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Za teplo platiť
menej nebudú

facebook.com /BAkur i er

O

byvatelia Starého
Mesta roky upozorňujú na to, že
platia vyššie ceny za teplo, než obyvatelia v iných
mestských častiach. V máji
im staromestskí poslanci
mohli vyjsť v ústrety v podobe nového, lacnejšieho
dodávateľa tepla. Poslanecká väčšina ale túto zmenu
nepodporila.

d e n n é a k t u a l i t y n a w w w. b a k u r i e r. s k
PAAS
prišla aj do
Starého Mesta

Valia sa na nás ťažké časy,
a tak je na mieste hospodárny prístup v štýle - šetrime, kde sa dá. To platí aj
v prípade cien za tepelné
energie, ktoré mohla mať
mestská časť Staré Mesto
už v najbližšej vykurovacej sezóne za výrazne nižšiu sumu, ako doposiaľ.
Zatiaľ sa tak ale nestane a
Staromešťania budú platiť výrazne viac, napríklad
v porovnaní s obyvateľmi
Karlovej Vsi či Dúbravky.
Proti boli poslanci z Teamu
Vallo, ktorí návrh lacnejšieho dodávateľa neodsúhlasili.

Ď

alšou
lokalitou,
v ktorej platí celomestský systém
regulovaného parkovania PAAS, je zóna Hlavná stanica – Blumentál.
Ide o rozsiahlu zónu
v mestskej časti Staré
Mesto, ktorú ohraničujú ulice Štefánikova,
Jaskov rad, Legionárska, Karadžičova a Ulica 29. augusta. Rezidenti môžu parkovať na
základe svojej rezidentskej parkovacej karty
PAAS
neobmedzene.
Návštevníci zóny budú
vo vymedzenom čase
počas pracovných dní
platiť podľa hodinovej
sadzby od 1,50 do 2 eur
za hodinu. Úhradu parkovného
návštevníci
najrýchlejšie zrealizujú
cez jednu z piatich mobilných aplikácií.
Po zavedení regulácie v
časti Nového Mesta, Rače,
Petržalky a Ružinova, sa
bude podľa jasných pravidiel parkovať aj v centrálnej
zóne Starého Mesta, v časti
Hlavná stanica – Blumentál.
V časti tejto zóny už platila regulácia podľa pravidiel
staromestskej parkovacej
politiky.
Od 25. mája sú v zóne
jednotné pravidlá podľa
PAAS. Výraznou zmenou
je napríklad zavedenie regulácie na Krížnej, Záhradníckej, či Mýtnej ulici, kde
doteraz pravidlá zavedené
neboli.
(pokračovanie na str. 6)

ohrozuje inﬂ
ohr
ﬂáciia
a a nezhody v konzorciu
(viac k téme na str. 8)

Historická budova SND

je už rok verejnosti neprístupná

U

ž v septembri minulého roka bol v
súvislosti s havarijným stavom historickej
budovy Slovenského národného divadla vypracovaný stavebný zámer, ktorý
odsúhlasili aj pamiatkari.
Odvtedy sa čaká na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorá určí rozsah
rekonštrukčných prác.
Po tom, ako boli presne
pred rokom zo starej budovy národného divadla
vyvedení poslední návštevníci i zamestnanci, prvotné
odhady rátali s tým, že sa
do budovy opätovne vráti život v roku 2028. Dnes
veci nasvedčujú tomu, že

tento časový horizont bude
skôr tou najoptimistickejšou, a teda aj menej reálnejšou možnosťou. Musíme sa pripraviť skôr na to,
že oprava mekky umenia
potrvá dlhšie ako sedem
rokov.
Bude 62 miliónov eur
stačiť?
Ako sa práce na tak rozsiahlom projekte, akým
obnova budovy SND bude,
od septembra posunuli,
sme sa informovali priamo
na ministerstve kultúry,
ktoré sa na plánovanú rekonštrukciu začalo pripravovať v roku 2018.

Aké má byť nové
trhovisko Miletička?

M

esto zisťovalo
u občanov a predajcov, ako by
malo ikonické miesto
Bratislavy vyzerať
Sobota ráno. Na trhovisku
je čulý ruch. Obyvatelia
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia sa sem vybrali,
aby svoj raňajkový stôl doplnili o čerstvú jarnú zeleninu, vajíčka či chrumkavé
pečivo. Ľudia si rokmi obľúbili špeciﬁckú atmosféru
a prívetivosť tohto miesta.
Niektorí návštevníci tu
majú svojich obľúbených
predajcov. Na mieste cítiť
„človečinu“.

Keď však dáme pocity bokom narazíme na roky
látané problémy, ktoré či
chceme alebo nie, vyskakujú z každého rohu trhoviska. Zatekajúce strechy
stánkov, v lete teplota šplhajúca sa k 50 stupňom
Celzia aj nedostatočná hygiena. Návštevníci i predávajúci dlhodobo volajú po
rekonštrukcii či bezbariérovosti. Mesto Bratislava
chcelo poznať ich potreby
a predstavy o kvalitnom
trhovisku, preto pripravilo
prieskum.
(pokračovanie na str. 4)

(pokračovanie na str. 4)

Nezabrala ani ekológia,
ani nižšia cena
Keď sme sa na dôvody, pre
ktoré nepodporil návrh na
zmenu nájomcu tepelných
a energetických zariadení v správe Starého Mesta spýtali staromestského
poslanca Mateja Vagača
(Team Vallo), odpovede
sme sa do uzávierky nedočkali.
Zhovorčivejšie
bolo vedenie Starého Mesta, na čele so starostkou
Aufrichtovou, ktorá bola
predkladateľkou návrhu
na ukončenie zmluvy s
predraženou spoločnosťou
TERMMING, a.s.. „Staré
Mesto pripomína, že nový
dodávateľ (MH Teplárenský holding), je aktuálne
najlacnejší na trhu a zaujímavý je aj z ekologického hľadiska. V roku 2021
uzavrel zmluvu s mestskou
organizáciou OLO, a. s., o
využívaní tepla, ktoré vzniká spaľovaním odpadu.
(pokračovanie na str. 8)

Nad rušnou Staromestskou má vzniknúť zelený
park - Plató Staromestská

V

bratislavskom Starom Meste, priamo nad rušnou
Staromestskou ulicou, by
mal v priebehu najbližších rokov vzniknúť nový
park. Komunikáciu, ktorou
denne prejdú stovky áut,
má prekryť konštrukcia s
množstvom zelene, lavičkami, ihriskami pre deti či

workoutovými preliezkami
pre dospelých. Počíta s tým
projekt s názvom Plató Staromestská z programu Živé
miesta. Na podrobnosti
ambiciózneho
projektu
sme sa pýtali priamo pri-

mátora

Bratislavy

Matúša Valla.

Skúsme na začiatok či-

tateľom priblížiť zámer
vybudovať 218 metrov
dlhé a 22 metrov široké
plató pre peších priamo
nad Staromestskou ulicou. Je to projekt, ktorého prvoradým cieľom
je „zahojiť“ historickú
jazvu z minulosti?
Staromestská ulica je dôležitá dopravná tepna, ale
súčasne je – ako hovoríte

– jazvou na tvári mesta.
V 70-tych rokoch minulého storočia sa uprednostnili autá a vznikla
tak štvorprúdovka, ktorá
rozdelila Staré Mesto od
hradného kopca. Otázka
preto znela, ako tieto dva
prvky opäť spojiť. V priebehu rokov si túto otázku
dávali viacerí architekti a
urbanisti, zaoberali sme

sa ňou aj my, ešte v rámci
iniciatívy Mestské zásahy.
Dnes máme projekt, ktorý
je na úplne inej úrovni, vymyslený do detailov vďaka
architektom, statikom, odborníkom na akustiku či
životné prostredie. Plató je
odborne vypracovaný návrh, ktorý považujeme za
najlepšie možné a realizovateľné riešenie, ako opäť

spojiť jadro mesta a spraviť
zo Staromestskej zmysluplný priestor aj pre chodcov. Aktuálny návrh bol
konzultovaný so všetkými
dôležitými aktérmi, taktiež
sme projekt predstavili aj
miestnym obyvateľom.
(pokračovanie na str. 3)
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Amﬁteáter
aspoň natreli

Parkovací
dom na Štrkovci

C
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Nájomné byty od BSK

4265 miest
pre školákov

hátrajúci amﬁteáter pod Hradom Devín
v Bratislave dostal čiastočne nový vzhľad.
Keďže jeho stav sa pre súdny spor nedá riešiť
komplexne, Bratislavská organizácia cestovného
ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) budovu aspoň prekryla plachtou kopírujúcu pôvodnú podobu amﬁteátra, jej spodná časť dostala
antigraﬁtový náter. Miesto patrí k turisticky
najatraktívnejším na Slovensku. V súčasnosti
stále prebieha súdny spor týkajúci sa nájmu medzi hlavným mestom so švédskou spoločnosťou,
ktorá ho v roku 1990 získala do bezplatného prenájmu na 99 rokov.

B

ratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje výstavbu nájomných bytov. Reaguje tak
na zadlženosť rodín, vysoké ceny nájomného i
celkový nedostatok bytov. Nové nájomné byty
majú vzniknúť prestavbou existujúcich budov
vo vlastníctve kraja. Ako najvhodnejšie pre tento zámer boli vyhodnotené budovy na Ivanskej
ceste v bratislavskej Trnávke a na Úderníckej
ulici v Petržalke. V prvom prípade ide o areál
Strednej odbornej školy technológií a remesiel,
druhá vytypovaná budova sa nachádza v susedstve bytových domov, neďaleko Železničnej
stanice Bratislava-Petržalka.

Petržalka obnovuje
právnu poradňu

ri Štrkoveckom jazere v bratislavskom Ružinove by mohol v budúcnosti vzniknúť nízky parkovací dom s parčíkom na streche, čím
by sa predĺžila promenáda okolo jazera. Ide o
priestor veľkého parkoviska, ktorý sa mestskej
časti podarilo v minulosti odkúpiť a zabrániť
tak neželanej plánovanej výstavbe. Podľa štúdie
by sa mal napríklad počet parkovacích miest
zvýšiť o viac ako 110. Z celkového počtu 124
exitujúcich neupravených a neregulovaných
parkovacích miest by malo byť takmer 70 v exteriéri a 170 by malo byť lokalizovaných v objekte parkovacieho domu.

H

istoricky prvá podpora z eurofondov pre
základné školy v Bratislavskom kraji prinesie 4265 nových miest pre školákov. Informovali z Ministerstva investícií regionálneho
rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Na tento účel navýšili prostriedky z pôvodných 31
miliónov na 62,6 milióna eur. Peniaze budú
smerovať do 26 škôl. Výsledkom je, že 11 škôl
v mestských častiach hlavného mesta a 15 škôl
v obciach a mestách Bratislavského kraja môže
rozšíriť svoje kapacity, vybudovať nové triedy,
zmodernizovať svoje budovy a zlepšiť študijné
podmienky pre žiakov.

Ďalšie
medicínske centrá

Dotácie
na kontajnery

H

lavné mesto spustilo dotáciu na vytvorenie
kontajnerového stanovišťa. Výška dotácie
je v tomto roku 5000 eur. Žiadosti je možné
posielať do 30. septembra, avšak len v prípade
vlastníckeho vzťahu k pozemku alebo už existujúceho nájmu. Dotáciu je možné použiť na nákup materiálov, stavebné a konštrukčné práce či
na vytvorenie vegetačnej strechy, prípadne inej
vegetačnej plochy. Magistrát v tejto súvislosti
poukazuje na viaceré výhody kontajnerových
stanovíšť. Prístup do nich majú len obyvatelia
bytového domu, zabraňujú zhromažďovaniu aj
nesprávneho odpadu z okolia.

Parkovanie
v okolí tržnice

B

ratislavské Nové Mesto začalo s rekonštrukciou parkovacích plôch pri tržnici
na Trnavskom mýte. Končí sa totiž zmluva s doterajším nájomníkom parkoviska, ktoré
bude od júna prevádzkovať miestny EKO-podnik VPS. Parkovať sa tam bude dať, počítať však
treba s čiastočnými obmedzeniami. Mestská
časť o tom informuje na sociálnej sieti. "Parkoviská od Krížnej aj Šancovej budú v častiach,
kde sa práve nebude rekonštruovať, sprístupnené návštevníkom tržnice bezplatne," približuje
samospráva.

3,6 milióna eur
na školy

B

P

Pešia zóna
v Dúbravke

Obnova
Konventnej ulice

Deutsche Schule
po novom

B

D

ratislavská Petržalka obnovuje bezplatnú
právnu poradňu. Prvýkrát ju po dlhšej pauze pre obyvateľov otvorila 8. júna na miestnom
úrade na Kutlíkovej ulici. Týkať sa bude najmä
oblasti rodinných a pracovno-právnych vzťahy,
dedičského konania a majetku, ochrany spotrebiteľa či exekúciám. Advokáti budú občanom k
dispozícii každú stredu v čase od 14.00 do 17.00
h. Pre zvýšený záujem o konzultácie ako aj ich
komfort je potrebné na stretnutie sa vopred registrovať. Občania tak môžu urobiť elektronicky alebo telefonicky.

V

bratislavskej Dúbravke sa pustili do dokončenia pešej zóny a jej predĺženia až ku
komunikácii na Ulici Janka Alexyho. Miestny
úrad informoval, že práce majú byť ukončené
do konca letných prázdnin, budú sa realizovať na etapy, aby dochádzalo k čo najmenším
obmedzeniam v doprave a pohybe rezidentov
pri prístupe do ich bytových domov. Chodník
pre peších bude vytvorený z tzv. bratislavskej
dlažby, ktorá je určená do významných bratislavských verejných priestorov. Pri realizácii
nepríde k výrubu žiadnej vzrastlej zelene, naopak, pribudnú ďalšie stromy.

oliklinika Bezručova v bratislavskom Starom
Meste otvára ďalšie dve medicínske centrá,
od 1. júna rozšírila svoju pôsobnosť o gynekologické a urologické centrum. Zároveň sa rozširuje dermatologické centrum. Do septembra
má pribudnúť oftalmologická, kardiologická,
diabetologická, imuno-alergologická ambulancia a ortopedické centrum. V gynekologickom
centre budú lekári poskytovať starostlivosť o tehotné ženy, vedenie predpôrodných kurzov, ale
aj prevenciu proti HPV a onkologickým ochoreniam. Urologické centrum bude realizovať
digitálne a ultrazvukové vyšetrenia.

ratislavské Staré Mesto začína s komplexnou rekonštrukciou Konventnej ulice, dlhodobo zanedbanej historickej uličky. Ide o
časť staromestského projektu revitalizácie zóny
Panenskej ulice a jej okolia, ktorý vznikol aj
na základe participácie. Rekonštrukcia ulice je
rozdelená na tri etapy, prvá fáza od Lýcejnej
ulice po strednú časť Konventnej ulice má byť
ukončená do konca júla. Prevažne v réžii BSV
by mala byť druhá etapa rekonštrukcie ulice,
pokračovať bude vo výmene nevyhovujúcich
potrubí až po Suché Mýto.

B

ratislavská mestská časť Nové Mesto získala
viac ako 3,6 milióna eur na rozšírenie kapacít svojich škôl. Vďaka nenávratnému ﬁnančnému príspevku pribudne 12 nových tried na základných školách na Cádrovej na Kramároch a
na Odborárskej v Dimitrovke. Jeden a štvrť milióna eur investuje mestská časť na vybudovanie
nového pavilónu Základnej školy Odborárska.
"Okrem šiestich tried a odborných učební tam
bude aj jedáleň, pričom nová budova z hľadiska
energetiky spĺňa tie najmodernejšie kritériá,"
uviedol starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

eutsche Schule Bratislava, ktorá vzdeláva
deti a študentov od roku 2005, sa sťahuje
do svojich nových priestorov na Bárdošovej ulici v Novom Meste. Investícia do budovy na Kramároch dosiahla 13 miliónov eur. Do nových
priestorov sa presťahuje materská škola, základná škola i gymnázium. Na Slovensku vznikla
škola v roku 2005. V súčasnosti ju navštevuje
viac ako 430 žiakov najmä zo Slovenska a Nemecka, nájdu sa medzi nimi tiež študenti iných
národností.
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Nad rušnou Staromestskou
má vzniknúť zelený park Plató Staromestská

(Dokončenie
rozhovoru
s primátorom Bratislavy
Matúšom Vallom zo str. 1)
Celému procesu predchádzal podrobný zber dát
- historických, aj súčasných. Chceme, aby vzniklo
súvislé prepojenie pre peších zo Židovskej v smere
od Zámockej ulice priamo
do predpolia Dómu svätého Martina, ku ktorému sa budú môcť dostať
použitím schodiska alebo
výťahu, takže bude to aj
bezbariérové. Vytvorením
nového parku ale sledujeme aj ekologický rozmer a
dokonca aj zdravotný. Autá
prechádzajúce Staromestskou produkujú extrémny hluk, týmto projektom
vieme lokalitu ozdraviť a
citeľne odhlučniť, riešime aj otázku zadržiavania
vlahy v parku cez systém
vodozádržných opatrení.
V neposlednom rade je to
projekt, ktorý môže Bratislavu posunúť ďalej a spraviť ju opäť o čosi turisticky
atraktívnejšou, pribudnú
vyhliadky na mesto z úplne
novej perspektívy. Plató je
tiež súčasťou väčšej vízie
vytvorenia bratislavského
ringu. To znamená, vnútorného mestského okruhu, ako možno čitatelia
poznajú z Viedne. Ring
kopíruje pôvodné mestské
opevnenie, má ho ohraničovať Rybné námestie,
Plató,
Hviezdoslavovo
námestie, Námestie SNP,
ktoré sa v nasledujúcich
rokoch tiež zrevitalizuje

v rámci projektu Živé námestie.
Povedzme si viac o tom
hluku. Vnímajú ho nielen tí, čo v okolí bývajú, ale musí ho vnímať
každý, kto sa prejde po
Židovskej. Ako by sa
to malo po vybudovaní
zlepšiť?
Vytvorením Plató vieme
podľa odborných výpočtov znížiť vnímanie hluku
z dopravy v tejto lokalite
približne desaťnásobne. Po
zatrávnení a aplikácii akustických obkladov v dopravnom koridore sa hluk v priľahlej lokalite zníži až do
približne 14 decibelov, čo
je významné. S tým súvisia aj emisie. Staromestská
ulica patrí z environmentálneho hľadiska k najviditeľnejším záťažiam v centre
mesta. V lete je to taký lokálny tepelný ostrov.
Teda hluk, emisie a
v lete k tomu ešte aj
prehriaty asfalt. Informovali ste, že projekt
môže byť najrozsiahlejšou vegetačnou strechou v meste. Čo všetko z hľadiska zelene
architekti navrhli?
Chceme vytvoriť park pre

ľudí, pre všetky generácie, takže okrem stromov
a rôznych kríkov, kvetov,
záhonov, budú v parku aj
lavičky, ihriská pre deti,
preliezky na cvičenie vonku pre dospelých, malý
amﬁteáter, k tomu samozrejme ďalší nevyhnutný
mobiliár. Celkovo ide o
takmer pol hektárovú plochu, na ktorej pribudne
zhruba 3700 metrov štvorcových zelene. Pribudnú tu

aj normálne vzrastlé stromy – viac ako 20, rôznych
druhov – lipy, agáty, bresty.
Architekti sem navrhli
premyslený systém vodozádržných opatrení. Všetka voda, ktorá teraz odteká do kanalizácie, zostane
v území a bude zavlažovať
zeleň. V prípade prívalových dažďov sa voda dostane do špeciálnych vsakovacích nádrží, ktoré budú
umiestnené na okraji popri
Židovskej, teda na mieste,
kde aj architekti navrhujú vysadiť vzrastlé stromy.
Celý manažment s vodou, s
jej hospodárením, sa zlepší. A podarí sa nám tak aj
znížiť teplotu v tomto území o niekoľko stupňov.

Zámer prekryť Staromestskú ulicu ste
predstavili v máji – ako
hodnotíte doterajšie reakcie ľudí?
Drvivá väčšina reakcií je
pozitívnych. Na mestských hradbách máme výstavu panelov, ktoré celý
projekt približujú, ľudia
si to pozerajú, pristavujú
sa pritom, je to vec, ktorá
zaujme. Ide pritom o jednoduché, funkčné riešenie,
po ktorom siahli aj v iných
mestách. Počítame s betónovými prefabrikátmi,
ktoré sa na mieste poskladajú, čo zaručí efektívny
priebeh výstavby. Vodičov samozrejme zaujíma
ako realizácia ovplyvní
chod dopravy – počítame
s priebežnou dopravou,
s dočasným zúžením na
dva jazdné pruhy počas výstavby. Sme otvorení názorom obyvateliek a obyvateľov, pripomienky, názory,
komentáre k projektu nám
môžu poslať cez formulár
na stránke www.platostaromestska.sk.
Častou je zrejme aj
otázka, kedy bude na
Staromestskej stavebný ruch a začne sa s výstavbou. V posledných

týždňoch
zaznievajú
najmä informácie o zásahu do rozpočtov samospráv v súvislosti
s prijatím legislatívy na
zmiernenie dopadu inflácie...
Samozrejme, všetko závisí
od ﬁnancií, ale táto vízia
je pre nás dôležitá a chceme ju zrealizovať. Plató je
svojím rozsahom mimoriadny projekt, náklady na
celú výstavbu odhadujeme
vo výške 18 miliónov eur,
pričom sme pripravení a
budeme intenzívne hľadať aj externé zdroje na
spoluﬁnancovanie
projektu. Zatiaľ sme v štádiu,
že máme architektonickú
štúdiu, ktorú vypracovala
štvorica vysúťažených slovenských ateliérov (Studený architekti s.r.o., ateliér
Ľubomír Závodný s.r.o.,
Peter Stec Studio, Terra
Florida, v.o.s.). Do konca
roka sa bude dopracovávať
časť projektovej dokumentácie. Po nej prídu na rad
povoľovacie fázy, to sú ešte
minimálne 2 roky, počas
ktorých budeme riešiť projekt po administratívnej
stránke.
(bak, vizualizácie Bratislava)
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Aké má byť nové trhovisko Miletička?
(Dokončenie zo str. 1)

svoj spôsob dopravy na trhovisko autom uviedlo 25,
7% respondentov a respondentiek,“ špeciﬁkuje správa
MIB.
Jednoduché to nemajú ani
cyklisti. Chýba infraštruktúra vo forme stojanov
a slabá je aj sieť staníc na
zdieľané bicykle. Vzhľadom na veľké množstvo
bariér v priestoroch trhoviska je problematicky vnímané aj zásobovanie.

Podnety sumarizuje správa, ktorú publikuje Metropolitný inštitút Bratislava
(MIB). Tá bude súčasťou
zadania pre urbanisticko-architektonickú súťaž.
Sedem z desiatich opýtaných navštevuje trhovisko celý život
V čase medzi 10:00 a 13:00
hodinou je na trhovisku bežne najväčší ruch.
Skladba ľudí je pestrá. Návštevnosť je podľa správy
nadlokálna, teda navštevujú ho zákazníčky i zákazníci aj z iných mestských
častí. „Prieskum ukázal, že
2/3 respondentov žijú v Ružinove (63,5 %), významne
zastúpené sú ale aj návštevy zákazníkov zo susedných mestských častí Nové
Mesto (9,0 %), Staré Mesto
(7,1 %) a Petržalka (6,6 %),“
poukazuje prieskum.
Najpočetnejšou skupinou
návštevníkov sú seniori.
Mnohí uvádzajú, že trhovisko je pre nich miestom,
ktoré neodmysliteľne patrí
k ich životu. Cenia si najmä
lokálnosť ovocia a zeleniny
a či cenovo dostupnejšie
tovary ako textil.

Aké produkty chcú ľudia nakupovať?
Asi málokoho prekvapí,
že na trhovisku je najväčší
záujem o lokálne produkty
(88 %). No dopyt je aj po
výrobkoch z medzinárodnej kuchyne (58 %). Niekedy sa však stáva, že ideme
nakúpiť lokálnu potravinu
a domov prídeme s jahodami zo španielska. Korektné údaje o pôvode tovaru
často chýbajú. Na tie apeluje tak Metropolitný inštitút
ako aj návštevníci. Správca
trhu by mal jasne deﬁnovať
„kódex trhu“, zaviesť ho do
praxe a dodržiavať. „Máme
na mysli najmä označovanie pôvodu predávaných

produktov. Je však dôležité
povedať, že súčasťou trhu
sú aj obchodníci (nakupujúci vo veľkosklade), keďže
existujú niektoré druhy potravín, o ktoré majú ľudia
záujem a nie je možné sa
k nim dostať iným spôsobom,“ spresňuje spáva. Zákazníkom tak musí byť na
prvý pohľad jasné, kto je
obchodník, roľník, záhradkár a teda nemá kasu a kto
nakupuje vo veľkosklade.
Trhovisko
potrebuje
technické aj logistické
vylepšenia
V lete „peklo“, v zime stoja trhovníci na drevených
paletách, aby im neomrzli

nohy. Aj takéto podmienky uvádzajú v prieskume miestni predajcovia.
Návštevníci sa zas často
strácajú v neprehľadných
uličkách, prijali by jednoduchšie usporiadanie
stánkov. Trhovisko má nedostatok základnej infraštruktúry vrátane bezbariérových verejných toaliet,
uvádzajú obyvatelia hlavného mesta v prieskume.
Osobitnou kapitolou je
zásobovanie a parkovanie v blízkosti trhoviska.
„Takmer 33 % zákazníkov
a zákazníčok zhodnotilo
možnosti parkovania pri
trhovisku ako problém, pričom ale z tejto skupiny ako

Čo bude ďalej?
Do prieskumu sa zapojilo
2500 obyvateľov, 43 predajcov i deväť odborníkov
na trhy prostredníctvom
dotazníkov v slovenskej,
anglickej a vietnamskej
jazykovej mutácii. Správa
bude súčasťou zadania pre
urbanisticko-architektonickú súťaž, na ktorej spolupracuje MIB s mestskou
časťou Ružinov.
„Výstup bude primárne
podkladom pre zadanie
urbanisticko-architektonickej súťaže, a rovnako ho
môžu využiť zástupcovia
a prevádzkovateľ Trhoviska Miletičova, či odborníci, ktorí budú spracovávať
ekonomickú
overovaciu
štúdiu,“ informoval riaditeľ
MIB Ján Mazúr. Štúdia má

okrem iného ukázať, aký
rozsah investícií si trhovisko vyžaduje.
Menšie zásahy majú
prísť už čoskoro
Metropolitný inštitút Bratislava v tejto súvislosti
navrhol mestskej časti Ružinov niekoľko rýchlych zásahov, ktoré majú pomôcť
trhovisku už v súčasnosti.
Patrí medzi ne doplnenie
lavičiek a cyklostojanov,
zredukovanie vizuálneho
smogu, zriadenie sociálnej
služby, vytvorenie podmienok pre triedenie odpadu,
sprehľadnenie navigačných
tabúľ v rámci trhoviska, ale
tiež aktualizácia webovej
stránky.
História trhoviska
Trhovisko
Miletičova
vzniklo v 70. rokoch. Predtým tu stála budova bitúnka. História spracovania
mäsa na Miletičovej siaha
až do konca 19. storočia.
Bitúnok vznikol v roku
1924, tvorený bol z viacerých hál. Dominantným
prvkom ostal komín, ktorý
dodáva trhovisku svoj špeciﬁcký charakter doteraz.
(jp, MIB,
foto trhoviskaruzinov.sk)

Historická budova SND je už rok Bratislava
má najnižšiu
verejnosti neprístupná
(Dokončenie zo str. 1)
„Ministerstvu kultúry boli
v roku 2018 poskytnuté kapitálové výdavky vo výške
500-tisíc eur na investičnú akciu, „Rekonštrukcia
historickej budovy Slovenského národného divadla“.
Z nich sa 81-tisíc eur použilo na konci roka 2020 na
vypracovanie stavebného
zámeru. Stavebný zámer
odhadol celkovú cenu rekonštrukcie na 62 mil. eur.
Investícia v tejto výške si
vyžaduje spracovanie štúdie uskutočniteľnosti, na
ktorej sa aktuálne pracuje
a na ktorú sa použili prostriedky z tohto zdroja vo
výške 75-tisíc eur,“ vymenúva hovorkyňa ministerky Milanovej, pričom
ale nejde o jediné výdavky, ktoré boli doposiaľ na
prípravné práce minuté:
„Ďalších 36-tisíc eur sa použilo na prípravné práce
pred rekonštrukciou, ako
je uvoľnenie priestorov
skladov kulís a kostýmov
a prác súvisiacich s ich
premiestnením, triedením

nezamestnanosť

a uskladnením. Pre nevyčerpanú čiastku vo výške
308-tisíc eur ministerstvo
kultúry požiadalo vládu o
zmenu účelu použitia, a to
pre prípravu projektovej
dokumentácie a následne
inžiniering a pasportizáciu
budovy pre rekonštrukciu
a modernizáciu nehnuteľností Umelecko-dekoračných dielní SND na
Mliekarenskej ulici v Bratislave.“
Financovanie z Plánu
obnovy a odolnosti
Ako sme správne vyrozumeli, tak cieľom vypracovania týchto dokumentácií
je zabezpečiť pripravenosť
investičného projektu pre
následné uchádzanie sa o
ﬁnančné prostriedky na
realizáciu rekonštrukcie
a modernizácie Umelecko-dekoračných dielní z
Plánu obnovy a odolnosti
v 2. polroku 2022. Odhadovaná suma za opravy vo
výške 62 miliónov eur je
totiž enormná, navyše pri
súčasných narastajúcich
cenách stavebných mate-

N
Posledná rekonštrukcia historickej budovy SND
prebehla pred 50 rokmi, v roku 1972.
riálov, čo spôsobuje najmä
vojna na Ukrajine, nie je
vylúčené, že nepôjde o konečnú čiastku. No napriek
tomu súčasné vedenie ministerstva kultúry nestráca optimizmus, ani snahu
zveľaďovať. „Cieľom ministerstva kultúry je komplexná rekonštrukcia historickej budovy SND. Pôjde o
komplexnú rekonštrukciu
samotnej stavby, spolu s rekonštrukciou technológií
potrebných na umeleckú
prevádzku všetkých troch
súborov SND. Konkrétny

variant rekonštrukcie však
určí až spomínaná štúdia
uskutočniteľnosti. Ministerstvo kultúry plánuje
zabezpečiť všetky výdavky
potrebné na túto investičnú akciu,“ doplnila pre Bratislavského kuriéra Zuzana
Viciaňová z MK SR. Zostáva nám teda len dúfať,
že sa prostriedky nájsť podarí v dohľadnom čase a z
historickej budovy SND sa
nestane druhý schátraný
kaštieľ v Rusovciach...
(vt, foto TASR)

a konci roka 2019
nedosahovala nezamestnanosť
v
Bratislavskom kraji ani
úroveň 3 %. Pandémia situáciu dramaticky zmenila a
už o rok neskôr bola miera
o percento vyššia. Mnohých preto zaujíma, ako
situáciou na pracovnom
trhu zamiešala aktuálna
vojna na Ukrajine.
V apríli 2020 sa prichádzajúca pandémia naplno prejavila na trhu práce v rámci
celého Slovenska. Miera
evidovanej nezamestnanosti vtedy vyletela o 1,38
percentuálneho bodu a
zastavila sa na úrovni 6,57
percenta. Počas celého
obdobia pandémie sa pod
túto úroveň nedostala. Až
do apríla 2022.
Stále sme na tom najlepšie
„Ku koncu mesiaca marec
2022 evidovalo Ústredie

práce, sociálnych vecí a rodiny mieru evidovanej nezamestnanosti v Bratislavskom kraji na úrovni 3,89
%,“ upresnila nám súčasnú
situáciu hovorkyňa Ministerstva sociálnych vecí a
rodiny SR, ktorá dodala, že
v rovnakom čase evidovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 25 228
voľných pracovných miest
v Bratislavskom kraji. Pri
výbere povolania pritom
Bratislavčania hľadia na
viacero faktorov, z ktorých
prirodzene dominuje výška platu: „Minimálna výška
platu uvádzaná v inzerátoch je vo výške minimálnej mzdy. Minimálna mzda
pre rok 2022 predstavuje
646 €. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 3,713 €.
V roku 2021 bola minimálna mzda na úrovni 623 € a
minimálna hodinová mzda
bola vo výške 3,58 €. “
(bak)
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Divadlo P. O. Hviezdoslava sa zmení na neziskovú organizáciu

M

estské Divadlo
Pavla Országha
Hviezdoslava
v Bratislave sa odčlení od
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) a zmení sa
na neziskovú organizáciu.
Rozhodlo o tom májové
bratislavské mestské zastupiteľstvo. Schválilo aj
členov správnej i dozornej
rady organizácie.
Budova divadla na Laurinskej v centre Bratislavy,
ktorá má aj po tejto zmene
zostať v majetku mesta, je
od roku 2010 v prenájme
BKIS. Hlavné mesto tvrdí,
že fungovanie divadla pod
BKIS poukázalo na viaceré
rezervy a chýbajúce koncepčné uchopenie činnosti.
"Divadlo nie je samostat-

jového ﬁnancovania či
v zabezpečení stabilného
rozhodovania o organizácii. Za zápor tohto variantu uviedla samospráva
potrebu zmluvného vzťahu
mesto – divadlo či netradičnosť subjektu.

nou organizáciou, nemá
vlastný súbor, správu
a manažment. Pre umeleckú obec je fungovanie
divadla pod BKIS netransparentné, a preto aj menej
atraktívne na účinkovanie," skonštatoval magistrát v dôvodovej správe.
Za jeden z hlavných dôvodov odčlenenia divadla
od BKIS označil aj to, že
výrazne limituje možnosti uchádzať sa o externé
ﬁnancovanie. Mesto už
začiatkom roka 2020 informovalo o zámere delimitácie mestského divadla z činnosti organizácie
a založení samostatnej organizácie.
Zároveň spustilo proces
k nastaveniu budúceho
modelu fungovania mestskej divadelnej scény. Fáza

mapovania poukázala aj
na nutnosť rekonštrukcie
priestorov divadla. Audit
budovy odhadol náklady
na desať miliónov eur.
Magistrát tvrdí, že posudzovali viacero variantov
nastavenia modelu čin-

nosti divadla. Na rokovanie mestského parlamentu
predložili poslancom dve
alternatívy, a to založenie neziskovej organizácie
a zriadenie mestskej príspevkovej organizácie. Po
diskusii sa poslanci priklonili, tak ako aj mesto,

k založeniu neziskovej organizácie.
Pri tejto forme vníma
mesto plusy v kolektívnom
vedení, väčšej ﬁnančnej
kontrole, fundraisingu a
ﬂexibilnom zdroji ﬁnancovania, umožnení viaczdro-

Od mestskej divadelnej
scény očakáva magistrát,
že bude prispievať k formovaniu otvorenej spoločnosti v súlade s kultúrnou politikou mesta, živo
reagovať na dianie v spoločnosti, rozvíjať diskurz
k zásadným témam či
prinášať aj témy minorít,
marginalizovaných skupín
i témy rozdeľujúce spoločnosť.
(TASR, foto Bratislava)

Búranie Istropolisu:
„Mramor od Fidela, ktorý mal vydržať stáročia.“
Dom odborov Istropolis je už niekoľko mesiacov v stave postupnej
likvidácie. Z tejto monumentálnej stavby z roku
1981 vzniká množstvo
stavebného
odpadu,
pričom Bratislavčania
si začínajú klásť otázku – a čo bude s kubánskym mramorom, ktorý
majestátnosť budovy
dotváral?!
Súčasný majiteľ stavby,
spoločnosť Immocap, už
pred búraním vyhlásila,
že sa bude snažiť mramor,
ktorým bol Istropolis obložený, po prejdení technic-

v projekte Nový Istropolis.
Pri asanácii objektu sa aj
z toho dôvodu postupuje maximálne ekologicky
a hospodárne.

kým auditom ďalej využiť.

Príbeh mramoru podľa pamätníka
„Keďže odbory mali ﬁnancie, dovolili sme si
takú drzosť, že sme navrhli na obloženie sivý
carrarský mramor,” zaspomínal si v minulosti jeden zo spoluautorov Istropolisu, Ľubomír
Titl. Do talianskej Carrary, z ktorej pochádzal
aj mramor na jednu z najslávnejších sôch Michelangelovho Davida, vyslali človeka, ktorý
dohodol cenu. „Potom sme k tomu sedeli a tu
sa jeden z komisie postavil a pýta sa: a kde
je započítané clo a dovoz toho kameňa? Tak
šéf komisie chytil papiere, hodil ich na stôl
a hovorí – tak a nebude nič,” dodal. Slovenský
mramor autori stavby nechceli, vraj potrebovali niečo trvanlivejšie. Dohodli teda obchod
s Kubou, kam vyvážali stroje a naspäť sa lode
vracali prázdne. Hovorí sa, že mramor nakoniec vtedajší kubánsky diktátor Fidel Castro
spriatelenej komunistickej krajine daroval
a vydržať mal stáročia.

No následne sa na verejnosť dostali aj také informácie, že kusy mramoru
budú na predaj a kto chce,
môže o ne prejaviť záujem.
Bratislavský kuriér preto
oslovil samotného developera, aby ďalší postup
s hodnotným kameňom
vyjasnil.
Štýlová dlažba na záhradný chodník?
„Mramor z Domu odborov opatrne demontujeme
platňu po platni, aby jeho
príbeh mohol pokračovať
v Novom Istropolise. Po
jeho vyčistení a opracovaní preto plánujeme kameň
opätovne využiť primárne
v našom projekte,“ upresnil Martin Šramko, CEO
spoločnosti
Immocap.
Z toho vyplýva, že iba

zlomkové časti boli poskytnuté niekoľkým verejným
inštitúciám, ktoré oň prejavili záujem. Reči o možnosti predaja mramoru napríklad domov do záhrady,
tak nie sú pravdivé: „Druhú
šancu na život tak dostane
v divadle Nová scéna, kde
ho využijú na opravu interiérových obkladov, pracovníkom Prírodovedeckej
fakulty UK zasa poslúži na
študijno-výskumné účely
a menšie úlomky sa ušli aj
študentom zo Školy umeleckého priemyslu Josefa
Vydru v Bratislave, ktorí
ho využijú na praktickú
výučbu,“ dodal developer.
Mramor ani žiadny iný stavebný materiál sa teda neodpredáva a ani predaj nie
je v pláne. Hlavným cieľom je využiť ho čo najviac

O nástenné maľby neprídeme
Rovnako citlivo majiteľ
budovy pristupuje nielen
k obkladovému mramoru
s bohatou históriou, ale aj
k interiérovým maľbám,
ktoré zdobili steny Istropolisu. „Je prirodzené, že
recyklujeme všetok stavebný odpad, pri ktorom je to
možné. Okrem mramorového obkladu budú zachované aj umelecké diela

a hodnotné artefakty, ktoré
sa nachádzali v interiéroch
či exteriéroch Domu odborov. Tie sme odborne
deponovali a uskladnili,
aby boli pripravené na ďalšie využitie či už v Novom
Istropolise alebo v slovenských galériách a múzeách,“ upresnil M. Šramko.
A prvým dielom, ktoré si
už našlo nový domov, je informačný panel od známeho slovenského výtvarníka
a akademického sochára
Olega Fintoru, ktorý rozšíril zbierku exponátov Slovenského múzea dizajnu.
(vt, foto TASR)
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PAAS prišla aj do centra mesta,
rozširuje sa o zónu Hlavná stanica - Blumentál
(Dokončenie zo str. 1)
V celej zóne sú podľa magistrátu zvýhodnení rezidenti, ktorí budú môcť
parkovať na základe rezidentskej karty PAAS
v hodnote 39 eur za rok
pre jedno vozidlo neobmedzene. Návštevníci budú
cez pracovné dni v čase
od 8:00 do polnoci platiť za parkovanie podľa
hodinovej sadzby 1,50
alebo 2 eurá.
Zóna Hlavná stanica –
Blumentál je frekventovanou a počas dňa vyhľadávanou zónou v jadre mesta
s veľkým počtom návštevníkov. Najjednoduchšou
cestou, ako zaplatiť hodinové parkovné a ako využiť
bonusovú a návštevnícku
parkovaciu kartu, je prostredníctvom jednej z piatich mobilných aplikácií,
ktoré sa dajú jednoducho
stiahnuť na www.paas.sk/
platba.
Všetkým
návštevníčkam a návštevníkom
mesto odporúča stiahnuť si preferovanú aplikáciu už vopred. Hoci je
platba cez všetky mobilné
aplikácie rýchla, vyžaduje
si prvotné nastavenie, ktoré si môže vyžadovať špeciﬁcké údaje - napríklad,
ak je potrebná registrácia
a uloženie platobnej karty.
V uliciach celej zaregulovanej zóny budú pre návštevníkov k dispozícií parkovací asistenti, u ktorých
bude možné zaplatiť aj
v hotovosti alebo platobnou kartou. Dostupných
bude postupne tiež niekoľko prevádzok, kde bude
možné hodinové parkovné

fyzicky uhradiť. Prevádzky,
ktoré majú záujem o predaj
parkovného sa môžu zapojiť cez verejný návrh na
stránke https://bratislava.

Hlavné mesto s rozšírením
Bratislavského parkovacieho asistenta o zónu Hlavná
stanica – Blumentál zabezpečilo aj nové parkovacie

správy mestská spoločnosť
Mestský parkovací systém.
Regulácia parkovania prináša aj výrazne zmeny
vo verejnom priestore –
parkovanie je po novom
možné len na vyznačených
parkovacích
miestach.
Výrazné zmeny čakajú
napríklad Krížnu ulicu,
kde sa doposiaľ parkovalo
čiastočne aj na chodníku. Ako súčasť zavedenia
novej zóny regulovaného
parkovania PAAS mesto
kompletne zrekonštruuje
chodník na Krížnej ulici v
úseku medzi Vazovovou a

Májkovou. V rámci opravy
sa vymení asfalt za novú
dlažbu.
Na tomto mieste tak
vznikne kvalitnejší verejný
priestor a pohyb chodcov
bude bezpečnejší. Práce začnú v týchto dňoch
a budú trvať približne
2 mesiace.
Všetky
informácie
o Bratislavskom parkovacom asistente nájdete na stránke: https://
paas.sk/
(bak)

ZAPARKOVALI STE NESPRÁVNE...

sk/sk/verejny-navrh-affiliate. Splnením podmienok a podpísaním zmluvy sa partner stáva ihneď
predajcom
parkovného.
V zóne pribudnú v priebehu nasledujúcich mesiacov
aj parkomaty. Dôvodom
ich dodatočného osadenia
a inštalácie sú problémy
s dodávkami a distribúciou
čipov.
Dáta zo zavedených zón
ukazujú, že väčšina parkujúcich využíva na úhradu
parkovného primárne platbu cez mobilnú aplikáciu.
Za mesiac apríl bolo 83 %
všetkých transakcií realizovaných cez mobilné aplikácie.
Rozšírené možností parkovania - nové parkoviská
v správe mesta

možnosti. Po rokoch, kedy
boli parkoviská v centre
mesta, na mestských pozemkoch, prenajaté do rúk
súkromníkov vyberajúcich
parkovné za komerčné
ceny, ich mesto prevzalo
späť do svojej správy.
Rezidenti tak budú môcť
s rezidentskou parkovacou
kartou parkovať neobmedzene na nových parkovacích miestach, ktoré
doteraz nemali plne k dispozícii. Bratislave sa totiž
po rokoch podarilo prebrať
od súkromníkov parkoviská na Floriánskom námestí, Americkom námestí
a na Vazovovej ulici (vedľa
Daňového úradu) do správy mesta. Spolu ide o viac
ako 60 parkovacích miest.
Návštevníci budú môcť na

Na ďalší z nedostatkov spustenia parkovacej politiky v
Starom Meste upozornila na sociálnych sieťach aj
staromestská
poslankyňa
Martina
Uličná.
Napríklad, na začiatku Radlinského
ulice značka smeruje
ľudí k PARKOMATU, ale na jeho mieste je stále smetný kôš.
Parkovacie lístky zatiaľ zabezpečujú brigádnici.
týchto parkoviskách parkovať po zaplatení hodinovej sadzby.
Pre večerné a nočné parkovanie rezidentov bude
k dispozícii aj 74 parkovacích miest v garáži Krížna
(garáž na Námestí Martina
Benku), ktorú prevzala do

Parkovacia politika magistrátu
PAAS v zóne Blumentál začína rozpačito a sprevádza
ju chaos. Viacerí z vás si
našli na aute nálepku s
upozornením, že ste zaparkovali nesprávne a
pýtate sa prečo? Jednotlivé
zložky zjavne nie sú zosynchronizované. Pravdepodobne
bezchybne funguje len tá, ktorá
vylepuje nálepky. Nanešťastie aj tam, kde ešte nebolo
vymenené pôvodné vertikálne značenie a podľa značenia tam teda máte stále právo parkovať s pôvodnou
staromestskou parkovacou kartou.
Ak ste sa zaregistrovali a parkujete v zóne PAAS
a aj tak ste si našli na skle nálepku, stali ste sa obeťou
systému ktorý vás ”nespároval” nezaevidoval. Zatiaľ
to vyzerá tak, že jediné čo funguje je represia, aj to na
nesprávnom mieste a to ostatné pokrivkáva...
Za jednu z najväčších chýb parkovacej politiky
v Starom Meste považujem, že sa nezaviedla naraz
v celom SM... Takto tu vzniká chaos, kde vedľa seba
fungujú tri parkovacie subjekty - Staré Mesto, Magistrát a BPS.
Martin Gajdoš
staromestský miestny poslanec

Na mape Petržalky by mali pribudnúť tri nové ulice

N

a mape bratislavskej Petržalky, v
lokalite Vojenský
dvor, by mali pribudnúť tri
nové ulice, a to Ulica generála Viesta, Ulica generála
Goliana a Pri vojenskom
cintoríne.
Pomenovanie
nových ulíc na hranici Slovenska s Rakúskom, severne od Kopčianskej ulice,
kde sa mestská časť rozrastá o novú štvrť, schválili
v utorok miestni poslanci.
Návrh ešte musí odsúhlasiť
bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Prihliadalo sa na historický odkaz dotknutého
miesta
"Pri výbere a vhodnej formy nových názvov ulíc pre
danú lokalitu bolo prihliadané na historický odkaz
dotknutého územia - vojenské bunkre, protitanková
priekopa, vojenský cintorín
z obdobia 1. svetovej vojny," konštatuje dôvodová
správa s tým, že lokalita je
spojená s prvou i druhou
svetovou vojnou. Snahou
je tiež posilniť stále slabé
povedomie o vojenskom

cintoríne, ktorý sa tam nachádza.
Rudolf Michal Viest
bol slovenský divízny generál, veliteľ povstaleckej
Prvej československej armády na Slovensku počas
Slovenského národného
povstania (SNP) a jediný
slovenský generál počas
predvojnovej ČSR. Zomrel
v Nemecku na jar 1945 za
doteraz
neobjasnených
okolností. Armádny generál in memoriam bol počas
života aj po smrti vyzna-

menaný viacerými československými, slovenskými
a zahraničnými vyznamenaniami.
Ján Golian bol slovenský
štábny dôstojník, brigádny
generál, organizátor a významný predstaviteľ SNP,
ktorý sa aktívne zapojil do
protinacistického odboja.
Osud Goliana, podobne
ako Viesta, nie je známy.
V roku 1946 bol povýšený do hodnosti div.gen. in
memoriam a v roku 1969
do hodnosti genplk. in memoriam.

Vojenský cintorín vznikol počas 1. svetovej vojny
v roku 1916 ako doplnok
vojenského lazaretu, kde
ležali zväčša ťažko ranení
vojaci rakúsko-uhorskej
monarchie, ale aj iní vojaci bojujúcich strán. Na
cintoríne je pochovaných
v samostatných hroboch
331 mŕtvych vojakov, deviatich identiﬁkovaných
národností. Vojaci zomreli
prevažne v Posádkovej nemocnici Bratislava, ďalší
v Divíznej nemocnici a v
Kopčanoch v roku 1918.

Po roku 1948 prišli pre cintorín začiatky jeho zanedbávania a devastácie. Až
v rokoch 2007 - 2009 bola
spracovaná dokumentácia rekonštrukcie územia
a jeho premena na parkovú plochu nadväzujúcu na
históriu územia.
(TASR)

Nevyhadzujte
knihy - darujte ich nám
kontakt 0907 701 786

Život v meste - Poradňa
Petržalka sa enormne rozrastie,
pribudne 15-tisíc obyvateľov
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P á ik radí
Právnik
dí

A

k mali Petržalčania doposiaľ
pocit, že sa ich
mestská časť enormnou rýchlosťou rozrastá vďaka projektu
Slnečnice, tak by mali
zbystriť pozornosť. Už
onedlho im na 47 hektároch pôdy vyrastie
ďalšia nová štvrť, ktorá
tvár mestskej časti zásadne zmení.

JUDr. Branislav Záhradník
Zatiaľ čo väčšina bratislavských mestských častí sa
snaží územným plánovaním regulovať výstavbu,
Petržalka ide v opačnom
trende. V projekte nesúcom názov Nesto, si môžu
záujemcovia
pomaličky
vyberať z ponuky plánovaných bytov, ktorých budú
tisícky. Oblasť v tesnej blízkosti diaľnice smerom na
Most Lafranconi dnes tvoria polia, no developerská
spoločnosť Lucron Group,
a. s. avizuje, že na mieste
vytvorí obytnú a pracovnú
štvrť, ktorá bude Bratislavčanom dávať zmysel. Nazýva ju dvadsaťminútovou
štvrťou. „Idea 20-minútového mesta spočíva v tom,
že obyvatelia miest by nemali za napĺňaním svojich
základných potrieb cestovať dlhšie než 20 minút.
A mali by to zvládnuť pešo
alebo na bicykli. Namiesto
miest rozdelených na zóny
pre bývanie, zóny, kam sa
chodíme zabávať a zóny,
kam chodíme pracovať,
by mali byť mestá rozdelené na štvrte, ktoré dokážu
naplniť všetky tri funkcie,“

znie sľubná vízia staviteľa,
ktorý má na konte projekty
ako Vydrica či Urban Residence. Samotná výstavba
kreatívnej štvrti Nesto bola
odštartovaná už na jeseň
minulého roka, kedy bolo
na poklepaní základného
kameňa prítomné aj vedenie Petržalky.
Významné územie pri
hraniciach
„Stavba rastie na historicky
významnom území, kde sa
doteraz nachádzajú viaceré
zachované vojenské objekty bývalého obranného systému, ktoré tu developer
plánuje všetky ponechať
a zveľadiť. Po dostavbe
projektu by tu malo podľa
zhotoviteľa bývať takmer
15-tisíc obyvateľov, takže tu vzniká doslova malé
mesto,“ priblížila nám hovorkyňa starostu Petržalky,
ktorý sa s masívnym rozpínaním mestskej časti stotožnil. „Za našu MČ platí,
že tento moderný koncept
bývania vítame a veríme,

že mnohí Petržalčania si
aj vďaka miestnej štvrti,
ktorá vyrastie pri štátnej
hranici s Rakúskom, nájdu
zamestnanie, ale aj nové
možnosti trávenia voľného času v podobe rôznych
športových i kultúrnych
aktivít,“ doplnila.
Občianska aj sociálna
vybavenosť
Zaujímavosťou, alebo skôr
neštandardom je, že v lokalite investor vybuduje
školu i škôlku. Koľko ich
pri odhadovanom pošte
15 tisíc nových obyvateľov bude a či budú štátne,
známe nie je. No projekt
zahŕňa obchody a gastro
prevádzky,
medicínske
centrum, MHD a vlakovú zastávku. A tak zostáva
dúfať, že nezostane iba pri
sľuboch a takto rozsiahly
projekt bude mať kapacitne postačujúcu sociálnu
vybavenosť.
(vt, foto Nesto)

Požičal som peniaze
svojmu známemu. Už
rok mi ich nevie vrátiť.
Stále sa vyhovára, že
nemá peniaze, ale zistil
som, že pred tromi mesiacmi daroval svoj byt
dcére. Obávam sa, že
prepisuje svoj majetok,
aby o neho pre dlžoby neprišiel. Mohol by
som sa voči takémuto
konaniu nejako brániť?
Predpokladám, že máte
svoju pôžičku riadne zdokumentovanú.
To znamená, že máte
zmluvu alebo iný právne relevantný podklad,
na základe čoho ste
mu peniaze požičali. Taktiež je dôležité
mať doklad o bankovom prevode peňazí,
resp. podpísané ich
prevzatie. Dôležité je
totiž, aby ste v prípade
súdneho sporu vedeli
hodnoverne
preukázať všetky rozhodujúce
skutočnosti. Keďže neuvádzate v akom štádiu
vymáhania pohľadávky
sa nachádzate, môžem
Vám len vo všeobecnosti odporúčať, že

vzhľadom na fakt, že
už rok veriteľ mešká so
splatením svojho záväzku je nepochybne
najvyšší čas obrátiť sa na
súd, aby ste po jeho rozhodnutí mohli pristúpiť
prípadne aj k nútenému
výkonu rozhodnutia, t.j.
k vymáhaniu pohľadávky v exekučnom konaní.
Rozumiem Vašej obave,
keď ste zistili, že daroval svoj byt dcére. Máte
odôvodnenú obavu, že
týmto úkonom môžete
byť ako veriteľ ukrátený z hľadiska svojej vymáhateľnej pohľadávky.
Ochranu Vám môžu
poskytnúť ustanovenia
§42a a §42b Občianskeho zákonníka o odporovateľných právnych
úkonoch. Ide o právny
inštitút, ktorý umožňuje veriteľovi domáhať
sa na súde, aby určil, že
dlžníkove právne úkony, ktoré sú v zákone
bližšie
špeciﬁkované,
ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej
pohľadávky, sú voči
nemu právne neúčinné.
Vo Vašej konkrétnej situácii prichádza do úvahy aplikácia §42a ods. 3,
písm. a) Občianskeho
zákonníka, t.j. odporovať možno právnemu
úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku
ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobou
jemu blízkou. Dcéru ako
príbuzného v priamom
rade považujeme podľa
§116 Občianskeho zákonníka za osobu blízku.
To však neplatí, ak dru-

há strana preukáže, že
nemohla ani pri náležitej starostlivosti poznať
úmysel dlžníka ukrátiť
svojho veriteľa. Práve
uvedená
podmienka
môže v praxi predstavovať určitý problém
z hľadiska dokazovania. Predpokladám, že
dcéra by tvrdila, že nepoznala otcovu ﬁnančnú situáciu a nebol jej
známy úmysel otca darovaním bytu ukrátiť
svojho veriteľa.
Právo odporovať právnemu úkonu môžete
ako veriteľ uplatniť žalobou na súde. Právo
odporovať právnemu
úkonu sa uplatňuje
proti tomu, kto mal
z
odporovateľného
právneho úkonu prospech. Vo Vašom prípade by ste žalovali dcéru
Vášho dlžníka. Právny
úkon, ktorému veriteľ
s úspechom odporoval, je právne neúčinný
a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho,
čo
odporovateľným
právnym úkonom ušlo
z dlžníkovho majetku.
Ak to nie je možné, má
veriteľ právo na náhradu voči tomu, kto mal
z tohto úkonu prospech.
Keďže ide o zložitejší
právny problém, odporúčam obrátiť sa na
advokáta, ktorý posúdi
Vašu konkrétnu situáciu a navrhne Vám
kroky, ktoré budú viesť
k účinnej ochrane Vašich práv a záujmov.

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

Spravodajstvo
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Výstavbu električkovej trate do Petržalky
ohrozuje inﬂácia a nezhody v konzorciu
(Dokončenie zo str. 1)
Jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave, výstavba električkovej
trate v Petržalke, podľa niektorých poslancov, možno
v týchto dňoch úplne zastala. Viditeľné spomalenie, ktoré pravdepodobne
spôsobil nárast cien, vníma aj primátor Bratislavy
Matúš Vallo. Nie veľmi
optimisticky vidí situáciu
aj petržalský starosta Ján
Hrčka, ktorý skonštatoval, že stavebník robí len
nevyhnutné kroky, aby sa
stavba nemohla vyhlásiť za
zastavenú.
Po uvedených vyhláseniach, ktoré komunikovali
rôzne zainteresované inštitúcie sa Petržalčanom
stupňujú obavy, aby táto
desiatky rokov avizovaná
električka nedopadla ako
neslávne bratislavské metro.
Keď sa pozrieme do nedávnej histórie, prvé pochybnosti o výstavbe trate
v pôvodne avizovanom
termíne- koniec roka 2023,
sa objavili už v roku 2021.
Vtedy obyvateľov Bratisla-

energií a stavebných materiálov, najmä ocele, železa,
betónu, ropy.
"V týchto dňoch intenzívne rokujeme s konzorciom
o využití nových pravidiel
ÚVO, ktoré majú práve
túto situáciu riešiť,“ informoval primátor. Tieto nové
pravidlá, podľa jeho slov,
však treba zaviesť do praxe.
Po sﬁnalizovaní dodatkov
k zmluve je zhotoviteľ pripravený znovu rozbehnúť
práce podľa harmonogramu.
vy znepokojili slová Ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Veroniky Remišovej. Tá
upozorňovala na nepripravenosť projektov ﬁnancovaných z európskych zdrojov. „Silne pochybujem, že
mesto Bratislava do roku
2023 tento projekt stihne
dokončiť,“ vyjadrila ministerka svoju obavu.
V marci tohto roka prišla
zas prvá informácia o reálnom omeškaní prác.
Koncom mája už nasledovali vážnejšie správy o ne-

zhodách v konzorciu, ktoré práce realizuje. Starosta
Petržalky avizoval, že čím
dlhšie sa bude dohadovať
a stavba prakticky stáť, tým
väčší problém a časový sklz
nastane. Stihnúť sa tak nemusí ani koniec roka 2023
a ani prvý polrok 2024.
"Verím, že sa to čo najskôr
postaví, a že sa to vôbec postaví," skonštatoval.
Nezhody v konzorciu potvrdil aj primátor Matúš
Vallo. Avizoval, že už rokoval s hlavným zástupcom
konzorcia zo Španielska.
Hlavným dôvodom je rozsiahle zdražovanie cien

O eurofondy na dopravu by Bratislava nemala prísť
Ani v prípade, že niektoré
práce alebo úkony budú
prebiehať po roku 2023,
neznamená, že dovtedy už
vykonané práce nebudú
preﬁnancované, uviedol na
sociálnej sieti Matúš Vallo.
Navyše nevyčerpané eurofondy na električku do
roku 2023 vie mesto použiť
na iné dopravné projekty.
„Financie z terajšieho operačného programu, ktoré
sa nebudú stíhať využiť do
konca 2023, je Bratislava
pripravená použiť na iné

dopravné projekty, ktoré
je možné zrealizovať ešte
do konca 2023. Vyčlenené
prostriedky tak zostanú
v Bratislave na zlepšovanie dopravy a neprepadnú," doplnila hovorkyňa
hlavného mesta Dagmar
Schmucková.
Fázovanie projektu by
malo umožniť doﬁnancovanie zvyšných úkonov aj
po roku 2023 už z ďalšieho
programového obdobia.
Dedikovaných je aj ďalších
195 miliónov eur na bratislavskú dopravnú infraštruktúru v nasledovnom
programovom období. "To
nám dáva istotu, že budeme môcť tú časť delenia
električky doﬁnancovať,"
informuje magistrát.
Primátor deklaroval, že
mesto urobí maximum
preto, aby projekt predĺženia električkovej trate v
Petržalke dokončili v dobrej kvalite, za čo najmenej
peňazí a v najlepšom možnom čase.
O koľko miliónov eur
sa môže výstavba navýšiť?
Výstavbu trate v úseku

Bosákova-Janíkov
dvor
spustili minulý rok koncom novembra. Realizácia
stavby sa pôvodne vyčíslila
na 74,58 milióna eur bez
DPH, už dnes je jasné že
suma sa významne navýši.
Podľa starostu Petržalky
sa hovorí o 20- až 30-percentom navýšení, čo predstavuje 15 až 25 miliónoch
eur.
Budúca trať bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova,
v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý
most. Trasa električky sa
predĺži o 3,9 kilometra, od
súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú
konečnú zastávku Janíkov
dvor.
Nový úsek bude mať celkovo sedem zastávok,
predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných
uzlov. Pôjde o zastávky
ako Chorvátske rameno,
Gessayova, Zrkadlový háj,
Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor.
(jp, TASR, foto BK)

Pribudne Park A. Srholca, Námestie M. Terézie zatiaľ nie

N

a mapu hlavného
mesta Bratislavy
pribudne Park Antona Srholca. Pomenovanie po tomto slovenskom
rímskokatolíckom kňazovi, spisovateľovi či zakladateľovi resocializačného
centra Resoty bude niesť
parčík na Radlinského ulici pri kostole Blumentál.
Rozhodli o tom vo štvrtok bratislavskí mestskí
poslanci.
Práve s predmetným územím mal Srholec aj osob-

nú väzbu. Keď ho totiž prepustili z väzenia, kde bol
niekoľko rokov za svoju
činnosť, bol kostolníkom
v Blumentálskom kostole.
Neskôr v danom kostole aj
pôsobil.

niesť meno po významnej
panovníčke. V rámci rozpravy padli napríklad návrhy pomenovať po nej časť
dunajského nábrežia pod
hradom, prípadne územie
priamo na hrade.

Naopak, na mapu hlavného mesta zatiaľ nepribudne Námestie Márie Terézie. Mestskí poslanci sa už
druhýkrát zaoberali tým,
že by takéto pomenovanie
mala niesť časť Námestia Eugena Suchoňa a časť
Palackého ulice. Návrh

Návrh na premenovanie
tohto verejného priestoru
bol občianskou iniciatívu zo strany školy Matky Alexie, ktorá v danom
území sídli. Blízky vzťah
panovníčky k škole má
naznačovať aj obsah 17 listov, ktoré sa zachovali a sú

v poslaneckom pléne nenašiel dostatočnú podpo-

ru. Podľa niektorých to nie
je dôstojný priestor hodný

uložené v Archíve mesta
Bratislavy. Kláštor a dievčenskú školu Notre Dame
v minulosti Mária Terézia niekoľkokrát navštívila spolu s manželom.
V rozsiahlom dievčenskom vzdelávacom ústave
sa mohli vzdelávať aj neurodzené dievčatá. Školská
reforma bola pritom jednou z priorít Márie Terézie
v 70. rokoch 18. storočia.
(TASR, vizualizácia fcb
Bratislava)

Za teplo platiť menej nebudú
(Dokončenie zo str. 1)
Časť tepla, ktoré vzniká
energetickým zhodnotením odpadov teda už nejde
„do vzduchu“, ale od tejto
vykurovacej sezóny sú ňou
vykurované domácnosti a
prevádzky v meste. Podľa OLO, a. s. ide o krok k
ekologickejšiemu mestu,“
znelo vyjadrenie pre Bratislavského kuriéra, ktorým

starostka poukazuje na
výhody zmeny dodávateľa
tepla nielen z ﬁnančného,
a teda úsporného hľadiska,
ale aj z ekologického.
Väčšina poslancov Starého
Mesta sa ale s týmto návrhom nestotožnila. Aký
na to mali dôvod, vedenie
mesta nevie: „Mestskej
časti neprináleží vyjadrovať sa k dôvodom poslancov Teamu Vallo. Svoje

dôvody by mali vysvetliť
samotní poslanci.“
Tendencia budovania
vlastných kotolní pretrváva
Súčasná teplárenská spoločnosť TERMMING, a.s.
pritom dodáva teplo pre
Staromešťanov približne
o 26 percent drahšie ako
úradom navrhovaný nový
nájomca - MH Teplárenský

holding a. s., ktorú vlastní
Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky. Navyše, spoločnosť
MH Holding už dodáva
teplo napríklad v mestských častiach Karlova Ves
a Dúbravka, a to výrazne
lacnejšie. „Neschválením
zmeny nájomcu tepelných
a energetických zariadení v
správe Starého Mesta prišli obyvatelia dotknutých

bytových domov o možnosť platiť za teplo výrazne
menej, než platia doteraz.
Zmluva bola pritom vypovedateľná, ak spoločnosť
MH Teplárenský holding
nedodrží podmienku najnižších cien tepla na trhu.
A paradoxne, na základe
poslaneckého pozmeňovacieho návrhu, bola vypovedateľná aj bez udania dôvodu,“ priblížil nám hovorca

starostky, ktorá sa bude
snažiť návrh opätovne vrátiť na zastupiteľstvo. Kedy
to bude, zatiaľ nevie. Jedno
je ale isté. Práve z dôvodu
vysokých cien za teplo,
v Starom Meste pretrváva
tendencia odpájať sa od
centrálneho vykurovania
a budovanie si vlastných
kotolní.
(vt)
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Beh, futbal, basketbal aj korčule.
V Novom Meste vyrástlo ďalšie moderné športovisko

B

ratislavské
Nové
Mesto pokračuje v
budovaní
nových
športovísk. V máji mestská
časť otvorila moderný multifunkčný športový areál
na Pionierskej ulici. Slúžiť
bude žiakom zo Základnej
školy na Sibírskej ulici, deťom z okolitých škôlok, ale
aj širokej verejnosti – mladým, dospelým aj seniorom. „Mnohí nám neverili,
že to dokážeme. Už sa len

pousmejem, keď vidím, že
tí istí si tu dnes točia predvolebné videá... My sme za
ten čas makali a podarila
sa nám tu veľká vec. Toto
krásne športovisko na Pionierskej ulici je výsledkom
spoločnej poctivej diskusie
s miestnymi obyvateľmi.
Napokon, robíme to pre
nich,“ povedal starosta

Nového Mesta Rudolf
Kusý.
Súčasťou areálu na Pio-

nierskej, ktoré bude slúžiť
celému spektru športov a
hier, je futbalové, basketbalové aj multifunkčné
ihrisko, bežecká dráha,
špeciálny ovál na inline
korčuľovanie, pieskové doskočisko na skok do diaľky,
ihrisko na petang, workoutová zostava, pribudnú
tu aj stoly na stolný tenis
a špeciálne cvičisko pre
seniorov. Všetky športové
plochy sú pokryté kvalit-

ným povrchom. Na Pionierskej sa bude dať športovať aj po zotmení – areál
je osvetlený ekologickými a
úspornými solárnymi svietidlami. Oddychu poslúžia
nové lavičky či obnovená
betónová tribúna s drevenými „podsedákmi“. Najmä v letných mesiacoch
návštevníci ocenia fontánku s pitnou vodou.
Na ihriskách mestská časť
osadila mantinely z kovo-

vých rúrok, ktoré nebudú
hlučné tak ako plastové či
drevené. Aj na tomto riešení sa samospráva dohodla s
miestnou komunitou, aby
nárazy lopty nerušili okolie.
Pionierska je ďalšie z moderných športovísk, ktoré
vyrástli v Novom Meste v
posledných rokoch. Na Tehelnom poli mestská časť
vybudovala veľký šport
park Jama, zmodernizo-

vala ihrisko na Jelšovej,
nedávno dokončila veľkú
rekonštrukciu športoviska
na Ladzianskeho a za sebou má aj modernizáciu
vnútorných
športových
priestorov Školak klubu na
Riazanskej ulici, ktorý prevádzkuje pre verejnosť už
36. rok. V najbližšej dobe
tu chystá rekonštrukciu
vonkajšieho areálu.
(bak)

Nové Mesto získalo 3,6 milióna eur na rozšírenie svojich škôl

M

estská časť Bratislava-Nové
Mesto získala 3,6
milióna eur na rozšírenie
kapacít svojich škôl. Vďaka
nim pribudne až dvanásť
nových tried na základných školách na Cádrovej
na Kramároch a na Odborárskej v Dimitrovke.
„Žiadna samospráva nedokáže podobné investície
vyriešiť čisto z vlastných
peňazí. Teším sa, že v Novom Meste nestagnujeme
a úspešne pokračujeme v
trende získavania peňazí z eurofondov a ďalších
zdrojov. Vďaka nim máme
každý rok niekde opravenú školu, rozšírenú škôlku
či nový park alebo ihrisko.
Nie je to jednoduchý proces, ale teším sa, že aj vďa-

ka nasadeniu a kvalitným
projektom, ktoré sme s kolegami z miestneho úradu
pripravili, vieme byť úspešní,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.
Jeden a štvrť milióna eur
investuje mestská časť na
vybudovanie nového pavi-

lónu Základnej školy Odborárska. „Okrem šiestich

tried a odborných učební
tam bude aj jedáleň, pričom nová budova z hľadiska energetiky spĺňať tie
najmodernejšie kritériá,“
spresnil starosta Kusý.
Pre Základnú školu Cádrovu získala mestská časť 2,35
milióna eur. „Na tejto škole

rekonšruujeme postupne
všetky budovy a priestory

a zostala nám posledná –
budova jedálne a kuchyne.
Vďaka získaným zdrojom
tam budeme môcť urobiť

nadstavbu a prístavbu a
pre deti z Kramárov tak
vytvoríme priestory pre šesť
nových tried,“ povedal sta-

rosta Nového Mesta. Súčasťou modernizácie bude
aj nový výťah.
(bak)

Mestská pláž Tyršák opäť otvorila svoje brány

M

estská pláž Tyršák na petržalskom brehu
Dunaja v Bratislave otvorila opäť svoje brány pre
verejnosť. Okrem tradičnej ponuky prináša tento
rok aj niekoľko noviniek.
Otvorená bude bezplatne
do októbra.
Návštevníkom, ktorí preferujú aktívny oddych, sú
k dispozícii ihriská na plážový volejbal, väčšia detská
piesková zóna, trampolínové centrum, mini futba-

lová aréna či hodiny jogy. Nechýbajú
ani trávnaté plochy, kvety či živý plot
obkolesujúci areál.
Mestská pláž sa bude aj tento rok
niesť v znamení podpory lokálnych
umelcov a dizajnérov, na svoje si prídu aj milovníci jedla a nápojov. Nebudú chýbať ani detské predstavenia, vedomostné kvízy či letné kino,
ale ani diskusie na aktuálne témy či
prednášky. Atmosféru bude dopĺňať
hudobný program vrátane živých
koncertov.

separácia odpadu. Každá
prevádzka využíva kompostovateľný riad a zálohované poháre. Zeleň na
mestskej pláži je zalievaná
aj dažďovou vodou.

Všetok bioodpad, ktorý sa na pláži
vyprodukuje, bude kompostovaný,
samozrejmosťou má byť triedenie a

(TASR, foto bk)

Mestská pláž Tyršák bude
otvorená do 2. októbra. Od
polovice novembra by mal
svoje brány otvoriť Zimný
Tyršák s vianočnou atmosférou.
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Príbehové leto v Letnej
Kúpaliská sa už pripravujú
čitárni v Medickej záhrade na otvorenie, ceny lístkov sa nemenia

A

L

etná čitáreň v Medickej záhrade bude
opäť plná príbehov.
Už 13. júna 2022 o 17.00
ju otvoríme Radostnou
správou Petra Gärtnera,
autora tohto rovnomenného komiksového príbehu
o legendárnej dvojici Lasica a Satinský. Autor nám
prezradí príbeh stojaci na
pozadí vzniku knihy. Rozprávanie obohatí hudobný
doprovod.
Letná čitáreň bude otvorená pre všetkých obyvateľov
i návštevníkov Bratislavy
od 13. 6. do 31. 8. 2022,
v pracovné dni od 10.00
do 18.00 a v sobotu od
10.00 do 14.00. V ponuke letnej čitárne nájdete
takmer 50 titulov nielen
slovenských, ale i cudzojazyčných novín a časopisov.
Spomedzi nich by sme radi
upriamili vašu pozornosť
napríklad na magazín Dymák, určený pre včelárov,
ale aj ostatných milovníkov
prírody alebo si môžete zalistovať v Hmote, kde nájdete tvorbu mladých, knihomoli si na svoje prídu v
Knižnej Revue a FlashArt,
Jazdec či Vlna vás vtiahnu
do sveta aktuálneho umenia a kultúry. Ak by vám
to bolo málo, doplniť ich
môžete
kriticko-kultúrnymi mesačníkmi Kapitál
a Advojka a pre vesmírne
záležitosti na vás čakajú
stránky časopisu Kozmos.
K dispozícii je aj bezplatné požičiavanie kníh
v Staromestskom knižnom
kolotoči, počas ktorého
budeme knižky pravidelne vkladať do knižného
domčeka.
V spolupráci so združením Milujem knihy/Amo
libris pripravujeme bohatý kultúrny program pre
všetky vekové kategórie.
Najmenší návštevníci sa
môžu tešiť na divadelné
predstavenia, ktoré vznikli
na motívy rozprávkových

kníh, workshopy s výtvarníkmi, koncertné vystúpenie skupiny Pánko, tvorivé dielničky s Rodinným
centrom Prešporkovo, či
burzu knižiek a hračiek
alebo premietanie animákov. Dospelí návštevníci sa
počas cyklu Čítanie v tráve
stretnú so slovenskými autormi – Soňou Bulbeck,
Marekom
Hudecom,
laureátkou na cenu Anasoft litera 2022 Janou
Micenkovou, či s tvorcami generatívnej poézie
Zuzanou Husárovou a
Ľubomírom Panákom.
Počas hudobno-poetického pásma s pesničkárkou
Evou Golovkovou a hercom Jánom Gallovičom
si pripomenieme tvorbu
legendárneho a nadčasového poeta Miroslava Válka. Pre milovníkov starej
Bratislavy a jej histórie je
určený cyklus Rozprávanie
o Bratislave. S Jurajom
Hradským, Adalbertom
Hackenbergerom a Viliamom Stockmannom
si zaspomíname na legendárnu kaviareň Štefánka,
Vladimír Tomčík nám
pripomenie chute starej
Bratislavy a Zsolt Lehel
genius loci Medickej záhrady.
Staré mamy a otcov s vnúčikmi, ale i susedov, pozývame na medzigeneračný
festival pre rodiny SPOLU
a NAPLNO, ktorý pripravujeme s Kreatívnym Klubom Luna. Neostaneme

však iba v Bratislave, prostredníctvom cestovateľských príbehov Veroniky
Kapcovej a Anny Zajacovej, vycestujeme do Južnej
Ameriky a Kostariky.
Trápi Vašich seniorov mobil? Tak práve pre nich sú
určené obľúbené konzultácie k práci s mobilom,
ktoré povedie lektor Milan
Regec. Nebudú chýbať ani
obľúbené SWAPy kníh v
spolupráci so združením
Kupodivu a prednášky
venované ľudovej kultúre. Novinkou tohto leta
bude stand-upová comedy
show v podaní Michaela Szatmaryho a Milana Docenta Sedliaka
a prednášky pre seniorov
venované
bezpečnosti.
Ukrajinskí návštevníci si
môžu precvičiť slovenčinu
na jazykových konverzáciách. Bude toho jednoducho mnoho. Pripravujeme
totiž viac ako 50 podujatí.
Čaká na vás príjemný relax
v tieni stromov a rôznorodý kultúrny program, nad
ktorým prevzala záštitu
starostka Starého Mesta,
Zuzana Aufrichtová.
Letná čitáreň je umiestnená pri východnej bráne (vchod z Poľnej ulice).
Služby sú bezplatné a vstup
na podujatia je voľný.
Tešíme sa na Vás!
Lenka Čechvalová, Referát
marketingu a PR, Staromestská knižnica

j keď voda na bratislavských
prírodných kúpacích
plochách zatiaľ lákala len
otužilcov, teplé dni pribúdajú a tak sme zisťovali,
kedy sa bude možné okúpať aj v bazénoch šiestich
mestských kúpalísk pod
mestskou
organizáciou Správa telovýchovných
a rekreačných zariadení (STaRZ).
Podľa informácií, ktoré novinám Bratislavský kuriér
sprostredkovala
hovorkyňa magistrátu Dagmar
Schmucková, brány kúpalísk sa otvoria postupne. „Mestská organizácia
STaRZ plánuje postupne
otvoriť kúpaliská, ktoré má
v správe (Rosnička, Delf ín,
Tehelné pole, Lamač, Krasňaňy, Rača) od 11. júna
– v závislosti od počasia,“
informovala hovorkyňa.
Prírodné kúpalisko Zlaté
piesky je už sprístupnené.
Online nákup má zaručiť
vyšší komfort návštevníkov
Predaj lístkov online bude
spustený ešte pred samotným otvorením letnej sezóny. Výška vstupného sa
napriek výraznému rastu
cien nezmení. „Na výber
budú 4 typy lístkov s možnosťou zakúpenia online
ako minulý rok. Taktiež
bude v ponuke aj tento rok
celosezónna permanentka za zvýhodnenú cenu,“
uvádza magistrát. Nákup
online má priniesť okrem
výhodnejšej ceny aj zvýšený komfort priamo pri
vstupe. Pre držiteľov online lístkov bude zriadený
samostatný vstup s výrazne nižšou čakacou dobou.
Na stránke kupaliska.bratislava.sk už čoskoro mesto
spustí predaj celodenných
lístkov, permanentiek na
10 vstupov, permanentiek
na 10 vstupov po 17:00
a sezónnych permanentiek
s neobmedzeným počtom
vstupov a možnosťou dokúpenia zvýhodnenej detskej permanentky za 1€.
Naďalej zostáva aj možnosť

zakúpiť si lístky aj na pokladni priamo pri vstupe,
kde bude rozšírená ponuka lístkov, aj s možnosťou
uplatniť si študentské alebo
seniorské.
Kúpalisko v Krasňanoch
má prejsť výraznou rekonštrukciou
Kúpaliská aj tento rok
prešli bežnými opravami
a údržbami po zime, výraznejšiu novinku nájdeme
len na letnom kúpalisku
Delf ín. Návštevníkov tu
poteší nové workautové
ihrisko.
Nádejou na zásadnú zme-

Modernizácia má prebehnúť v troch etapách.
V prvej sa obnovia a doplnia bazény a vybudujú
nové šatne, spolu s prvou
časťou kolonády a novým
vstupom. V druhej sa zrekonštruuje objekt bistra
a dobuduje sa ďalšia časť
kolonády. Napokon v tretej
vzniknú ihriská v zadnej
časti areálu.
Magistrát dodáva, že do
konca roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu, na základe
ktorej sa určí bližší harmonogram prác obnovy.

Vizualizácia kúpaliska v Krasňanoch.
nu je projekt kúpaliska
v Krasňanoch. „Cieľom plánovanej revitalizácie je vyriešiť stav, keď celý areál pomaly dosluhuje. Bazény sú
v zlom technickom stave,
nefunkčný objekt bistra
dočasne nahradil mobilný
gastro stánok a v lepšej kondícii by mohli byť aj športové ihriská,“ uviedol Metropolitný inštitút Bratislava.

Predpokladaný
začiatok
rekonštrukcie je budúci
rok. Predbežný rozpočet
na všetky tri etapy rekonštrukcie je vyčíslený na
3 milióny eur bez DPH.
Projekt bude hradený
z rozpočtu Hlavného mesta
a prostriedkov STaRZ.
(jp, foto STaRZ)

V minulom čísle sme nesprávne uviedli fakt v článku SPK: Ani štvornásobne vyšší odstrel
diviakov nepomáha vyriešiť situáciu
Pôvodná verzia:
Napriek tomu, že sa uplynulej sezóne podarilo v Bratislavskom kraji uloviť 284 diviakov, čo je
oproti minulému roku až štvornásobne viac, stretnutie s diviačou zverou na frekventovaných
miestach Bratislavy stále nie je žiadnou raritou
Správne znenie:
Napriek tomu, že sa v aktuálnej sezóne podarilo v Bratislavskom kraji uloviť 284 diviakov, čo je oproti rovnakému obdobiu v roku 2021 až štvornásobne viac, stretnutie
s diviačou zverou na frekventovaných miestach Bratislavy stále nie je žiadnou raritou.

Zdravie

06 l 2022

strana 11

Hemoroidy nás zvyknú v lete potrápiť.
Vedeli ste, že existuje už aj bezbolestné riešenie?

H

emoroidy, ľudovo
nazývané
„zlatá žila“, sú veľmi
častým ochorením. Vyskytujú sa u mužov aj žien a
podľa odborných štúdií je
ich výskyt viac ako u 85 %
populácie. Pokiaľ sa hemoroidy dostanú do vyššieho
štádia, začnú byť nielen
nepríjemné, ale aj bolestivé a objavuje sa krvácanie.
O tom, čo je zlatá žila, prečo dochádza k zhoršeniu
príznakov najmä v lete,
aké sú následky neliečenia
a hlavne o možnosti bezbolestného riešenia bez hospitalizácie sme sa porozprávali s MUDr. Pavlom
Ištokom, MBA –
chirurgom a zakladateľom chirurgického centra
Proktovena
(naďaleko
jazera Kuchajda v Novom
Meste), ktoré sa špecializuje najmä na problémy súvisiace s ochoreniami konečníku, žíl a znamienok.
Čo sú vlastne hemoroidy?
Je to cievne ochorenie, kde
sa drobná žila v sliznici konečníka zväčší. V prvých
štádiách sa žila hemoroidu
vtiahne naspať a pokiaľ sa
nelieči, postupne dochádza k väčšiemu vyklenovaniu a žila ostane ﬁxovaná
navonok z konečníka.
Rozoznávame vonkajšie a
vnútorne hemoroidy. Vonkajšie hemoroidy sa vyskytujú častejšie a zbadáme
ich tak, že v konečníku,
presnejšie v análnom kanáli si nahmatáme hrčku
alebo vo vyšších štádiách
pozoruje vystúpenie sliznice s uzlíkom zlatej žily, ktoré sa dá zatlačiť naspäť. Po
mechanickom dráždení,
jazde na bicykli a zdvíhaní
ťažších bremien sa môže
objaviť aj krvácanie jasno
červenej krvi alebo uzlík
zatvrdne a potom hovoríme o trombotizácii zlatej
žily, čo je vlastne zrazenie
žilovej krvi v sliznici žily
análneho kanála.
Ak sa hneď nelieči, tak
prvé 3 - 4 dni je uzlík
sprevádzaný tuhou bolestivou hrčkou. Ďalší priebeh závisí od liečby. Pokiaľ sa neliečim tak okolo
7. dňa sa uzlík môže zapáliť
a spontánne prasknúť alebo môže spôsobiť aj spomínané vystúpenie sliznice
konečníka. Vývoj ďalších

príklad pri dvíhaní ťažkých
bremien, takže často sa so
zlatou žilou stretneme u
kulturistov, ktorí dvíhajú
činky a u ľudí, ktorí majú
nesprávnu techniku cvičenia pri záťažiach vo ﬁtnescentrách. Zvýšený tlak
v panvovej oblasti vzniká
aj pri namáhavom kašli či
kýchaní. Preto majú často
hemoroidy astmatici alebo pacienti s chronickým
ochorením
dýchacích
ciest. Na vznik zlatej žily
vplýva aj sedavé zamestnanie. Napríklad často majú
hemoroidy aj rybári.

štádií je už trochu zložitejší
na stručný opis.
Viete popísať, o aké
štádiá ochorenia sa
jedná?
Rozoznávame 4 štádiá
ochorenia podľa príznakov:
1. štádium je charakterizované
nebolestivým
krvácaním, jasnočervenej
krvi na povrchu s pocitom
tupých bolestí konečníka.
Tieto hemoroidy voľným
okom nevidíme a vidíme
ich len pri rektoskopickom
vyšetrení.
2. štádium je, ak pri tlaku na konečník pri stolici
alebo námahe, sa vyklenujú hemoroidy, ale sa
spontánne vrátia po pominutí tlaku. Toto štádium je
charakterizované pocitom
tlaku, svrbením až bolesťou a krvácaním.
3. štádium je charakterizované väčšou bolesťou a
trvalejším zdurením, dočasným únikom riedkej
stolice a vetrov, krvácaním.
Vyklenutie je počas stlačenia na stolicu alebo pri veľkej námahe a spontánne sa
nedarí návratu späť a je potreba ho vtlačiť manuálne.
4. štádium je charakterizované trvalým väčším
vyklenutím, ktoré sa nedá
vtlačiť naspať a je spojené s
väčšou bolesťou a trvalým
previsom sprevádzaným
svrbením, niekedy výto-

kom občas únik stolice a
vetrov a jasno červeným
krvácaním.
Má niekto väčšiu šancu, že sa u neho ochorenie vyskytne?

V prvom rade ide o genetickú
predispozíciu.
Šesťdesiat až deväťdesiat
percent populácie trpí hemoroidmi a asi 70 percent
populácie má chronické žilové ochorenie všeobecne.
Na druhom mieste je to
neprimerane veľký tlak v
konečníku, spôsobený na-

Čo v prípade, že vyšetrenie potvrdí nutnosť
operačného zákroku?
V moderných zariadeniach
venujúcich sa modernej
proktológií sa v posledných
rokoch
uprednostňujú
zákroky v lokálnej tumescenčnej anestéze a tzv.
zadný pudendálny blok.
Táto anestézia je takmer
nebolestivá a podľa prirovnania pacientov, ktorí
absolvovali tieto zákroky,
lepšia ako anestézia u stomatológa.
Hlavná výhoda moderných operačných riešení

konečníka je pre pacienta v
tom, že sa vykonávajú bez
hospitalizácie bez celkovej
anestézy a po zákroku, ktorý trvá cca 45 min pacient
bez bolesti odchádza domov tak, že sadne do auta
a hneď môže konzumovať
stravu.
V našom zdravotníckom
zariadení Proktovena robí-

me tieto operačné zákroky,
pričom používame špeciálny roztok Kleinova formula, ktorý obsahuje špeciálne substancie, ktoré sa
pridajú do infúzie a pacient
necíti bolesť. U nás je pacient pri operácii v polohe
na bruchu.
Používame najmodernejšie
techniky.
Prvou možnosťou je tzv.
„Parksova operácia“,
ktorá je ku konečníku veľmi šetrná a vytvára sa len
mierny opuch. Pacient
nemá po operácii bolesti,
lebo tam nie sú stehy.
Laserová technika je
to operácia typu LHP (laser-hemoroido-plastika).
U cca 20 % pacientov sa
môže od druhého dňa
vytvoriť opuch, ktorý sa
na piaty deň po operácii
zmenší, ale do mesiaca sa
to celé vtiahne.
Ďalšia technika je rádiofrekvenčná ablácia.
Je to tzv. „operácia metódou Rafaelo, ktorá sa podobá na predošlú, ale zdroj
tepla na konci nie je laser,
ale rádiofrekvenčné vlny

(rovnaký prístroj používame aj pri operácii kŕčových
žíl). Tu je teplota 100-120
stupňov, zlatá žila sa vplyvom tepla skoaguluje a tým
sa stiahne
Najmodernejšia je technika MWA „microwave
ablácia“ , kde zdroj tepla
na koaguláciu žily v koneč-

níku sú mikrovlny. Podľa
doterajších poznatkov sa
ukazuje, že pri tomto type
operácie je menší opuch,
pacient má menšie bolesti
a hemoroid sa dokonalejšie
spáli. Každý náš operatér
sa podľa konkrétneho stavu ochorenia rozhodne,
ktorý typ operácie je v danom prípade najvhodnejší.
Ja sám uprednostňujem
MWA operáciu, pri ktorej
je efekt stiahnutia žily lepší.
V „bežnej“ nemocnici
sa zákroky robia odlišne?
V nemocniciach nemajú
túto najmodernejšiu operačnú techniku, V nemocnici musíte ísť na klasickú
operáciu, počas ktorej tu
musíte ležať minimálne tri
dni a viac. Pacienta to teda
stoji tri dni hospitalizácie,
nehovoriac o tom, že pred
operáciou musí behať po
lekároch kvôli predoperačným vyšetreniam. My
robíme zákroky v lokálnej
tumescenčnej
anestéze,
takže predoperačné vyšetrenia nepotrebujeme.
V nemocnici robia operáciu buď v celkovej anestéze, čo je pri pacientoch vo
vyššom veku vždy riziko,
alebo v epidurálnej, čiže
spinálnej anestéze, pri ktorej mu anestetický roztok
vpichnú do miechy, čo je
tiež pomerne rizikové. Po
epidurálke alebo celkovej
anestéze musí byť pacient
minimálne 12 hodín v kľude, nemôže vstávať, nemôže sa hýbať, lebo je čiastočne ochrnutý, nemôže jesť,
aby nevracal a prepustený
môže byť najskôr po 24
hodinách. U nás práve naopak nútime pacienta jesť
a piť čo najskôr, lebo ak
dlhšie nejeme a stratíme
tekutiny, obyčajne sa „zapečieme“ a hneď máme
veľký tlak v konečníku už
pri prvom vyprázdňovaní,
čo je veľmi zlé. U nás sa
po zákroku pacient posadí
aj postaví, sadne do auta
a odšoféruje si to domov,
bez bolesti. Do 5 dní je 80
percent našich pacientov
v práci. Ak je operovaný v
nemocnici, práceneschopnosť trvá niekedy 3 až 6
týždňov a pacient má často
väčšie bolesti.
(bak, foto Proktovena)
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Barbora Krajčírová: „V Ružinove som vyrastala
a v Novom Meste som dospela.“

N

a
televíznej
obrazovke sa
nám prvý raz
prihovorila, keď mala
sedemnásť rokov. Odvtedy je Barbora
Krajčírová, za slobodna Rakovská, neodmysliteľnou tvárou
televízneho i rozhlasového éteru. No zrejme
len málokto tuší, že sa
pustila aj do iného biznisu. Písania detských
kníh.
Takmer presne pred
dvomi rokmi sa vám
narodil synček Kristián. Dcéru Amiu ste
mali ako 23-ročná,
ak sa nemýlim. Vnímate rozdiel medzi
materstvom
krátko po dvadsiatke a v
súčasnosti?
Vnímam ho v každom detaile, nie každý človek si
životné plány dokáže do
bodky napĺňať. Väčšinou
nás životné situácie vedú
odlišným smerom, a preto

by ani mne nenapadlo, že
raz budem mamina dvoch
detí s desaťročným rozdielom. Ale poviem vám, je to
úžasne! Amia bude mať 12
rokov a neskutočne nám s
malým pomáha. Čokoľvek
rýchlo potrebujem urobiť, viem sa na ňu spoľah-

núť. Veľmi
sa ľúbia a
tým, že je
Kristián
ešte mimo
detského
kolektív u,
Amia je pre
neho jediný detský
bod.
Pre
mňa je však
najväčší
rozdiel
v
skúsenostiach,
tie
idú vekom
a je jasné,
že dnes vnímam život
diametrálne odlišne
ako
pred
desiatimi
rokmi. Negatívom je, že
rastie aj pocit zodpovednosti, takže ak som si myslela, že viac sa o deti báť
nedá, tak dá. (smiech)
Vaša dcéra vyrastá v
dobe, kedy je bežné

užívanie internetu a pôsobenie na sociálnych
sieťach. Aj vás sleduje
na Instagrame 100tisíc
ľudí. No internet vie byť
aj nebezpečným miestom, obzvlášť pre deti.
Akým spôsobom chránite či budete chrániť
pred nástrahami internetu / soc. sietí dcérku
a časom i syna?
Sociálne siete sú úžasný
pokrok, odhliadnuc teraz
od negatív, ktoré automaticky prinášajú. Ľudia sú
v kontakte, nájdu si vec, o
ktorej nič netušia za pár sekúnd a inšpirovať sa môžu
v každom segmente. Je
však jasné, že to nie je len
o tom. Amia sociálne siete
nemá, len jednu, ktorú jej
kontrolujeme a je tam len
preto, aby mala kontakt so
spolužiačkami. Instagram,
Facebook alebo Tik Tok u
nás neprechádza. Ak chce,
môže si u mňa na mobile
pozrieť svojich kamošov,
ale to je všetko. Myslím
si, že jedenásťročné diev-

ča tam nepatrí. Ešte určite
nie. YouTube ako sociálne médium u nás funguje
na dennej báze, obsah je
však prispôsobený veku. S
Amiou sa často rozprávame. Komunikácia, na ktorú nie je vždy toľko času je
pri tejto téme smerodajná.
Nástrahy pozná, príklady
som jej predostrela, a preto aj ja, aj keď uverejňujem
moje súkromie, strážim si
ho.
Zrejme málokto si už
dnes spomína na to, že
ste s moderátorskou
prácou začínali vo veku
17 rokov, a to v hudobnej relácii Dekahity. Ako
ste sa vlastne k tomuto
povolaniu dostali a čo
vás na ňom lákalo?
Je to tak. Dekahity bol môj
vstup do televízneho sveta.
Keď som mala 17 rokov,
išla som na casting, hľadali vtedy nového moderátora do hudobnej hitparády, ktorú si najmä moji
rovesníci budú pamätať.

INZERCIA

w w w. k o n d i t o r e i k o r m u t h . s k

Mnohí sme ju sledovali či
s Jopom, s Verou alebo so
Slávkou Halčákovou, ako
vtedajšími moderátormi.
Dostala som sa do užšieho
výberu, kde sme dva mesiace pripravovali pár časti
a na záver bol vyhlásený
víťaz. Tým sa napokon stal
Chyno, s ktorým som o pár
rokov neskôr moderovala
rannú show v jednom rádiu. Neskôr som po skúsenosti s Markízou dostala
ponuku do regionálnej televízie Ružinov a následne
som sa do Markízy vrátila
na post moderátorky počasia. Boli to krásne roky.
Maturovala som, čakala,
čo prinesie alebo neprinesie život a brala som výzvy,
ktoré mi v tom čase televízia ponúkla. Som za to
vďačná. Najmä Karolovi
Vosátkovi, ktorý režíroval
Dekahity. Neskutočne ma
nasmeroval.
(vt, foto BK)
celý článok nájdete

na bakurier.sk
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Všetko najlepšie božskej Božidare
H

erectvo nuáns, fatálnosť verzus zemitosť,
dramatickosť verzus komika, irónia verzus láskavosť,
svetskosť verzus duchovno. Taká je Božidara
Turzonovová.
V sobotu večer, 28. mája
2022, v deň významného
životného jubilea vzácnej,
noblesnej dámy, jej symbolicky, ale aj reálne v hľadisku Činohry SND zablahoželáme na predstavení
Ruské denníky, inscenácií o
období boľševickej revolúcie a jej následkoch.
Božidara Turzonovová začala študovať na VŠMU
v roku 1959 v ročníku jedného zo zakladateľov slovenského profesionálneho
divadla Janka Borodáča
a po absolutóriu v roku
1963 ju prijal za členku Činohry SND vtedajší umelecký šéf súboru Ladislav
Chudík. Umelkyňu označujú za predstaviteľku „línie analytického herectva“
a herečku „vážnych tónov“.
Chcela byť kastelánkou,
študovať dejiny umenia, teraz otvára brány poznania
prostredníctvom múdrosti
obsiahnutej v slove.

Katerina (Búrka), Kitty
Duvalová (Čas tvojho žitia), Princezná Kogatin
(Miliónový Marco),
Milica (Sonatína
pre páva), Máša
(Živá mŕtvola),
Soﬁa (Platonov), Helena
(Nedeľa pre
bolesť
ako
stvorená),
Vrchná sestra (Správa
o chirurgii),
Oľga
(Tri
sestry). Vrcholom tejto
línie bola postava Matka
– Smrť (Krvavá svadba), kde
Turzonovová dokázala plne realizovať autorov a režisérov
koncept spojenia sakrálna a profánna.

Dôležitou postavou v bohatej ﬁlmograﬁi Božidary Turzonovovej
je slávna operná
sólistka
Ema
Destinová, božská Ema, na
javisku zasa,
okrem iných
postáv z kategórie dív,
jej
slávna
Sarah Bernhard¬tová
(Posledné
leto Sarah
Bernhardtovej). V nej
skĺbila krásu
s fatálnosťou,
tragiku s nadhľadom,
bolesť
prekrývala silou a
životnú vôľu jej dodávala oddanosť divadlu, čo
bolo znamením pokory.
Už v prvých sezónach
v SND získala Božidara
Turzonovová zaujímavé
príležitosti, ktoré vedela
premeniť svojím talentom
a hereckým prístupom
na vyslovené šance: Jana
(Líšky, dobrú noc), Zlatka
(Kto sa bojí Virginie Woolfovej?), Aglaia (Idiot),

Dača
( Vyrozumenie), Aňa (Višňový
sad), Fanka (Kým kohút
nezaspieva). V nasledujúcich dekádach pribúdali
do jej repertoáru postavy
výsostne dramatické, plné
vypätých polôh a tragickej trýzne ako Nina (Maškaráda), Táňa (Rozlúčka
v júni), Xiména (Cid),

Božidara
Turzonovová
dokáže stelesniť fatálne a
záhadné ženy s rovnakou
ľahkosťou ako tie komické, ironické, hravé, provokujúce. Svoj ko¬mediálny talent, charakterovú
drobnokresbu či neľahkú
tragikomickú polohu rozkrýva ako Jozef ína (Napo-

leon I.), Pani predsedníčka
(Jožko Púčik a jeho kariéra)
alebo Jelisaveta Subotičová (Šopalovičovo kočovné
divadlo), Slivková (Čaj u
pána senátora), Dojka (Romeo a Júlia). Zaujímavá je
jej rustikálna Mara (Ženský zákon), ale aj postavy, v
ktorých sa spája svetskosť
a duchov¬no, ako Muškátová (Liliom), Mary Des¬tiová (Keď tancovala...),
Edna (Krehká rovnováha)
či zvláštna grotesknosť
ako napríklad Anna Meinhold-Aignerová (Krajina
šíra), Šarlota Ivanovna
(Višňový sad).
Činorodé,
cieľavedomé,
rozhodné ženy dominovali
v jej repertoári aj na prelome storočí: Pani Peachumová (Opera za tri groše),
Riečanová
(Pomocník).
Božidara Turzonovová sa
bez problémov vyrovnala s úskaliami a špeciﬁkami súčasnej drámy ako
Kate Osbournová (Mrzák
z Inishmaanu), Gordonova matka (Mobil mŕtveho
muža), Bea (S mamou)
a mnoho ďalších.
V aktuálnej divadelnej sezóne účinkuje Božidara

Turzonovová v celej desiatke úspešných inscenácií, okrem tej z dnešného
jubilejného večera Ruské
denníky spomeňme Popol
a vášeň, Ilúzie, Antigona, Divadelný román, ale
s radosťou si zahrá aj v rozprávke Ako sa Lomidrevo
stal kráľom. Zatiaľ ostatnou jej nedávno premiérovanou postavou bola Rebeka Nurseová v Millerovej
hre Salemské bosorky.
Nesmieme
zabudnúť
na lásku pani Božidary
k hudbe, ku klavíru a tiež
k úlohám, v ktorých môže
uplatniť svoju muzikalitu,
napríklad Sekretárky, Malá
nočná hudba, Opera za tri
groše či nezabudnuteľný
muzikál Na skle maľované...
Božidara Turzonovová má
rada ľudí, má rada živé hľadisko, je šťastná, keď cíti
prítomnosť divákov, lebo
herectvo je „vášeň, ktorej som načisto podľahla“.
Nech Vám, milá pani Božidara, pri dobrom zdraví tá
vášeň pre potešenie divákov dlho, dlho vydrží!
(SND)

Veľa zdravia herečke storočia

S

Emíliou je! Prirodzená, nežná,
V á š á r y o v o u krehká, ale aj tragická he-

prof.

si nielen kolegovia
v Slovenskom národnom
divadle a hereckej komunite, ale mnohí priaznivci
Tálie pripomenuli 18. mája
2022, jej vzácne životné
jubileum. Duša umelca,
herca, sa nezaprie a aj v ten
večer sa pani Vášáryová
postavila na javisko. Na jej
želanie uviedli inscenáciu
Dnes večer nehráme, lebo
v nej, na pozadí udalostí
z novembra 1989, sa hrá
o tom, aké je poslanie hercov a v širšom kontexte aj
poslanie umelca vôbec.
Je to divadelná rozprava
o hodnote pravdy na javisku i v živote.
Emília Vášáryová sa stala
členkou Činohry Slovenského národného divadla
v roku 1964 a neprijímal ju
nik iný ako vtedajší umelecký šéf Ladislav Chudík.
Len málo herečiek vstúpi
do povedomia už s prvými
úlohami tak ako ona. Lebo
pani Milka na javisku nehrá, ona vo svetlách rámp

svoj

roína či dáma so zmyslom
pre humor. Dokonalá
v tom, že keď stelesňuje Isadoru Duncanovú v Shermanovej
hre Keď tancovala..., cítime, ako
sa vznáša, a
tancovať nemusí, ani spievať
v McNallyho
Majstrovskej
lekcii ako Maria
Callas. Je noblesná i tajomná, hovorievajú
o nej niektorí kolegovia.
V magickom svete
divadelných dosák,
ﬁlmových i televíznych
kamier môžeme nazrieť
do mysle umelca v prípade,
keď ako Emília Vášáryová
starostlivo študuje svoje úlohy. Na javisku SND
počet postáv, ktoré stvárnila, prevyšuje stovku: prvou bola očarujúca Ofélia
v Shakespearovom Hamletovi, no už vtedy prejavila

zmysel
preniknúť do podstaty, nebola to naivná deva... Neskôr prišli úlohy, v ktorých
si získala divákov svojou
hravosťou, ako napríklad
grófka Elisa Hrabovská v

Palárikovej komédii Dobrodružstvo pri obžinkoch. Ako Roxana
v
Rostandovom Cyranovi
z
Bergeracu rozkryla
zložitosť
p o s t av y,
rovnako
ako v ďalších úlohách, z
ktor ých
spomeňme aspoň
niektoré:
Florela
v
Učiteľovi tanca
Lopeho de
Vega, Mary
Wa r r e n o v á
v
Millerových
Salemských bosorkách, Antigona v Sofoklovej dráme, Doňa Elvíra
v Molierovom Donovi Juanovi, Nataša v pamätnej
inscenácii podľa Tolstého románu Vojna a mier,
skvelá Anna Vyšnevská
v Ostrovského hre Výnosné miesto, noblesná Barón-

ka Castelliová v Krležovej
hre Páni Glembayovci, Estelle v Sartrovi a jeho hre
S vylúčením verejnosti či
v milovanom Čechovovi
a jeho Višňovom sade, alebo Troch sestrách. Umelkyňa majstrovsky vyvažuje
emocionalitu s ratiom a
často svoju fyzickú krásu a šarm neváha „skryť
za masku“ postavy, využiť
iróniu a sebairóniu, v mysli si vybavme napríklad jej
úžasnú starenku v Ionescových Stoličkách. Emília
Vášáryová je nezabudnuteľná ako Anjel v muzikáli
Na skle maľované, ktorý
mal 647 repríz, či v Tančiarni, v ktorej zaujala nielen na domácej pôde.
„SND je chlieb môj každodenný,“ vyjadrila sa v
jednom z rozhovorov. Určite to platí aj o postavách
z posledného obdobia v
inscenáciách Fanny a Alexander, Elity, Bulgakovovom Divadelnom románe,
Churchillovej Čaji a apokalypse či ostatnej premiére Kým prídu Stouni...

A to ešte nespomíname tituly z televízneho archívu,
kde je pod menom umelkyne v archíve vyše štyristo
odkazov a desiatky ﬁlmových diel, ktoré v poslednom období rada nakrúca
s mladými tvorcami.
Emília Vášáryová hovorí, že vďaka herectvu sa
stretáva s ľuďmi, ktorých
stretnúť chcela a chce a
ktorí ju zaujímajú, a že
človeka zachráni vždy len
práca. Spomínali sme, že
obľúbeným dramatikom
prof. Vášáryovej je Čechov,
ktorý povedal aj to, že človek musí mať okolo seba
poriadok a krásu. Tú svojou sebadisciplínou, dokonalosťou a pokorou veľkým priehrštím pani Milka
rozdáva navôkol. Viac ako
dar k narodeninám sú
pre ňu ďalšie príležitosti.
A tiež potlesk, ktorý patril
v tento večer všetkým účinkujúcim, ale predovšetkým
našej milej a vzácnej dáme,
pani Milke Vášáryovej!
(bak, foto Robert Tappert)

Servis
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Profesionálnych rodičov je nedostatok. Centrá neustále
stoja pred otázkou, kam budú deti bez domova umiestňovať

V

yše
5000
detí
v centrách pre deti
a rodinu (CDR) by
mohlo vyrastať vo funkčnom rodinnom prostredí,
no profesionálnych rodičov je na Slovensku len 760.
Najviac rodičov, ktorí sa
starajú o deti bez domova
v profesionálnej rodine je
v Bratislave zamestnaných
v CDR Bratislava Röntgenova, kedysi známy ako
Detský Domov Studienka.
V centre je momentálne
v profesionálnej náhradnej rodine (PNR) 60
z celkového počtu 90 detí
žijúcich u 34 náhradných
rodín. Kvôli závažným
diagnózam zatiaľ nemôžu
byť do rodín umiestnené
všetky deti. Zároveň trend
tzv. proﬁ rodín nie je rastúci. Profesionálnych rodičov
má podporiť nový zákon.
O deťoch, profesionálnych
rodinách i o potrebe ľudí
byť tu pre niekoho nám
porozprával
Viliam
Gyurke, v čase vydania
rozhovoru už bývalý riaditeľ najstaršieho detského
domova v Bratislave.
Na Slovensku je celkovo 760 profesionálnych
náhradných rodín a v
nich 1429 detí.
Téma profesionálnych
rodičov je na Slovensku už pomerne známa.
Ľudia, ktorí sa chcú
dozvedieť viac majú
k dispozícii veľa zdrojov. Profesionálna rodina, nikdy však nie je
rodina prirodzená, čo
je podľa vás hlavnou
a najčastejšou motiváciou ľudí, ktorí sa chcú
stať
profesionálnymi
rodičmi?
Ak dieťa nemá matku tak
nastupuje materská osoba.
Tou môže byť príbuzný,
babka, suseda, alebo pestúnka, adoptívny rodič ako
aj profesionálna náhradná
rodina.
Iste, nie je to prirodzená
rodina. Prirodzená je biologická rodina a tú nikto
nikdy plnohodnotne nenahradí. Ale rovnako nie
je prirodzené, že sa dieťaťu
ubližuje, že zostáva opustené, že sa na ňom pácha
zlo. No prirodzené, ľudské
a profesionálne je dieťaťu
pomáhať a tu nastupuje
profesionálna rodina.

sprievodu akéhokoľvek
príbuzného. Tieto deti
prichádzajú do CDR.
Pomáhate aj vaše centrum nejakým deťom
z Ukrajiny?
Samozrejme je veľmi zlé,
že konﬂikt na Ukrajine
vôbec vznikol, ako aj to,
že opäť to so sebou prináša utrpenie a strádanie.
Aj v našom centre, rovnako ako v centrách po celom
Slovensku, máme maloleté
deti bez sprievodu, odlúčené od rodičov.

Motivácia pre prácu proﬁ
rodiča je rôzna, no z môjho
mnohoročného skúmania,
mám za to, že najčastejšou je potreba byť tu pre
niekoho, kto to potrebuje.
Potreba pomáhať, potreba
zmysluplne
odovzdaného náručia a lásky tomu
najzraniteľnejšiemu stvoreniu, akým dieťa rozhodne je. Robiť prácu, ktorá
je skutočne potrebná, má
zmysel a je prínosom aj pre
iných.
Aké pozitívne aspekty
a aké úskalia náhradné
rodičovstvo celej rodine prináša?
Pozitíva to rozhodne má.
Tak pre samotnú rodinu,
pár ako aj prítomné deti /
vlastné, deti PNR/. Profesionálne rodičovstvo prináša
ľuďom zmysluplný život,
duchovné obohatenie každého koho sa to dotkne.
Deti vnímajú aj iný rozmer
vzťahov, ku ktorému by nedospeli, nebyť detí, ktoré k
nim do rodiny prišli a stali
sa ich súrodencami. Všetci
v rodine sa učia vzájomnému prispôsobeniu, pochopeniu. Deti sa učia podeliť
sa navzájom a byť si nápomocní. Profesionálnej rodine sa zmení okruh priateľov, aj intenzita návštev
s vlastnou širšou rodinou.
Myslieť však treba nielen
na to, čo náhradná rodina
prináša, ale aj na náročnosť
takéhoto
rozhodnutia.
Všetky okolnosti musíme
zohľadniť pri samotnej príprave na profesiu. Rovnako
s tým musia profesionálne
a odborne narábať aj sprevádzajúci členovia odborných tímov v CDR, ktoré
profesionálnych rodičov
pripravujú a zamestnávajú.
Deti si do rodín nesú
rôzne zranenia. Je niečo, čo profesionálnych
rodičov často prekvapí
či zaskočí?
Vždy je niečo nové, vždy je
niečo, čo zaskočí, nakoľko
každé dieťa a jeho príbeh
je vždy iný. Iná anamnéza,
iná diagnóza, iná nakládka
v batôžku, s ktorou do zariadenia prichádza. Žiadny
stereotyp.
Individuálne
stretnutia,
ako aj skupinové, konzultácie a podpora a vzdelávanie, či supervízia sú na
dennom poriadku. Tak je
to správne, nakoľko sprevádzanie nie vlastného

dieťaťa, šablónovite, bez
otázok je nemožné. Nik,
ani my profesijne starší
zamestnanci a členovia
odborných tímov, nemáme
patent na všetko a musíme
a chceme sa radiť ako sprevádzať a hájiť, čo najlepší
záujem dieťaťa.
Je o profesionálne rodičovstvo aj teraz záujem, alebo dochádza
k „váhaniu“ ľudí, ktorí
sa pôvodne chceli nimi
stať? (kvôli zhoršeniu
ekonomickej situácie,
vplyvom
pandémie,
utečeneckej krízy)
Musíme sa v spoločnosti
vážne zamyslieť nad nedostatkom PNR. Trend nie je
stúpajúci. Stále máme vyše
700 profesionálnych rodičov na Slovensku, avšak
snahou je, aby sa ich počet
navýšil, až zdvojnásobil.
Mnoho detí je v PNR dlhodobo, niektoré až do dospelosti a my stále stojíme
pred otázkou, kam budeme deti umiestňovať.
Spoločným záujmom centier aj náhradných rodín
bola snaha o ukotvenie tejto profesie v zákone. Stalo
sa tak vďaka zanieteniu
metodika pre túto oblasť
na ústredí práce sociálnych vecí a rodiny Dariny
Klimekovej, tímu ľudí na
ministerstve a ich podpore. Zákon je na svete a aktuálne čaká na v NR SR na
prvé čítanie v parlamente.
Implementácia
niečoho
nového do praxe však trvá
dlhšie. Je nesmierne dôležité podporovať túto profesiu a hlavne ľudí, ktorí sa
pre ňu rozhodli.

Čo prinesie nový zákon
profesionálnym rodičom?
Nový zákon prinesie viaceré riešenia, ktoré priliehavejšie vystihujú toto
špeciﬁcké povolanie. Napríklad určenie pracovného času na odpracované
dni a nie na odpracované
hodiny ako je tomu teraz.
Pre náhradné rodiny sa
otvorí možnosť zmluvnej
dohody s centrom o počte
a charaktere detí, ktorým
je profesionálny rodič
schopný starostlivosť za-

bezpečiť, ako aj určiť si, či
bude tráviť svoju dovolenku s dieťaťom z centra alebo bez neho. Nový zákon
poskytne možnosť deleného pracovného miesta pre
manželov profesionálnych
rodičov ako aj dočasného
prerušenia pracovného výkonu v určitých prípadoch.
Ešte sme sa poriadne
nestihli spamätať a už
je tu ďalšia, utečenecká
kríza, ktorá významne
zasiahla aj Slovensko.
Deti utekajúce pred
vojnou sú niekedy bez

Ukrajinské deti potrebujú
hlavne bezpečie, psychologické sprevádzanie v situácii, v ktorej sa ocitli. Bezpečie a uistenie, že sa im
u nás nič zlé nestane. Ak
boli vystavené aj traume
v zmysle takom, že videli
hrôzy vojny, je nutné terapeutické sprevádzanie.
Trauma sa len tak nestratí. Popieranie a vytesnenie
zla, je niečo, čo pomôže na
chvíľku. No príde okamih,
kedy toto všetko naberie
na sile a dieťa, ako aj dospelého to celé zaplaví a
spôsobí, že sa nemôže nadýchnuť. Na toto všetko
musíme myslieť pri pomoci, ktorú realizujeme.
Jana Pohanková

V

30-tych rokoch minulého storočia, kedy sa dá o Bratislave hovoriť stále
ešte ako aj o nemeckom meste, o čom svedčila prítomnosť početnej nemeckej menšiny starých Prešpurákov, vydalo vydavateľstvo Samuela Steinera útlu knižôčku Karola Benyovszkého „Mýticky starý Prešporok“. Nie je od
veci si v tejto knižke po rokoch zalistovať a prerozprávať staré príbehy.

Suseda žaba
Ako sa spomína v tejto
ságe, uvedené sa udialo minimálne pred 200
rokmi. V jednom malom
domčeku na predmestí
Prešporku žil robotník,
ktorý nikdy nemal v noci
pokoja, pretože ako náhle
v noci zaspal ucítil obrovské nočné mory. Celú
noc sa na svojej posteli
len prevaľoval a ráno
bol unavenejší ako večer
keď išiel spať. Každému
koho stretol sa žaloval
na toto svoje trápenie. Až mu
raz
jedna
stará žena
dala nasledovnú radu.
Pred tým

ako sa uložíš spať vyprac
z miestnosti všetok nábytok okrem postele, v ktorej
spíš. Silno zavri dvere a
okná. Spokojne sa ulož na
spánok, a keď opäť ucítiš
nočné mory a preberieš
sa, tak prvého živého
tvora, ktorého
uvidíš v izbe
prepichni
veľkou ihlou.
Sužovaný
muž splnil
všetko ako
m u
o d poručila

táto stará žena. Hneď
ako sa v noci opäť prebral po strašných nočných
morách poobzeral sa po
miestnosti, keď tu zbadal veľkú ropuchu skákať
v rohu miestnosti. Rozhodne sa k nej rozbehol
a prepichol gániaceho
tvora v rohu miestnosti
veľkou ihlou na štrikovanie...
...a čo sa udialo nasledujúceho dňa. Stretol
susedu, ktorej líce bolo
prepichnuté. No nočných
mor sa navždy zbavil.
Z nemčiny voľne
prerozprával
Sven Šovčík
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ciu 12- a 10-palcového displeja. Zaujímavosťou je nočné videnie za 1 250 €. Vďaka nemu vidíte v noci zvieratá oveľa skôr ako ich osvetlia
svetlomety. Testovaný mo-

Nová tvár

O

pel Grandland je
po facelifte ešte
atraktívnejší.
Faceliftom sa pripája
k súrodeneckým modelom
Mokka, Astra či Crossland
a odteraz sa môže pochváliť novou prednou maskou
Opel Vizor. Prijemnú optic-

kú zmenu dopĺňa
aj funkčné vylepšenie, konkrétne
špičkové IntelliLux Pixel Matrix
predné svetlá s funkciou vyrezávania objektov v diaľkovom režime. V najvyššej výbave ich dostanete sériovo,

Demokracia

K

ia Niro ponúka tri
pohony a atraktívny dizajn ako bo-

nus.

Nové Niro je postavené na celkom novej platforme K3 a môžete si vybrať či
chcete hybridný, plug-in hyb-

v testovanej výbave GS Line za príplatok 1 200 €. V interiéri sme mali prístrojovku
Pure Panel, teda kombiná-

del mal 1,2-litrový benzínový
agregát s 8-stupňovým automatom, ktoré výborne spolupracujú. Dôkazom toho
je aj spotreba v meste okolo
6,5 l/100 km. Pochváliť musíme aj to, že si Grandland ponechal veľmi príjemné naladenie podvozka.

ridný alebo čisto elektrický
pohon. Presne podľa vašich
potrieb. „Holý“ neelektriﬁkovaný benzín ani diesel v ponuke nie sú. To, aby vám Niro
zabezpečilo čisté svedomie
a zelený imidž. Plug-in hybrid prejde v elektrickom režime 65 km, elektrická verzia

má dojazd 460 km. Plug-in
hybrid a elektrické Niro si
môžete vďaka väčším akumulátorom nechať v lete
predklimatizovať. Bonusom
pre majiteľov bude atraktívny dizajn exteriéru aj interiéru, ale aj oveľa väčší priestor
ako poskytovala dosluhujúca
generácia. Zaujímavosťou je
aktualizácia systémov „Over
the Air“, teda na diaľ ku.
A ako sme sa počas prvých
testovacích jázd presvedčili, nové Niro jazdí veľmi príjemne.

Všímajte si ju!

Š

koda Karoq po facelifte prináša
množstvo vylepšení, no do elektri¿kácie sa
nehrnie.
Najvýraznejšou optickou
zmenou je mohutnejšia maska chladiča, ktorá má po vzore Kodiaqu šesťuholníkový
lem. Upravené sú aj svetlomety a nárazník, zásadnou
novinkou sú disky kolies
s aerodynamickými krytmi –
aj náš model ich mal. Ani

po facelifte Karoq
nie je elektriﬁkovaný,
to znamená, že nemá mild-hybridný,
hybridný a už vôbec nie čisto elektrický pohon. Naopak,
môžete si vybrať benzín, diesel, manuál, automat, 2WD
aj 4WD. A to je dobré. My
sme mali verziu 1,5 TSI s výkonom 110 kW (150 k), sedemstupňovým automatom

a pohonom predných kolies. Osobne by som si doprial pohon 4WD, ale čo už.
V bežnom živote vlastne človeku aj tak chýba iba veľmi

zriedka – možno raz-dvakrát
za rok. Krásne na tejto kombinácii pohonu je spotreba
6,6 l/100 km, ale dá sa jazdiť
aj za 5,3 – 5,5 l/100 km.
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Poznáte Bmove?

B

move je užitoþná
aplikácia pre parkovanie v Bratislave.
Od januára 2022 platí v niektorých zónach v Novom Meste, Petržalke a Krasňanoch parkovacia politika,
ktorá spoplatňuje verejné parkovanie. V najbližších mesiacoch 6WLDKQXħDSNX
sa zóna v Novom
Meste rozšíri až po Mlynské
nivy, čím vznikne najväčšia
neprerušená spoplatnená zóna v Bratislave. Pre Bratislavčanov to znamená, že si budú musieť vybaviť rezidentské
a abonentské karty, alebo platiť
hodinové tarify. Mesto sa rozhodlo nevyvíjať vlastnú parkovaciu aplikáciu, ale dalo pries-

tor niekoľ kým nezávislým
aplikáciám. Vodiči si tak môžu
vybrať tú, ktorá im vyhovuje
najviac. Najpopulárnejšia aplikácia na úhradu parkovného v Bratislave je Bmove, ktorú vyvinula spoločnosť, Best
in parking, ktorá
pôsobí aj v Chorvátsku, Taliansku
a Rakúsku. Aplikácia ponúka jednoduchý spôsob úhrady parkovného pomocou platobnej
karty (čoskoro pribudne aj
možnosť platby cez Apple Pay
a Google Pay), upozorní vás
pred vypršaním predplateného času a umožňuje platiť minimálne parkovné 30 minút.
Stiahnite si aplikáciu Bmove
a parkujte bez starostí.

Novinky

Mercedes-EQ EQS SUV
Nový Mercedes EQS SUV má čisto elektrický pohon. V základe iba zadných kolies, ale väčší
záujem bude o verzie 4Matic
s dvoma elektromotormi. Dojazd jednotlivých verzií je
536 – 613 km.

Range Rover Sport
Športovejšia verzia Range Roveru zmenila dizajn exteriéru aj
interiéru a pridala priestor na zadných sedadlách. Revolúciou
pre značku sú benzínové 6-valcové plug-in hybridy s kombinovaným výkonom 380 kW
alebo 328 kW a dojazdom
na elektrinu 117 km.

Mazda MX-30
V júli príde na trh inovovaná verzia elektrickej Mazdy MX-30.
Najzásadnejšou zmenou je
možnosť nabíjať zvýšeným
výkonom 50 kW, čím
sa skráti čas nabitia
akumulátora na 80 %
na cca 26 minút.

„Lepšie raz vidieť ako
stokrát čítať.“

Sledujte náš YouTube kanál!
Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku
automagazin.sk

youtube | Auto magazín

facebook | automagazin.sk

instagram | automagazin.sk
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