, že Mestským 

lesom by mohli byť zvere-

né do správy aj rýchlo sa 

strácajúce vinohrady. Vy-

tvorila by sa tak zastrešu-

júca organizácia Mestské 

lesy a vinohrady v Bratisla-

ve s rozšíreným portfóliom 

činností. O tomto zámere 

Magistrát zatiaľ komplex-

ne neinformoval. Aktuálne 

sú Mestským lesom zvere-

né prvé pozemky. 

„Pred mesiacom boli Mest-

ským lesom vo vinohradoch 

zverené prvé pozemky, kon-

krétne na vinohradníckej 

ceste k horárni Krasňany. 

Ide o cestu spájajúcu novú 

autobusovú zastávku “Sla-

nec” s vodnou nádržou 

Vajspeter a muničnými 

skladmi. Po komplexnej 

rekonštrukcii špeciálnou 

technológiou, ktorá sa vy-

užíva napríklad v Rakúsku 

či Nemecku, je k dispozícii 

nielen pre chodcov, ale aj 

bicyklistov a kolobežká-

rov,“ informuje hovorkyňa. 

Okrem toho boli mestskej 

organizácii zverené aj ďal-

šie parcely, no o celkovej 

transformácii Magistrát 

zatiaľ neinformoval.

Pomôcť Bratislavča-
nom v zložitých proce-
soch môže stavebný 
ombudsman
Od prvého januára 2020 

je vo funkcii stavebný 

ombudsman Jaroslav Pav-

lovič. Verejnosť sa na neho 

môže obrátiť vo veciach 

ochrany verejného záuj-

mu, ktorý sa týka výstavby 

či problémov súvisiacich 

s konaním stavebných úra-

dov. Občanom, ktorí sa cí-

tia byť procesom výstavby 

dotknutí, prípadne sa strá-

cajú v jeho komplikova-

nosti, môžu využiť služby 

ombudsmana bez ohľadu 

na to, či ide o životné pro-

stredie, zdravie alebo vino-

hrady. 

Jana Pohanková

(ilustračné foto Tomáš 

Šereda/ttstudio.sk)
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V XI. storočí nebola svor-
nosť v rámci uhorskej pa-
novníckej rodiny práve veľ-
mi príkladná, a preto často 
dochádzalo k zlomom, 
ktoré viedli k občianskym 
vojnám. Tak tomu bolo aj 
počas vlády kráľa Šalamúna, 
keď sa proti nemu postavili 
vojvodovia Gejza a Ladislav. 
V tomto smutnom období 
pripadla aj mestu Prešpor-
ku svoja rola. Mesto sa sta-
lo dejiskom významných 
udalostí, nakoľko vojvodami 
porazený Šalamún sa uchý-
lil najprv do Mošoňu (po 
nemecky Wieselburgu) a 
následne do Prešporku. Kráľ 
obe tieto mestá už dávnejšie 
nechal dobre opevniť. Do-
konca neskôr v XIII. storočí 
odstránená Vydrická brána, 
ktorú medzi ľuďmi nazývali 
aj Temná brána, bola posta-
vená na jeho priamy pokyn.
Kráľ Šalamún už stratil ná-
dej, že s pomocou nemec-
kého cisára, získa naspäť 
svoj trón, a preto sa utiahol 
do dobre opevneného Preš-
porku, kde sa chránený jeho 
silnými hradbami cítil bez-
pečne. Aby kráľ nemohol 
naďalej znepokojovať svoju 
krajinu rozhodol sa vojvo-

da Ladislav obliehať mesto 
Prešporok. Jeho bojovníci 
s vypätím obliehali mesto, 
no napriek tomu sa im ne-
darilo prekonať mestské 
opevnenie. Aj obrancovia 
zo Šalamúnových jednotiek 
nezaháľali a podnikli mno-
ho výpadov na útočníkov. 
Životu dobyvateľov však 
nechýbal aj kus stredove-
kej romantiky a tak vznikla 
sága, ktorá sa traduje do 
dnešného dňa.
Počas obednej prestávky, 
ako sa spomína v kronike, 
sa vojvoda Ladislav vybral k 
mestskému opevneniu a vo 
chvíli keď si ho všimol kráľ 
Šalamún, si rýchlo vymenil 
svoj štít a išiel 
mu naproti. 
Š a l a m ú n , 
ktorý La-
dislava s 
v y m e n e -
ným štítom 
n e s p o -

znal, si myslel, že ide o neja-
kého váženého rytiera. Do-
stal chuť na boj a vyzval ho 
na súboj. Vo chvíli, keď sa 
k nemu priblížil, uvidel ako 
sa nad jeho hlavou vznášajú 
dvaja hroziaci anjeli s ohni-
vými mečmi v ruke. Keď to 
zbadal, sa tak zľakol, že sa 
ihneď poponáhľal naspäť 
za hradby do pevnosti. Jeho 
vojaci sa vzápätí opýtali: 
„Náš pán a vládca , čo to 
ma znamenať, čo sme práve 
videli? Nikdy, ani len pred 
dvoma, či troma rytiermi, 
sme ťa nevideli zutekať. 
Prečo si teda práve teraz 
zutekal z boja?“ Načo im 
kráľ odpovedal: „Uvedomte 
si to, že pred ľuďmi nemám 
žiaden strach, tento však nie 
je človek, lebo ho nebesia s 
ohnivými mečmi chránia.“ 
Aj táto sága nám ukazu-
je, ako si vtedajší ľud vážil 
svojho svätého Ladislava. 

To boli časy, keď králi 
boli svätými, a ich 
ľud zbožnými uctie-
vačmi.

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.

Zázrak svätého Ladislava

Mestu sa nepodarilo zachytiť 
pandemickú cyklovlnu

B
ratislavčania vysad-

li na bicykle počas 

pandémie oveľa čas-

tejšie a vo väčšom počte 

ako v minulosti. V najfrek-

ventovanejších úsekoch 

padali rekordy. Cyklosčí-

tače merali rekordné hod-

noty. Na  trase k Starému 

mostu a k Novému mostu 

na Viedenskej ceste name-

rali v lete 2020 rekordných 

64 000 prejazdov. Rekord-

ný bol aj marec 2021. Ma-

gistrát tak mal veľkú šancu 

zachytiť pandemickú „cyk-

lovlnu“, podporiť ekologic-

ký spôsob dopravy a praco-

vať s ním aj v budúcnosti. 

Európske metropoly 
sa po pandémii snažia 
udržať ľudí na bicy-
kloch, Bratislava príle-
žitosť nevyužila
V európskych metropo-

lách je cyklodoprava obľú-

beným a často využívaným 

spôsobom prepravy. Kým 

v mnohých mestách tvorí 

významný podiel na celko-

vej doprave (napríklad vo 

Viedni tvorí pešia a cyklis-

tická doprava 30 %), v Bra-

tislave sa podľa odhadov 

odborníkov pohybuje na 

úrovni 1 %. Pandémia tak 

pri mnohých negatívnych 

javoch priniesla aj príle-

žitosť na zlepšenie týchto 

nepriaznivých štatistík.

Organizácia, ktorá už nie-

koľko rokov pomáha k roz-

voju v oblasti cyklodopra-

vy v slovenských mestách 

konštatuje, že Bratislava 

príležitosť na udržanie 

ľudí „na sedadle“ nevyuži-

la. „Kým mnohé európske 

mestá toto obdobie využili 

pre rýchle opatrenia, kto-

rými by ľudí na bicykloch 

udržali aj po pandémii, 

Bratislava žiaľ túto príle-

žitosť nevyužila. Aj napriek 

tomu však pokračuje trend 

zvýšeného záujmu o bicyk-

lovanie z posledných rokov, 

súvisiaci nie s pandémiou, 

ale silnejúcim dopytom po 

kvalitnejšom a zdravšom 

živote v našich mestách,“

opisuje situáciu Dan Kollár 

z Cyklokoalície.

Bezpečnosť na cestách 
leží na ramenách štátu 
aj samospráv
Predpokladom k udrža-

niu si cyklistov v uliciach 

hlavného mesta je budova-

nie bezpečných cyklotrás, 

bez ktorých ľudia autá za 

bicykle nevymenia. „Bez-

pečnosť cestnej premávky 

je komplexná záležitosť, 

riešenie ktorej je z veľkej 

časti aj na ramenách štá-

tu. Samosprávy však majú 

podstatnú úlohu pri vy-

tváraní bezpečnej infraš-

truktúry. Sem patrí v rámci 

sídiel najmä upokojovanie 

dopravy. Medzi sídlami je 

žiadúca výstavba samo-

statných cyklotrás, pričom 

je dôležité vytvárať ich naj-

mä tam, kde ich bude môcť 

využiť najviac ľudí,“ infor-

muje Kollár. 

Napokon ani posledné me-

dializované tragické úra-

zy cyklistov k povedomiu 

o bezpečnej jazde nepomá-

hajú. Pozreli sme sa teda na 

to, koľko cyklotrás za uply-

nulé mesiace v Bratislave 

vyrástlo aj na to, aké plány 

má hlavné mesto v blízkej 

budúcnosti.

Podmienky pre cyklo-
dopravu podľa Cyklo-
koalície zaostávajú za 
očakávaniami
Počas funkčného obdobia 

primátora Matúša Valla 

nadobudlo reálne kontúry 

niekoľko projektov. „Vlast-

nou investičnou činnosťou, 

ale aj v spolupráci s part-

nermi, sme sprístupnili 

do konca roka 2020 pri-

bližne 17,9 km jazdných 

pruhov, z čoho oddelených 

cyklotrás je 1,65 km,“ infor-

movala Bratislavský kuriér 

hovorkyňa Hlavného mes-

ta Bratislavy, Katarína Raj-

čanová. 

Ciele stanované v progra-

me, s ktorým primátor išiel 

do volieb, počítajú s 25 

km oddelených cyklotrás 

do roku 2022 a ďalšími 50 

km do roku 2026.  Z toh-

to porovnania sa zdá, že si 

magistrát vytýčil nedosiah-

nuteľnú métu. 

Podľa slov hovorkyne od-

delené trasy vznikajú po-

malšie z niekoľkých dô-

vodov: „Oddelené trasy sa 

nedajú vybudovať rýchlo, 

nakoľko projektovanie 

a prípravné procesy pri sta-

vebných projektoch trvajú 

kvôli množstvu špecif ík aj 

niekoľko mesiacov až ro-

kov a my sme momentál-

ne vo fáze projektovania. 

Simultánne pripravujeme 

viacero segregovaných trás. 

Vznikajú už však bezpečné 

cyklotrasy zmenou uličné-

ho priestoru.“ dodáva Raj-

čanová.

Tempo zlepšovania pod-

mienok pre cyklodopravu 

z pohľadu Cyklokoalície 

zaostáva za očakávaniami. 

„Je dôležité podotknúť, že 

výstavba oddelených cyk-

lotrás neprebieha zo dňa 

na deň a s prípravou môže 

trvať mesiace až roky - pre-

to sa bude ťažko doháňať 

prvý rok tohto volebného 

obdobia, ktorý v príprave 

cyklotrás vedenie mesta 

trochu "prespalo",“ uvádza 

prezident organizácie. Ako 

neuspokojivé hodnotí aj 

tempo upokojovania do-

pravy a bodových zlepšení 

Odborárska ulica, cyklopruhy s červeným asfaltom 
Zdroj: Bicykluj Bratislava

pre cyklistov, ktoré by sa 

dali realizovať pomerne 

rýchlo a lacno.

Nové cyklopruhy využí-
vajú červený asfalt, sú 
bezpečnejšie
Čo sa teda v uplynulých 

mesiacoch Bratislave v bu-

dovaní cykloinfraštruktú-

ry podarilo? V roku 2021 

hlavné mesto zrekonštruo-

valo zmiešané chodníky na 

Ružinovskej, ktorý bol de-

siatky rokov v dezolátnom 

stave a Odborárska so se-

gregovanými cyklopruhmi 

v červenom asfalte. Červe-

ný asfalt s lepšou štruktú-

rou a viditeľnosťou plánuje 

samospráva používať na 

ďalších, takmer dvadsia-

tich cyklotrasách v mes-

te. Páričkovu na Nivách 

rekonštruuje magistrát 

v rámci harmonogramu do 

júna 2021.  

Cyklokoalícia považuje za 

významný krok Bratisla-

vy najmä prestavbu oko-

lia stanice Mlynské Nivy. 

„Zrejme najvýraznejším 

počinom v Bratislave bolo 

vytvorenie cyklotrás pri 

prestavbe okolia autobu-

sovej stanice Mlynské nivy. 

Hoci riešenie stále nie je do-

konalé a chýba napríklad 

dôležité prepojenie stanice 

s centrom mesta, mestu sa 

podarilo doslova zachrániť 

toto územie a už schválený 

nevhodný návrh po rokova-

niach s developerom upra-

viť,“ informuje Kollár.

Pozitívne hodnotí aj fakt, 

že mesto vyžaduje rozvoj 

cyklotrás aj v svojich zá-

väzných stanoviskách pri 

novej výstavbe, čo sa v mi-

nulosti nedialo. 

Rekonštrukcia na Kríž-
nej ulici aj Živé námes-
tie sľubujú výrazné 
zlepšenia 
Na nastávajúce mesiace má 

hlavné mesto v prípravnej 

fáze viaceré projekty. Uvá-

dza zmenu organizácie do-

pravy v Dúbravke, výrazné 

zlepšenie v okolí Patrónky, 

rekonštrukciu cyklocesty 

na Železnej studničke, 

projekty vo Vrakuni ako aj 

zmiešané cyklo-bus pruhy 

na Košickej a Karadžičovej, 

protismerný cyklopruh na 

Rajskej ulici, zlepšenie na-

pojenia z Ružinova popri 

Ružinovskej/Záhradníckej, 

viacero projektov v Kras-

ňanoch vznikajúcich popri 

realizácii parkovacej poli-

tiky. 

Cyklokoalícia z veľkých 

projektov v Bratislave oča-

káva napr. rekonštrukciu 

Krížnej ulice, ale aj celkovú 

realizácia tzv. Živého ná-

mestia. „Oba tieto projekty 

prinesú výrazné zlepšenie 

pre pohyb peši aj na bicyk-

li. Veľa bližších informácii 

však k dispozícii nie je - ko-

misia cyklodopravy mesta 

Bratislava funguje veľmi 

nepravidelne a informácie 

o pripravovaných projek-

toch nie sú verejne dostup-

né. Obdobná komisia na 

úrovni kraja ani nebola 

zriadená, hoci to bol jeden 

z predvolebných sľubov 

župana Drobu,“ informuje 

Kollár.

Ich dokončenie budeme 

pozorne sledovať a čitate-

ľov Bratislavského kuriéra 

a fanúšikov mestskej cyk-

listiky podrobnejšie infor-

movať.

Jana Pohanková
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Radikálne zásahy proti bobrovi problém nevyriešia 
a mali by byť až na poslednom mieste
T

éma bobor poma-

ly ale isto rozdeľu-

je Bratislavčanov 

na dva tábory. Jedni ho 

vnímajú ako vzácneho 

tvora, ktorého treba chrá-

niť. Iní majú pocit, že sa 

z neho stáva škodca zdra-

vej prírody v okolí vod-

ných priestranstiev. A tak 

sme sa spojili so zoológom 

Jánom Kaľavským zo 
Štátnej ochrany príro-
dy SR, aby sme zistili, ako 

možno docieliť bezprob-

lémového spolunažívania 

bobra a človeka v hlavnom 

meste.  

Ako a kedy sa bobor 
dostal na Slovensko, 
do oblasti hlavného 
mesta?
V prvom rade treba zdô-

razniť, že bobor je náš pô-

vodný druh, ktorý sa na 

naše územie po vyhubení 

človekom opätovne vrátil. 

Nebol sem teda dovleče-

ný, ako napr. nutria ale-

bo ondatra, ktoré našu 

krajinu v minulosti neo-

bývali. Dnešný bobor eu-

rópsky (Castor fi ber) sa vy-

vinul asi pred 15 mil. rokov 

a odvtedy obýval lesy a le-

sostepi celej Eurázie, vrá-

tane Slovenska. Keďže bol 

v minulosti významným 

zdrojom potravy, či kva-

litnej kožušiny a kastorea, 

s rozvíjajúcou sa ľudskou 

spoločnosťou bol stále viac 

prenasledovaný a lovený, aj 

z dôvodu prevencie škôd 

na poľnohospodárskych 

plodinách, či lesnom po-

raste. Určite aj v tej dobe 

by mnohí ľudia výskyt bo-

bra na Slovensku označili 

ako "premnožený", no keď-

že sa tento lov robil živel-

ne a hromadne, postupne 

lokality s výskytom bobra 

ubúdali, až bol na Sloven-

sku posledný jedinec ulo-

vený v r. 1865. Odvtedy 

sa bobor u nás považoval 

za vyhubeného. 

Bobor na územie Sloven-

ska prenikol postupne od 

hraníc susediacich štá-

tov, v ktorých sa vykonali 

programy na reštitúciu 

bobrov (čiže programy 

opätovného navrátenia je-

dincov bobra európskeho 

do krajín, z ktorých bol vy-

hubený. Pre zaujímavosť, 

začiatkom 20. st. prežívalo 

v Eurázii v ôsmich refú-

giach iba 1200 jedincov, 

čiže bobor ako druh bol 

blízko úplnému vyhynutiu. 

Prvý dôkaz o opätovnom 

výskyte bobrov na našom 

území je z Borskej níži-

ny (Záhorie) z roku 1977. 

V okolí hlavného mesta bol 

prvýkrát bobor pozorova-

ný na brehoch Dunaja v r. 

1985. Odvtedy obýva stále 

viac pôvodného územia, 

no tento postup nie je až 

taký rýchly - v povodí Váhu 

bol prvýkrát zaznamenaný 

v r. 2002, na východe SR 

sú lokality, kde až pred pár 

rokmi zaznamenali prvých 

bobrov a ešte stále sú čas-

ti Slovenska, kde sa bobor 

zatiaľ vôbec nedostal.

V divokej prírode, nie na 
Slovensku, bobor nie je 
tak škodný, ako na Slo-
vensku, pretože tam má 
vo voľnej prírode iných 
predátorov, ktorí počty 
bobrov dokážu prirod-
zene regulovať. U nás 
bobor vo voľnej prírode 
nemá premožiteľa?

Výraz "škodný" by som ne-

odporučil použiť - je to po-

ľovnícky výraz, ktorý živo-

číchy škatuľkuje do akýchsi 

subjektívne vnímaných 

skupín bez znalosti širšie-

ho kontextu a mnoho zvie-

rat označených "škodná" je 

v skutočnosti pre eko-

systém veľmi prospešná 

a škodí ak, tak iba niekto-

rým ľudským aktivitám. 

V prírode má ale každý ži-

vočích svoj význam a všet-

ko je súčasťou väčšieho 

celku. V divokej prírode, 

ktorú máme aj na Sloven-

sku, má bobor prirodze-

ných predátorov vlka, rysa, 

či medveďa, ale aj líšky 

- ohrozené sú najmä mlá-

ďatá, na dospelé jedince si 

väčšie šelmy nezvyknú trú-

fnuť. Treba ale podotknúť, 

že predačný tlak týchto 

zvierat má na reguláciu 

populácie bobra iba mini-

málny vplyv. Omnoho vý-

znamnejší je antropogénny 

vplyv, čo znamená, že na 

reguláciu bobrej populá-

cie omnoho viac pôsobia 

faktory zapríčinené člove-

kom, ako je napr. kolízia 

s vozidlami na cestách, 

spadnutie bobrov do vo-

dohospodárskych objektov 

- rôzne šachty, nápustné 

objekty, ale aj nezákonný 

odstrel. Čo je ale najzá-

sadnejšie - bobor si svoju 

populáciu reguluje sám 

a vzhľadom na silnú terito-

rialitu tohto druhu nemôže 

dôjsť k jeho premnoženiu, 

hoci je to v miestach s vy-

sokou hustotou tohto dru-

hu, ako napr. hlavné mesto, 

vnímané inak. 

Aká je teda prirodzená 
úloha bobra v prírode – 
v súčasnosti? 
Bobra možno vnímať ako 

ekosystémového inžinie-

ra, ktorý pracuje zadarmo. 

Možno ho po človeku po-

važovať za živočíšny druh, 

ktorý dokáže najviac pri-

spôsobovať a meniť kraji-

nu svojim potrebám. Vy-

soký význam bobra nielen 

v minulosti, ale najmä v sú-

časnosti je jeho schopnosť 

naprávať škody v ekosys-

téme zapríčinené člove-

kom. Nížinná krajina je 

človekom veľmi negatívne 

poznačená a práve tam, 

kde bola voda za pomoci 

odvodňovacích kanálov 

odvedená preč, dokáže bo-

bor účinne znižovať degra-

dáciu vzácnych biotopov, 

ktorým voda chýba a to jej 

zadržaním, alebo opätov-

ným navrátením. Laicky 

povedané - bobor vracia 

vodu do krajiny. Na prvý 

pohľad možno nie až tak 

atraktívna schopnosť a nie 

vždy sa stretne s vďačnos-

ťou zo strany človeka, no 

v časoch zmeny klímy, stále 

väčších obdobiach sucha, 

či poklesu spodnej vody, je 

takáto činnosť na nezapla-

tenie. Samozrejme, bobor 

nevie, kde sa takáto revi-

talizácia pre človeka hodí 

a kde to už vhodné nie je, 

takže môže svojou čin-

nosťou spôsobiť aj značné 

hospodárske škody, čo je, 

myslím, hlavná príčina, 

prečo ho spoločnosť vníma 

vo svojom okolí viac nega-

tívne ako pozitívne.

Presne ako vravíte, 
ľudia si skôr všímajú 
to, ako bobry pusto-

šia okolia tokov, jazier, 
riek. Dokonca aj stro-
my rodinných domov, 
ktoré sú v tesnej blíz-
kosti lesa, vody. Prečo 
sa to deje?

Hlavný dôvod je ten, že 

máme na Slovensku čas-

ti územia, kde sú teritória 

bobrov prakticky úplne za-

braté. Bobor vždy osídľuje 

najprv prostredie, ktoré je 

prírode čo najbližšie. Keď 

sú tieto teritória zabraté, 

presúva sa do menej atrak-

tívnejších plôch a čoraz 

bližšie k ľudským sídlam. 

Keď mladé jedince, ktoré 

sa osamostatňujú, nemajú 

na výber, idú potom vša-

de, kde je to len možné, 

odkiaľ by ich nevytlačil iný 

konkurujúci jedinec, hoci 

aj niekomu do záhrady, či 

mestského parčíku. Takýto 

bobor si na potravu musí 

zohnať to, čo mu okolie 

poskytuje. V jarných a let-

ných mesiacoch je to hlav-

ne vodná vegetácia. Preto 

aj počet ohryzov na stro-

moch je nižší. V jesennom 

a zimnom období, keď 

okolitá vegetácia neposky-

tuje toľko potravy, bobry 

konzumujú hlavne lyko 

stromov (môže tvoriť až 

90% potravy počas zimy), 

ktorých konáre zároveň 

používajú na stavbu hrádzi 

a brlohov. 

Ako ste už spomenuli, 
bobor je zákonom chrá-
nený. No v okolí hlav-
ného mesta spôsobuje 
jeho aktivita nevyčísli-
teľné škody, na základe 
čoho medzi verejnos-
ťou vyvstáva otázka, 
či by sa nemalo začať 
proti jeho škodným ak-
tivitám niečo robiť ce-
lospoločensky...
Je trochu zarážajúce, že len 

40 rokov po tom, čo sa tu 

objavili prvé jedince úplne 

zdecimovaného pôvodné-

ho druhu, sa už dnes volá 

po zrušení jeho ochrany, 

či nebodaj povoleniu na 

odstrel. Takto radikálne 

zásahy málokedy problém 

vyriešia a mali by byť až na 

úplne poslednom mieste, 

nie na prvom. Ako väčší 

problém vnímame hlavne 

to, že sa negatívnym do-

padom činností bobrov 

zaoberáme len povrchne, 

napr. vo forme vyplácania 

kompenzácii jednotlivým 

subjektom za škody, ktoré 

bobor spôsobil, no nejde-

me po samotnej príčine 

problému a jej prevencií. 

Netreba tiež posudzovať 

všetky bobry rovnako - sú 

miesta, kde činnosť bo-

bra je úplne nenápadná 

a poškodzovanie stro-

mov v okolí je minimál-

ne (napr. známa lokalita 

v Karloveskej zátoke, kde 

sa bobor teší všeobecnej 

popularite už 30 rokov). 

Naopak, máme miesta, 

kde jedince bobra aktívne 

nahryzávajú desiatky stro-

mov pozdĺž vodných tokov 

a na krátkom úseku majú 

postavených 5 hrádzi, kto-

ré zaplavujú okolité polia 

a ich prítomnosť hodnotí-

me ako značne problema-

tickú. Pristupovalo sa už 

aj k odstraňovaniu bobrích 

hrádzí...

Veronika Trojanová

(ilustr. foto MsP Nitra)

► bobor obýva rozsiahlu časť krajiny a je ovplyvňovaný širokým spektrom podmienok, 
ktoré je navyše schopný si v rozsiahlej miere prispôsobiť vlastným potrebám
► potravne nie je špecialista – konzumuje široké spektrum bylín a drevín
► v prostredí vodných tokov nemá v súčasnosti konkurenciu, ani predátorov (s výnimkou 
prírodných ekosystémov na strednom a severnom Slovensku s výskytom medveďov, vlkov 
a rysov)
► po druhej svetovej vojne došlo k rozvoju a ochrane vodných ekosystémov, vrátane breho-
vých porastov 
► od jeho opätovného návratu po vyše storočí sa bobor neloví a je chráneným živočíchom
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