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BRATISLAVA
Očakávaná aj obávaná re-
konštrukcia Karlovesko-
-dúbravskej električkovej 
radiály odštartovala mi-
nulú sobotu. Ako sa do-
pravné obmedzenia dotkli 
ľudí v prvých dňoch?
Koľaje v Karlovej Vsi zmizli, 
takže z Dúbravky na Mole-
covu ulicu vozí cestujúcich 
autobus x5. Na Molecovej 
(pri Riviére) potom presadajú 
na obojsmernú električku x6, 
ktorá premáva cez Šafárikovo 
námestie na Námestie SNP 
(kde je teraz dopravný uzol, 
odkiaľ nastupujete na ďalšie 
spoje) a cez tunel sa vracia do 
Karlovej Vsi. 
Obmedzenia sme však po-
cítili aj inde v meste, niek-
toré linky električiek totiž 
od minulej soboty nejazdia. 
Napríklad električka č. 3 už 
nesmeruje až do Petržalky, 
ale z Kamenného námestia 
sa otočí na Námestie SNP 

a pokračuje cez Obchodnú 
ulicu na ŽST Vinohrady. Po-
zreli sme sa preto aj na dopad 
týchto zmien.   

Prvý víkend
V sobotu po 10. hodine sme 
prešli celú Karlovu Ves. 
Verejná aj osobná doprava 
fungovala celkom hladko. 
V smere do Dúbravky bol 
pre autá a autobusy vyhra-
dený iba jeden jazdný pruh 
(s výnimkou miest, kde sa 
prechádza cez koľajnice do 
opačného smeru), no zápchy 
sme nevideli. V smere do 

mesta boli síce dva pruhy, 
ale aj tam už bolo nachysta-
né značenie. Na „kritickej“ 
zastávke Molecova, kde 
prestupuje celá Karlova Ves 
i Dúbravka z autobusu na 
električku a naopak, nebo-
la ešte situácia dramatická. 
Vďaka za sobotu! 
Zisťovali sme tiež, ako na 
seba nadväzujú električkové 
linky. Koľko musíme čakať 
na prestup, keď sa chceme 
dostať napríklad z Petržalky 
do Rače, kam sme pred zme-
nou cestovali priamo? 
 Pokračovanie na str. 2

Prvé dni veľkej električkovej zmeny 

Uvaríme sa 
v MHD?
BRATISLAVA
Mnohí Bratislavčania, ktorí 
uprednostnili MHD pred 
svojím autom, v horúča-
vách trpia. V starých au-
tobusoch či električkách sa 
idú uvariť. Koľko klimati-
zovaných vozidiel vlastne 
jazdí v našom meste?
Primátor Bratislavy Matúš 
Vallo na sociálnej sieti kon-
štatoval, že dopravný pod-
nik má klimatizáciou vyba-
vených takmer 50 percent 
vozidlového parku (z 513 
autobusov je 286 klimatizo-
vaných, zo 130 trolejbusov 
je 120 klimatizovaných, zo 
194 električiek je 60 klimati-
zovaných). Pripomenul tiež, 
že nákup nových vozidiel je 
finančne náročný a zdĺhavý, 
potrvá ešte niekoľko rokov, 
kým sa všetky vozidlá MHD 
vymenia za nové s klímou. 
„V teplách, ktoré sú každým 
rokom neznesiteľnejšie, si 
však kvôli komfortu cestujú-
cich nemôžeme dovoliť čakať 
len na prirodzenú obnovu vo-
zového parku,“ uviedol Vallo.
Mesto preto pripravuje do-
montovanie klimatizácií do 
70 autobusov a 29 električiek, 
plánuje tiež nákup 84 nových 
klimatizovaných vozidiel. Do 
leta 2020 sa tak zvýši počet 
klimatizovaných autobusov 
na 78 percent a električiek 
na 61percent a v lete 2022 by 
už mal mať DPB 100 percent 
klimatizovaných autobusov, 
95 percent trolejbusov a 82 
percent električiek.  (bn)

3 Pôrodnica, 
 ktorá straší aj
 lovcov duchov
 Prečo sa s budovou 

nemocnice, ktorá je 
národnou kultúrnou 
pamiatkou, celé roky 
nič nedeje?  

4 Kauza komáre:
 Rakúšania to 
 robia lepšie 
 Veľký výskyt komá-

rov sa stal v Brati-
slave pred pár dňami 
témou číslo jeden. 
Mnohé fakty ktoré 
uvádza odborník To-
máš Derka, vás pre-
kvapia. 

10 Tip na letné
 prázdniny
 Aj školy pripravi-

li program pre vaše 
deti, pozrite sa, čo 
všetko môžu zažiť.

19 Nevšedný osud
 knihovníka 
 z Prešporku

P r e š p o r -
ský rodák 
Emil Kum-
lik navrhol 
o r i g i n á l -
ny názov 
k n i ž n i c e 
pri vznika-

júcej univerzite, kto-
rý predurčil jej osud.
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Preplnená zastávka MHD na Molecovej v rannej špičke.

Koľajnice v Karlovke sú už minulosťou.
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STARÉ MESTO
Rozbité okná, opadávajúca 
fasáda, desivé okolie – tak 
dnes vyzerá niekdajšia le-
gendárna pôrodnica na 
Zochovej ulici, kde prišli na 
svet tisícky Bratislavčanov. 
Budova nahnala strach aj 
lovcom duchov, keď sem 
prišli hľadať duše mŕtvych 
žien. Prečo sa s touto národ-
nou kultúrnou pamiatkou 
za celé roky nepohlo? 
Rozhodnutie zrušiť pôrod-
nicu na Zochovej padlo po 
roku 2000. V roku 2008 ju od 
vtedajšej Fakultnej nemocni-
ce získal nový majiteľ za 141 
miliónov korún (cca 4,7 mi-
lióna eur). Teraz je rok 2019. 
Aké sú teda plány s objek-
tom, ktorý prežil monarchiu, 
prvú česko-slovenskú repub-
liku aj éru socializmu a dnes 
je z neho takmer ruina?

Hľadanie funkcie
Architekt Branislav Kaliský 
zo štúdia A1 ReSpect, ktorý 
je zároveň investorom rekon-
štrukcie, vysvetľuje, že len 
navonok to vyzerá, že sa nič 
nedeje, za uplynulých desať 
rokov vraj urobili kus práce. 
„Budova je taká pekná, že 
sme nechceli nič uponáhľať. 
Veľmi dlho sme hľadali pre 
ňu vhodnú funkciu. Ide o ná-
ročný projekt, ktorý chceme 

urobiť presne na mieru kli-
enta. Nie naopak, že budovu 
zrekonštruujeme a až potom 
budeme hľadať užívateľa,” 
zdôrazňuje.
Predstáv o obnove objektu 
a následných rokovaní s mož-
nými klientmi mali viac a pri 
každej vypracovali projekt 
– nie jeden, minimálne dva 
varianty. Prvý plán, podľa 
ktorého mal byť z pôrodni-
ce hotel, stopla v roku 2010 
finančná kríza. Potom boli 
v hre tri súkromné školy či 
seniorcentrum - rokovali do-
konca až s troma skupinami 
záujemcov, z Izraela, Ra-
kúska i Francúzska. Výpočet 
však ukázal, že takéto za-
riadenie by vyšlo dôchodcov 
veľmi draho.
Napokon dospeli k projektu, 
ktorý kombinuje priestory na 
bývanie, ateliéry s malými 
súkromnými galériami a vy-
bavenosťou pre okolie. Bra-
nislav Kaliský by však aj tak 
bol najradšej, keby sa našla 
nejaká škola, aby mala budo-
va „ušľachtilejšie“ využitie. 
Prepracovať projekt by vraj 
nebol problém.
„Pôvodne tu bola škola pre 
pôrodné babice a ubytovanie 
pre lekárov. Napokon, celá 
Zochova ulica a jej blízke 
okolie má ´intelektuálno-vz-
delávací´ charakter, ktorý by 

bolo dobré zachovať. To je 
prapodstata tejto lokality,“ 
dodáva architekt.

Duchovia minulosti
Lovci duchov, ktorí strávi-
li v bývalej pôrodnici noc 
(povolenie si pýtali, no ne-
dostali ho), tvrdia, že počuli 
hlasy mŕtvych pacientiek. 
Branislav Kaliský tam ob-
javil iných „duchov“ minu-
losti: „Fakultná nemocnica 
odchádzala odtiaľto naozaj 
zvláštne, všetko nám necha-
li. Dodnes mám takmer 600 
kníh o pôrodníctve na Slo-
vensku, niektoré sú staré aj 
100 rokov. Je mi ľúto vyhodiť 
ich. Uvažujem, že ich osadím 
do regálov, vyzeralo by to 
veľmi dobre.“
„Zdedil” i rôzne učebné po-
môcky pre medikov, chirur-
gické nástroje, nemocničné 
postele, dokonca zdravotné 

záznamy pacientiek! Skončili 
v spaľovni. 
Ak však veríte na duchariny, 
zbavte sa obáv. Objekt prejde 
takou rozsiahlou rekonštruk-
ciou, že nič paranormálne ne-
zažijete. Všetko cenné však 
chcú zachovať – historické 
klenby, presklené krídla dverí 
či dobové okná.
„S budovou, ktorá je v tvare 
H, nemienime robiť nič výraz-
né, len dokonale, pekne túto 
národnú kultúrnu pa miatku 
zrekonštruovať. Do prieluky 
medzi neskoršou prístavbou 
pôrodnice a susedným ob-
jektom, ktorý patrí Židovskej 
náboženskej obci, plánujeme 
modernú dostavbu. Aj tu bu-
deme pracovať s dobovými 
materiálmi, použijeme naprí-
klad repliky starých okien,“ 
pokračuje Branislav Kaliský, 
ktorý chce do vynoveného 
priestoru pritiahnuť čo naj-
viac ľudí. Aj do exteriéru.
Architekti chcú svojím ná-
vrhom pomôcť aj rodičom, 
ktorí ráno čo ráno vyklada-
jú z áut deti pred školou na 
Podjavorinskej – ťukance 
v stiesnenom priestore nie sú 
vôbec výnimočné. 
„Všetci majitelia objektov na 

Zochovej sme ochotní inves-
tovať do obnovy tejto nádher-
nej ulice, vrátiť jej historickú 
dlažbu, pod asfaltom sú stále 
mačacie hlavy... A vrátiť jej ži-
vot. Na dvoroch pred domami 
urobiť niečo pre ľudí, naprí-
klad miesto, kde si sadnú na 
kávu,“ uvažuje Kaliský, ktorý 
by chcel mať stavebné povole-
nie v ruke do konca tohto roka: 
„Tak, aby sme na rok mohli 
začať s rekonštrukciou, takže 
v roku 2022 či 2023 by mohla 
byť hotová.“ (ac)
 Foto: archív R. K., ac
Video a viac foto na  
www.banoviny.sk
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Legendárna pôrodnica straší aj lovcov duchov. Dokedy?

BRATISLAVA
Pozrite si najdôležitejšie 
zmeny trasovania elektri-
čiek, ktoré si vyžiadala mo-
dernizácia Dúbravsko-kar-
loveskej radiály.
V prvej etape prác, ktorá 
potrvá do 27. septembra, 
jazdia električky smerom do 
Karlovej Vsi len po Moleco-
vu ulicu a ďalej, v smere do 
Dúbravky, zabezpečujú všet-
ku dopravu autobusy. Keďže 
na Molecovej nie je obratisko 
električiek, trasu do Karlo-
vej Vsi obsluhujú výlučne 
obojsmerné električky. Po-
čet obojsmerných električiek 
však umožňuje premávku li-
niek s takýmito vozidlami iba 
medzi centrom mesta a Kar-

lovou Vsou, respektíve Petr-
žalkou. Preto mesto pristúpi-
lo k reorganizácii ostatných 
električkových liniek. 
Napriek tomu, že na každú 
električkovú radiálu premá-
va jedna električková linka  
(s výnimkou doplnkovej lin-
ky 2), počet spojov elektri-
čiek sa zachoval - spoje na 
jednej linke budú premávať 
častejšie. V rannej špičke sa 
posilnil interval na linkách 1, 
3, 4 a 9 na 4 minúty a na lin-
ke č. x6 na 3 minúty. V čase 
odpoludňajšej špičky premá-

vajú linky 1, 3, 4 a 9 každých 
5 minút a linka x6 každé 4 
minúty. Večer a počas ví-
kendov premávajú linky 1, 

3, 4, x6 a 9 v intervale 7 až 
8 minút. Doplnková linka 2 
premáva celotýždenne v in-
tervale 15 minút. (ars, ts)

Počet električkových spojov zostal rovnaký 

Nové trasy električiek:
Linka 1: Hlavná stanica – Obchodná – Námestie SNP – Petržalka, 
Jungmannova a späť
Linka 2: Hlavná stanica – Blumentál – Trnavské mýto – ŽST Nové 
Mesto a späť
Linka 3: Rača, Komisárky – ŽST Vinohrady – Račianske mýto – 
Blumentál – Špitálska – Námestie SNP a späť, pričom z Námestia 
SNP pokračuje ďalej ako linka č. 9 do Ružinova
Linka 4: Zlaté piesky -ŽST Nové Mesto – Trnavské mýto – Špitálska 
- Kamenné nám. -  Nám. Ľ. Štúra - Most SNP - Chatam Sófer - 
tunel - Kapucínska - Námestie SNP - Špitálska – Trnavské mýto 
– Zlaté piesky/ŽST Nové Mesto, pričom každý druhý spoj ide 
striedavo na Zlaté piesky alebo ŽST Nové Mesto
Linka x6: Karlova Ves, Molecova – Lafranconi - Chatam Sófer - 
Most SNP - Šafárikovo nám. - Námestie SNP - Kapucínska - tunel 
- Lafranconi – Karlova Ves, Molecova
Linka 9: Ružinov, Astronomická – Trnavské mýto – Blumentál – 
Obchodná – Námestie SNP a späť, pričom z Námestia SNP 
pokračuje ďalej ako linka č. 3 do Rače
Linky 5, 6, 7 a 8 počas tejto výluky nepremávajú a sú nahradené 
inými linkami.

Do Dúbravky autobusom 
Odvezie vás tam autobusová 
linka x5: Karlova Ves, Moleco-
va - Dúbravka, Pri kríži

Z pôrodnice na Zochovej 
je ruina.

Projekt brzdí 
ulica
Keďže na Zochovej ulici nie je 
takmer žiadna občianska vyba-
venosť, rátajú napríklad s kaviar-
ničkou pre dospelých i deti, so 
skultivovanou predzáhradkou či 
s funkčným parkom na zadnej 
strane – aby tam nechýbalo 
napríklad WC, ako je to dnes.
Súčasťou rekonštrukcie je 
však aj samotná Zochova 
ulica, kde viaceré veci ešte nie 
sú doriešené. A práve preto 
sa realizácia projektu zdržiava. 
O čo ide? Táto historická 
ulica, po ktorej sa z hradu 
dostanete rovno do centra 
mesta, je dnes prepchaná 
parkujúcimi autami z jednej 
i z druhej strany. A nie sú to 
domáci, tí ich majú v domo-
vých garážach. Preto projekt 
ráta s viacpodlažnou garážou, 
kde by mohli zaparkovať ľudia, 
ktorí sem prichádzajú z iných 
ulíc či mestských častí. Vjazd 
bude z bočnej – jednosmernej 
a slepej Podjavorinskej ulice, 
aby Zochovu odľahčili od áut. 
„Naplánovali sme až 150 par-
kovacích miest, hoci ich pre 
dom nepotrebujeme. V ňom 
bude 40 priestorov, takže 
podľa normy by nám stačilo 
60 parkovacích miest. My ich 
však urobíme takmer o 100 
viac, aby boli k dispozícii verej-
nosti,“ približuje Kaliský.

Stačí kritiky!
Dopravné zápchy, moder-
nizácia Dúbravsko – kar-
loveskej radiály, klíma 
v prostriedkoch MHD, 
spoplatnené parkovanie, 
komáre a, samozrejme, 
kosenie. To všetko sú témy, 
ktoré rozdeľujú Bratisla-
včanov. Rodiny, kolegovia, 
kamaráti sa dokážu po-
hádať pre opačný názor. 
Kým tento fenomén bol 
a je dominantný vo vyso-
kej politike, dnes sa presu-
nul na komunálnu úroveň.
Hipsterská komunita bojuje 
a obhajuje všetky rozhod-
nutia súčasného primátora 
Matúša Valla. A často aj 
nekriticky a subjektívne. 
Rovnako tvrdo a emočne 
reaguje opačná strana. 
A všetci bojujú proti všet-
kým a všetkému. Šialené! 
Typickým príkladom, o kto-
rom sa vedú vášnivé disku-
sie, je téma kosenia. To, že 
mnohé časti hlavného mesta 
sú nepokosené, je fakt, kto-
rý sa nedá nevšimnúť. Ka-
ždá mestská časť s vysokou 
trávou bojuje podľa vlast-
ných možností a schopnos-
tí. Pravdou je, že v máji 
pršalo a kosiť sa nedalo. 
A za dva týždne sa naozaj 
všetko pokosiť nedá. 
Na druhej strane v posled-
nom čase sa mnoho ľudí 
preorientovalo na eko bio 
štýl a žiadajú trávu neko-
siť kvôli prirodzenému pro-
strediu rôzneho drobného 
hmyzu. To, že potom vo vy-
sokej tráve majú problém 
psíčkari zbierať „poklady“ 
po svojich domácich milá-
čikoch, je už zase iná vec 
na vášnivé diskusie. Akoby 
si mnohí ani neuvedomova-
li, že žijú v meste a chceli 
by z Bratislavy urobiť prí-
rodnú rezerváciu.
A preto, ide leto, treba si 
užiť slnečné lúče, ktoré 
nám v máji chýbali a neza-
oberať sa kritikou a hádka-
mi, ktoré aj tak neovplyvní-
me. Nič naozaj nie je čierne 
a ani biele. 
 Lenka Bollardtová 

Pokračovanie zo str. 1
Na zastávke MHD Farského 
sme nastúpili do električky 
č. 1 o 8.47 hodine a vystúpili 
na Námestí SNP. Električka 
č. 3 smerujúca do Rače prišla 
do minúty, takže v cieli sme 
boli bez zdržania. Ani cesta 
naspäť, do Petržalky, sa nám 
nepredĺžila. Na Námestí SNP 
sme však z „trojky“ museli 
doslova preskočiť do „jed-
notky“, mali sme na to pár 
sekúnd. Keby nám ušla, čaka-
li by sme až 8 minút (podľa 
informačnej tabule).

Prvý pracovný deň 
Nápor na zastávku Molecova 
smerom do mesta bol obrov-
ský. „Ľudia sa do jednej elek-
tričky nezmestili. A to stáli 
na priechode ľudia z dvoch 
x5, ktoré prišli naraz. Ale išla 
hneď ďalšia x6, tak sme mali 

kam nastúpiť,“ opísala situá-
ciu o 7.46 hodine ráno na so-
ciálnej sieti Katarína. 
Neskôr, po ôsmej ráno, to už 
vyzeralo lepšie, i keď na Mole-
covej bolo stále veľa ľudí. Autá 
aj autobusy z Karlovej Vsi do 
mesta stále premávali v dvoch 
pruhoch, takže veľké zdržanie 
nebolo. V opačnom smere do 
Dúbravky bol však priechodný 
len jeden pruh a tu už boli záp-
chy, dokonca aj mimo špičky, 
po desiatej hodine.
V centre mesta, na prestup-
nom uzle na Námestí SNP, 
bolo od rána rušno ako na 
železničnej stanici, jedna 
električka striedala druhú, 
intervaly liniek boli husté, 
v špičke len 3-minútové. 
Stretáva sa tu totiž až 5 spo-
jov: č. 1 (Hlavná stanica – 
Petržalka v oboch smeroch), 
č. 3 (Rača), č. 9 (Ružinov),  

č. 4 (Zlaté piesky) a č. x6 
(Karlova Ves). Niektorí ľu-
dia bezradne hľadali ten svoj, 
ešteže tam boli informátori, 
ktorí ich inštruovali.

Čo prinesie rekonštrukcia
Po radiále sa denne prepra-
vilo do centra mesta a späť 
viac ako 30-tisíc  cestujúcich, 
takže následky jej odstave-
nia môžu byť dramatickej-
šie, ako sme ich zažili počas 
prvých dní. Obnova radiály 
je však nevyhnutná. „Ak by 
sme k nej nepristúpili, hrozi-
lo by nám pre havarijný stav 
jej kompletné odstavenie. 
Po rekonštrukcii však bude 
rýchlejšia, tichšia a bezpeč-
nejšia,“ informoval primátor 
Bratislavy Matúš Vallo. 
Cestovanie z konečnej elek-
tričiek v Dúbravke k tunelu 
sa po modernizácii skráti o 3 

minúty aj vďaka preferencii 
električiek na všetkých kri-
žovatkách. Veľké prestupné 
uzly, zastávky Molecova a 
Damborského, budú riešené 
ako integrované prestupné 
zastávky. Vybudujú sa nové 
nástupiská zastávok, vybave-
né osvetlenými prístreškami 
pre cestujúcich, automatmi na 
výdaj cestovných lístkov aj 
elektronickým informačným 
systémom. Prístup k nim bude 
bezbariérový. Vjazd elektri-
čiek do obratiska v Karlovej 
Vsi bude možný aj zo smeru 
Dúbravka, čím sa uľahčí rie-
šenie náhradnej dopravy po-
čas mimoriadnych odstávok 
električiek. Veľká časť trate 
bude zazelenaná. (ms, ac, nc)
 Foto: ms, nc, 
 Bratislavčanka Katarína
Video a viac foto na 
www.banoviny.sk

Čo hovoria ľudia
Jarka: 
Cesta 
z Karlovky do 
Dúbravky bola 
v pondelok aj 
po 12. hodine 
upchaná, 
samé nákla-

diaky, no najviac ma zaskočilo, 
že nás z autobusu x5 vyložili na 
konci Karlovej Vsi pri nákupnom 
centre. Tam sme museli počkať 
na ďalší autobus, ktorý nás vzal 
do Dúbravky. Prišiel síce rýchlo, 

ale to zbytočné prestupovanie 
je otravné.

Ľudovít:
Cestujem 
do mesta 
z Dúbravky zo 
Segnerovej, 
na Molecovu 
chodím pešo, neprekáža mi to, 
aspoň sa prejdem. Je to príjem-
ná zdravotná prechádzka.

Nikoleta:
Bývam pri OD Saratov a pracu-
jem pri Sade Janka Kráľa, od 

začiatku rekon-
štrukcie sa mi 
cestuje horšie. 
Spokojná teda 
veľmi nie som, 
cesta, ktorá mi 
predtým trvala 
do 40 minút, 

mi teraz trvá skoro hodinu.

Silvia:
Na zastávku 
Molecova 
chodím pešo, 
bývam Nad 
Vŕškami a sú 

to iba 4 zastávky. V zásade mi 
to neprekáža, takto v lete sa 
prejdem. Aj ostatní z okolia mi 
hovoria, že zatiaľ nepociťujú s 
cestovaním zásadný problém.

Ľubomír:
Bývam na 
Dlhých Dieloch, 
ale necestujem 
často. Čo 
počúvam od 
okolia, tak sú 
spokojní, prestupovanie im ide 
hladko, sú malé intervaly medzi 
jednotlivými linkami.
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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V biologickom boji proti komárom sú naším vzorom Rakúšania

BRATISLAVA
Komáre sa pred pár dňa-
mi stali v Bratislave témou 
číslo jeden. Pre ich veľký 
počet sa magistrát rozhodol 
monitorovať liahniská, kde 
by sa ekologicky vhodným 
prípravkom zlikvidovali 
komárie larvy. Má to však 
ešte význam? Čo si myslí 
docent Tomáš Derka, koor-
dinátor a spoluautor štúdie 
Monitoring potenciálnych 
liahnísk komárov v Brati-
slavskom samosprávnom 
kraji, vedúci Katedry eko-
lógie Prírodovedeckej fa-
kulty UK?
Tomáš Derka, ktorý sa ve-
nuje ekológii vodných to-
kov a vodnému hmyzu, patrí 
medzi tých odborníkov, ktorí 
presviedčali kompetentných, 
že treba ísť podľa rakúskeho 
vzoru biologickej regulácie 

komárov a zanechať chémiu. 
Teda prejsť na model ničenia 
lariev komárov ešte v ich lia-
hniskách, čo sa však v Bra-
tislave túto sezónu nestihlo 
včas aplikovať. Má takýto 
zásah tento rok ešte význam, 
keďže milióny komárov sa už 
vyliahli? 
„Význam to môže mať, ak 
budú na to vytvorené vhod-
né podmienky. To ale zistí 
iba poriadny monitoring. 
Záplavy sa môžu opakovať, 
a teda aj kalamitné výskyty 
komárov. Záleží teda na po-
časí a prietokoch v Dunaji 
a Morave,“ vysvetľuje docent 
Derka.

Postreky sú biznis
Vyjadril sa aj k situácii, ktorá 
nastala v Bratislave, a najmä 
v okolitých obciach v povodí 
Moravy. „Po šiestich rokoch 
máme v dedine (Vysoká pri 
Morave – pozn. red.) s ko-
mármi peklo a vášne sú vy-
bičované. Takže zopár faktov. 
Kto je vinník? Samozrejme, 
zvýšená hladina rieky Mora-
va a vytrvalé májové dažde, 
ktoré vytvorili ideálne pod-
mienky na rozmnožovanie 
komárov. O postreky proti 
nim sa starala v minulých 
rokoch župa. V kompetencii 
to síce majú obce, ale v Bra-
tislavskom kraji to prevzala 
župa, s výnimkou katastra 
Bratislavy. Prečo to prebrala 

u nás župa? Neviem, ale po-
streky sú biznis a aj v ostat-
ných suchých rokoch, keď 
sme komáre skoro nevideli, 
postrekovacie firmy fakturo-
vali župe každoročne státisíce 
eur. Či bol za takýmto nakla-
daním s verejnými zdrojmi 
diletantizmus alebo iná moti-
vácia, sa môžeme iba dohado-
vať,“ podotýka odborník.
Pripomína, že podobná situá-
cia bola v Bratislave za minu-
lého vedenia. Insekticídnym 
pesticídom sa postrekovali 
dospelce komárov. Zvyčajne 
išlo o látku kontakt, ktorej 
účinnou zložkou je cypermet-
rín. Postreky cypermetrínom 
sa proti komárom nepoužíva-
jú ani v Rakúsku, ani v Česku 
z viacerých dôvodov. „Jeden 
je ten, že zabíja všetok hmyz 
vrátane toho užitočného ako 
včely a iné opeľovače. Ďal-
ším dôvodom je jeho vysoká 
toxicita pre vodné organizmy. 
Podľa Smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/128/
ES z 21. októbra 2009, kto-
rou sa ustanovuje rámec pre 
činnosť Spoločenstva na do-
siahnutie trvalo udržateľné-
ho používania pesticídov, je 
zakázané aplikovať pesticídy 
letecky, čo sa u nás v roku 
2013 robilo. Najdôležitejší 
dôvod, prečo sa od postrekov 
cypermetrínom v okolitých 
krajinách upúšťa, sú zdravot-
né riziká pre človeka. A naj-

mä pre zdravotné riziká sa 
mesto Bratislava postrekom 
cypermetrínom bráni,“ po-
kračuje Tomáš Derka.

Aký má byť postup
Kde podľa neho nastal pro-
blém v obciach na Záhorí, 
ktoré patria pod Bratislavský 
samosprávny kraj? „Chybou 
župy je, že starostov navykli, 
že sa o komáre nemusia sta-
rať, všetko sa vyrieši hore na 

župe alebo na úrade vlády. 
Mnohí možno ani netu-
šili, že to je ich kom-
petencia. Nové vedenie 
župy v tejto praxi po-

kračovalo, ale má jedno 
plus. Chce používať metó-

du, akú používajú Rakúšania 
na druhej strane Moravy už 
viac rokov. A to je aplikácia 
prípravkov s účinnou látkou 
Bti, čo je larvicídny prípravok 
z baktérie Bacillus thurin-
giensis israelensis, ktorá sa 
prirodzene vyskytuje v pôde. 
Keď ju zožerie larva komára, 
tak zahynie. Prípravky s Bti 
sú pre človeka neškodné, 
môžu sa používať napríklad 
v nádržiach na pitnú vodu. 
Bti vo vode zabíja iba larvy 
komárov a zopár ich príbuz-
ných, pre iné organizmy je 
neškodné,“ vysvetľuje.
Bti sa aplikuje do miest, kde 
sa vyvíjajú larvy komárov, 
čo sú rôzne stojaté vody. 
Keď sa to robí dobre, dospe-
lé komáre sa ani nevyvinú. 
Samozrejme, nejaké komáre 
vždy budú, ale nie tak veľa, 
ako máme teraz... 
„V Rakúsku biologická regu-
lácia pomocou Bti funguje. 
Je na to vytvorené združenie 
obcí, ktoré sa skladajú, ročne 
ich to vyjde zhruba 300-tisíc 
eur, záleží na tom, aký je rok, 
koľko treba striekať. Celo-
ročne platia jedného odborní-
ka, ktorý celú sezónu sleduje 
liahniská komárov a rozho-
duje, kedy a kde treba zasiah-
nuť. Okrem toho tam fungujú 
dobrovoľníci, ktorí pomáhajú 
s monitoringom a pozemnou 
aplikáciou larvicídu. Keď je 
územie s larvami komárov 
rozsiahle, používajú heli-

koptéru. Faktúry platia obce 
podľa toho, akú plochu ošet-
rili v ich katastri,“ pokračuje 
Tomáš Derka.
Kľúčový je podľa neho práve 
monitoring liahnísk komárov. 
Bez neho to nejde, a treba 
ho preventívne platiť, či je 
suchý rok bez komárov, ale-
bo mokrý ako teraz... „Toto 
župa podcenila. Objednala 
si štúdiu, v ktorej boli zma-
pované potenciálne liahnis-
ká komárov, ale následne už 
nedala peniaze na poriadny 
monitoring týchto liahnísk“. 
A ten je kľúčový, aby sa moh-
lo proti blížiacej sa kalamite 
včas účinne zasiahnuť. Snáď 
sa všetci aktéri poučia a do 
budúcnosti biologická regu-
lácia dopadne lepšie a vďaka 
tomu sa úplne vyhneme pes-
ticídom. Vo Vysokej pri Mo-
rave sa chystáme dať dohro-
mady partiu dobrovoľníkov, 
ktorí budú liahniská v našom 
chotári monitorovať. Už mi 
písali aj z inej obce na Záhorí, 
že sa tomu chcú dobrovoľníc-
ky venovať. Keď to zvládnu 
Rakúšania, dokážeme to aj 
my,“ uzavrel.  (ms)

Foto: archív T. D., 
 Shutterstock

Odborníci varujú pred chemickým postrekom, termín na ten 
biologický však župa akosi nestihla.

Tomáš Derka

Oplatí sa vedieť
Docent Tomáš Derka v roku 
2013 publikoval aj populari-
začný článok o komároch, v 
ktorom priblížil zaujímavosti 
zo života tohto hmyzu širokej 
verejnosti. Z článku vyberáme: 
„Na svete je známych asi 3 
500 druhov komárov, u nás 
je to asi 50 druhov. Z nich je 
tzv. kalamitných, teda tých, čo 
sa masovo roja po záplavách 
na Dunaji a Morave, iba 
niekoľko. Najdôležitejší z nich 
je druh Aedes vexans, ktorý 
predstavuje až 50 percent 
jedincov kalamitných komárov. 
Ochlerotatus sticticus tvorí 30 
- 40 percent a Aedes cinereus 
okolo 10 percent jedincov. 
Posledný sa množí hlavne 
v mlákach na lúkach, ktoré 
ostanú po ústupe záplavy.NÁZOR ODBORNÍKA



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

13/2019 13/20196 7

Kúpim do zbierky staršie hodinky 
Omega, Tissot, Ulysse Nardin, 
Heuer, IWC Schaffhausen,  
Movado, Eterna, Zenith, Patek 
Philippe, Longines, a pod.

Hodinky možu byť aj 
nefunkčné, nekompletné. 
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

NOVÉ MESTO
Len nedávno mestské lesy 
rozhodli, že ľudia, ktorí 
chcú ísť na Kolibu, sa 
nemôžu odviezť autom až 
k bufetom úplne hore, na 
Kamzík. Viacerí čitatelia 
nám však tvrdili, že stále sú 
ignoranti, ktorí ten-
to zákaz nerešpek-
tujú. Zdravotne po-
stihnutá pani Anna 
upozornila na iný 
problém.
Medzi bufetmi a za-
stávkou autobusu 
pribudla pred pár týž-
dňami nová dopravná 
značka, ktorá zakazu-
je vstup motorovým vozid-
lám. Z tejto cesty má byť to-
tiž promenáda pre peších aj 
cyklistov, pričom mestské 
lesy chcú priestor postup-
ne kultivovať. Nelegálnemu 
parkovaniu medzi zastávkou 
autobusu a bufetmi na Kam-
zíku tak mal byť definitívny 
koniec. Ako sme sa však pre-
svedčili, ani náhodou!

Vodiči zákaz ignorujú
Približne mesiac po zákaze 
sme sa vybrali na Kolibu aj 
my - zámerne v strede týžd-
ňa a navyše dopoludnia, teda 
v čase, keď sme predpokla-
dali, že tam bude (na rozdiel 
od víkendu) takmer prázdno. 
Počas našej ani nie polhodi-
novej zastávky pri bufetoch 
na Kamzíku porušilo zákaz 
vjazdu až šesť áut! Neboli 
to obslužné vozidlá. Títo ig-
norantskí vodiči rozčuľujú 
aj čitateľov Bratislavských 

novín. Viacerí 
navrhli, aby 

sa na ceste umiestnili pevné 
zábrany. „To nie je možné, 
pretože by sa tam nedostali 
ani záchranné vozidlá, keby 
to bolo potrebné,“ vysvetlil 
Marek Páva z mestských le-
sov.

Problém vozičkárov
Ďalšia naša čitateľka, pani 
Anna z Petržalky, upozorňu-
je na iný aspekt. „Zákazom 
vjazdu pre motorové vozidlá 
do priestoru Koliby, k bufetu 
Bobo či k lanovke, vznikol 
problém pre vozičkárov a tiež 
pre ľudí, ktorí potrebujú bar-
ly. Ten, kto tento zákaz dal, 
si neuvedomuje, že im zne-
možnil prístup do vyššie uve-
denej oblasti, teda do lesa,“ 
napísala zdravotne postihnutá 
seniorka, ktorá má problém s 
chôdzou. 
Čo na to mestské lesy? 
„Osoby ZŤP majú možnosť 
zaparkovať na spodnom par-

kovisku pri zastávke MHD 
na Kamzíku a ísť po asfaltke 
smerom na Americké námes-
tie (smerom na rozhľadňu), 
alebo po asfaltke k bufetom, 
čo je cca 200 metrov. Obe 
cesty sú už upokojené zóny 
bez áut, hlboko v lese, vhod-
né pre peších, cyklistov, aj ro-
diny s deťmi. Je tiež možnosť 
odviezť sa bezbariérovým 
elektrobusom č. 43 na Želez-
nú studničku a využiť trasy 
v okolí. Čo sa týka lanovky, 
tu posledné roky nenastali 
žiadne zmeny ani obmedze-
nia vjazdu. Autom sa dá tiež 
dostať do areálov reštaurácií 
Expo, Schoppa, hotel West či 
televíznej veže,“ informoval 
Marek Páva.

Parkovisko zrekonštruujú
Zároveň pripomenul, že vý-
nimky zo zákazu vjazdu na 
Kamzík by mali mať len 
autá slúžiace na nevyhnutnú 
údržbu lesoparku. „Návštev-
níci lesoparku si chcú v lese 
oddýchnuť od ruchu mesta aj 
automobilov a na to musíme 
prihliadať,“ uzavrel.
Mestské lesy by však chceli 
do budúcna vyjsť v ústrety 
aj zdravotne postihnutým - 
napríklad tým, že v rámci 
rekonštrukcie parkoviska na 
Kamzíku im vyhradia parko-
vacie miesta. S tým sa však 
dá rátať najskôr o rok. (ac)
 Foto: Marián Dekan

Nielen autá k bufetom na Kolibe  
nesmú, aj mne znemožnili prístup! 

Seniorka Anna:

Jasná značka – zákaz vjazdu pre moto-
rové vozidlá. Mnohí vodiči zákaz vjazdu 
stále nerešpektujú.

Bratislavčania radi relaxujú aj pri  
posedení s takýmto výhľadom...

TIP OD VÁS Na kruháči 
opatrne
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
V Podunajských Biskupi-
ciach čiastočne uzavreli kru-
hový objazd na ceste III/1030 
na Odeskej ulici. Uzávera je 
plánovaná do 5. júla.
Doprava je v týchto miestach 
riadená inteligentnými pre-
nosnými semaformi, ktoré 
reagujú na hustotu premávky 
tak, aby bol dosah na moto-
ristov čo najmenší. Informo-
val o tom staviteľ bratislav-
ského nultého obchvatu. (ts)

Cesta do práce 
na bicykli 
nás baví
BRATISLAVA
Do kampane Do práce na 
bicykli sa v Bratislave tento 
rok prihlásilo 3 724 súťa-
žiacich v 1 075 súťažných 
tímoch, ktoré najazdili 294 
840 kilometrov na bicykli, 
čím ušetrili 127 648 kilogra-
mov CO2.
Víťazný tím z Bratislavy 
najazdil 3 991 km, čím ušet-
ril 997 kg oxidu uhličitého. 
„Najlepší jednotlivec odbi-
cykloval počas súťaže 1 605 
km, čím ušetril 401 kg oxi-
du uhličitého. Na magistráte 
hlavného mesta sa do súťaže 
zapojilo 25 zamestnancov, 
ktorí vytvorili 7 tímov. Za 
celý magistrát sa najazdilo  
2 639 km a ušetrilo 812 kg 
oxidu uhličitého,“ spresnil 
hovorca Peter Bubla. Do prá-
ce na bicykli je národná kam-
paň, ktorej hlavným cieľom je 
podporiť rozvoj nemotorovej, 
predovšetkým cyklistickej 
dopravy v mestách a vyzvať 
samosprávy na Slovensku, 
aby vytvárali podmienky na 
ekologické druhy dopravy 
v meste. Kampaň sa konala 
od 1. do 31. mája. (TASR)

Veľký objav 
vedcov z UK
BRATISLAVA
Medzinárodný tím na čele 
s vedcami z Univerzity 
Komenského v Bratislave 
objavil nový druh hada - 
užovky.
Analýzou genetických aj 
morfologických údajov vedci 
zistili, že užovka sarmatská 
(Elaphe sauromates) v sku-
točnosti zahŕňa aj ďalší druh, 
ktorý nazvali podľa starobylé-
ho kráľovstva Urartu – Elaphe 
urartica. Podľa hlavných auto-
rov štúdie Daniela Jablonskeho 
a Davida Jandzíka z Univerzity 
Komenského je mimoriadne 
náročné túto užovku objaviť 
v prírode. Aj preto si zber ma-
teriálu pre štúdiu vyžiadal až 
17 rokov a širokú medzinárod-
nú spoluprácu.  (ts)

VŠMU má 70
BRATISLAVA
Vysoká škola múzických 
umení v Bratislave oslavuje 
70. výročie založenia. Škola 
vznikla 9. júna 1949.
Pri tejto príležitosti vedenie 
školy a fakulty pripravilo 
a zorganizovalo viacero po-
dujatí v oblasti hudby, tanca, 
divadla a filmu, aby pripo-
menuli toto okrúhle výročie, 
a zároveň predstavili verej-
nosti tvorivú a umeleckú 
činnosť súčasnej generácie 
mladých umelcov a ich pe-
dagógov. Počas celého toh-
to roka prebieha v Divadle 
Lab Divadelnej fakulty séria 
talkshow Umelci Thálie. (ts)

Kedy začínate s výstavbou Vydrice?
Projekt má platné územné rozhodnutie. Nič nám ne-
bráni, aby sme začali so stavebným konaním. Inten-
zívne pracujeme na stavebnom povolení, ktoré oča-
kávame v horizonte niekoľkých mesiacov. Výstavba 
by sa tak mala rozbehnúť na začiatku budúceho 
roka. S prípravou územia, či už ide o výkopové prá-
ce alebo zarovnávanie terénu, začíname už v lete. 

Niektorí Bratislavčania sa obávajú, že projekt 
Vydrica bude len malý štát v štáte, do ktorého sa 
bežný návštevník bude báť vojsť, že to bude len 
priestor pre solventných a tých, ktorí tam budú 
bývať. 
Keď sme pred dvomi rokmi začínali práce na Vy-
drici, jedna z prvých vecí bol prieskum medzi 
Bratislavčanmi. Až 95 percent očakáva predĺženie 
bratislavského korza. Nám sa táto idea veľmi pá-
čila a tak sme ju s architektmi intenzívne rozvíja-
li. Išli by sme sami proti vlastnému projektu, keby 
sme sa snažili novú štvrť uzavrieť. Okrem toho, 
z obchodného hľadiska, veľká časť príjmov bude 
z retailových priestorov. Na to, aby retail fungoval, 
potrebuje návštevníkov. Určite sa nikto nemusí báť. 

Vo Vydrici budú byty, obchodné priestory, kan-
celárie. Čo ešte plánujete?
Tento projekt chce prepojiť centrum mesta so zá-
padným smerom, ale aj od Dunaja na hrad. Súčas-
ťou bude aj čiastočná revitalizácia hradného brala 
a pešie prepojenie na hrad. Uvažujeme o spojení pa-

noramatickým výťahom, plánujeme osloviť vlastní-
kov pozemkov – mesto a NR SR. Veľmi dôležitý je 
aj objekt Vodnej veže. Keďže tá je v majetku mesta, 
budeme s nimi komunikovať, ako by sme vedeli 
z územia urobiť pekný a kvalitný verejný priestor 
pre všetkých Bratislavčanov. 

Na mieste, kde bude stáť nová Vydrica, sú aj iné 
historické pamiatky. Ktoré chcete zachovať?
Na tomto území boli robené tri archeologické 
prieskumy, z ktorých vzišli odporúčania. Vodná 
veža je národnou kultúrnou pamiatkou a má svoj 
režim. Ľadové jamy sprístupníme v rôznej miere. 
S pamiat karmi hľadáme spôsob, ako čo najlepšie 
ukázať Kempelenov vodovod. Okrem toho chceme 
verejnosti predstaviť niekoľko zaujímavých budov, 
ktoré dnes už neexistujú v kontexte historických 
udalostí a osobností, ktoré vo Vydrici voľakedy žili. 

Pri prezentácii ste hovorili o umeleckej uličke. 
Čo by tam malo byť?
V poslednom čase v Bratislave vznikajú viaceré 
nové remeslá a prevádzkovatelia s vlastnou dušou 
a zaujímavými nápadmi. Práve tento typ ľudí by 
sme do Vydrice chceli dostať. Môže to byť aj malý 
výrobca džemov alebo zmrzlina. Trendom je vrátiť 
sa k lokálnym veciam. Dnes chceme poznať svojho 
výrobcu. 

Bratislavčanov zaujíma, či ste dostatočne mysleli 
na zeleň. Aké zelené opatrenia máte pripravené?

Ide o mestský projekt, to znamená, že mestská 
štruktúra všeobecne má svoje limity v zeleni. 
Nie je to stavanie na zelenej lúke a máme aj plat-
ný územný plán zóny, ktorý jasne definuje, ako 
môžeme vo Vydrici fungovať. V rámci ekologic-
kých konceptov sme sa zamerali aj na udržateľ-
nosť. Okrem zelených striech je veľmi dôležité 
zadržiavanie vody v projekte, aby po daždi ne-
tiekla do kanalizácie, ale aby sa mohla v retenč-
ných nádržiach vyparovať a ochladzovať mikro-
systém. Rovnaký dôraz kladieme na vonkajšie 
tienenie, ktoré zabráni prehrievaniu vnútorných 
priestorov. Riešime aj možnosti využívania te-
pelných čerpadiel. Zaujímavosťou je, že pred pár 
mesiacmi sme prerábali projekt garáži. Vytvorili 
sme priestor zrušením parkovacích miest, aby 
sme mohli v rámci uličiek osadiť aj dospelé stro-
my, ktoré budú mať korene v garážach. 

V čom je váš projekt iný oproti minulým, ktoré 
mali pod hradom stáť?
Na projekte Vydrice intenzívne pracujeme viac ako 
dva roky s veľkým tímom architektov, urbanistov 
a rôznych odborníkov. Iný je v tom, že sa otvára 
verejnosti a mestskej štruktúre. V minulosti bol 
trend uzavretia priestoru, dnes ho chceme otvárať 
a vytvoriť živý verejný priestor. Je veľmi dôležité, 
aby sme vedeli ponúkať obyvateľom mesta zau-
jímavejší program a možnosti trávenia voľného 
času.  (bl)
Celý rozhovor si môžete prečítať na www.banoviny.sk. 

Peter Kavecký o Vydrici: 
Chceme ju otvoriť naozaj pre všetkých

Nová výstavba pod Bratislav-
ským hradom má priniesť 
nielen nové byty, kancelárie, 
malé remeselné obchodíky, 
ale hlavne nový živý priestor 
pre všetkých Bratislavčanov. 
Výstavbou Vydrice by sa tak 
centrum mesta malo rozšíriť. 
Priestor v sebe uchováva his-
torické pamiatky. Ako s nimi 
naložia? Čo od výstavby  
v území pod hradom môžu  
Bratislavčania a návštevníci 
hlavného mesta očakávať? Pý-
tali sme sa predsedu predsta-
venstva Vydrica Development 
Petra Kaveckého. 
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BRATISLAVA
Viacero cestujúcich brati-
slavskou MHD nás upozor-
nilo, že niektoré automaty 
im vydali cestovné lístky 
bez potlače. Ako treba v ta-
kom prípade postupovať, 
vysvetľuje hovorkyňa Do-
pravného podniku Bratisla-
va Adriana Volfová.  

Čo robiť, ak automat vydá 
cestujúcemu nepotlačený 
lístok? 
Cestovné lístky bez potlače, 
prípadne zle potlačené líst-
ky sú neplatné. Úzke lístky, 
lístky s chybnou potlačou 
a lístky bez potlače vydané 
automatom sa cestujúcim 
vymenia na ktoromkoľvek 
predajnom mieste DPB po 
spísaní preberacieho protoko-
lu. Lístky, ktoré boli označe-
né v označovači na cestovné 
lístky vo vozidlách MHD, sa 
nevymieňajú.

Ako sa môže teda cestujúci 
prepravovať vo vozidlách 
MHD, keď mu automat 
vydá takéto lístky?
DPB, a. s. odporúča cestu-
júcej verejnosti využiť iné 
formy obstarania jednora-
zového cestovného lístka: 
predajné miesta IDS BK, 
služby províznych predaj-
cov (PNS), SMS cestovný 
lístok, elektronický cestov-
ný lístok alebo zakúpenie 
cestovného lístka prostred-
níctvom mobilnej aplikácie 
Integrovaného dopravného 
systému v Bratislavskom 
kraji.

Skúma DPB v prípade re-
klamácie aj to, aký druh 
lístkov si cestujúci v auto-
mate kupoval, aby zabránil 
prípadným špekulantom 
v tvrdení, že ide o lístky vyš-
šej hodnoty?
Dopravný podnik Bratislava 
preveruje všetky sťažnosti a re-
klamácie cestujúcich v servis-
nej spoločnosti, ktorá podniku 
poskytuje aj výpis predaných 
cestovných lístkov z automa-
tu. Výpis cestovných lístkov je 
kontrolovaný a porovnávaný 
s výberom z automatu. (ars)
 Foto: ac  
Viac na www.banoviny.sk

Šetrná dedina 
bez pesticídov
RUSOVCE
Mestská časť Rusovce sa 
zaradila medzi obce so zó-
nami bez pesticídov. Pred 
dvoma týždňami to potvr-
dila samospráva podpisom 
zmluvy s občianskym zdru-
žením Zóny bez pesticídov. 
Ochrana životného prostre-
dia, ako aj stratégia nakla-
dania s odpadmi sú podľa 
starostky Lucie Tuleko-
vej Henčelovej témami, 
v ktorých sa chcú aj naďa-
lej angažovať. „Schválením 
Zón bez pesticídov sme sa 
stali jednou z prvých obcí na 
Slovensku, ktoré deklarujú 
svoj negatívny postoj voči 
používaniu chemických po-
strekov,“ uviedla. Občianske 
združenie Zóny bez pesticí-
dov umožňuje obciam a ve-
rejnoprávnym zriadeniam 
zapojiť sa aktívne do procesu 
znižovania chemických zása-
hov pri údržbe zelene a ko-
munikácií. (TASR)

VRAKUŇA
Práce na cyklochodníku, 
ktorý vedie od Ihličnatej 
ulice v bratislavskej Vraku-
ni až po letisko (Zálesie), sú 
hotové! Takže ho už môžete 
využívať aj oficiálne.
O začiatku budovania tohto 
úseku Malodunajskej cyk-
lotrasy sme vás informovali 
ešte v apríli. Vtedy niek-
torých obyvateľov znepokojil 
výrub drevín a pýtali sa, čo 
sa deje. Po dvoch mesiacoch 
práce dospeli k záveru. 
„Pomaly finišujeme s novou 
cyklotrasou, ktorá sa lemuje 
popri Malom Dunaji. Je to 
veľký projekt, na ktorom sa 
podieľa mnoho ľudí. Chcel 
by som poďakovať všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu,“ 
informoval pred pár dňami na 
sociálnej sieti starosta Vraku-
ne Martin Kuruc. 
Dnes je už cyklochodník ho-
tový, no tam sa to nekončí. 
„Budúci rok urobíme všetko 
pre to, aby sa cyklotrasa na-

pojila už od kruhového ob-
jazdu,“ avizoval Kuruc.
Nový cyklochodník je súčas-

ťou cezhranicnej spolupráce 
troch krajín - Rakúska, Slo-
venska a Maďarska. Spolu 

s oddychovou zónou s mó-
lom je súčasťou schváleného 
projektu DANUBE BIKE & 
BOAT, na ktorý Vrakuňa zís-
kala peniaze z programu cez-
hraničnej spolupráce medzi 
Slovenskou a Maďarskou 
republikou INTERREG V-A 
SK HU. 
„Okolie Vrakune je na cy-
klistiku ako stvorené, nová 
cyklotrasa urobí bicyklo-
vanie komfortnejším. Kým 
na jazdu po druhej strane 
Malého Dunaja je potrebné 
mať terénny bicykel, po no-
vej cyklotrase sa pohodlne 
preveziete aj na mestskom či 
cestnom,” informovala mest-
ská poslankyňa za Vrakuňu 
Soňa Svoreňová, ktorá pro-
jekt podporila v mestskom 
zastupiteľstve.
Budovanie cyklochodníka 
stálo takmer vyše 290-tisíc 
eur, pričom väčšinu financií 
dokázala mestská časť zabez-
pečiť z cudzích zdrojov. (ms)
 Foto: MČ Vrakuňa

Dobrá správa, pribudla ďalšia cyklotrasa!

Starosta Martin Kuruc (druhý zľava), 
vicestarostka Zuzana Schwartzová, ktorá 
projekt podporila ako župná poslankyňa 
a mestská poslankyňa Soňa Svoreňová.

Čo robiť, ak vám automat DPB vydá 
lístok na MHD bez potlače?

Kongresová turistika tvorí vo vyspelých štátoch 
a ich metropolách pomerne veľkú časť príjmov 
z cestovného ruchu. Kongresové priestory zvyšujú 
prestíž každej krajiny a mesta, keďže lákajú naprí-
klad politické podujatia na najvyššej úrovni. 
„Kongresový biznis ponúka veľké príležitosti, ktoré 
Bratislavu doteraz obchádzali. V našich zámeroch sme 
spočiatku uvažovali len o multifunkčnom projekte re-
spektíve o kongrese, ktorý bude mať lokálny význam. 
Vzhľadom na hlbšie pochopenie samotnej funkcie kon-
gresového centra a jeho možného využitia sme však 
dospeli k záveru, že navrhovaný projekt Eurovea City 
Congress má potenciál byť významným európskym 
kongresovým centrom. Je v záujme nás všetkých, aby 
sa Bratislava dostala na európsku kongresovú mapu,“ 
hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán 

Administratívno-kongresové centrum budú tvoriť 
dva navzájom prepojené funkčné celky. Dvojpod-
lažné kongresové centrum a signifikantná administ-
ratívna veža, ktorá bude s 26-timi podlažiami vizu-
álnou dominantou. Celková plocha kongresového 
centra je takmer 10 tisíc m2. K dispozícii bude 975 
parkovacích miest. 
„Uvedomujeme si silnú konkurenciu v podobe Vied-
ne či Budapešti, ale Bratislava má pre kongresovú 
turistiku tiež vynikajúce predpoklady. Výhodou je 
ukážková dostupnosť diaľničnými pripojeniami, 
niekoľko letísk v okolí, atraktívne nábrežie rieky 
Dunaj, zaujímavé historické centrum a najmä vyso-
ká bezpečnosť, ktorá je jedným z najdôležitejších 
kritérií výberu lokalít pre kongresy. Eurovea City 
Congress však nemá slúžiť len kongresovým turis-
tom. Bratislavčania získajú moderný kultúrny a spo-
ločenský priestor s dostatočnou kapacitou i variabil-
nosťou vhodný napríklad na koncerty, plesy a iné 
spoločenské akcie,“ vysvetľuje Pavel Pelikán. 

Budúce kongresové centrum bude spĺňať najvyššie 
medzinárodné štandardy so špičkovým zázemím 
a technológiou s potenciálom pritiahnuť skutočne 
veľké nadnárodné podujatia. V interiéri návštevní-
kov privíta veľkorysý priestor vstupnej lobby s im-
pozantným schodiskom. Na prízemí bude situova-
ná aj veľká variabilná kongresová sála s kapacitou 
1200 miest na sedenie a reštaurácia. Ponuku priesto-
rov doplnia menšie kongresové sály, ktoré umožnia 
spájanie podľa potreby, čo umožní organizáciu rôz-
norodých podujatí, od komorných súkromných akcií 
až po medzinárodné konferencie, plesy či koncerty 
pre viac ako 2000 účastníkov. Technické a dispozič-
né riešenie zabezpečí, že v priestoroch sa bude môcť 
konať viacero akcií súbežne bez toho, aby sa navzá-
jom rušili. Celá budova je navrhnutá ako bezbarié-
rová a bude ašpirovať na medzinárodný certifikát 
zelenej budovy BREEAM OUTSTANDING. 
„Na krajiny východnej Európy sa zvyčajne nazerá 
ako na miesta so zlou infraštruktúrou a zastaranými 
kapacitami. Projektom kongresového centra tento 
hendikep prekonáme. V Bratislave vznikne unikát-
ny priestor, ktorý bude prinášať benefity celému 
mestu. Nehovoriac o tom, že ak sa spojí Eurovea 
City Congress napríklad s kapacitami hotela She-
raton a Slovenského národného divadla, môže Bra-

tislava hostiť kongresy pre 5000 ľudí, čo je skve-
lá príležitosť. Som si istý, že kongresové centrum 
blízko Dunaja pomôže našu metropolu dostať do 
prvej ligy,“ dodáva Pavel Pelikán.
Verejný priestor v okolí budovy bude niesť rukopis 
španielskej architektky a urbanistky Beth Galí, kto-
rá sa podieľala na riešení verejných priestranstiev 
a parkov v mnohých svetových metropolách a na-
vrhuje verejné priestory v celej štvrti Eurovea City. 
Predpolie pred vstupom do kongresového centra 
bude tvoriť kultivované námestie. Vnútroblok bude 
nadväzovať na centrálny priestor pred vstupom do 
novej časti nákupnej galérie Eurovea a líniu Pribi-
novej ulice. Námestie so sadovými úpravami a vlaj-
koslávou kongresového centra bude prirodzene ko-
munikovať s parterom existujúcich stavieb Tower 
115 a Pribinova 19. 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby Eurovea 
City Congress je rok 2024. Odhadované náklady na 
výstavbu predstavujú sumu viac ako 100 miliónov 
eur. Prejavom dôvery v úspešnosť tohto projektu je 
aj vstup najväčšieho realitného fondu na Slovensku 
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. – PRVÁ PENZIJ-
NÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTO-
VEJ BANKY správ. spol., a.s. s majetkom presahu-
júcim 755 miliónov eur. 

Najmodernejšie kongresové centrum na 
Slovensku vznikne v Eurovea City

Vstup Bratislavy na mapu svetového 
kongresu by mohol byť už čoskoro 
realitou. Moderné kongresovo– 
administratívne centrum Eurovea City 
Congress prinesie do hlavného mesta 
reprezentatívny priestor pre organi-
zovanie podujatí rôzneho rozsahu, 
od komorných kultúrnych a spolo-
čenských akcií až po konferencie pre 
takmer 2000 účastníkov. Developer 
projektu, spoločnosť JTRE, predložil 
projekt na posúdenie vplyvov na život-
né prostredie (EIA). Začiatok výstavby 
administratívnej budovy s kongreso-
vými sálami a s podzemnou garážou  
je naplánovaný v roku 2022. 
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Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky, 
lampy, nábytok, i celé 

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

BRATISLAVA
Nemáte ešte pokrytý prázd-
ninový program pre svojich 
školákov na celé leto? Za-
baviť sa môžu v denných 
táboroch, ktoré organizu-
jú viaceré základné školy 
v meste – možno aj tá vo va-
šej blízkosti. Máme pre vás 
niekoľko tipov.
Dúbravka: ZŠ Nejedlého 
pripravila na posledné 2 jú-
lové týždne bezplatnú letnú 
školu Teach for Slovakia 
(termín na prihlásenie však 
uplynul 14. júna). Svoje ra-
tolesti ale môžete do 28. júla 
prihlásiť do denného športo-
vého tábora p. Kuťku, ktorý 
bude fungovať od 5. do 9. au-
gusta. Zaplatíte 100 eur. ZŠ 
Beňovského je zas spoluor-
ganizátorom bilingválneho 
denného tábora Summer Day 
Camp s profesionálnymi slo-
venskými aj anglickými uči-
teľmi. Uskutoční sa v troch 
turnusoch: 15. až 19. júla, 22. 
až 26. júla a 19. až 23. augus-
ta. Ak dieťa zaregistrujete do  
30. júna, za 5 dní zaplatí-
te 139 eur, po 1. júli je cena  
155 eur za 5 dní. Zahŕňa 
obed, nápoje, zdravé snacky, 
dopravu aj vstupné na výsta-
vu, tvorivé materiály.  

Nové Mesto: V ZŠ s MŠ na 
Riazanskej ulici pôsobí Ško-
lak klub, ktorý pripravil let-
né prázdniny v týždenných 
turnusoch s bohatým, naj-
mä športovým programom 
v areáli základnej školy. 
Určené sú pre 7- až 14-roč-
né deti, ktoré si užijú lopto-
vé aj pohybové hry, súťaže, 
plávanie, kúpanie, jazdu na 
koni, základy vodnej turis-
tiky – všetko pod dozorom 
inštruktorov. Prvý turnus je 
od 8. do 12. júla, druhý od 
15. do 19. júla, tretí od 5. do 
9. augusta a štvrtý od 12. do 
16. augusta. Zaplatíte 95 eur 
za 5 dní, 76 eur za 4 dni, 57 
eur za 3 dni. Cena zahŕňa 
obed, dopravu, poistenie, 
program, dozor a tričko. 
Petržalka: V ZŠ Dudova ne-
bude fungovať Školský klub 
detí, ale budú prebiehať tábo-
ry. Organizátormi sú Teniso-
vá škola Petržalka (zamerané 
na šport, najmä tenis), Char-
lie - tanečný klub (tanečný 
tábor) a Happy Kids (multi-
športový tábor).
ZŠ Budatínska organizuje cez 
prázdniny 13-dňový letný tá-
bor, a to od 5. do 17. augusta 
v Skalici v Zlatníckej doline.
ZŠ A. Karpova Černyševské-

ho pripravila florbalový tábor 
Flopédo Bratislava od 1. do 
12. júla, a takisto letnú školu 
baletu Terpsichore v termíne 
12. až 16. august. 
Vrakuňa: Tento rok sa deti 
budú môcť prihlásiť do dvoch 
letných táborov, ktoré organi-
zujú ZŠ Žitavská a Železnič-
ná v spolupráci s mestskou 
časťou Vrakuňa. 
V ZŠ Žitavská bude denný 
tábor pre deti od 6 do 10 ro-
kov fungovať od 1. do 4. júla. 
Zaplatíte 50 eur, pričom cena 
zahŕňa materiál, vstupy a do-
pravu na tábor. Dieťaťu musí-
te pribaliť stravu na celý deň.
Denný tábor v ZŠ Železničná 
bude v dvoch turnusoch, od 
1. do 5. júla za 59 eur a od  
8. do 12. júla za 89 eur. 
V cene sú zahrnuté desiata, 
obed, olovrant, pitný režim, 
náklady na materiál, animáto-
ri a výlet. Pre deti sú nachys-
tané rôzne aktivity pre deti, 
nebude chýbať Farebný deň,  
poznaj svoje mesto, športový 
deň, deti budú spoznávať prí-
rodu, naučia sa rôzne druhy 
tanca, ale aj zásady poskyto-
vania prvej pomoci. Chýbať 
nebude ani tradičná opekačka 
vo vrakunskom lesíku. (ac)
 Foto: Shutterstock

BRATISLAVA
Najmenej na tri týždne 
budú materské školy v lete 
zatvorené. Treba totiž vy-
čistiť a vydezinfikovať mie-
stnosti i hračky, prípadne 
opraviť, čo treba. Niektoré 
nebudú fungovať celé dva 
mesiace. 
Dúbravka: Celý júl aj august 
budú zatvorené napríklad 
škôlky Bullova a Nejedlého, 
ktoré fungujú v priestoroch 
základných škôl. Samozrej-
me, rodičia môžu využiť 
náhradné materské školy 
určené pre dané škôlky. Tie 
ďalšie budú v Dúbravke ot-
vorené na striedačku: päť 
materských škôl bude fun-
govať v júli a ďalších päť 
v auguste. Každá materská 
škola bude mať počas svojho 
zatvorenia v lete svoju ná-
hradnú škôlku, ktorú môžu 
deti navštevovať. 
Nové Mesto: V mestskej 
časti ani jednu škôlku z tri-
nástich škôlok nezatvoria na 
celé dva mesiace. „Zabezpe-
čujeme prevádzku tak, aby 
bola otvorená minimálne 
jedna ma terská škola. Počas 
prerušenia letnej prevádz-
ky niektorej škôlky sa deti 
sústreďujú do inej, ktorá je 
otvorená,“ uviedol starosta 
Rudolf Kusý.
Lamač: Škôlka na Heyrov-
ského ulici bude fungovať 
od 1. do 26. júla a škôlka na 
elokovanom pracovisku 
Malokarpatskom námestí 
od 29. júla do 23. augusta. 
„Od 26. do 30. augusta však 
budú obe budovy mimo 

prevádzky kvôli príprave 
tried na nový školský rok,“ 
informovala Hana Ifková 
z referátu prevádzky škôl, 
školských a predškolských 
zariadení.
Petržalka: Materské školy 
budú aj tu fungovať na strie-
dačku. Tri z nich – škôlky na 
Nobelovom námestí, Gessa-
yovej ulici a Holíčskej ulici, 
ktoré sídlia v budovách zá-
kladných škôl, prerušia pre-
vádzku na celé dva prázdni-
nové mesiace.
Vrakuňa: Vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti má dve 
materské školy, ani jedna 
z nich nebude zatvorená celé 
prázdniny. Deti sa vystrieda-
jú v oboch. Rovnako to bude 
v Starom Meste.
Karlova Ves: Riaditeľky ma-
terských škôl začali v predsti-
hu zisťovať záujem rodičov 
o dochádzku do  škôlky počas 
letných mesiacov, aby moh-
li zabezpečiť ich prevádzku, 
a to predovšetkým personálne. 
Ukázalo sa, že viac ako tretina 
rodičov, ktorí prejavili záujem 
o škôlku v júli a auguste, na-
koniec túto možnosť nevyuži-
je a dieťa do škôlky neprive-
die. V júli budú v prevádzke 
tri materské školy - Adámiho, 
Majerníkova a L. Sáru a v au-
guste škôlky na Kolískovej 
a Suchohradskej ulici. 
Záhorská Bystrica: Ria-
diteľka ZŠ s MŠ Hargašova 
v Záhorskej Bystrici Zuzana 
Kaliariková nám potvrdila, 
že materská škola bude počas 
letných prázdnin otvorená 
v júli. (ac)

Niektoré škôlky  
zatvoria na celé leto

TIP NA PRÁZDNINY
pripravený program pre vaše deti 

Aj školy majú
Letné prázdniny môžu byť plné dobrodružstiev.

Ako ste sa dostali ako Petržalčan 
k zastupovaniu viac ako dvadsia-
tich miest a obcí v BVS? A ako dlho 
ich zastupujete?
K zastupovaniu akcionárov som sa 
dostal na základe dobrých vzťahov 
so starostami jednotlivých obcí. 
Malých akcionárov zastupujem už 
viac ako štyri roky pri výkone ak-
cionárskych práv v BVS. Začínal 
som s dvoma, troma obcami, ktoré 
mali podiel možno 0,22 % a na zá-
klade výsledkov mojej práce dnes 
zastupujem 22 obcí s akcionárskym 
podielom viac ako 6 % a podpo-
ra zo strany ďalších akcionárov 
prichádza.

Čiže je možné, že ich bude ešte viac 
ako týchto 22 miest a obcí?
Je to možné. Samozrejme, niek-
toré obce sa rozhodli, že chcú, 
aby ich zastupovali primátori 
okresných miest, tak sa to mení, 
ale v podstate od septembra by 

počet akcionárov, ktorých zastu-
pujem, mal vzrásť možno na 25 
akcionárov s podielom viac ako 
7 %. Ale spoločnou ambíciou s 
primátormi a starostami, ktorých 
zastupujem, je stať sa druhou naj-
silnejšou akcionárskou skupinou 
po meste Bratislava a oslabiť po-
zíciu Skalice. 

Mesto Skalica sa rozhodlo predať 
väčšinu svojich akcií, ako tento 
krok vnímate? A ako vnímate aktu-
álnu pozíciu Skalice v štruktúrach 
BVS?
Je pre mňa nepochopiteľné, že ak-
tuálne vedenie Bratislavy necháva 
pozície v dozornej rade a predsta-
venstve BVS mestu Skalica. Po 8 
rokoch v orgánoch je čas, aby aj 
iní akcionári mali priestor vo vý-
konných a kontrolných orgánoch 
BVS. Úplne nerozumiem prečo 
Bratislava stále uprednostňuje 
Skalicu pred ostatnými akcio-

nármi. Občas sa pýtam, že či to je 
náhoda alebo....

Aké budú ďalšie kroky minorit-
ných akcionárov? 
Budeme aktívne sledovať kroky 
vedenia BVS. Malí akcionári sú 
strážnym psom transparentnosti. 
Síce je to majoritnému akcionáro-
vi nepríjemné, ale naším cieľom 
je pozerať na prsty vedeniu firmy. 
Lebo za všetky doterajšie pochy-
benia nesú zodpovednosť nomi-
nanti Bratislavy, ktorá ma absolút-
nu väčšinu vo vedení BVS a Infra 
Services.

Okolo BVS je v posledných mesi-
acoch naozaj rušno. Po viacerých 
medializovaných informáciách 
ohľadne skupiny BVS sa veľa 
očakávalo od nového krízového 
manažmentu, ktorý mal v mests-
kej spoločnosti nastaviť pozitívne 
zmeny. Podarilo sa im to ?
Bohužiaľ, mám pocit, že dočasné 
vedenie len prešľapuje na mieste 
a hľadá „kauzičky“ bývalého ve-
denia. Čakal som, že bude mať 
väčšiu odvahu na nepopulárne 
kroky, ako je potrebná úprava 
cien vodného a stočného, prípad-
ne zníženie počtu prebytočných 
pracovníkov na riaditeľstve spo-
ločnosti.

V čom podľa vás zlyhali?
Pre mňa jedným z najväčších 
prešľapov, ktoré urobilo aktuálne 
vedenie, je netransparentné pod-
písanie zmluvy o právnych služ-
bách, ktoré je v hodinovej sadzbe  
o 100 % drahšie ako aktuálna 
zmluva na právne služby. Dnes 
stojí hodina 90 eur a nový ma-
nažment ju podpísal za 180 eur 
na hodinu.

Aká je pozícia Vás ako zástupcu 
malých akcionárov v štruktúrach 
BVS?
Pozícia nie je jednoduchá, na-
koľko Bratislava má nadpolovičnú 
väčšinu a vie si všetko schváliť aj 
bez ostatných akcionárov. Našou 
úlohou je byť strážnym psom pro-

cesov či sa všetko robí v prospech 
všetkých akcionárov. Avšak stále 
musíme s majoritným akcionárom 
obrusovať hrany, nakoľko Bratisla-
va ako väčšinový akcionár nebola 
zvyknutá, že by sa malí akcionári 
takto aktívne zaujímali o fungo-
vanie spoločnosti, ale samozrejme 
plne akceptujeme práva majoritné-
ho akcionára.

Ako ste vnímali proces výberu no-
vého šéfa bratislavských vodárni?
Bohužiaľ, ani jeden z finalistov 
tejto súťaže krásy nespĺňa zákla-
dé kritéria podmienok výbero-
vého konania. Bratislava si dala 
podmienku na šéfa BVS, že musí 
mať technické vzdelanie v odbore 
vodného hospodárstva a znalosť 
vodárenského prostredia a na-
koniec vyberie za šéfa vodární 
právnika, ktorý vo vodárenstve 
a vodnom hospodárstve nikdy ne-
pôsobil. Toto je tá údajná transpa-
rentnosť.

Primátor pod odporúčaní výbero-
vej komisie navrhol zastupiteľstvu 
na schválenie za šéfa BVS Petra 
Olájoša. Je to podľa vás správny 
výber? Ako by sa malo zachovať 
zastupiteľstvo?
Ako som povedal vyššie, víťaz ne-
spĺňa základné kritériá vzdelania 
a skúsenosti a vo svojom projekte 
riadenia BVS hovoril o možnom 
vstupe strategického partnera do 
BVS. Z pozície zástupcu skupiny 
malých akcionárov môžem pove-
dať, že privatizáciu BVS nikdy 
nedovolíme. Ale je na rozhodnutí 
mestských poslancov, či pošliapu 
svoje vlastné podmienky výberové-
ho konania.

Čo očakávajú minoritní akcionári 
od nového šéfa BVS ?
Pokiaľ bude víťaz potvrdený aj 
hlasovaním v zastupiteľstve, tak si 
určite spoločne sadneme a bude-
me hľadať cestu k tomu, aby BVS 
napredovala, pomáhala svojim ak-
cionárom v dodávke kvalitnej pit-
nej vody a kvalitne odkanalizovala 
splašky.

Privatizáciu bratislavskej vody a vodární nikdy nedopustím!

Rozhovor s Miroslavom Dragunom, zástupcom 22 akcionárov Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti vo Výbore zástupcov akcionárov. V rozhovo-
re sa budeme rozprávať o aktuálnej situácii vo vodárňach a možnej priva-
tizácii bratislavskej vody.
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V BILLE sa v potravinách vyznáme. 
Preto máme s našou rozmanitou 
ponukou riešenie pre každého.

Odteraz ešte bližšie k vám.

BRATISLAVA
BACHOVA 2

OTVORILI SME 

PRE VÁS

RUŽINOV 
Verejné obstarávanie na 
výstavbu heliportu pre ne-
mocnicu v Ružinove je 
ukončené, s výstavbou sa 
začne zrejme už v  auguste 
tohto roku.
„Prepojenie heliportu s mo-
noblokom bude realizované 
lávkou pre peších v dĺžke 
približne osem metrov,“ pri-
blížila hovorkyňa Univerzit-
nej nemocnice Bratislava Eva 
Kliská.
Heliport by mal byť pria-
mo spojený s komplexom 
operačných sál a vertikálne 
priamo prepojený na čin-
nosť urgentného príjmu. Je 

navrhovaný ako vyvýšená 
železobetónová konštrukcia, 
umiestená samostatne vedľa 
objektu monobloku.
 Ružinovskú nemocnicu čaká 
rozsiahla investícia, na re-
konštrukciu a modernizáciu 
dostane 80 miliónov eur. 
Nemocnica bude mať nielen 
nový heliport. Plánuje sa roz-
šírenie operačných sál, nové 
opláštenie budovy, ale i vy-
novenie izieb pre pacientov 
či parkovacie domy. Rekon-
štrukcia by sa mala realizo-
vať za plného chodu nemoc-
nice, trvať by mala zhruba 
päť rokov. (TASR) 
 Foto: Shutterstock

Nemocnica bude mať 
nový heliport RUŽINOV

Mestská časť Ružinov 
vytvorí na svojom území 
niekoľko lúčnych plôch. 
Via ceré plochy kosiť ne-
budú, aby tak zachovali 
biodiverzitu. Rozhodnutie 
pozitívne vnímajú aj samot-
ní obyvatelia, ktorí svoj ná-
zor vyjadrili v ankete na so-
ciálnej sieti mestskej časti.
„Hmyz potrebuje rastliny, 
rastliny potrebujú hmyz, vtá-
ky potrebujú hmyz, a to je len 
časť kolobehu. Okrem toho 

sa vďaka takýmto plochám 
lepšie zachytáva prach a zni-
žuje prašnosť pri domoch 
a cestách,“ uviedla Tatiana 
Tóthová, riaditeľka komuni-
kačného oddelenia miestne-
ho úradu. Poukazuje tiež na 
to, že takéto plochy sa v lete 
menej prehrievajú, čím napo-
máhajú ochladzovaniu oko-
lia. Nekosená plocha zároveň 
zachytí viac zrážkovej vody.
 Mestská časť v pilotnej fáze 
vytypovala v rámci Ružino-
va sedem lokalít. Lúčna plo-

cha vznikne v parku Ostred-
ky, križovatke Sputníkovej 
a Drieňovej, na Tomášikovej, 
Ružinovskej a Gagarinovej 
ulici, pri Metodovej ulici aj 
pri budove miestneho úradu 
na Mierovej ulici.
Všetky plochy budú označené 
a osadená bude tiež špeciálna 
tabuľka, ktorá obyvateľom 
vysvetlí, prečo je na tom kon-
krétnom mieste vyššia tráva. 
„Tieto plochy budeme ko-
siť raz na jar a raz na jeseň. 
Ostatné podľa potreby možno 
aj päťkrát do roka. Menia sa 
klimatické podmienky, ale 
aj potreby obyvateľov, takže 
kosiť trikrát, ako to bývalo 
v minulosti, už dnes nesta-
čí,“ poznamenala Tóthová. 
Nie je vylúčené, že počet 
lúčnych plôch by sa mohol 
v budúcnosti zvýšiť. Mest-
ská časť zároveň hľadá mož-
nosti napríklad pre osadenie 
včelích úľov na strechách. 
 (TASR)
 Foto: OZ 50 AS

Tu sa kosiť nebude, trávu necháme rásť

Pôvodný betónový povrch prome-
nády v okolí detského ihriska River  
Parčík bol poškodený, a tak sa spo-
ločnosť JTRE rozhodla opraviť ho 
na vlastné náklady. Dnes je dunajská 
promenáda kompletne zrekonštruo-
vaná od SNP až po Most Lafranconi. 
Úsek sa podarilo dokončiť o takmer 
dva týždne skôr. 
 
„Som veľmi rada, že sa tento projekt 
podarilo dokončiť v takom krátkom 
čase. Obyvatelia Bratislavy sa môžu 
opäť tešiť z plnohodnotnej prome-
nády. Verím, že v letných horúča-
vách budú prechádzky pri Dunaji 
veľmi príjemným oddychom,“ po-
vedala Zuzana Aufrichtová, starost-
ka bratislavskej mestskej časti Staré 
Mesto.

„Dunajská promenáda spája ľudí 
s riekou a tvorí významný a veľmi 
obľúbený mestotvorný prvok. Sme 
radi, že po rekonštrukcii bude opäť 
tvoriť plnohodnotnú súčasť mest-
ského života Bratislavčanov,“ pove-
dal Pavol Pelikán, výkonný riaditeľ 
JTRE.

Zrekonštruovaný úsek promenády 
je súčasťou Zóny tolerancie, ktorá 
vznikla z iniciatívy JTRE na dunaj-
skej promenáde pred dvoma rokmi. 
Cieľom je viesť cyklistov, chodcov 
a ďalších návštevníkov promenády 
k vzájomnej tolerancii a rešpek-
tu počas pohybu na bratislavskom 
nábreží. Podobné iniciatívy sú pra-
videlnou súčasťou života západných 
metropol. 

Aktívny developer
Náklady na rekonštrukciu úseku 
niesla spoločnosť JTRE, ktorá sa 
v spolupráci s mestskými časťa-
mi dlhodobo usiluje o zlepšova-
nie života Bratislavčanov. Medzi 
úspešné verejnoprospešné projekty 

JTRE v hlavnom meste patrí naprí-
klad nedávna rekonštrukcia Dúb-
ravskej cesty, na ktorej vznikla 
cyklotrasa a chodník, oprava Veľ-
kej závojovej fontány v Ružinove 
alebo revitalizácie viacerých pod-
chodov. 

JTRE opravila posledný úsek promenády
Spoločnosť JTRE (J&T Real Estate) v spolupráci 
s mestskou časťou Staré Mesto v predstihu dokončila 
opravu posledného úseku dunajskej promenády. 
Bratislavčania tak už využívajú nábrežnú promenádu 
bez obmedzení.

Vysoká tráva mnohým prekáža, v Ružinove ju na  
niektorých plochách zachovajú.

BRATISLAVA
Vedeli ste, že v rámci EÚ 
je Slovensko v počte utope-
ných na počet obyvateľov 
približne na 5. až 7. mies-
te? Podľa predsedu Spolku 
ochrancov vody Octopus 
Tomáša Rácza je hlavnou 
príčinou alkohol, nasledu-
jú infarkty, mozgové ciev-
ne príhody... Alkohol mal 
v krvi aj utopený muž na 
Zlatých pieskoch. Je prvou 
obeťou tohtoročnej kúpacej 
sezóny.

Za desať rokov, čo Octopus 
vykonáva záchrannú službu 
na Draždiaku, pomohli jeho 
členovia zachrániť mnoho 
životov. Napríklad aj tak, 
že opitých vyháňajú z vody, 
za čo na oplátku schytávajú 
nadávky, alebo nenechajú 
mamičku na čínskej nafuko-
vačke plávať s dieťaťom do 
stredu jazera. 
Na Draždiaku sa pritom náj-
du jedinci, ktorí volajú poli-
cajtov na plavčíkov záchra-
nnej služby, pretože sa im 

nepáči, kde majú stanovisko. 
„Posuňte sa viac doľava, toto 
je naše miesto! Ste tu vôbec 
oprávnene?“ prezrádza ich 
výhrady Tomáš Rácz, pred-
seda Spolku ochrancov vody 
Octopus. 
Majú za sebou stovky zása-
hov a plavčíci pracujú ako 
dobrovoľníci bez nároku 
na honorár. Aká náročná je 
to služba, si mnohí z nás 
zjavne neuvedomujú. Na-
vyše fungujú v podstate 
v provizórnych podmien-
kach. Nemajú miesto, kde 
by mohli na noc odložiť 
čln, potápačský výstroj, 
zdravotné veci... Chýba 
im sociálne zázemie. A tak 

všetky veci každé ráno do-
vezú a každý večer zbalia 
a odvážajú. A keď potrebu-
jú ísť na toaletu, môžu dúfať 
len vo veľkorysosť majiteľa 
neďalekého bufetu, že k nim 
bude ústretový. A pracujú 70 
dní bez prestávky, za každé-
ho počasia. A potom na nich 
ktosi zavolá políciu, pretože 
sa mu nepáči ich stanovis-
ko. „Minulý rok sa tak stalo 
niekoľkokrát, policajti sa už 
smiali, keď za nami opäť 
šli,“ hovorí Tomáš Rácz. 
Dodáva, že už podali žia-
dosť na MČ Petržalka, aby 
mali stanovisko oficiálne aj 
„na papieri“. Tvrdí, že neja-
ké zázemie v podobe dočas-

ne umiestnenej maringotky 
by sa im zišlo, zároveň však 
oceňuje doterajšiu snahu 
mestskej časti. Na záchrannú 
službu vyčleňuje ročne 10-ti-
síc eur, hoci by nemusela, 
vzhľadom na to, že Draždiak 
nie je oficiálna lokalita ur-
čená na kúpanie. Peniaze od 
samosprávy využíva spolok 
Octopus, ktorý sa venuje zá-
ujmovému potápaniu, na ná-
kup materiálu. Ten využívajú 
aj na čistenie dna Draždiaka. 
Napríklad. A vďaka nemu 
ošetrujú plavčíci oveľa menej 
drobných zranení návštevní-
kov. 

(Petržalské noviny)
Foto: Octopus

Aby ste doplávali na breh: Neriskujte na bratislavských jazerách 

Porovnanie vodných plôch: Kto hazarduje najviac?
Draždiak: Kritické situácie nastávajú, keď sa rozfúka silný vietor. „Draždiak je veľká vodná plocha 
s hĺbkou niekde aj 14 až 15 metrov. Vietor teda spôsobí väčšie vlny a osamelí plavci, ktorí križujú celé 
jazero, majú odrazu problém. Takisto ľudí na bicykloch alebo paddleboardoch začne unášať vietor a oni 
začnú zmätkovať,“ vysvetlil Tomáš Rácz pre Petržalské noviny.  
Kuchajda: Na toto jazero chodia väčšinou penzisti. Príčinou utopenia býva fakt, že podcenia svoj 
zdravotný stav. Keď vojdú do studenej vody, stiahne im cievy, dostanú infarkt alebo mozgovú cievnu 
príhodu. Mali by plávať len popri brehu, ale oni sa často vyberú do stredu jazera. 
Zlaté piesky: Tu sú zas rizikoví mladí ľudia, ktorí si idú zaplávať ďaleko za bójky, hoci predtým popíjali 
pivo. Odborníci pritom varujú - ísť podnapitý do vody, to máte 90-percentnú šancu, že sa utopíte!

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 2
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V súvislosti s rastúcimi požiadavkami na trie-
denie a zhodnocovanie odpadu stále viac počú-
vame o dôležitosti vybudovania bioenergetické-
ho komplexu v hlavnom meste. Prečo je to také 
dôležité?
V Bratislave máme plne funkčnú spaľovňu, 
ktorá je však už kapacitne naplnená. Okrem 
toho nie je vhodná na spaľovanie všetkých 
druhov odpadov. Ak chceme chrániť naše ži-
votné prostredie, v rámci Integrovaného sys-
tému nakladania s odpadmi, ktorý sa musí 
zriadiť v každom regióne, je nevyhnutné, aby 
bol biologicky rozložiteľný odpad (tzv. BRO) 
zhodnocovaný.
Určitá časť BRO sa už dnes vytrieďuje, naprí-
klad drevný odpad, a posúva sa na ďalšie spra-
covanie. Veľmi veľká časť BRO odpadov sa 
však stále vyváža na skládky. Najhorší stav 
a úplne nedoriešené je nakladanie s reštau-
račnými odpadmi, odpadmi z kuchýň, jedá-
lenských zariadení a nakladanie s potravi-
nárskym odpadom z obchodných reťazcov. 
V Bratislave a v celom kraji nemáme vôbec 
ani len evidenciu množstva takýchto odpa-
dov a ich spôsob likvidácie. A práve tento 
druh odpadov najviac znehodnocuje naše 
životné prostredie, keď sa umiestňuje na 
skládky.
Z uvedeného jednoznačne vychádza, že je 
potrebné, aby súčasťou Integrovaného sys-
tému nakladania s odpadmi v Bratislavskom 
kraji bolo vybudovanie zariadenia na zhod-
nocovanie spomínaných druhov odpadu. 
V mnohých európskych krajinách je praxou 
úspešne vyskúšaný práve bioenergetický 
komplex.

Boli ste pri výstavbe bioplynových staníc 
v Nemecku, v Česku a ďalších krajinách, ako 
naslovovzatú odborníčku vás zavolali k vý-
stavbe bioplynky v Bzovíku. Čo presne teda 
bioenergetický komplex prináša, aké sú jeho 
výhody?
Bioenergetický komplex po spustení pracuje 
neobmedzene 24 hodín denne 365 dní v roku 
a odpad sa do jeho priestorov dováža denne. Je 
potrebné si uvedomiť, že kuchynský a reštau-
račný odpad podlieha okamžitému rozkladu 
a tvorbe baktérií a vírusov, preto je veľmi ne-
bezpečné držať ho pri terajších podnebných 
teplotách v zberných nádobách dlhšie ako 24 
hodín.
Celé spracovanie - od privezenia odpadu, 
jeho dotriedenia až po konečné zhodnotenie 
prechádza v kompletne uzatvorenom technic-
kom zariadení bez kontaktu s okolitým pro-
stredím. Odpad a jeho konečné spracovanie 
je zabezpečené a úplne sa zamedzí tomu, aby 
došlo ku kontaminácii pôdy alebo spodných 
vôd.
Bioenergetický komplex spracovaním tých-
to odpadov tvorí elektrickú energiu, bioplyn, 
podľa potreby teplo alebo chlad, koncentrát 
vysokokvalitného bio hnojiva a čistú vodu. 
O jeho výhodách a prínose teda nemožno po-
chybovať.

Odporcovia bioplynových staníc tvrdia, že v ich 
okolí sa šíri zápach, a preto ich odmietajú. Je 
to pravda, alebo len neznalosť či mediálne pre-
krúcanie reality?
Aj jedno, aj druhé. Bioplynové stanice (BPS) 
sa musia vždy technologicky postaviť podľa 
vstupných surovín. Ak ide o BPS so vstupnou 
surovinou rastlinnou (kukuričná siláž a pod.), 
musí byť technológia nastavená na tento typ 
suroviny. Ak je vstupnou surovinou hnoj a hno-
jovica poľnohospodárskych zvierat, musí byť 
technologický proces nastavený na tento druh 
suroviny. Vtedy bioplynky fungujú bez šírenia 
zápachu a ich prevádzky sú voči okoliu bezpro-
blémové.

Bohužiaľ, u nás sú postavené aj bioplynové 
stanice, ktoré sú technologicky zle skonštru-
ované, a preto v nich dochádza k nehodám 
a uvoľňovaniu zápachu. Tiež chcem upozor-
niť na to, že v súčasnosti sa podaktorí majite-
lia poľnohospodárskych BPS snažia v týchto 
zariadeniach namiesto suroviny, na ktorú boli 
postavené, dávkovať aj biologický odpad. Na 
ten ale neboli skonštruované, a to je práve 
problém. Vtedy sa do ovzdušia môže šíriť zá-
pach.
Všetkým uvedeným problémom sa dá jednodu-
cho zabrániť tým, že sa vybuduje bioplynová 
stanica, resp. bioenergetický komplex s vyspe-
lou, modernou technológiou určenou výhradne 
na spracovanie biologického odpadu. Verte mi, 
že v štátoch ako Nemecko, Rakúsko, škandi-
návske krajiny by nedopustili, aby sa z týchto 
zariadení do okolia šíril zápach. Bioenergetické 
komplexy tam úspešne a bez akýchkoľvek pro-
blémov fungujú a prinášajú svojim obyvateľom 
len úžitok.

Ako presne teda bioplynka funguje a čo je jej 
výsledným produktom?
Bioplynka funguje rôzne, podľa druhu. Sú aerób-
ne a anaeróbne bioplynové stanice. U nás sú po-
stavené hlavne anaeróbne typy poľnohospodár-
skych BPS. Doterajšie BPS produkujú bioplyn 
a následne z neho vyrábajú elektrickú energiu 
a teplo. Produkt koncového skladu aplikujú tiež 
ako biologické hnojivo na poľnohospodársku 
pôdu.
Na zhodnocovanie a spracovanie spomí-
naného kuchynského a reštauračného 
odpadu je pre naše hlavné mesto a Brati-
slavský kraj potrebné postaviť bioenerge-
tický komplex so špičkovou technológiou 
anaeróbneho spracovania. Vyprodukovaný 
bioplyn môžeme použiť na výrobu elek-
trickej energie pre domácnosti. Alebo ako 
pohonnú hmotu do plynových motorov, na-
príklad pre mestskú hromadnú dopravu. 
A naše životné prostredie sa nám tiež urči-
te poďakuje! (npr)

Rozhovor s ĽUDMILOU ZÁHORSKOU, odborníčkou na  
výstavbu bioenergetických komplexov, ktorá upozorňuje na  
nebezpečenstvá skládkovania reštauračného a kuchynského  
odpadu na naše životné prostredie. O čo ide a kde vidí problémy?

Zabijú nás odpady? Väčšina biologického 
odpadu stále končí na skládkach

Ľudmila Záhorská

Otvorený a nekomplikovaný sympaťák 40+, hľadá dámu do 50 rokov 
na dlhodobý a vážny vzťah. Lokalita nezáleží.
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk

Príjemná a komunikatívna dáma po 40tke, ktorá sa teší zo života a rada 
objavuje nové miesta, hľadá muža, ktorý má chuť do života.
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk

Príjemná, komunikatívna dáma 50 +, BA, ktorá sa rada učí nové veci 
a objavuje nové miesta, by rada spoznala vitálneho pána s pozitívnym 
prístupom k životu.
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk 

VŠ vzdelaný, IT manažér, 52 ročný gentleman, 170 cm z BA by si rád 
našiel aktívnu dámu rovnakej vlnovej dĺžky na vážny vzťah. 
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk   

VŠ vzdelaný, IT manažér, 40 +, hľadá aktívnu dámu na život
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk   

VŠ vzdelaný, architekt z BA, športovo založený, 40 + hľadá dámu na 
vážny vzťah
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk 

Vdovec, 60+, jednoduchý, príjemný pán, hľadá partnerku na vážny 
vzťah
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk 

VŠ vzdelaná dáma, personálna riaditeľka, 30+, ktorá miluje hory, 
hľádá muža zo stredného Slovenska. 
 Tel. 0948 050 138 www.najdipartnera.sk

Kontakt: Martina Čakajdová, Tel.: 0948 050 138 
www.najdipartnera.sk

Najdi Partnera
Sprostredkujem osobne 
seriózne dámy a pánov 
od 20 do 90 rokov, ktorí 
hľadajú partnera na vážny 
a dlhodobý vzťah.

Klasická zoznamovacia agentúra

Zavolajte a zamilujte sa!

BRATISLAVA
Ste znechutení z toho, ako 
vyzerá naša hlavná že-
lezničná stanica, ktorá je 
vstupnou bránou do Brati-
slavy pre tisíce turistov? Na 
jej modernizáciu si ešte pár 
dlhých rokov počkáme. 
Do roku 2025 by sa malo 
začať pracovať na projek-
toch modernizácie Hlavnej 
stanice a revitalizácie úseku 
Bratislava predmestie - Brati-
slava filiálka. Predpokladá to 
štúdia realizovateľnosti uzla 
Bratislava, ktorá má zásadne 
ovplyvniť vývoj železničnej 
dopravy v hlavnom meste. 

Do roku 2025
V rámci rozvoja železnice 
v Bratislave a jej blízkom 
okolí sa má zvýšiť výkonnosť 
úseku Bratislava Nové Mesto 
– Podunajské Biskupice reali-
záciou odbočky Ružinov, dru-
hou traťovou koľajou zvýšiť 
výkonnosť v úseku Bratislava 
Nové Mesto – Hlavná stanica. 
Taktiež sa má do tohto roku 
modernizovať úsek Devínska 
Nová Ves – Lamač, elektrifi-
kovať úseku Devínska Nová 
Ves – štátna hranica Sloven-
sko/Rakúsko (Marchegg). 
Majú sa tiež  pripravovať iné 
projekty modernizácie či re-
konštrukcie vybraných úse-
kov v rámci uzla Bratislava.

Do roku 2030 
Ráta sa s modernizáciou či 
rekonštrukciou úsekov v uzle 

Hlavná stanica – Rača/Vajno-
ry či Nové Mesto –Petržalka. 
Po roku 2030 ide o projekty, 
ktoré potvrdila štúdia, ako 
modernizácie a rekonštruk-
cie úsekov v uzle Bratislava 
Železničná stanica Bratisla-
va Vajnory, Bratislava Nové 
Mesto – Podunajské Bisku-
pice, Bratislava Petržalka 
– Rusovce. Medzi projekty, 
ktorých potenciál a ekono-
mická efektivita môže byť 
prehodnotená, je napríklad 
zvýšenie výkonnosti úseku 
Hlavná stanica – Lamač (tre-
tia traťová koľaj), zvýšenie 
výkonnosti úseku Lamač – 
Devínska Nová Ves (tretia 
traťová koľaj v nadväznosti 
na vývoj nákladnej dopravy), 
zvýšenie výkonnosti úseku 
Devínska Nová Ves – štátna 
hranica Slovensko/Rakúsko 
– Marchegg (druhá traťová 
koľaj v nadväznosti na vývoj 
nákladnej dopravy). Taktiež 
aj projekt zvýšenia výkon-
nosti úseku Petržalka – štátna 
hranica Slovensko/Rakúsko – 

Kittsee (druhá traťová koľaj 
v nadväznosti na vývoj ná-
kladnej dopravy). 
Projekty, ktoré neboli potvr-
dené štúdiou, ale ich poten ciál 
a ekonomická efektívnosť 
môže byť v budúcnosti pre-
hodnotená inými štúdiami, je 
napríklad zapojenie bratislav-
ského letiska M. R. Štefánika 
(v nadväznosti na prepojenie 
letísk Viedeň – Bratislava) či 
nové regionálne trate Brati-
slava – Stupava a Bratislava 
– Chorvátsky Grob – Pezinok.
Štúdia realizovateľnosti uzla 
Bratislava, ktorá má zásad-
ným spôsobom ovplyvniť 
vývoj železničnej dopravy 
v hlavnom meste, priniesla 
päť alternatív rozvoja želez-
ničnej dopravy v Bratislave 
a jej okolí, z ktorých spraco-
vatelia dokumentu odporúča-
jú dve riešenia. Železnice 
Slovenskej republiky (ŽSR) 
tvrdia, že nepreferujú jednu 
konkrétnu alternatívu, ale 
také riešenia, ktoré majú na-
jväčší prínos v oblasti zvýše-
nia bezpečnosti a zrýchlenia 
dopravy, zlepšenia komfortu 
pre cestujúcich a obyvateľov 
hlavného mesta a jeho okolia. 
Prvé výsledky by mali byť vi-
diteľné podľa ŽSR už v prie-
behu budúceho roka.
 „Cieľom ŽSR je predovšet-
kým úprava jej najkritickej-
ších častí. A to najmä revita-
lizácia bratislavskej Hlavnej 
stanice a budovanie nových 
prestupných zastávok vlak 
– MHD,“ uviedol na margo 
výsledkov štúdie hovorca že-
lezníc Michal Lukáč. (TASR) 
 Foto: Marián Dekan

Na skultivovanie Hlavnej stanice 
a okolitých tratí si ešte počakáme

Inline sa vracia do ulíc

BRATISLAVA
Milovníci korčuľovania, bi-
cyklovania či kolobežkova-
nia v nočných hodinách, ale 
aj skejtbordisti, longbordis-
ti a bežci, opäť si prídete na 
svoje!
Aj počas tohto leta je 
v hlavnom meste napláno-
vaných viacero jázd v rámci 
16. ročníka bratislava-inline 
2019, takže si vychutnáte 
Bratislavu z inej perspektí-

vy. Môžete prejsť niekoľko 
mestských častí - Petržalku, 
Staré Mesto i Nové Mesto, 
Ružinov, dokonca aj Raču. 
Trasy merajú 9 až 12 kilo-
metrov, jazdy trvajú pri-
bližne 70 až 90 minút. Naj-
bližšia jazda bude už tento 
piatok 28. júna, ďalšie 19. 
júla, 26. júla, 9. augusta. 
a 23. augusta, štartuje sa 
tradične o 21.00 h.. 
Súčasťou je podujatie pre 
deti od 2 do 8 rokov - jazda 
na kolieskových korču-
liach, odrážadlách, bicy-
kloch či kolobežkách. Koná 
sa vždy pred večernými 
jazdami. (ts)
 Foto: Shutterstock

Pred MS v hokeji pribudli v interiéri nové svietidlá.

Hlavná železničná stanica nevyhnutne potrebuje modernizáciu.
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Súčasť programu Dobrý sused
Exkurzie pre žiakov okolitých škôl do 
výrobnej zóny začal Slovnaft organi-
zovať na jar tohto roka. Poznávacie 
prehliadky bratislavskej rafinérie sú 
súčasťou programu Dobrý sused, kto-
rý je zameraný na podporu komunit-
ných projektov v mestských častiach 
v okolí Slovnaftu a v priľahlých ob-
ciach. Školy nájdu informácie o tých-
to prehliadkach na webovej stránke 
Slovnaftu pod hlavičkou programu 
Dobrý sused. 

Podpora komunít v okolí Slovnaftu
Grantový program Dobrý sused 
spustil Slovnaft vlani na jeseň. Nový 
program je zameraný na podporu 
spolupráce aktívnych občanov, ktorí 
majú nápady, ako vylepšiť svoje 
okolie a život komunitám v okolí 
rafinérie. V rámci programu majú 
priestor projekty v oblasti sociálne-
ho, kultúrneho a komunitného roz-
voja, ktorých súčasťou je spolupráca 
samospráv, školských zariadení 
a občianskych združení na lokálnej 
úrovni. 

„Programom Dobrý sused 
chceme nadviazať a prehĺbiť 
vzájomné vzťahy a spoluprácu 
s našimi susedmi.  Prehliadky areálu 
rafinérie sme zahrnuli do programu, 
aby sme ukázali deťom, že Slovnaft 
má okrem špičkových technológií  
aj ľudskú tvár.“
Gabriel Szabó, CEO 
SLOVNAFT, a.s.

Rekonštrukcia ihriska, aj 
organizácia turnajov
Prvé žiadosti, z ktorých väčšina mala 
športovo-rekreačný charakter, už boli 
vyhodnotené a komisia z nich vybra-
la šesť najlepších. Patrí medzi nich 
napríklad rekonštrukcia detského 
ihriska v obci Rovinka, či realizácia 
Školy kajaku pre deti vo Vrakuni. 
Dobrý sused tiež podporí organi-
zovanie florbalovej ligy v Podunaj-
ských Biskupiciach a podobne pod-
porí aktivity občianskeho združenia 
vo Vrakuni pri rozvíjaní obľúbeného 
hokejbalu a organizovaní turnajov. 
„Verím, že realizácia prvých podpo-
rených projektov motivuje aj ďalších 
a v okolitých mestských častiach 
budú podobné komunitné projekty 
pribúdať,“ povedal CEO Slovnaftu 
Gabriel Szabó. 

Príležitosť získať grant
Grantová výzva je naďalej otvorená 
a čaká na dobré nápady. Občania, sa-

mosprávy a organizácie v mestských 
častiach Vrakuňa, Podunajské Bisku-
pice a v obci Rovinka majú možnosť 
skvalitniť svoje okolie a získať pre 
svoj nápad grant až do výšky 4000 
eur. Podporené projekty musia byť 
zrealizované do troch mesiacov od 
pridelenia grantu. Bližšie informácie 
o kritériách programu a formulár ži-
adosti nájdu žiadatelia na www.slov-
naftludom.sk a www.ekopolis.sk.

Dobrý sused sa zaujíma a pomáha
Po príchode do Slovnaftu víta školákov youtuber Gogo. 
V krátkom videu im ukáže, na čo všetko sa môžu pri 
výjazde do rafinérie tešiť. Potom už žiaci základných či 
stredných škôl nasadnú do autobusu, aby si na vlastné oči 
pozreli strážený, bežne nedostupný výrobný areál strate-
gicky významnej spoločnosti. Odborní sprievodcovia – 
zamestnanci rafinérie im ukážu technológie, v ktorých sa 
vyrábajú motorové palivá a plasty, zoberú ich k nádržiam 
na skladovanie ropy a výrobkov a spoločne vystúpia na 
logistickú vežu, odkiaľ majú Slovnaft ako na dlani. Z toh-
to vyvýšeného bodu rafinérie je vidieť aj veľké plochy 
udržiavanej zelene a stromov, ktoré sú súčasťou výrobné-
ho areálu. 

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Invázia komárov po daždivom máji: Nečakané?
K premnoženiu komárov v Bra-
tislave počas uplynulých horú-
cich dní sa na sociálnej sieti vy-
jadril aj primátor Matúš Vallo. 
Potvrdil, že magistrát sa rozho-
dol pre biologické prípravky, 
keďže chemické postreky po-
kladá za škodlivé pre prírodu, 
zvieratá, a, samozrejme, aj pre 
samotných ľudí... Termín na 
aplikáciu bio prípravku, ktorý 
zaberá na ešte len liahnuci sa 
hmyz, sa však akosi nestihol – mesto totiž nemalo spracovaný monitoring liahnísk. Oneskorila 
sa takisto bratislavská župa.

A tu sú reakci
Richard Fekete: Jak cestári, zase ich obdobie komárov „prekvapilo“ a neboli pripravení, že 
to príde.
Radomír Laučík: 10 rokov dozadu ľudia ani nevedeli, že existuje niečo ako plošný postrek 
proti komárom, teraz považujú rozprášenie agresívnych chemikálií do vodných tokov v chráne-
ných oblastiach pomaly za základné ľudské právo...
Jana Sekerová Radomír Laučík súhlasím, ja som vyrastala v dedine pri rieke Morava a tam 
bolo teda oveľa viac komárov a prežili sme to úplne v pohode. Niekedy mám pocit, že dnes by 
niektorí ľudia najradšej zlikvidovali všetko živé pre vlastné pohodlie.
Dagmar Trepáčová: Nesúhlasím, plošný postrek komárov sa robieval už pre 20 rokmi, naprí-
klad vo Vysokej pri Morave, v Stupave a podobne. Ibaže obce si to hradili zo svojho rozpočtu, 
pretože vedeli, že takéto situácie sa stávajú, hlavne po vyliatí Moravy.
Iv OR: Ľudia, kúpte si OFF alebo repelent a ochráňte sa! Čo stále obviňujete druhých, keď sa 
neviete ochrániť. Začnite každý u seba a neváľajte vinu tam, kde nikto nie je vinný. Komáre sú 
na planéte veky vekov. Štípu rovnako stále a každý rok. 
Jozef Podhorny: Zhyčkaní ľudia vyplakávajú, ja vždy v lete v taške nosím repelent proti komárom.
Jana Narcisse: Neviem, ale mňa viac ako komáre zdravotne ničí to extrémne teplo... Komáre 
nezabíjajú, teplo áno.
Miroslava Hynes: Zabíjajú. Zdá sa mi, že dokonca majú prvenstvo vo zvieracej ríši. Po hadoch, 
pavúkoch atď.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva 
týždne z nich vyberieme tie najpodnetnejšie, trefné aj 
vtipné, a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť o skúse-
nosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte 
sa, komentujte na mejl redakcia@banoviny.sk, pod člán-
kami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na našom 
Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma

Z REDAKČNEJ POŠTY
Kto zaplatí škody po sprejeroch? 

V poslednom čísle novín ste uverejnili článok Ako zatočiť 
s grafiti? V článku sa píše len o tom, ako odstraňovať a eli-
minovať pomaľované fasády domov, ale nikto sa nezaoberá 
s tým, aby sa potrestali „umelci“, ktorí tieto škody zapríči-
ňujú a ich odstraňovanie platíme my všetci? 
Máme príklad aj  na Mariánskej ulici v centre mesta,  ktorá 
bola po obidvoch stranách do výšky 2 m celá postriekaná. 
Ako je možné, že pri takom veľkom priestore si nikto nevši-
mol, čo sa tam deje, veď to „nevytvorili“ za hodinu? Pokiaľ 
sa nedajú zaplatiť škody tým, ktorí ich zapríčiňujú (resp. ich 
rodičom), nič sa nevyrieši.
 Čitateľka Mária 
Poznámka: Boj Starého Mesta proti nelegálnym grafiti ráta 
tiež s intenzívnou spoluprácou s mestskou a štátnou polí-
ciou, aby boli vandali potrestaní. 

Hanba za takéto WC na Kolibe!
Je to  už vyše roka, čo stále nie je funkčný domček s WC 
a sprchami na Kolibe, ktorý predchádzajúci primátor tak 
propagoval. Sú tam teda mobilné WC-ka. V poriadku, aspoň 
niečo. Donedávna ešte boli celkom slušne udržiavané, ale 

pred Veľkou no-
cou sa to zmenilo. 
A až doteraz sú v 
takom hroznom 
stave, že každý, 
kto tam vstúpi, si 
dvakrát rozmyslí, 
či radšej nepôjde 
hľadať iné mies-
to. V tomto smere 
sa vedenie mesta 
môže hanbiť za 
takéto služby. 
 Čitateľ Dušan

Viac policajtov v meste: Cítite sa bezpečnejšie?
Zvýšený počet štátnych, ale aj mestských policajtov. Také sú posledné dni v centre hlavného 
mesta, najmä na Obchodnej ulici, ktorá v posledných rokoch jednoznačne patrí k najnebezpeč-
nejším zónam v Bratislave. 

Viliam Sloboda: Bezpečnejšie na Obchodnej ulici a na ďalších uliciach Starého Mesta bude 
vtedy, keď sa mestskí policajti nebudú vyvážať v autách, ale sa budú prechádzať po dvojiciach 
v určitých časových intervaloch po uliciach Starého Mesta. Nič nového, stačí sa pozrieť do 
iných miest v Rakúsku, Nemecku a pod.
Angelika Tothova: Obchodná nie je bezpečná ani cez deň... Už sa mi veľakrát stalo, že rôzne 
indivíduá do mňa z ničoho nič buchli, vyvolali zámerne hádku a následne ma chceli okradnúť. 
Bohužiaľ, nič sa tam nemení...
Peter Hudec Neskutočná špina po celej ulici, to naozaj nie je schopné mesto zabezpečiť prie-
bežné upratovanie?
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DPOH Mestské divadlo, 
19:00
V rámci tohtoročného One 
Day Jazz festivalu budú mať 
nadšenci tohto hudobného 

štýlu 
možnosť 
zhliadnuť 
aj All Star 
Jazz Band 
– Lektori 
jazzovej 
dielne SJS.

Streda – 3.7.2019

STARÍ MAJSTRI
Nádvorie Zichyho paláca, 
20:30
Milan Lasica a Martin Huba 
ako poslední potomkovia 
slávnej divadelnej rodiny De 
Manovcov, ktorí sú nútení 
hrať spolu v divadelnej hre 
o dvoch bratoch, ktorí sa 
nenávidia.

Štvrtok – 4.7.2019

VICE CITY 80´ PARTY
KC Dunaj, 21:00
Nasaj atmosféru 80. rokov, 
farebných hotelov Ocean  
Beach a tanečného parketu 
Malibu Clubu s DJ gangstrami. 

Synthwave, vaporwave, new 
wave, synth-pop, retrowave, 
pop aj rock sa spoja v jednom 
skvelom nočnom koktaile!

Piatok – 5.7.2019

POKLADY ŽIDOVSKÉ-
HO MÚZEA V PREŠOVE
Židovské komunitné múze-

um, 10:00 
– 16:00
Znovuo-
bjavené 
poklady 
zo zbierky 
historicky 
prvého 

židovského múzea na Slo-
vensku spred takmer sto 
rokov, ktoré dosiaľ verejnosť 
nemala možnosť vidieť.

Sobota – 6.7.2019

RÍBEZĽOVÝ DEVÍN
Hrad Devín, 10:00
Štvrtý ročník kulinárskeho 
festivalu propaguje tému 
pestovania ríbezlí a tradíciu 
výroby kvalitného ríbezľové-
ho vína v Devíne. Pripravený 
je bohatý program.

Nedeľa – 7.7.2019

KONKRÉTNE LETO / 
SÚČASNÉ EURÓPSKE 
GEOMETRICKÉ TEN-
DENCIE 2019
Bratislava
Hlavným 
zámerom 
organi-
zátorov 
podujatia je 
predstaviť 
čo najširšiu 
škálu možností konkrétneho 
a geometrického umenia. Vý-
stavy budú umiestnené v Ga-
lérii Z, v Galérii Umelka, vo 
výlohách Galérie Poľského 
inštitútu, v Galérii Rakúske-
ho kultúrneho fóra a v Galérii 
Francúzskeho inštitútu.

Pondelok – 8.7.2019

DIVADLO NA HO-
JDAČKE: NA ZEMI, 
DOBRE MI
Medická záhrada, 10:00
…vesmírna loď z ďalekej 
planéty má problém… may 
day, may day… havaruje 
priamo do lesa… No, do 
lesa… Na skládku medzi 

stromami, kde kedysi býval 
les. Podarí sa našim vesmír-
nym kamošom pomôcť zvie-
ratkám v lese a opraviť loď 
na návrat domov?

Utorok – 9.7.2019

TANČIAREŇ NA 
NÁDVORÍ
Zichyho palác, 18.30 - 20.30 
Pri živej hudbe a príjemnom 
posedení na nádvorí Zichyho 
paláca v spolupráci s reštau-
ráciou Zichy. Do tanca hrá 
skupina Memory.

Streda – 10.7.2019

BRATISLAVSKÉ DIVA-
DELNÉ NOCI 2019
Stará radnica
Bratislavské divadelné noci 
po prvýkrát uvedú program 

už toto leto 
na nádvorí 
Starej 
radnice 
Múzea 
mesta Bra-
tislavy v 

mesiacoch júl a august.

Štvrtok – 11.7.2019

ROZLOMENÁ DOBA 
1908 - 1928 - AVANTGAR-
DA V STREDNEJ EURÓ-
PE
Galéria mesta Bratislava, 
Mirbachov palác
Výstava sa zameria na zdro-
je a prejavy dramatickej 
premeny v období zahŕňajú-
com záverečné desaťročia 
Rakúsko-Uhorska a úvodné 
desaťročia nástupníckych 
štátov.

Piatok – 12.7.2019

PETRŽALSKÁ LETNÁ 
UNIVERZITA SENIOROV
Dom kultúry Zrkadlový háj, 
9:30 
Pripravuje Univerzita tretie-
ho veku EU v Bratislave v 
spolupráci s Kultúrnymi za-
riadeniami Petržalky. Prihlá-
senie v kancelárii Mestskej 
časti Petržalka.

Sobota – 29.6.2019

IVAN BUFFA - SKLADA-
TEĽSKÝ 
PORTRÉT
Slovenský 
rozhlas, 
19:00
Sklada-
teľský 
profil jubi-
lujúceho Ivana Buffu prináša 
retrospektívny pohľad na 
najúspešnejšie ansámblové 
kompozície autora, ktoré 
sa počas posledných rokov 
predstavili na prestížnych 
pódiách Európy, Ázie či 
Ameriky.

Nedeľa – 30.6.2019

FINISÁŽ VÝSTAVY:  
Z AKADÉMIE DO  
PŘÍRODY
Slovenská národná galéria, 
17:00
Výstavný projekt Z akadé-

mie do prírody ukončí záve-
rečným výkladom kurátorka 
Katarína Beňová. Výstava je 
v posledný deň trvania otvo-
rená do 20:00.

Pondelok – 1.7.2019

69 VECÍ LEPŠÍCH NEŽ 
SEX
Štúdio 
L+S, 
19:00
Trpká 
komédia 
o tom, 
že život 

sa nespráva ako instantná 
polievka, a preto je nakoniec 
všetko inak, než sme pred-
pokladali, niekedy dokonca 
aj lepšie.

Utorok –  2.7.2019

ONE DAY JAZZ FESTI-
VAL 2019 – ALL STAR 
JAZZ BAND

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Lenka Bollardtová  

 E-mail: redakcia@banoviny.sk 
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Inzercia: Vladimíra Stoklasová 
Telefón: 0905 273 416 

E-mail: reklama@banoviny.sk 
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 
športovať na
novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Keď Emila Kumlika vyme-
novali za prvého riaditeľa 
knižnice pri vznikajúcej 
univerzite, mal už za se-
bou takmer 15 rokov pra-
xe v knihovníctve. Bol to 
práve on, kto navrhol ori-
ginálny názov tejto vzdelá-
vacej, vedeckej a kultúrnej 
inštitúcie, ktorý predurčil 
jej osud.
Prešporský rodák pochádzal 
z rodiny, ktorej členovia 
zastávali zaujímavé 
funkcie v meste. Sta-
rý otec Jozef Kumlik 
ako skladateľ a diri-
gent založil Cirkevný 
hudobný spolok. Iný 
člen rodiny Kumli-
kovcov, Teodor, bol 
v i c e m e š ť a n o s t o m 
a predsedom rôznych 
spolkov. Otec Emila 
Kumlika Jozef pra-
coval ako daňový 
úradník. Odpoveď na 
otázku, kto inšpiroval 
mladého Emila veno-
vať sa knihovníctvu, 
však nájdeme inde.
Emil Kumlik maturo-
val na Hlavnom cisárskom 
a kráľovskom katolíckom 
gymnáziu v Prešporku. Ako 
19-ročný začal študovať na 
Právnickej akadémii v Pre-
šporku, a tiež prispievať do 
novín fejtónmi aj osvetový-
mi článkami, a to v maďar-
skom, neskôr i v nemeckom 
jazyku. Následne absolvo-
val doktorandské štúdium 
na univerzite v rumunskom 
meste Kluž. Po jeho ukonče-
ní sa vrátil do Prešporku. 
Medzitým už mal medzi no-
vinármi dobré meno. Zrej-
me preto získal príležitosť 
stať sa spravodajcom Uhor-
ského kráľovského minis-
terstva školstva v Budapeš-
ti. Vďaka precíznej práci sa 
stal osobným tajomníkom 

ministerského predsedu. Po 
šiestich rokoch však dostal 
neodolateľnú ponuku byť 
ria diteľom knižnice v rod-
nom meste. 
Písal sa rok 1900. Emil 
Kumlik odišiel z Budapešti 
s poctami aj s vyznamena-
ním „Zlatý záslužný kríž 
s korunou“. Ako čerstvý 
absolvent štátneho odbor-
ného kurzu s praxou z kni-
hovníctva v Národnom 
múzeu v Budapešti sa plný 
nadšenia pustil do budova-
nia novej knižnice v Pre-
šporku. 
Knižnica, ktorú Emil Kumlik 
riadil, sa vtedy volala Mestská 
knižnica slobodného kráľov-
ského mesta Prešporka. Od 
začiatku v nej pracoval veľmi 

systematicky, vytvoril 
metódu triedenia a ka-
talogizáciu pre vyše 
4300 kníh. 
Po štyroch rokoch 
však prijal ďalšiu, 
ešte väčšiu ponuku. 
V roku 1914 sa totiž 
predstavitelia Uhor-
ského kráľovského 
ministerstva škol-
stva a náboženstva 

rozhodli založiť univerzi-
tu v Prešporku. Jej súčas-
ťou mala byť aj knižnica. 
Pozíciu riaditeľa knižnice 
ponúkli skúsenému a osved-
čenému Emilovi Kumlikovi. 
Práve on, ktorý medzičasom 
napísal množstvo článkov 
o dejinách a osobnostiach 
Prešporka vrátane turistic-
kého bedekra mesta Pre-
šporok navrhol, aby bola 
univerzita pomenovaná na 
počesť zavraždenej uhorskej 
kráľovnej známej ako Sissi. 
Emil Kumlik do Knižnice 
Alžbetinej univerzity pres-
ťahoval okolo 60-tisíc kníh 
z viacerých zrušených kniž-
níc v meste. Všetky osobne, 
len s jediným pomocníkom, 
ručne katalogizoval a vy-

trvalo prosil mesto o novú 
budovu. Lenže, ako sme 
písali v predchádzajúcom 
čísle, v roku 1914 zavraž-
dili Františka Ferdinanda 
d´Este a jeho milovanú 
Žofiu Chotekovú. To bol 
oficiálny dôvod začiatku 
vojny, na konci ktorej sa 
v roku 1919 Prešporok stal 
súčasťou novej Českoslo-
venskej republiky. Alžbe-
tinu univerzitu preložili do 
Maďarska. Emil Kumlik sa 
vrátil do Mestskej knižnice 
v Bratislave a neskôr odišiel 
do Budapešti, kde opäť, po 
27 rokoch, pôsobil v knižni-
ci maďarského Národného 
múzea. A tak Emil Kumlik, 
zomrel tam, kde sa zrodila 
jeho láska ku knižniciam. 
V rodnom meste však tento, 
srdcom knihovník, zanechal 
pevné základy, na ktorých 
vznikla v roku 1919 Univer-
zitná knižnica v Bratislave. 

Katarína Králiková,
sprievodkyňa dejinami

a blogerka
 

Zdroj foto: ECKER, Juraj. 
Dejiny Univerzitnej 

knižnice v Bratislave 1919 
– 1985. Bratislava:  

Univerzitná knižnica  
v Bratislave, 1989,  
obrazová príloha.

Nevšedný osud prešporského knihovníka

vyjdú o 2 týždne
12. júla 2019

Brat is lavský diskoprí-
beh!  Skoro ráno okolo 
5.  hodiny zasahovala 
pred pár  dňami pol icaj-
ná hl iadka pred jedným 
z podnikov na ŽUP-
NOM NÁMESTÍ.  Mla -
dý,  len 21-ročný Bra-
t is lavčan sa  tam tot iž 
prechádzal  nahý,  pr ičom 
na hlave mal  iba čiernu 
kuklu.  Keďže takým-
to  konaním sa dopúšťal 
na verejnost i  hrubej 
neslušnost i ,  predviedl i 
ho na pol icajné oddele-
nie .  Mladík uviedol ,  že 
dôvodom jeho konania 
mala  byť údajná s távka. 
Po vykonaní  potrebných 
úkonov ho prepust i l i  na 
s lobodu.  (ars)

Prešporský rodák zanechal pevné základy, na 
ktorých vznikla v roku 1919 Univerzitná knižnica 
v Bratislave.

Emil Kumlik
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Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

RENAULT RETAIL GROUP SK, s.r.o., Panónska cesta 5, 85104 Bratislava
Tel.: +421 2 6720 2711
www.renault-retail-group.sk

ZĽAVA 20% NA ÚDRŽBU VOZIDLA
Renault odporúča

Vaše vozidlo bude stále ako nové

Servisný program pre vozidlá staršie ako 5 rokov.

Viac informácií o programe Servis 5+ získate v autorizovanom servise. servis5plus.sk

STAVEBNE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
•okná • dvere • žalúzie 

• rolety • siete 
• garážové brány 

• servis okien a dverí

kontakt: 0901 921 968
www.pjttgroup-com.webnode.sk

Gabriel  
Laub

oznáme-    
nie

2. časť 
tajničky

oraním  
rozryla

hlodavce  
podobné  
zajacovi

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

plody obojži-      
velník odlišní značka  

titánu
ožobráči  
(expr.) mrzačí

Pomôcky: 
Izida, ako-   
láda, hejk,  
karančo

ženské  
meno

lietajúci  
tanier  

(hovor.)

značka  
berýlia

5. časť 
tajničky

Stanislav  
(dom.)

plač  
(bás.)

zisk,  
prospech

dupot,  
dubasenie  

(expr.)

unav,  
vysiľ

spôsobila  
zranenie  

sieň

prudké  
hnutie  
mysle  

žen. meno

nedodá  
do zásoby

Alexander  
(dom.)  
Taliani  

(zastar.)

osobné  
zámeno  
Terézia  
(dom.)

svorka,  
spona  
(hud.)

egyptská  
bohyňa  
ženské  
meno

tamten  
akokoľvek

zmierovala
skrúca  
zlostiť  
(expr.)

treskovitá  
ryba  

karhalo  
(zastar.)

Pomôcky: 
tritol, ná-    
cia, oolit,  
Peri, sasa

dobrá vôľa 
(arch.)  
kyprilo  
pluhom

1. časť 
tajničky
ázijský  
jeleň

prome-      
náda  

na ľavej  
strane

zvieratá  
s dlhými  
ušami

umierali  
drgnú

národ  
(zastar.)  
motykou  

kyprili

hornina  
s guľôčko-   
vou štruk-   

túrou

Mária  
(dom.)

klesli  
horlivo sa  
zasadzuj

dravý vták  
okoloidúci  

(zried.)

značka  
ampérzá-    

vitu

planú  
ohňom  
Laurus  
(dom.)  

vyľakane  
3. časť 
tajničky

bľabotať  
(expr.)

zľahka  
plieskalo  

rozjatrovať

semitský  
boh  

svatovia

uchvátil

žiarivo, 
ligotavo  
lákaním  
naviesť

zn. statu-    
te mile  
pánske  
spodky

Pomôcky: 
malva, pe-   
kan, kla-     

vus, maral

niktoš  
(hovor.)  
mohutný  

strom

žatím na-    
hromadilo  
zbesnie

vesmír,  
kozmos  

fŕka

orientálna  
dobrá víla

zaisti  
pokryjú  
rosou

citoslovce  
klapnutia  
Gertrúda  
(dom.)

Laura  
(dom.)

Emanuel  
(dom.)

odklon,  
odvrátenie  

blysla

trinitro-      
toluén  

spriadalo

EČV  
Košíc

haniť,  
hnusiť  

priviažete

tropikal  
(text.)  

nedosta-    
točne

vyhlásiť  
za neplat-   

né

lakomý  
diala sa  
(expr.)

značka  
lawrencia  
škrekľavá  

(pejor.)

zavesiť  
na niečo  

nie starí  
kurie oko  

(lek.)

guľovitá  
baktéria  
lichva,  

dobytok
Pomôcky: 

pasant,  
El, afekt,  

letkis

diplo-       
matické  
poslania  

opilo

pichala  
rohami  

kaukazská  
osada

lesný pre-   
žúvavec  
vrznutie

posielala  
(bás.)

4. časť 
tajničky

druh  
cicavca

operený  
stavovec  

kruh

rozprávko-   
vá bytosť

pážatko
zasievalo  

rímske  
číslo 1002

mesto  
v južnom  
Poľsku  
365 dní

kráča

slez  
(bot.)  
EČV  

Komárna

tavením 
rozpustí  

citoslovce  
rozpakov

spoločen-   
ský tanec usušil sa veľký  

krajec

privedú  
muža  

k ženbe

Samuel  
(dom.)

Katarína  
(dom.)

PETRŽALKA
Verdikt je známy – v boji 
o vzácny Pečniansky les za-
tiaľ vyhráva málo známe 
občianske združenie Člo-
vek a strom. Hlavné mesto 
sa v tomto vlečúcom spore 
veľmi neangažovalo. Až do-
teraz.
Pripomeňme, že predmetom 
civilného sporu je zmluva 
z roku 2009, ktorú podpísal 
štátny podnik Lesy SR so 
spomínaným občianskym 
združením. Tá odklepla vý-

menu 24 hektárov Pečnian-
skeho lesa s jedinečným 
biotopom za rozlohou po-
rovnateľný pozemok v Šia-
torskej Bukovinke. Takže 
veľká časť tejto cennej lo-
kality sa dostala do rúk spo-
mínanému súkromníkovi. 
A Okresný súd Bratislava 
II sa svojím nedávnym roz-
hodnutím opäť postavil na 
stranu tohto združenia, ktoré 
vzniklo len mesiac pred uza-
vretím zmluvy: potvrdil jej 
platnosť!

„Považujeme za mimoriadne 
dôležité, aby status a funkč-
nosť tohto chráneného úze-
mia zostali zachované. Chrá-
nený areál Pečniansky les má 
pre mesto Bratislava strate-
gický význam z viacerých 
hľadísk,“ uviedol na margo 
rozsudku hovorca magistrátu 
Peter Bubla.
Mesto teraz poukazuje na to, 
že Pečniansky les je jedineč-
ným priestorom vzácneho 
lužného lesa zasahujúcim 
priamo do centra hlavného 
mesta. Vďaka tomu má „ob-
rovský rekreačný potenciál 
pre obyvateľov a návštev-
níkov Bratislavy“. „V ne-
poslednom rade sa v Pečni-
anskom lese nachádza pre 
mesto strategický zdroj pitnej 
podzemnej vody,“ pripome-
nul Bubla.
Rozsudok ešte nie je prá-
voplatný, obe strany majú 
zákonnú lehotu na podanie 
odvolania. (bn, TASR)
 Foto: TASR

Dá sa ešte Pečniansky les zachrániť?

Einsteinova cesta v mieste Pečnianského lesa.

KARLOVA VES
Množstvo zaujímavých po-
dujatí na viacerých mies-
tach si ľudia v Karlovej Vsi 
užívali už uplynulú sobotu 
a ďalšie budú pokračovať. 
Mestská časť otvorila tra-
dičné kultúrne a športové 
leto.
„Otvorenie leta je unikátnou 
prehliadkou špecifických prí-
rodných a architektonických 
reálií v Karlovej Vsi. For-
máty sú citlivo vsadené na 
jednotlivé miesta, aby zvý-
raznili Genius loci,“ prezra-
dila vedúca oddelenia kultúry 
Adriana Majka.

Počas celého leta sa môžete 
tešiť na komorné koncerty 
v botanickej záhrade, folko-
vé koncerty u Marka Twaina, 
filmové leto v Líščom údolí, 
športové leto vo Vodárenskej 
záhrade a pondelkové roz-
právkové a kreatívne dielne 
v obytných zónach. Pri Kar-
loveskom centre kultúry bude 
tiež počas celého leta umiest-
nená vonkajšia výstava s ná-
zvom Karlova Ves - intimita 
a anonymita. Pripravili ju pe-
dagógovia a žiaci študijného 
odboru úžitková fotografia zo 
školy úžitkového výtvarníc-
tva Jozefa Vydru. (ts)

V Karlovke otvorili leto
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Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

RENAULT RETAIL GROUP SK, s.r.o., Panónska cesta 5, 85104 Bratislava
Tel.: +421 2 6720 2711
www.renault-retail-group.sk

ZĽAVA 20% NA ÚDRŽBU VOZIDLA
Renault odporúča

Vaše vozidlo bude stále ako nové

Servisný program pre vozidlá staršie ako 5 rokov.

Viac informácií o programe Servis 5+ získate v autorizovanom servise. servis5plus.sk

STAVEBNE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
•okná • dvere • žalúzie 

• rolety • siete 
• garážové brány 

• servis okien a dverí

kontakt: 0901 921 968
www.pjttgroup-com.webnode.sk
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rovský rekreačný potenciál 
pre obyvateľov a návštev-
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mesto strategický zdroj pitnej 
podzemnej vody,“ pripome-
nul Bubla.
Rozsudok ešte nie je prá-
voplatný, obe strany majú 
zákonnú lehotu na podanie 
odvolania. (bn, TASR)
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Einsteinova cesta v mieste Pečnianského lesa.
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Mestská časť otvorila tra-
dičné kultúrne a športové 
leto.
„Otvorenie leta je unikátnou 
prehliadkou špecifických prí-
rodných a architektonických 
reálií v Karlovej Vsi. For-
máty sú citlivo vsadené na 
jednotlivé miesta, aby zvý-
raznili Genius loci,“ prezra-
dila vedúca oddelenia kultúry 
Adriana Majka.

Počas celého leta sa môžete 
tešiť na komorné koncerty 
v botanickej záhrade, folko-
vé koncerty u Marka Twaina, 
filmové leto v Líščom údolí, 
športové leto vo Vodárenskej 
záhrade a pondelkové roz-
právkové a kreatívne dielne 
v obytných zónach. Pri Kar-
loveskom centre kultúry bude 
tiež počas celého leta umiest-
nená vonkajšia výstava s ná-
zvom Karlova Ves - intimita 
a anonymita. Pripravili ju pe-
dagógovia a žiaci študijného 
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školy úžitkového výtvarníc-
tva Jozefa Vydru. (ts)
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RAČA
Komplexná revitalizácia 
parku J. M. Hurbana na 
Detvianskej ulici, vybudo-
vanie vyhliadkových plošín 
nad Račou, zavedenie rezi-
denčného parkovania, zria-
denie školského autobusu 
či vytvorenie interaktívnej 
mapy developerských pro-
jektov. Aj to sú projekty, 
s ktorými ráta programové 
vyhlásenie starostu brati-
slavskej Rače Michala Dro-
tována a miestnych poslan-
cov na roky 2019 až 2022.
Spoločné programové vyhlá-
senie starostu a poslancov 
prijalo račianske miestne 
zastupiteľstvo. „Spoločnými 
silami sa budú usilovať o re-
vitalizáciu parku J. M. Hur-
bana, o zriadenie školského 
autobusu pre deti, o podporu 
komunitných centier, občian-
skych spolkov a aktivít alebo 
o vytvorenie nových miest 

v predškolských zariadeni-
ach,“ píše mestská časť na 
svojom webe. 
Programové vyhlásenie, 
ktoré je prístupné verejnosti, 
je rozdelené na oblasti pro-
stredie, doprava, komunita, 
rodiny s deťmi a občania. 
V časti prostredie chce samo-
správa napríklad v spoluprá-
ci so susednými mestskými 
časťami či Mestskými lesmi 
v Bratislave revitalizovať 
lesopark či Račiansky potok 
s vytvorením oddychovej 
zóny. Taktiež chce riešiť za-
chytávanie dažďových vôd 
a ochranu Račianskej ulice 
pred vytápaním, revitalizovať 
verejné priestranstvá, rozšíriť 
bezzásahové územie nad 
Krasňanmi i rozšíriť plochy 
lúčnych kvetín. Zastaviť chce 
projekty sídliskovej výstavby 
Račany Rosso – Dolná Pekná 
– Ohňavy. 
Starosta a poslanci plánujú 

aj vybudovanie novej urno-
vej steny či podporu kon-
cepcie ochrany vinohradov 
a vinárstva. V doprave chcú 
zaviesť rezidenčné parkova-
nie, vybudovať vlakovú sta-
nicu na Východnom, zlepšiť 
dostupnosť vlakovej stanice 
Rača či vytvoriť námestie 
na Dopravnej. Mestská časť 
chce podporovať okrem ko-
munít a občianskych spolkov 
aj rozvoj opatrovateľskej 
služby a zamerať sa chce aj 
na seniorov a chorých ľudí. 
Pre rodiny s deťmi chce 

nové miesta v predškolských 
zariadeniach, podporovať 
bezbariérovosť v školských 
zariadeniach, vybudovať 
nové ihrisko na Víťaznej 
a Strelkovej. Taktiež samo-
správa plánuje revitalizovať 
areál Slalomky, vytvoriť 
skatepark areál či obnoviť 
okolie zdravotného strediska 
v Krasňanoch. Pre občanov 
sľubujú starosta a poslanci aj 
zavedenie participatívneho 
rozpočtu pre komunitné pro-
jekty. (TASR)
 Foto: ac

Chcú zvýhodniť 
miestne deti
STARÉ MESTO
Bratislavské Staré Mesto 
sa plánuje pridať k mest-
ským častiam, ktoré chcú 
vo svojich materských ško-
lách zvýhodňovať miestne 
deti. 
Podľa návrhu VZN by mali 
rodičia s trvalým pobytom 
v Starom Meste platiť me-
sačne za jedno dieťa 45 eur, 
ostatní 90 eur. Špecifické 
postavenie však má mať MŠ 
Óvoda na Ulici 29. augusta, 
ktorá má ako jedna z dvoch 
škôlok v hlavnom meste aj 
triedy s vyučovacím jazykom 
maďarským. Rozdiel v po-
platkoch plánuje samospráva 
vykryť z poslaneckej priority 
mestského poslanca Gábora 
Grendela. Starostka Zuzana 
Aufrichtová to zdôvodnila 
tým, že táto škôlka má nadlo-
kálny význam. Škôlku Óvoda 
navštevuje 34 detí zo Starého 
Mesta a 38 detí mimo tejto 
mestskej časti. (bn, TASR) 

Veľké plány v Rači – zrevitalizujú park, vybudujú 
vyhliadkové plošiny!

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 1 | BRATISLAVA 3


