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Primátor sľubuje, že sľub dodrží
Chodník zo zastávky Jungmannova stále čaká na osvetlenie. Foto: Juraj Mladý

Po Jesenského 
a Mostovej idú
opäť električky
STARÉ MESTO
Dobrá správa pre Bratislavča-
nov - od 13. októbra 2016 je
obnovená premávka električiek
po Mostovej a po Jesenského
ulici. Dlhá výluka súvisela s rôz-
nymi akciami a podujatiami
v rámci predsedníctva Sloven-
ska v Rade EÚ v Redute.
Električky po Mostovej a po
Jesenského nepremávali od konca
prázdnin, od 22. augusta, predtým
nešli od 25. júna do 27. júla. Ešte
na jar pritom hrozilo, že električ-
ky sa na uvedené ulice nedostanú
takmer počas celého predsedníct-
va, spomínalo sa dokonca obdo-
bie piatich mesiacov...
� Linka č. 4 v smere do Dúbrav-
ky pôjde zo Špitálskej cez Jesen-
ského, Mostovú, Nám. Ľudovíta
Štúra a cez Rázusovo nábrežie.
� Linka č. 6 pôjde cez Karloves-
kú, Botanickú, Nábr. arm. generá-
la L. Svobodu, Rázusovo nábr.,
Vajanského nábr., Šafárikovo
nám., Štúrovu, Jesenského, Mos-
tovú, Nám. Ľ. Štúra, Rázusovo
nábr., Nábr. arm. generála L. Svo-
bodu, Botanickú, Karloveskú
späť do Karlovej Vsi.
�Linka č. 8 pôjde cez Záhradníc-
kú, Miletičovu, Krížnu, Vazovo-
vu, Blumentál, Obchodnú, Nám.
SNP, Jesenského, Mostovú, Nám.
Ľ. Štúra, Vajanského nábr., Šafári-
kovo nám., Štúrovu, Nám. SNP,
Obchodnú, Radlinského, Blu-
mentál, Vazovovu, Krížnu, Mile-
tičovu, Záhradnícku, Ružinovskú
späť do Ružinova. (mm)

V Bratislave by
mohli vyrásť
dve nemocnice
BRATISLAVA
Ministerstvo zdravotníctva ne-
dávno informovalo, že Univer-
zitnú nemocnicu už neplánuje
postaviť na Patrónke. Pred pár
dňami sa objavili ďalšie dve
správy týkajúce sa nových bra-
tislavských nemocníc.
Podľa ministra zdravotníctva
nová nemocnica, ktorú postaví
štát, by mala vyrásť na západ-
nej alebo na východnej strane
hlavného mesta a na rozdiel od
Patrónky by mala byť dostup-
nejšia z diaľnice, ale aj z oblas-
tí mimo Bratislavy – najmä z
juhozápadného a zo západného
Slovenska. Kedy sa bude ne-
mocnica stavať, na akom mies-
te a najmä za koľko, by mal
rezort oznámiť do polovice no-
vembra. Najreálnejšími loka-
litami sú Rázsochy, kde sa už v
minulosti začalo s výstavbou
nemocnice a kde už stojí skelet
budov, ale problémom by
mohli byť pozemky, a Ružinov,
kde prichádza do úvahy dostav-
ba súčasnej nemocnice a opra-
va pôvodnej budovy. Isté je len
to, že pôvodný termín - rok
2017 - sa už určite nestihne!
Novú nemocnicu chce stavať aj
súkromný investor - finančná
skupina Penta. Vyrásť by moh-
la v lokalite Bory, hneď vedľa
nákupného centra. Podľa infor-
mácií finančnej skupiny je však
projekt len v štádiu prípravy,
a preto nechce o detailoch
hovoriť. (mm)
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PETRŽALKA
Nová električková trať cez
Starý most do Petržalky stále
priťahuje problémy. Po let-
ných poškodeniach koľajníc
prišlo pred niekoľkými týžd-
ňami aj k zlyhaniu vodiča,
ktorý zle nastavil výhybku a
spôsobil vykoľajenie súpravy.
Petržalčania bývajúci v blíz-
kosti trate však upozorňujú
aj na ďalšie problémy, na-
príklad na chýbajúce osvetle-
nie na chodníku od konečnej
električky.
„Keď sa otvárala trať, bola
veľká sláva a primátor nám
sľuboval, že čoskoro pribudne
aj osvetlenie od konečnej sme-
rom ku Chorvátskemu ramenu.
V lete lampy veľmi nechýbali,
dlho bolo svetlo a prechádzky

pod hviezdami či mesiacom
boli dokonca romantické. Pre-
šiel však pomaly polrok, o pár
týždňov je tu zima a tma je
čoraz skôr. Na sľúbené osvetle-
nie pritom stále iba čakáme
a najmä ženy majú večer okolo
siedmej-ôsmej z chodenia po
neosvetlenom  chodníku čoraz
horší pocit. Najhoršie to býva,
keď prší, vtedy je viditeľnosť
najnižšia,“ napísal čitateľ Peter
Kalný. 
Magistrát o probléme s osvetle-
ním na chodníku z konečnej
zastávky na Jungmannovej
ulici vie, tvrdí jeho hovorkyňa
Ivana Skokanová:. „O jeho
inštalácii už rokujeme s naším
dodávateľom. V týchto dňoch
však vymieňame viaceré stĺpy
verejného osvetlenia, ktoré sú

v zlom stave, čo bol dôvod,
prečo zatiaľ nebolo osvetlenie
v priestore chodníka pri koneč-
nej električke v Petržalke vybu-
dované.“
Podľa Ivany Skokanovej, ma-
gistrát musel v týchto dňoch
uprednostniť miesta v hlavnom
meste, kde hrozilo väčšie riziko
úrazu. „Najskôr potrebujeme
vymeniť stĺpy verejného osvet-
lenia, ktoré sú v havarijnom
stave a ohrozujú bezpečnosť
ľudí, musím však pripomenúť
aj to, že sme limitovaní rozpoč-
tom.“
Čo sa však týka primátorovho
sľubu, ten vraj stále platí:
„Záväzok vybudovať osvetle-
nie pri tomto chodníku v Petr-
žalke sa nemení a zostáva,“
dodáva Ivana Skokanová. (db)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk

BRATISLAVA
Obyvatelia hlavného mes-
ta sa dočkali – od piatka  
18. novembra môžu ísť na 
vianočné trhy. Tie brati-
slavské pritom nemajú dlhú 
tradíciu. V predchádzaj-
úcich storočiach poznalo 
mesto len výročné trhy. 
Najskôr jeden, na sviatok 
sv. Laurinca, od roku 1384 
aj druhý, v pôstnom období, 
a od roku 1474 tretí – sväto-
michalský. 
„V redukovanej a zmenenej 
podobe sa trhy na Hlavné 
námestie vrátili až po jeho 
pamiatkovej obnove v roku 
1993. Do toho roku sa v Pre-
šporku ani v Bratislave via-
nočné trhy nikdy nekonali,“ 
vysvetľuje historik Štefan 
Holčík. „Do polovice 19. sto-
ročia nebol na našom území 
ani rozšírený zvyk ozdobovať 
ihličnatý strom ako vianoč-

ný stromček. Aj tento zvyk 
sa sem preniesol z Nemec-
ka. Vianočný stromček pred 
Starou radnicou dnes stojí 
približne na mieste, kde stá-
vala v stredoveku šibenica a v  
18. storočí stĺp hanby (pra-
nier),“ vraví Štefan Holčík. 
Nová história v roku 1993 
sa začala skromne, do roku 
2003 sa však počet stánkov 
už zdvojnásobil a vianočné 
trhy sa postupne rozšírili aj na 
vedľajšie námestia a nádvoria. 
Okrem magistrátu či Starého 
Mesta ponúknu vlastné trhy aj 
niektoré iné mestské časti.
Magistrát organizuje via-
nočné trhy už tradične na 
troch námestiach, kde bude 
dohromady sto stánkov - na 
Hlavnom námestí ich stojí 
72, na Františkánskom 27 
a jeden stánok je na Primaci-
álnom námestí. Trhy sa začnú  
18. novembra a potrvajú do 

22. decembra. „Na Prima-
ciálnom námestí chceme aj 
tento rok rozmiestniť klzisko, 
zatiaľ pokračujú rokovania 
s potenciálnymi partnermi. 
O program počas celého trva-
nia vianočných trhov sa bude 
starať Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko. Pri-
pravili sme aj niekoľko novi-
niek, okrem iného doplníme 
vianočné osvetlenie o nové 
prvky, pribudnú aj nové toa-
lety. Veríme, že aj tohtoročné 
vianočné trhy si Bratislavča-
nia, ale aj návštevníci nášho 
mesta, užijú v čo najlepšej 
nálade a príjemnej atmosfé-
re,“ informovala hovorkyňa 
magistrátu Ivana Skokanová.
Ešte pred postavením stán-
kov magistrát nainštaloval 
okolo stromov ochranu, ktorá 
by mal zabrániť poškodeniu 
ich koreňov. 
 Pokračovanie na str. 2

Centrum mesta ožije vianočnými trhmi

Soľou sa šetrilo, 
ale v skladoch 
nezostala
BRATISLAVA
Posledná zima Bratislavča-
nov potešila. Nebol sneh, 
nebola kalamita, ušetrilo 
sa aj na soli, ktorá inokedy 
zaplaví celé mesto. Ak by sa 
však zdalo, že ušetrenú soľ 
by mohol magistrát použiť 
túto zimu, nie je to celkom 
pravda.
Dôvod je prozaický: „Za po-
sypový materiál mesto za-
platilo počas minulej zimnej 
sezóny len toľko, koľko po-
sypov si objednalo. Celkovo 
išlo o 2 619 ton posypového 
materiálu,“ informovala ho-
vorkyňa magistrátu Ivana 
Skokanová.
Tohtoročná zimná údržba sa 
začala vo štvrtok 10. novemb-
ra. V tejto sezóne bude pripra-
vených 43 sypačov, jedenásť 
multikár, jedna snehová fréza 
a 86 ručných pracovníkov. 
„Aj v tomto roku máme záu-
jem informovať obyvateľov 
Bratislavy o tom, kadiaľ bude 
jazdiť posypová technika, a to 
prostredníctvom výstupov 
z GPS zariadení priamo na 
web stránke mesta. Taktiež 
budeme opätovne využívať aj 
preventívny posyp,“ dodala 
Ivana Skokanová. 
Organizáciu a riadenie 
zimnej údržby zabezpeču-
jú ôsmi dispečeri a v každej 
jednej zároveň aj koordinátor 
dispečingu. (db)

Pomôže 
Hlavnej stanici 
revitalizácia? 
BRATISLAVA
Rekonštrukcia stanice je 
v nedohľadne, a tak Že-
leznice SR pripravujú na 
budúci rok aspoň revitali-
záciu predstaničného ná-
mestia a budovy. 
ŽSR momentálne analyzujú 
právny stav, ktorý môže nastať 
po výpovedi zmluvy uzatvo-
renej medzi mestom Bratisla-
va a firmou Transprojekt na 
rekonštrukciu hlavnej stanice. 
„Okrem neho však ŽSR pri-
pravujú menšiu rekonštrukciu 
výpravnej budovy a prislúcha-
júcich objektov,“ hovorí Marti-
na Pavliková, hovorkyňa ŽSR. 
Pôjde konkrétne o materiálovú 
výmenu obvodového plášťa, 
výmenu nového presklenia 
na fasáde z tepelnoizolačného 
trojskla a obvodových tepel-
noizolačných panelov v mies-
te súčasného obkladu a ďalej 
sanáciu strechy s novou streš-
nou skladbou. V interiéri to 
bude výmena obkladov vo 
výpravnej budove, v koridore 
a v chodbách výpravnej bu-
dovy a v nadväznosti aj pris-
lúchajúcu elektroinštaláciu, 
rozhlas a kamerový systém. 
Fasádne plochy dostanú novú 
farbu. Okrem toho ešte ŽSR 
pripravujú prestavbu náklad-
ných výťahov na nástupištia 
na osobné výťahy. Realizáciu 
týchto dvoch stavieb predpo-
kladajú v roku 2017.  (ms) 
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Stromčeky 
venovali 
rodiny
BRATISLAVA
Stromčeky na Hlavnom 
a Hviezdoslavovom námestí 
signalizujú príchod Vianoc 
už od začiatku novembra. 
Prvý postavil magistrát na 
Hlavnom námestí, o pár 
dní neskôr ho nasledovalo 
Staré Mesto na Hviezdosla-
vovom námestí. Obidva už 
niekoľko dní obdivujú Bra-
tislavčania aj turisti.
Kým v minulosti magistrát a 
Staré Mesto „súťažili“ o to, 
ktorý stromček bude väčší, vy-
zdobenejší a krajší, dnes sa od 
súťaže upustilo a obidva smre-
ky sa berú ako spoločná ozdoba 
počas predvianočného obdobia.
Strom na Hlavnom námes-
tí pochádza z Karlovej Vsi. 
Smrek je vysoký približ-
ne sedemnásť metrov, váži 
dve tony a má tridsať rokov. 
Stromček, ktorý býva osa-
dený na Hlavnom námestí, 
vyberajú odborní pracovníci 
z mestskej organizácie Mest-
ské lesy v Bratislave vždy 
takmer rok. Musia nájsť taký, 
ktorý má vhodnú výšku, šír-
ku, ale aj obvod kmeňa. Ten-
to rok ho našli na základe 
podnetu od rodiny Mackovej 
z  Karlovej Vsi. Rozsvietia ho 
18. novembra, v deň otvore-
nia vianočných trhov.
Staromestský strom priviezli 
týždeň po smreku na Hlav-
nom námestí. „Stromček stojí 
od 7. novembra a rozsvietia 
ho v deň otvorenia Staromest-
ských vianočných trhov 2016, 
teda 18. novembra. Rovnako 
sa bude pokračovať v tradícii, 
ktorá sa začala minulý rok, a to 
rozsvecovanie sviečok na ad-
ventnom venci. Osvetlenie po-
užité na stromček je z minulé-
ho roka a má približne 15-tisíc 
svetelných bodov. Stromček 
mestskej časti venovala rodi-
na z Kráľovej pri Senci, ide 
o smrek modrý (strieborná 
jedlička) vysoký približne šest-
násť metrov,“ prezradila Nora 
Remiarová z Komunikačného 
oddelenia Starého Mesta.
 Dušan Blaško

Kým trhy na Hlavnom, Fran-
tiškánskom a Primaciálnom 
námestí organizuje magistrát, 
vedľajšie trhy, na Hviezdo-
slavovom námestí, má pod 
palcom Staré Mesto. Aj tu sa 
trhy začínajú 18. novembra. 
„Otváracie hodiny budú  
denne až do 23. decembra od 
10.00 do 22.00 h. Na námes-
tí bude spolu 48 stánkov,“ 
priblížila Nora Remiarová 
z Komunikačného oddelenia 
Starého Mesta.
Oproti vlaňajšku sa nezme-
nilo umiestnenie pódia, no-
vinkou je však umiestnenie 
verejného klziska, ktoré orga-
nizátori posunuli až za „Hu-
dobný pavilón“. „Novinkou 
je vytvorenie tzv. „detskej 
zóny“, ktorá má pritiahnuť 
aj rodiny s deťmi, kde bude 
okrem atrakcií pre deti aj 
program približujúci deťom 
slovenské tradície (napr. na 
Katarínu, Ondreja, Barbo-
ru...),“ informovala Nora Re-
miarová.

Kto nebol na 
námestí, nie je 
Bratislavčan
Pred 23 rokmi to bola len 
zaujímavosť, dnes je z nich 
fenomén. Po takmer štvrťsto-
ročnici si už málokto spome-
nie, ako vyzerali prvé brati-
slavské Vianočné trhy, isté 
je, že boli kratšie, bolo menej 
stánkov, menej ľudí na ná-
mestiach, nižšie ceny a me-
nej slávnostnejšej atmosféry.
Po 23 rokoch je všeličo iné, ale 
niečo aj rovnaké. Trhy sú stále 
väčším a väčším lákadlom pre 
predávajúcich aj kupujúcich, 
udalosťou, na ktorú sa Brati-
slavčania tešia už od leta, chodí 
na ňu čoraz viac turistov, stán-
ky sú čoraz rozmanitejšie, prie-
stor čoraz zaplnenejší. Voľake-
dy sa človek zastavil pri jednom 
stánku a stál tam aj celý večer, 
dnes je z ich návštevy spolo-
čenská udalosť, po trhoch sa 
prechádza, skúša, porovnáva. 
Trvajú aj oveľa dlhšie, už to nie 
sú dva-tri týždne, ale viac ako 
mesiac. Možno príde čas, keď 
sa začiatok posunie až niekam 
na začiatok novembra. Čo sa 
však nezmenilo sú varené víno, 
punč, cigánska, papierové tác-
ky a plastové poháre. Prvé veci 
tak skoro asi nič nenahradí, 
ale pri pohároch by už bolo 
načase. Lebo kto bol v okoli-
tých mestách a porovná kultúru 
pitia z papierových „kelím-
kov“ a z pekných ozdobených 
pohárov, ten vie, aký je v tom 
rozdiel. Zatiaľ to však vyzerá, 
že Bratislavčanom „kelímky“ 
nevadia a stále platí: Kto nebol 
na trhoch, nie je Bratislavčan!
 Dušan Blaško

Pokračovanie zo str. 1

Klzisko na Hviezdoslavovom presunuli

Punč a varené víno! Najžiada-
nejší sortiment na vianočných 
trhoch. „Za tých osem rokov, 
čo tu predávam, sa to nezmeni-
lo. Párkrát sme skúšali aj rôzne 
novinky, ale nič ich nevytla-
čilo. Jedinú zmenu niekedy 
spôsobí počasie. Ak je vonku 
teplo, vypije sa viac klasického 
vína,“ prezradil Michal, ktorý 
predáva v stánku na Hlavnom 
námestí.„Výhodou Hlavného 
námestia je, že všetky stánky 
sú na očiach. Dva roky som bol 
aj na Hviezdoslavovom a tam 
boli stánky, najmä bočné, ktoré 
mali oveľa menej návštevní-

kov ako tie v strede. Veľa však 
záleží aj od počasia. Posledné 
dva roky nám často pršalo, 
takže sme nadávali všetci – my 
aj návštevníci,“ tvrdí Michal. 
Čo sa týka kvality, nezažil 
nejaké sťažnosti. „Každý deň 
je tu množstvo kontrol, ľudia 
sa navyše čoraz viac vyznajú 
v tom, čo pijú. Skôr zažívame, 
že keď sa niekto u nás zastaví, 
príde aj na druhý, tretí deň. Dá 
sa povedať, že máme svojich  
vianočných štamgastov,“ do-
dáva Michal.  
 Dušan Blaško
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Na nelegálne 
skládky už
dostali peniaze
RAČA
Mestská časť Rača požiadala
o dotáciu od Enviromentálne-
ho fondu na odstránenie nele-
gálnych skládok na svojom
území .
Celkové náklady na odstráne-
nie skládok vyčíslili na približ-
ne 39 000 eur, Enviromentálny
fond poskytol mestskej časti
33 000 eur, zvyšok rozpočtu
musí prefinancovať račianska
samospráva z vlastného roz-
počtu. (ts)

Rekonštrukcia
stála takmer
dvestotisíc eur
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
využila letné mesiace na
rekonštrukčné práce škol-
ských budov a zariadení. Naj-
väčšia rekonštrukcia sa týkala
ZŠ Alexandra Dubčeka na
Majerníkovej 62, v ktorej
kompletne opravili sociálne
zariadenia na štyroch podla-
žiach. 
Komplexne zrekonštruovali a
zateplili aj strechu Základnej
školy na Karloveskej 61, kom-
pletne vymenia aj PVC krytinu. 
Z nevyužívaných priestorov
bývalého školníckeho bytu v
MŠ Majerníkova 11 sa vytvorili
priestory pre novú triedu. 
Ďalších takmer dvadsať škôlka-
rov sa môže tešiť do novej triedy
v Materskej škole Majerníkova
60, kde upravili bývalé triedy
základnej školy  na triedy pre
materskú školu, vrátane kom-
pletnej rekonštrukcie sociálnych
zariadení. (bh)

STARÉ MESTO
Chodník na Banskobystric-
kej ulici síce opravili, ale v
najbližších mesiacoch ho
zrejme opäť čaká rekon-
štrukcia. Dôvodom sú vyvrá-
tené kocky na okraji cesty a
doslova rozpadávajúci sa
obrubník chodníka.
Na prelome mája a júna síce
povrch opravovali, no obyvate-
lia si čoskoro všimli nekvalitne
odvedenú prácu. 
„Už po pár týždňoch bolo
jasné, že uloženie kociek s
takto širokými medzerami je
nestabilné a s takým málom
cementu v zmesi nevydrží ani
rok. Magistrát však prácu pre-
vzal bez mihnutia oka, hoci
sme ich na to upozorňovali.
Zostalo to bez ohlasu,“ napísal
čitateľ Jozef Dugovič.
Podľa magistrátu k druhotnému
poškodeniu chodníka mohlo
dôjsť i v dôsledku parkujúcich
áut na opravovanej časti obrub-
níka. Je zaujímavé, že mesto s

tým vopred nepočítalo, hoci
ulica nie je a ani nebola pešou
zónou. 
Navyše po vybudovaní cyklis-
tického chodníka sa parkovanie
obmedzilo. Dodatočne je ťažké
určiť, do akej miery sa na
poškodení chodníka podieľalo
parkovanie vozidiel. 
Magistrát však tvrdí, že autá na

opravenej dlažbe parkovali aj
napriek zákazu, ktorý bol jasne
viditeľný. Katarína Kohútiková
z magistrátu uviedla, že mesto
stavebnú spoločnosť obozná-
milo s poškodeniami a spoloč-
ne sa dohodli na druhej, obyva-
telia veria, že už poslednej,
oprave. Daniela Mihoková

Foto: Jozef Dugovič

Banskobystrická ulica má opravený 
a hneď aj zase zničený chodník

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Aj napriek zlému počasiu 
zavítali v sobotu do par-
ku na Račianskom mýte a 
na Kramáre stovky Novo-
mešťanov. Prišli si spolu 
po 50 tisíc cibuliek tulipá-
nov, ktoré na jar rozkvitnú 
v novomestských záhrad-
kách, predzáhradkách či 
v záhonoch pred bytovka-
mi. Iniciátorom obnovenej 
tradície je starosta Nového 
Mesta Rudolf Kusý. 
Bratislava bola v minulosti 
známa tulipánovými záhon-
mi, v deväťdesiatych rokoch 
tulipánové záhony postupne 
zmizli. Preto sa rozhodol na 
túto tradíciu v Novom Meste 
nadviazať. „Začali sme s tým 
pred piatimi rokmi. Cibuľky 
tulipánov sú mojím osob-
ným darom Novomešťanom 
z platu poslanca v Bratislav-
skom samosprávnom kraji 
tak, ako v lete letničky,“ 
vraví starosta Nového Mesta 

Rudolf Kusý. Na tento účel 
pred časom zriadil komunit-
ný fond, ktorého základom 
je jeho príjem z funkcie po-
slanca samosprávneho kraja. 
Fond slúži na podporu a roz-
voj Nového Mesta a na zvy-
šovanie kvality života jeho 
obyvateľov.
Starosta Kusý zdôrazňuje, že 
sadenie kvetov mestskú časť 
nielen skrášľuje a robí ju fa-
rebnejšou, ale zároveň je spô-
sobom, ako zapojiť ľudí do 
zveľaďovania svojho okolia.  

„Ak chceme, aby naše štvr-
te boli bezpečné, aby v nich 
fungovali ľudia ako komuni-
ta a neslúžili len na prespá-
vanie, potrebujeme vyvolať 
záujem ľudí o svoje okolie,“ 
zdôrazňuje starosta Kusý. 
Zdá sa, že niektorí Novo-
mešťania už tradíciu prijali 
za svoju. „Aj so susedami 
sa snažíme nevynechať ani 
jeden rok, keď sa rozdáva-
jú cibuľky, za ten čas nám 
okolo domu vyrástol utešený 
záhon,“ vraví pani Mária. 

Starosta Kusý rozdal v Novom Meste 
50 tisíc tulipánových cibuliek
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STARÉ MESTO
„Na jar budúceho roka za-
čne Šafárikovo námestie 
meniť svoju tvár. Budúca 
podoba parku vychádza zo 
želaní občanov, ktorí si ho 
predstavujú ako oddychovú 
a sčasti aj kultúrnu zónu. 
Väčšina zdôrazňovala aj 
potrebu zachovania a do-
plnenia zelene,“ informo-
vala nás hovorkyňa Staré-
ho Mesta Nora Gubková. 
„V tomto duchu je sfinali-
zovaný aj návrh.“ 
Detaily o počtoch lavičiek 
či svetelných telesách, ktoré 
by boli umiestnené aj v ko-
runách stromov, budú známe 
až po predložení realizačné-
ho projektu. Ten slovensko-
-francúzska firma združenie 
f&b cc / b.hrbáň robí v týchto 
dňoch. Už teraz je však isté, 
že sa zväčšia zelené plochy 
zo súčasných 56 percent na 
62 a asfaltové povrchy by sa 
mali zredukovať z dnešných 
44 percent na 8.
Veľká pozornosť sa venovala 
logike chodníkov, teda, aby 
vznikli tak, ako sú ľudia zvyk-

nutí chodiť. Priestor medzi 
dvoma fontánami sa prepojí 
– jednak novým stromoradím 
a jednak tým, že v priestore, 
ktorý kedysi slúžil ako auto-
busové zastávky, budú trhové 
stánky na príležitostné komu-
nitné trhy, ale aj rozoberateľ-
né pódium pre potreby kultúr-
nych podujatí. Zaparkované 
autá na týchto miestach sa tak 
stanú minulosťou.
Šafko oživia aj nové čas-
ti - ihrisko aj s prvkami na 
cvičenie pre deti a dospelých 
v priestore pri policajnej sta-
nici a taktiež dve petangové 
ihriská. Tento priestor by však 

zároveň mohol slúžiť aj na 
predstavenia letného kina. Za 
fontánou Poézia by zas mal 
pribudnúť sezónny pavilón, 
ktorý by s výnimkou zimy slú-
žil ako posedenie pri káve ako 
cyklodielnička či iné drobné 
aktivity. Tvorcovia rátajú aj s 
tým, že by sa tu mohli inštalo-
vať tiež výstavy obrazov. 
Šafárikovo námestie by sa 
tak priblížilo k vízii prepojiť 
ho s Fajnorovým nábrežím, 
Umeleckou besedou a Jaku-
bovým námestím a vytvoriť 
z tohto priestoru umelecké 
centrum mesta. (in)
 Vizualizácie: Staré Mesto
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Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

Dúbravka 
si naplánovala 
promenádu
DÚBRAVKA
Zničené lavičky, rozbité hra-
cie a oddychové prvky, pust-
núce plastiky od čias výstav-
by sídliska. Tak dnes vyzerá
najdlhšia dúbravská pešia
zóna, ktorá vedie od AB Res-
taurant na Ulici M. Sch.
Trnavského smerom dole k
Domu služieb.
Roky bola zanedbávaná a ne-
upravovaná, autá tu  často igno-
rujú zákazy a prechádzajú po
chodníkoch i po tráve. To všet-
ko sa rozhodlo zmeniť vedenie
mestskej časti. Plánuje ulicu
obnoviť a vytvoriť oddychovú
zážitkovú promenádu Dúbravky.
„Vítané sú podnety obyvateľov,

pripomienky, kreatívne návrhy,
zapojiť sa môžu všetci Dúbrav-
čania aj neziskovky,“ pozýva
starosta Martin Zaťovič. Súčas-
ťou pešej zóny bude aj nový
vizuálny štýl mestskej časti,
ktorý Dúbravku predstavuje ako
čerešničku Bratislavy. (lm)

STARÉ MESTO
Ešte začiatkom leta vznikol na
staromestskej Satinského ulici,
ktorá spája Cintorínsku s
Dunajskou, drôtený plot s uza-
mykateľnou bránkou. Obyva-
telia bytovky tým dokončili svoj
boj s ostatnými Bratislavčanmi,
ktorí si ulicou skracovali cestu.
Cestu najskôr zatarasili smetiak-
mi, neskôr dopravnými kužeľmi,
nakoniec prišiel na rad plot s
bránkou. „Keď sme tu kupovali
byty, nevedeli sme, že ulica bude
priechodná. Teraz tu máme veľa
ľudí, navyše si musíme dávať
pozor, keď autami vychádzame z
garáže,“ tvrdili obyvatelia domu.
Bezprostredne po osadení plota
sa magistrát aj mestská časť vyja-
drili, že situáciu preskúmajú a
následne ju budú riešiť. Po šty-
roch mesiacoch Bratislavské no-
viny zisťovali, ako vyzerá aktuál-
ny stav. Už na prvý pohľad je
však všetko po starom, plot stojí a
chodci sa na ulicu nedostanú. 
Čo sa týka mestskej časti Staré
Mesto, reagovala hovorkyňa
Nora Gubková: „Tunajší úrad
nevydal vo veci plota naprieč
Satinského ulicou nijaké stavebné
povolenie ani oznámenie k ohlá-
seniu drobnej stavby. Úrad vyzval
stavebníkov plota, aby predložili
doklady o tom, že predložený
návrh drobnej stavby rozdeľujú-
cej ulicu je v súlade s regulatívmi
záväznej územnoplánovacej do-

kumentácie Územného plánu zó-
ny Dunajská. Vlastníkmi po-
zemku pod časťou „možnej“
verejnej komunikácie Satinského
ulice sú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov polyfunkčnej
budovy na Dunajskej 15, rovnako
aj stavby komunikácie, vjazdu do
garáže budovy na tomto pozem-
ku. Stavba bola povolená v roku
1998 a v tom čase stavebník
musel preukázať právo k pozem-
ku, ktoré ho oprávnilo zhotoviť
stavbu.“
Stanovisko magistrátu poskytla
Ivana Skokanová: „Ide o účelovú
komunikáciu (nezaradenú), ktorú 
vybudoval investor priľahlej
nehnuteľnosti. Magistrát uvedenú

komunikáciu nespravuje a nevy-
konáva na nej ani žiadnu údržbu,
keďže nie je v našom majetku.
Pravdepodobne sa o ňu stará
správca priľahlej nehnuteľnosti -
prípadne investor stavby. Na to,
aby sme mohli  ulicu prevziať do
správy, je potrebné, aby o to sta-
vebník požiadal. Zatiaľ sa tak
nestalo - na magistráte v súčas-
nosti nie je evidovaná žiadna žia-
dosť investora o bezodplatné odo-
vzdanie novovybudovanej komu-
nikácie medzi Cintorínskou a Du-
najskou ulicou do majetku hlav-
ného mesta SR Bratislavy, bez
toho ju mesto do správy prevziať
nemôže.“ (db)

Foto: Juraj Mladý

Satinského ulica je uzavretá, mesto
ani mestská časť ju riešiť nemôžu

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“

#LEPŠIAŠTVRŤ

Na novom Šafku bude letné kino,  
ale aj osvetlenie v korunách stromov 

Kde ešte budú 
Vianočné trhy
DÚBRAVKA
„Mestská časť plánuje via-
nočné trhy od 15. do 17. de-
cembra. Súčasťou trhov bude 
každé popoludnie pravidelný 
kultúrny program, približne 
od 15h do 20h, prezradila 
hovorkyňa mestskej časti L. 
Marcinatová.
KARLOVA VES
„Vianočné trhy budú v so-
botu 10. decembra. V Karlo-
veskom centre kultúry (KCK) 
a v jeho okolí nájdu Karlo-
vešťania tradičné vianočné 
občerstvenie, ale aj lokálnych 
výrobcov, ktorí  predstavia 
svoje produkty a výrobky. 
Napoludnie sa začne kultúr-
ny program vo veľkej sále 
KCK,“ informoval hovorca 
mestskej časti B. Heldes.
NOVÉ MESTO
„Vianočné trhy bude orga-
nizovať obchodné centrum 
Polus,“ informoval hovorca 
mestskej časti M. Tettinger.
RAČA
„Mestská časť organizuje via-
nočné trhy 2. - 4. decembra na 
parkovisku pred Nemeckým 
kultúrnym domom, Barónka 
3. Okrem stánkového predaja 
bude na pódiu kultúrny pro-
gram,“ informovala vedúca 
oddelenia kultúry a športu T. 
Ratkovská.
PETRŽALKA
Vianočný program na Ná-
mestí republiky, kde bude 
návštevníkom k dispozícii 
dvanásť stánkov s občerst-
vením, sa začne 2. decembra 
príchodom Mikuláša na koči, 
ďalšie dni sa predstavia rôz-
ne divadlá, speváci, umelec-
ké školy, folklórne súbory.  
Vianočné trhy potrvajú do  
20. decembra. 
RUŽINOV
„Vianočné trhy budú v Parku 
Andreja Hlinku počas posled-
ného adventného víkendu od 
14h do 20h. Pôjde o vianoč-
né farmárske trhy doplnené 
krátkym kultúrnym progra-
mom. O 16h v Parku Andreja 
Hlinku symbolicky zapália 
poslednú adventnú sviecu,“ 
prezradila hovorkyňa mests-
kej časti M.Šebová.  (db)

Prvý ultrazvuk 
s robotickým 
ramenom 
BRATISLAVA
Pre pacientky a pacientov 
z celého Slovenska začína 
Onkologický ústav sv. Alž-
bety v Bratislave ako prvé 
tuzemské zdravotnícke za-
riadenie využívať špičko-
vý ultrazvukový prístroj 
s robotickým ramenom, 
ktorý diagnostikuje najmä 
ochorenia prsníkov, a to bez 
akéhokoľvek radiačného za-
ťaženia. 
Automatizovaný skener prs-
níkov umožňuje vytvárať 
trojrozmerné obrazy prsní-
kového tkaniva, čo spresňuje 
diagnostiku. „Prístroj Acuson 
S2000 Touch Control 3D HD 
ABVS má osobitne veľký 
prínos pre diagnostiku prs-
níka u žien s vysokou denzi-
tou prsnej žľazy, ktorá môže 
byť z hľadiska mamografie 
problematicky priehľadná. 
Aj z týchto dôvodov sme 
prístroj umiestnili v sused-
stve ďalšieho moderného 
zariadenia  - plne digitálneho 
mamografu Hologic Diensi-
ons a vytvorili tak zároveň 
efektívne a veľmi funkčné 
mamodiagnostické pracovis-
ko pre prevenciu a diagnos-
tiku ochorení prsníka,“ vy-
svetľuje doc. et doc. MUDr. 
Viera Lehotská, PhD., pred-
nostka II. Rádiologickej kli-
niky Onkologického ústavu 
sv. Alžbety a LFUK. 
Prístroj sa dá využiť naprí-
klad aj pri bežnej diagnosti-
ke dutiny brušnej, ciev alebo 
štítnej žľazy. Dostupný bude 
poistencom všetkých troch 
zdravotných poisťovní z ce-
lého Slovenska pri zachovaní 
bežného postupu.  (brn)

V priestore bývalých zastávok by mohli byť trhy.
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Treba riešiť 
nielen svetlo, 
ale  aj stromy
LIST ČITATEĽA
Čo sa týka obratiska na 
Jungmannovej, rád by som 
ešte upozornil na tri veci:
Prvá sa týka chodníkov - 
z konečnej zastávky vedú 
do Petržalky dva chodníky, 
osvetlenie sa teda týka oboch 
chodníkov. Druhá vec - na 
chodníku od konečnej sme-
rom k pontónovému mostíku 
už dvakrát ohrozili chodcov 
zlomené konáre z priľahlého 
mohutného topoľa, ich dĺž-
ka bola približne tri až päť 
metrov, priemer asi 15 až 20 
centimetrov. Kto bude zodpo-
vedný, ak sa niečo stane? Po-
sledná vec, na chodníku k no-
vostavbe potravín bol strom 
počas výstavby chránený ob-
ložením. Strom však napriek 
tomu vyschol. Dúfam, že ho 
ešte teraz v jeseni nahradí 
nejaký nový stromček..
 P. Honíšek, Petržalka

Cyklotrasa 
na nábreží 
je úžasná
LIST ČITATEĽA
Jagavým príkladom úspeš-
nej mestskej politiky je nád-
herná cyklotrasa na nábre-
ží Dunaja, medzi Mostom 
SNP a Mostom Lafranconi.
Všetka česť, išlo o mimoriad-
ne zložitý proces: na niekoľko 
desiatok rokov starý, rozbitý 
a hrboľatý promenádny chod-
ník z čias hlbokého sociali-
zmu moderní „budovatelia“ 
umne namaľovali biele čiary. 
Keďže čiary boli namaľova-
né doprostred chodníka, po-
darilo sa úspešne obmedziť 
chodcov, ktorí promenádu 
kedysi hojne navštevovali. 
Deti sa už nemôžu hrať a be-
hať medzi lavičkami na jednej 
strane promenády a múrikom 
pri rieke na strane druhej; ak 
ich nedržíte za ruku, sfašíru-
je vám ich cyklista. Pre deti 
a ich bezpečnosť preto dôraz-
ne odporúčame, rovnako ako 
pre psov, obojky a krátke 
vôdzky; údajne sa už uvažuje 
aj o zriadení ich požičovne. 
Aj väčšie skupinky prome-
nádujúcich sa chodcov či už 
priateľov, známych alebo 
nebodaj celých rodín, ktoré 
najmä cez víkendy v druž-
nom rozhovore trávili čas na 
týchto miestach, sa podari-
lo úspešne eliminovať. Ak 
sem predsa len zablúdia, sú 
nútení ísť v úzkom, pre nich 
vymedzenom páse pekne za 
sebou, čo výrazne znižuje 
hladinu hluku v meste, keďže 
sa zbytočne medzi sebou ne-
rozprávajú. Turistom, najmä 
dôchodcom z  výletných lodí, 
často unaveným, sa vďaka 
náhlej dávke adrenalínu vra-
cia stratená mladosť a vitali-
ta, keď prekvapení uskakujú 
pred rútiacimi sa cyklistami. 
Šepká sa, že kvôli bezpeč-
nosti bude pohyb chodcov 
na promenáde čoskoro  
úplne vylúčený. Chodcom 
odporúčame čelenku so spät-
ným zrkadlom, aby pri zmene 
smeru chôdze neohrozili pre-
tekárov na dvoch kolesách. 
 Jozef Somogyi, Bratislava 

Zákazník je pán

V meštianskom dome na 
Ventúrskej ulici po Due 
Amici a Ristorante Italiano 
CAPRI otvorili pred troma 
rokmi ďalšiu reštauráciu 
s talianskou kuchyňou, kto-
rá je talianska v tom pra-
vom slova zmysle. Vlastnia 
a prevádzkujú ju totiž Ta-
liani, ktorí taliansku kuchy-
ňu poznajú a nemusia sa na 
ňu hrať. Navštívili sme pre-
to TAVERNA DI ASSISI.
Táto maličká reštaurácia má 
svoju autentickú atmosféru. 
Presvedčili sme sa o tom aj pri 
našej návšteve, keď taliančina 
neznela len z úst personálu, 
ale aj od jedálenských stolov 
navôkol. Ako v správnej ta- 
lianskej reštaurácii je tu vždy 
majiteľ alebo niekto z rodiny.
Interiér je zariadený jedno-
ducho, biele drevené stoličky 
a stoly s bielymi obrusmi. 
Na stenách drevené poličky 
s fľašami vín, koreničkami 
a mlynčekmi, doplnené ob-
rázkami a fotografiami z Ta-
lianska. V ponuke predjedlá, 
cestoviny, polievky, hlavné 
jedlá, pizza.
Na úvod treba povedať, že 
cenovo je Taverna di Assisi 

trochu vyššie ako iné brati-
slavské reštaurácie, ale je to 
na úrovni podobných podni-
kov v Taliansku. Vyššie ceny 
súvisia aj s vyššou kvalitou, 
čerstvé suroviny a každé jed-
lo pripravované na želanie 
zákazníka. Aj preto obed či 
večera v tejto staromestskej 
reštaurácii trvá o niečo dlhšie, 
ako sme zvyknutí v iných bra-
tislavských reštauráciách. De-
väť predjedál stojí od 8,50 do 
13,50 €, pätnásť druhov ces-
tovín od 7,50 do 14,50 €, tri 
polievky od 4,00 do 10,00 €, 
osem hlavných jedál od 11,00 
do 28,50 € a devätnásť druhov 
pizze od 6,50 do 12,50 €.
Z polievok sme si dali kurací 
vývar s rezancami, kúskami 
mäsa a mrkvy (4,00 €), ktorý 
bol v porovnaní so sloven-
ským vývarom trochu slabší, 
ocenili sme však, že bol sole-
ný a korenený len veľmi mier- 
ne. Paradajková polievka 
(5,00 €) však nemala chybu 
–bola vynikajúca. Z cestovín 
sme si dali Bucatini Amatri-
ciana (9,50 €) s paradajkovou 
omáčkou, slaninkou a sy-

rom Pecorino. Boli rovnako 
vynikajúce. Pri cestovinách 
si treba vypýtať papierový 
podbradník alebo použiť pa-
pierovú servítku, nie je to 
žiadna hanba, najmä, ak ste 
sviatočne oblečený, Taliani 
sú na to zvyknutí.
Z hlavných jedál, medzi ktorými 
sú špeciality z mäsa a rýb, sme 
si dali Plátky teľacieho mäsa na 
citróne (13,50 €), ktoré tu však 
za rovnakú cenu ponúkajú aj 
na víne alebo na peste z rukoly 
alebo na dubákoch. K tomu sme 
ochutnali ako prílohu špenát 
s parmezánom (4,00 €).
Návšteva Taverna di Assisi 
nás veľmi milo prekvapila. 
To, že medzi pravidelných zá-
kazníkov patrí aj bratislavská 
komunita Talianov je dôka-
zom, že sa tu cítia ako doma. 
A Bratislavčania sa tu tiež 
môžu, pochopiteľne, cítiť ako 
v pravej talianskej reštaurácii. 
Veď takou nepochybne aj je.
Naše 
hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Útratu za 
konzumáciu si redakcia pla-
tila sama.
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

Bratislava tento
rok opraví 
50 km ciest
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje v
opravách ciest. Okrem cest-
ných komunikácií opravuje aj
zastávky mestskej hromadnej
dopravy a chodníky, všetky
opravy by mali byť ukončené
do konca októbra. 
V prvom polroku sa podarilo
opraviť približne 37 km ciest, do
konca roka to bude ďalších 13
km. Spolu mesto opraví 5 km
chodníkov, vrátane 70 bezbarié-
rových úprav nájazdov na chod-
níky pri priechodoch pre chod-
cov a 10 ník na zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy. 
Do konca roka 2016 opravia
niektoré úseky ciest (niektoré z
nich sú už opravené, ďalšie sa
opravujú): Americké námestie,
Brnianska, Kollárovo námestie,
Podunajská, Rádiová, Kazanská,
Dvojkrížna, Hradská, Tomášiko-
va, Jeséniova, Vajnorská, Kad-
nárova, Saratovská, Karloveská,
Námestie 6. apríla, Vrančovičo-
va, Kremeľská, Panónska, Paj-
štúnska, Romanova-Jiráskova. 
Opravené budú aj chodníky na
uliciach: Matúšova, Dopravná,
Vlárska, Kukučínova, Tomáši-
kova, Vajnorská, Kuklovská,
Podháj, Vrančovičova, Jirásko-
va, Smolenická, Šintavská,
Kutlíkova a Lietavská. 
Opravy zastávok mestskej hro-
madnej dopravy sa týkajú zastá-
vok na uliciach: Brnianska,
Nábrežie armádneho generála L.
Svobodu, Landererova, Trnav-
ská, Stromová, Rybničná a Jan-
tárová cesta. (is)

O hroboch rozhodujú primátor,
vlastník cintorína a pamiatkari
STARÉ MESTO
Ondrejský cintorín patrí v
meste k najstarším, najna-
vštevovanejším a najznámej-
ším. Vznikol už v 18. storočí a
v polovici sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia sa po-
stupne prekvalifikoval na
mestský park. „Ondrejský
cintorín je park a údajne by sa
tam nemalo pochovávať.
Výnimku udelili len v prípa-
doch Júliusa Satinského a Igná-
ca Lamara. Nedávno som tam
však objavil nové hroby,  v kto-
rých sú pochovaní Mikuláš
Klimžák, Ján Kalina, Ján Mel-
kovič a iní. Ako to teda s cinto-
rínom je, môže sa tam pocho-
vávať alebo nie?“ zaujíma sa
čitateľ.
Hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová vysvetľuje:„Hlavné

mesto môže rozhodnúť o pride-
lení vyhradeného hrobového
miesta na vybraných bratislav-
ských pohrebiskách v oddele-
niach vyhradených pre vý-
znamné osobnosti v prípade, že
žiadosť spĺňa Zásady pochová-
vania na bratislavských pohre-
biskách v oddeleniach vyhra-
dených pre významné osobnos-
ti. Zásady pochovávania na
bratislavských pohrebiskách v
oddeleniach vyhradených pre
významné osobnosti sú inter-
ným dokumentom primátora
hlavného mesta, v ktorého prá-
vomoci je rozhodnúť o pridele-
ní vyhradeného miesta. Doku-
ment je v platnosti od 1. januá-
ra 2012. Definuje významnú
osobu ako človeka, ktorý sa
významným spôsobom pričinil
o rozvoj Slovenskej republiky

alebo hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
Podľa magistrátu tzv. výnimky
môžu byť udeľované osobnos-
tiam kultúrneho, umeleckého a
politického života a ďalším,
ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj Slovenskej
republiky alebo hlavného mes-
ta Slovenskej republiky Bratis-
lavy.
„Vo všeobecnosti výnimku
musí schváliť vlastník cintorí-
na a stanovisko pri niektorých
pohrebiskách musí poskytnúť
aj Krajský pamiatkový úrad. V
prípade Ondrejského cintorína
je vlastníkom Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Bratislava -
Blumentál a stanovisko musí
poskytnúť aj Krajský pamiat-
kový úrad,“ dodala Ivana Sko-
kanová. (db)

Parkovanie na Kramároch je už
roky doslova katastrofálne. Nielen
Bratislavčania, ale aj vodiči z celé-
ho Slovenska zúfalo blúdia najmä
v okolí nemocníc. Autá následne
parkujú v bočných uličkách, čím
komplikujú život najmä miestnym
obyvateľom. Riešením týchto pro-
blémov by bolo vybudovanie par-
kovacích miest.
Miesto toho sa vedľa nemocnice, na
rohu Vlárskej a Limbovej, roky pripra-
vovala nová výstavba. Vlastníci
pozemku mali v minulosti naplánova-
né na ňom postaviť ďalšie kancelárie,
prípadne šesťdesiat nových bytov.
Nakoniec je všetko inak. 
„Všetkým potenciálnym investorom
sme trpezlivo opakovali to isté: Urob-

te niečo pre Kramárčanov. Táto loka-
lita zúfalo potrebuje parkovacie mies-
ta,“ spomína na rokovania s bývalými
vlastníkmi pozemku starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Situácia sa zme-
nila po príchode nového vlastníka
pozemku.

Nový investor na stretnutí s vede-
ním Nového Mesta ukázal jednodu-
chú štúdiu parkovacieho domu.
„Parkovací dom poskytne 79 štan-
dardných parkovacích miest. Bude
mať jedno podzemné a dve nadzem-
né podlažia, dobudujeme chodník
pre peších, doplníme parkovú
výsadba na zelených plochách,“
uviedol zástupca investora Boris
Deglovič. Starosta Rudolf Kusý
upozorňuje, že projekt garážového
domu je v súlade s územným plá-
nom hlavného mesta.
Investor predpokladá, že stavebné
práce by sa mohli začať na jar 2017,
nové parkovacie miesta na Kramá-
roch pribudnú za rok od začatia
výstavby. �

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta
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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)
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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)

Rodičia, ktorí sa posledné 
týždne pred Vianocami vy-
rútia do obchodov, si musia 
dávať pozor, aby svojim 
deťom nekúpili aj hračky, 
ktoré môžu byť pre ich po-
tomkov nebezpečné. Pra-
covníci Slovenskej obchod-
nej inšpekcie (SOI) také 
nedávno objavili.
SOI napríklad zistila v ponu-
ke výrobok, ktorý predstavuje 
riziko ohrozenia zdravia a je 
preto výrobkom nebezpeč-
ným. Ide o hračku Látková bá-
bika s náhrdelníkom z Číny. 
Hračka je vyhotovená ako 
textilná s prísavkou upevne-
nou na hornej časti hlavy a jej 
výplň je z mäkkých vlákien. 
Okolo krku má pripevnený 
náhrdelník z korálikov a po 
oboch stranách hlavy sú upev-
nené koráliky znázorňujúce 
náušnice. V zadnej hornej čas-

ti tela je vo vnútri bábiky vlo-
žené elektronické zariadenie, 
ktoré pri stlačení vydáva zvuk 
- spieva. V prípade tejto hrač-
ky však deťom hrozí riziko za-
dusenia. Počas skúšky v ťahu 
sa totiž z hračky oddelili ko-
ráliky - náušnice, ktoré úplne 
zapadli do valca na malé časti. 
Pri ďalšej skúške sa roztrhol 
aj náhrdelník, pričom osem 
korálikov z pätnástich sa vy-
vlieklo z nite a všetky korá-
liky úplne zapadli do valca 
na malé časti. Berúc preto do 
úvahy bežné správanie ma-
lých detí - časté vkladanie rôz-
nych prednetov do úst - pred-
stavuje hračka veľké riziko. 
Druhou nebezpečnou hračkou 
je hrkálka s rolničkou Lopta 
N, takisto z Číny. Plastová 
hrkálka s rolničkou je zabale-

ná v sieťke, vo vnútri guľatej 
časti sa nachádza rolnička, 
ktorá pri zahrkaní hrkálkou 
vydáva hrkotavý zvuk. Aj tu 
platí nebezpečenstvo ako pri 
predchádzajúcej hračke - ri-
ziko zadusenia. Pri skúške 
nárazom totiž puzdro hrkálky 
prasklo, rozbilo sa v dvoch 
lepených častiach a vypadla 
z nich rolnička, ktorá zapadla 
do valca na malé časti. Hrkál-
ka tým nespĺňa požiadavku na 
veľkosť a tvar hračiek urče-
ných pre malé deti, ktoré ne-
vedia sedieť bez opory.
Slovenská obchodná inšpek-
cia v oboch prípadoch od-
porúča spotrebiteľom, ktorí 
si tieto hračky kúpili, hračku 
vrátiť a žiadať späť peniaze.
 Marián Brezňanský

Z právoplatných 
rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej  inšpekcie

Keď hračky pod stromčekom nepotešia

Taverna di Assisi je skutočne talianska
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Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

Od stredy 16. novembra do utorka 22. novembra 2016
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VIANOČNÝ LED
STROMČEK
180 LED žiaroviek, 
kovový stojan
720 vetvičiek, 
210 cm

BANBAO MEGA 
STAVEBNICA-SADA 
pasuje k všetkým stavebniciam takmer 
všetkých známych značiek, výber 
z požiarnej stanice, policajnej stanice 
alebo vysnívaná vila

MINI
DISKO GUĽA
rôzne varianty

VIANOČNÉ LED
OSVETLENIE
teplá biela 
alebo rôznofarebná
100 žiaroviek

DÁMSKY
SVETER
čierny alebo 
navy pruhovany
52% polyester/
25% akryl/
23% polyamid
veľkosti S-XL

HRAČKY
NA VÝBER
Welly Nex model auta, Monzoo na šnúrke 
Monster, Paw Patrol peňaženka, 
Paw Patrol čajový servis alebo 
jedálenská súprava

NABÍJAČKA
AUTOBATÉRIE
s mikroprocesorom, svorky s očkami
jednoduché nabíjanie v 5 krokoch
6/12V
0.55/1A

VIANOČNÉ
ČOKOLÁDY
rôzne druhy
o.i. vianočný hrnček s lyžičkou 
a čokoládou 85 g
(1 kg = 19.88)

XXL PRIADZA 
NA PLETENIE
rôzne farby
250 m, 425 g
100% akryl

MEDISANA
ELEKTRICKÁ DEKA
150x80 cm

DÁMSKA ČIAPKA 
ALEBO ŠÁL
rôzne farby
100% polyester

VIANOČNÁ DEDINA
S HUDBOU 
a LED osvetlenie
vrátane kolotoča
rôzne druhy
19x18x20 cm

TOALETNÝ STOLÍK
SO STOLIČKOU
s doplnkami

NIVEA
SPRCHOVÝ GÉL
rôzne druhy
250 ml
(1 l = 5.76)

DISNEY
PUZZLE
rôzne drhy
24, 50 alebo 100 
dielikov

PRÚTENÝ
KÔŠ
rôzne farby
38x26x18 cm

45x30x20 cm

2.49

DETSKÉ
DOMÁCE OBLEČENIE
Mimoni, Spiderman alebo Frozen
fl ís, 100% polyester 
veľkosti 92-122

GLORIA VANDERBILT
TOALETNÁ VODA
(1 l = 69.50)

3495895

169

12952995

378

995

198

239

1249

229

1 44

499

399

995

229 189

695
100 ML

ZVIERACIE
PAPUČE
veľkosti 27-34

3.99

VNÚTORNÉ AJ 
VONKAJŠIE POUŽITIE

MAROUSSIA
TOALETNÁ VODA
Slava Zaïtsev
100 ml
(1 l = 79.50)

7.95

GUESS
TOALETNÁ VODA
Seductive
75 ml
(1 l = 199.33)

14.95



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

22/2016 6

Zápis  
nehnuteľnosti 
do katastra II.
V poslednom článku sme 
sa venovali náležitostiam 
zmluvy ako právnej skutoč-
nosti, na podklade ktorej 
dochádza k zápisu vlastníc-
keho práva do katastra neh-
nuteľností. V dnešnom člán-
ku nadviažeme výkladom 
o priebehu katastrálneho 
konania. 
Práva k nehnuteľnostiam vy-
plývajúce zo zmlúv sa do ka-
tastra zapisujú vkladom, po-
kiaľ zákon neustanovuje inak. 
Vkladom sa rozumie úkon 
okresného úradu, na základe 
ktorého vzniká, mení sa alebo 
zaniká právo k nehnuteľnos-
tiam. Príslušným na konanie 
je okresný úrad, v obvode 
ktorého sa nehnuteľnosť na-
chádza. Účastníkom konania 
o povolení vkladu je účastník 
právneho úkonu, na ktorého 
základe má vzniknúť, zme-
niť sa alebo zaniknúť právo 
k nehnuteľnosti. Konanie sa 
začína na návrh účastníka 
konania, správny poplatok 
predstavuje 66 eur. Návrh 
na vklad sa podáva písomne 
a musí obsahovať meno, 
priezvisko a miesto trvalého 
pobytu účastníka, označenie 
okresného úradu, ktorému je 
návrh adresovaný a označenie 
právneho úkonu. Ako príloha 
sa k návrhu prikladá zmluva 
v dvoch vyhotoveniach, geo-
metrický plán, ak sa pozemok 
rozdeľuje alebo zlučuje alebo 
pri zriadení vecného bremena 
k pozemku, splnomocnenie, 
ak je účastník zastúpený. 
Okresný úrad rozhodne o ná-
vrhu na vklad do 30 dní odo 
dňa doručenia návrhu; ak 
zmluva o prevode nehnuteľ-
nosti bola vyhotovená vo for-
me notárskej zápisnice alebo 
bola autorizovaná advokátom, 
rozhodne do 20 dní alebo na-
pokon pri žiadosti o zrýchlené 
konanie do 15 dní.
 JUDr. Dionýz Stehlík
 JUDr. Pavel Jurek
 0917/822 723

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!
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SVÄTOKATARÍNSKA  
KOŠTOVKA 

24. – 25. 11. 2016
APPONYIHO PALÁC

BRATISLAVA

www.svatokatarinskevino.sk
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BRATISLAVA
V nových autobusoch, ktoré 
plánuje Dopravný podnik 
kúpiť na budúci rok, by ste 
mohli nájsť už aj USB na-
bíjacie zásuvky. 
Portál imhd.sk sa nedáv-
no pýtal ľudí, či by využili 
možnosť nabiť svoj mobil 
vo vozidle MHD. Zúčastni-
lo sa na nej 614 responden-
tov, 57 percent sa vyslovilo 
kladne, 38 percent záporne 
a 6 percent sa nevedelo roz-
hodnúť. Uvítali by to zrejme 
najmä tí, ktorí si kúpili sms 
lístok, ale mobil sa im vo 

vozidle vybil. V súčasnosti 
sms lístok nemôžu doložiť 
dodatočne, sú považovaní za 
čiernych pasažierov a musia 
zaplatiť pokutu. Keby mali 
k dispozícii USB nabíjaciu 
zásuvku, určite by ušetrili. 
Keďže však imhd.sk nie je 
oficiálny portál Dopravného 
podniku, pýtali sme sa na ak-
tuálnosť informácie Zenona 
Mikleho, vedúceho odboru 
marketingu Dopravného pod-
niku. „Áno, v prípade nákupu 
nových autobusov DPB, a.s. 
uvažuje aj s nabíjacími USB 
zásuvkami,“ potvrdil nám.  

DPB plánuje po schválení 
mestským zastupiteľstvom 
nakúpiť približne 30 autobu-
sov dĺžky 18 metrov, 28 au-
tobusov dĺžky 12 metrov, 24 
autobusov dĺžky 10,5 metra 
a asi šesť autobusov dĺžky do 
deviatich metrov. Podnik ich 
nákup chce zaplatiť prostred-
níctvom dlhodobého úveru 
vo výške 24 miliónov eur. 
Podľa jeho predstaviteľov je 
totiž súčasný technický stav 
autobusov nevyhovujúci, po 
plánovanej technickej život-
nosti je vraj celkom 73 auto-
busov. (ms, in, tasr)

Radšej by mali 
funkčné  
označovače
BRATISLAVA
Ľudia v diskusii na našej 
webovej stránke banoviny.sk 
však tvrdili, že skôr ako 
USB nabíjacie zásuvky, by 
privítali bezchybnosť ozna-
čovačov lístkov. 
Stáva sa im totiž, že ozna-
čovač nefunguje alebo je 
v ňom slabá farba a označe-
nie nie je vidno. Tu je pár 
rád, ako konať. „Pred vý-
jazdom MHD do premávky 
sa kontrolujú všetky vozi-
dlá, či fungujú označovače 
na cestovné lístky. Počas 
dňa môže nastať problém, 
odporúčame cestujúcim, 
aby použili najbližší ozna-
čovač a v prípade, že by ani 
ten nefungoval, to ihneď 
nahlásili vodičovi, ktorý sa 
skontaktuje s dispečingom,“ 
vysvetlila nám hovorkyňa 
dopravného podniku Adria-
na Volfová. Ak vám však 
označovač označí lístok 
nesprávne, prípadne slabou 
farbou, čo sa stáva, určite 
nepoužívajte ďalší ozna-
čovač. Lístok by sa stal po 
opätovnom označení ne-
platným. V takejto situácii 
treba ísť okamžite za vodi-
čom. „Ten zaznamená túto 
chybu vo svojom palubnom 
počítači a nahlási ju na 
dispečing DPB. Ak sa situ-
ácia dá vyriešiť reštartom 
systému, vozidlo pokračuje 
ďalej v premávke, v opač-
nom prípade je stiahnuté do 
vozovne a nahradené iným 
vozidlom. V prípade, ak 
v spoji vykonáva kontrolu 
revízor, treba túto skutoč-
nosť oznámiť jemu. Ten 
má povinnosť skontrolovať 
funkčnosť označovača opä-
tovným označením kontrol-
ného lístka.“ (ms, in, tasr)

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk

a aj na Facebooku  
www.facebook.com/banoviny

Nabíjali by ste si mobil v autobuse? 
Dopravný podnik chce USB zásuvky.
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www.kia.com

TEMPERAMENTNÁ
GT LINE SlovaKIAedícia

Kia Sportage v edícii GT Line SlovaKIA s pohonom 4x4
Teraz si môžete užiť športovú a zároveň štýlovú jazdu bez kompromisov v meste aj mimo neho.

Edícia GT Line SlovaKIA okrem iného obsahuje: 
Dizajnový balík GT Line, aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS), 
systém monitorovania dopravných značiek (SLIF), predné LED svetlomety do hmly, Bi-xenónové svetlomety
s funkciou natáčania do zákrut (AFLS), navigačný systém so 7” dotykovou obrazovkou, 19“ disky kolies z ľahkých 
zliatin, elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vyhrievané predné a zadné sedadlá s koženým poťahom, vyhrievaný 
volant, zatmavené sklá od B-stĺpika a sadu 19“ zimných pneumatík značky Yokohama v hodnote 900 €.

Kia Sportage 2015 sa stala víťazom v hodnotení
dlhodobých testov nad 100 000 km časopisu AUTO BILD.*

Autosalón a servisné centrum, Panónska cesta 30, Bratislava – Petržalka
slovakiaauto@slovakiaauto.sk  • www.slovakiaauto.sk

Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km, emisie CO2: 124-177 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km . *Zdroj: Auto Bild č.10 október 2016.

10.
výročie
SlovaKIA Auto
na Slovensku
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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 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 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

PETRŽALKA
Týždenne plaváreň v Petr-
žalke navštívi zhruba dva 
a pol tisíc ľudí a záujem ne-
ustále rastie. „V októbri sa 
oproti septembru návštev-
nosť zdvojnásobila,“ infor-
movala nás Silvia Vnenko-
vá z oddelenia komunikácie 
s verejnosťou.
Najsilnejším dňom je stále 
nedeľa a voľné dni vôbec. 
Napríklad 31. októbra, kedy 
mali deti prázdniny, prišlo do 
plavárne 555 návštevníkov. 
Oproti sobote chodí v ponde-
lok do plavárne asi o stovku 
návštevníkov menej. 
„Ráno prichádzajú do pla-
várne predovšetkým plavci, 
medzi ôsmou a deviatou ich 
striedajú seniori,“ hovorí 
Silvia Vnenková. „Tí si po-
chvaľujú najmä relaxačný ba-
zén s rôznymi vírivými pro-
gramami, ale mnohí z nich si 
idú aj zaplávať. No a potom 

je čas mamičiek a ich detí.  
Ak si chce ísť niekto vyslo-
vene zaplávať, ideálny čas 
je okolo obeda, respektíve 
zavčasu popoludní.“ Ich skú- 
senosti hovoria, že ľudia sa 
často zdržia v plavárni aj dlh-
šie a radšej si doplatia vstup-
né. Je teda zrejmé, že sa tam 
dobre cítia.
Vedenie plavárne stále vyzý-
va návštevníkov, aby im ad-
resovali návrhy a postrehy na 
zlepšenie chodu zariadenia. 
Niektoré z nich sa už v pla-
várni aj realizovali. „Naprí-
klad jedna z mamičiek upo-
zornila, že šmýkačka ústi do 
detského bazéna tak nešťast-
ne, že vytvára pomerne veľký 
priestor medzi jej vyústením 
a hladinou vody. Deti sa tam 
mohli skryť alebo sa tam 
hrať, čo mohlo byť pre ne 
nebezpečné. Šmýkačku teda 
posunuli tak, aby sa tento 
priestor zmenšil natoľko, že 

sa tam dieťa už sotva zmestí,“ 
hovorí Silvia Vnenková.
Najnovšie vyšlo vedenie 
plavárne v ústrety tým, ktorí 
chceli, aby boli sauny otvore-
né dlhšie aj počas víkendov. 
Doteraz boli otvorené od dva-
nástej, po novom si ich môžu 
návštevníci užiť v sobotu aj 
nedeľu už od desiatej.
Aktuálna je ešte jedna zmena. 
Nevyplynula síce z požiada-
viek, ale z prevádzky. „To-
bogan je v pracovných dňoch 
prístupný až od 14h do 22h, 
v nedeľu tak, ako doteraz – 
od desiatej do desiatej.“
Ak napokon aj vás zaujíma, 
kedy si na plavárni dáte aj 
malé občerstvenie, vedzte, že 
prevádzka ešte nemá vybave-
né všetky potrebné povole-
nia, takže nie je jasné, kedy 
by ju mohli otvoriť. „Nechce-
me dávať žiadny konkrétny 
termín,“ dodala Silvia Vnen-
ková. (in)

Ak si chcete dobre zaplávať, príďte 
okolo obeda alebo hneď popoludní

Mestskí  
policajti  
s majákmi 
BRATISLAVA
Mestská polícia v Bratisla-
ve má päť nových osobných 
vozidiel so svetelnou a zvu-
kovou signalizáciou. 
„K doterajším 27 vozid-
lám sa nám podarilo kúpiť 
päť s najmodernejším vy-
bavením, ktoré im umožní 
rýchlo a bezpečne presun 
k zásahu. Je to novinka a 
prvá várka. Majú detek-
ciu únavového syndrómu 
vodiča, možnosť rýchleho 
a dobrého prejazdu zakru-
tami, signalizáciu klzkého 
povrchu vozovky. Budú 
slúžiť na zvyšovanie kvality 
života v meste. Jedno stálo 
23.000 eur,“ uviedol primá-
tor Ivo Nesrovnal. 
Okrem ďalšej obmeny auto-
mobilového parku plánujú 
policajtom kúpiť elektrické 
kolobežky. Tiež prijímajú no-
vých policajtov. (tasr)
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BRATISLAVA
Bratislavský magistrát 
minulý týždeň sčítaval 
bezdomovcov, ktorí žijú v 
hlavnom meste. Desiatky 
dvojíc dobrovoľníkov oslo-
vovali ľudí prespávajúcich  
vonku, v neštandardných 
obydliach, v nocľahárňach 
či v iných príbytkoch. Med-
zi nimi bol aj Emil zo  stred-
ného Slovenska.
Emil má päťdesiatštyri a v 
Bratislave žije ako bezdomo-
vec osem rokov. „Rozviedol 
som sa, byt som nechal žene, 
auto deťom a zavrel som za 
sebou dvere. Do Bratislavy 
ma odviezol kamionista. Keď 
ma vyhodil pri Zlatých pie-
skoch, vravel som si, tu za-
čnem od začiatku. Nejako to 
nevyšlo,“ smeje sa a v rukách 
drží Osmijanka. 
„Pochádzam zo stredného 
Slovenska a v Bratislave som 
bol dovtedy asi päťkrát. Raz 
zo školy, raz na futbal, raz 

som sťahoval kamaráta a dva 
razy s frajerkou na výlet. Tro-
chu som ju teda poznal, mys-
lím Bratislavu, ale po dvoch 
dňoch som zistil, že je mi to 
nanič. Bezdomovci, ktorí tu 
už boli, mali rozdelené celé 
mesto. Kam som sa pohol, 
všade som niekomu zavadzal. 
Keď som išiel prehľadať kon-
tajnery, o desať minút ma 
zastavil iný bezdomovec, že 

je to jeho rajón. Keď som  
skúšal žobrať, prešlo päť 
minút a už mi ukazovali, aby 
som vypadol. Dokonca aj 
niektoré lavičky boli privát-
ne, takže som asi mesiac pre-
spával v lesíkoch pri Dunaji. 
Bolo teplo, vydržal som,“ 
spomína Emil.
Po pár mesiacoch sa v meste 
oťukal a pred zimou nadvia-
zal kontakty s inými bezdo-

movcami. „Bez toho by to 
nešlo. Sám by som bol stra-
tený. Takto mi pomohli a ja 
som zase pomohol im,“ tvr-
dí a uškŕňa sa. Čo bolo jeho 
pomocou, nechce hovoriť. 
„Načo, už je to zabudnuté!“
Na živobytie si zarábal rôz-
ne, niekedy žobral, niekedy 
našiel niečo pri kontajneroch, 
inokedy zase pomohol od-
pratať sneh, či preniesť sta-

Vyžobrané peniaze míňajú bratislavskí bezdomovci aj v kináchNemocnica za 
100 miliónov
LAMAČ
Spoločnosť Svet zdravia 
postaví na Boroch novú ne-
mocnicu. Začiatok výstavby 
sa plánuje na rok 2018, pa-
cientov má privítať v prvej 
polovici roka 2021.
Cieľom bude poskytovať sta-
rostlivosť pacientom z celého 
Slovenska. Nemocnica má 
slúžiť pacientom všetkých 
zdravotných poisťovní. Prá-
cu tu nájde približne 1200 
ľudí. Má mať 14 operačných 
sál, urgentný príjem, 36 jed-
nolôžkových izieb intenzív-
nej starostlivosti, pôrodnicu, 
perinatologické centrum či 
rodinne orientovanú jednotku 
intenzívnej starostlivosti pre 
novorodencov. Rovnako tu 
bude prvé komplexné centrum 
zamerané na liečbu mozgo-
vých príhod, traumacentrum i 
transplantačné centrum zame-
rané na príbuzenské transplan-
tácie. Všetky pacientske izby 
budú jednolôžkové.  (brn)

Bratislavskí bezdomovci patria ku koloritu centra mesta...
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Vyžobrané peniaze míňajú bratislavskí bezdomovci aj v kinách
rý nábytok. „Najlepšie bolo 
žobranie. Nahodiť utrápenú, 
nakloniť hlavu nabok, ob-
liecť si to najstaršie, čo som 
mal a bývalo aj päťdesiat-sto 
eur za deň. Neprepil som ich, 
občas som si kúpil akurát ne- 
jakú borovičku, ale aj tak sa 
rozkotúľali. Míňal som však 
aj na kultúru. Pozrel som sa, 
ktorý film je najdlhší, kúpil 
som si naň lístok a tri hodiny 
som v kine prespal. Bolo tam 
teplo, plyšové sedadlo, väč-
šinou som bol nebohý už pri 
titulkoch,“ smeje sa.
Spôsob obživy nezmenil ani 
v súčasnosti. „Dá sa z toho vy-
žiť, i keď milionárom asi ne-
budem... Dnes je nevýhodou, 
že aj bezdomovci chodia sluš-
ne oblečení. Dostávame za-
darmo oblečenie a keď potom 
pýtame od ľudí peniaze, tak 
sa čudujú. ´Na nohách máte 
adidasky, bundu Nike, čiapku 
Pumu a žobrete?´ čudujú sa. 
Nakoniec však hodia nejaké 

euro, najmä, keď stojíte pred 
poštou či nejakým obchod-
ným centrom. To sú však vy-
chytené flmiesta, tam sa každý 
nedostane,“ krúti hlavou Emil.
Sčítavanie bezdomovcov mu 
nevadí. „Tiež som zvedavý, 
koľko nás tu žije. Odhadujem 
na dve-tri tisícky. Viac nás 
býva v lete, menej v zime, 
ale práve vtedy my žobrajúci 
zarobíme viac. Raz bolo neja- 
kých mínus pätnásť a vtedy 
sa ľudia pri mne zastavovali 
ako diví. Každý ma ľutoval.“
Plány do budúcnosti si ne-
dáva. „Väčšinou ani neviem, 
aký je deň. Pre nás sú dôle-
žité obdobia. Leto, zima, 
Vianoce, v lete prídu turis-
ti, tí sú rozšafní, v zime nás  
každý viac ľutuje, Vianoce sú 
zlaté obdobie, ale vtedy je tu 
tlačenica, prídu bezdomovci 
zo všetkých kútov. Raz sa 
tu zastavil jeden z východu. 
Trochu požobral, vyzbieral 
asi sto eur, keď išiel domov, 

vravel, že s tým vydrží do 
MDŽ....“ Pred rozlúčkou 
sme sa spýtali ešte na Osmi-
janka. „Bol to môj obľúbený 
hrdina. Viac ako Vinetú aj 
Oldčetrhend. Beriem si ho 
na noc. Väčšinou nemôžem 
zaspať, tak si čítam.“ Kde je 
doma, nechce povedať: „V 
Petržalke, ale ulicu nepov- 
iem. Ešte by chceli, aby som 
platil nájomné,“ uškŕňa sa 
a prízvukuje: „Nebuďte na 
bezdomovcov zlí, nikdy ne- 
viete, ako skončíte. Aj ja mám 
teraz kamarátov, ktorí učili na 
vysokých školách, riadili fir-
my, žili vo vilách a vozili ich 
vlastní šoféri. A dnes niekedy 
nemajú ani na teplú polievku. 
Človek nikdy nevie...“
Do kompletných výsled-
kov sčítania zahrnú aj čiast-
kové sčítanie v nízkopra-
hových denných centrách  
a nocľahárňach. Prvé výsledky  
z prieskumu, najmä však po-
čet sčítaných ľudí, by mali byť 
známe koncom novembra. 
 Dušan Blaško
 Ilustračné foto: Matúš Husár
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

Bratislava tento
rok opraví 
50 km ciest
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje v
opravách ciest. Okrem cest-
ných komunikácií opravuje aj
zastávky mestskej hromadnej
dopravy a chodníky, všetky
opravy by mali byť ukončené
do konca októbra. 
V prvom polroku sa podarilo
opraviť približne 37 km ciest, do
konca roka to bude ďalších 13
km. Spolu mesto opraví 5 km
chodníkov, vrátane 70 bezbarié-
rových úprav nájazdov na chod-
níky pri priechodoch pre chod-
cov a 10 ník na zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy. 
Do konca roka 2016 opravia
niektoré úseky ciest (niektoré z
nich sú už opravené, ďalšie sa
opravujú): Americké námestie,
Brnianska, Kollárovo námestie,
Podunajská, Rádiová, Kazanská,
Dvojkrížna, Hradská, Tomášiko-
va, Jeséniova, Vajnorská, Kad-
nárova, Saratovská, Karloveská,
Námestie 6. apríla, Vrančovičo-
va, Kremeľská, Panónska, Paj-
štúnska, Romanova-Jiráskova. 
Opravené budú aj chodníky na
uliciach: Matúšova, Dopravná,
Vlárska, Kukučínova, Tomáši-
kova, Vajnorská, Kuklovská,
Podháj, Vrančovičova, Jirásko-
va, Smolenická, Šintavská,
Kutlíkova a Lietavská. 
Opravy zastávok mestskej hro-
madnej dopravy sa týkajú zastá-
vok na uliciach: Brnianska,
Nábrežie armádneho generála L.
Svobodu, Landererova, Trnav-
ská, Stromová, Rybničná a Jan-
tárová cesta. (is)

O hroboch rozhodujú primátor,
vlastník cintorína a pamiatkari
STARÉ MESTO
Ondrejský cintorín patrí v
meste k najstarším, najna-
vštevovanejším a najznámej-
ším. Vznikol už v 18. storočí a
v polovici sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia sa po-
stupne prekvalifikoval na
mestský park. „Ondrejský
cintorín je park a údajne by sa
tam nemalo pochovávať.
Výnimku udelili len v prípa-
doch Júliusa Satinského a Igná-
ca Lamara. Nedávno som tam
však objavil nové hroby,  v kto-
rých sú pochovaní Mikuláš
Klimžák, Ján Kalina, Ján Mel-
kovič a iní. Ako to teda s cinto-
rínom je, môže sa tam pocho-
vávať alebo nie?“ zaujíma sa
čitateľ.
Hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová vysvetľuje:„Hlavné

mesto môže rozhodnúť o pride-
lení vyhradeného hrobového
miesta na vybraných bratislav-
ských pohrebiskách v oddele-
niach vyhradených pre vý-
znamné osobnosti v prípade, že
žiadosť spĺňa Zásady pochová-
vania na bratislavských pohre-
biskách v oddeleniach vyhra-
dených pre významné osobnos-
ti. Zásady pochovávania na
bratislavských pohrebiskách v
oddeleniach vyhradených pre
významné osobnosti sú inter-
ným dokumentom primátora
hlavného mesta, v ktorého prá-
vomoci je rozhodnúť o pridele-
ní vyhradeného miesta. Doku-
ment je v platnosti od 1. januá-
ra 2012. Definuje významnú
osobu ako človeka, ktorý sa
významným spôsobom pričinil
o rozvoj Slovenskej republiky

alebo hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
Podľa magistrátu tzv. výnimky
môžu byť udeľované osobnos-
tiam kultúrneho, umeleckého a
politického života a ďalším,
ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj Slovenskej
republiky alebo hlavného mes-
ta Slovenskej republiky Bratis-
lavy.
„Vo všeobecnosti výnimku
musí schváliť vlastník cintorí-
na a stanovisko pri niektorých
pohrebiskách musí poskytnúť
aj Krajský pamiatkový úrad. V
prípade Ondrejského cintorína
je vlastníkom Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Bratislava -
Blumentál a stanovisko musí
poskytnúť aj Krajský pamiat-
kový úrad,“ dodala Ivana Sko-
kanová. (db)

Parkovanie na Kramároch je už
roky doslova katastrofálne. Nielen
Bratislavčania, ale aj vodiči z celé-
ho Slovenska zúfalo blúdia najmä
v okolí nemocníc. Autá následne
parkujú v bočných uličkách, čím
komplikujú život najmä miestnym
obyvateľom. Riešením týchto pro-
blémov by bolo vybudovanie par-
kovacích miest.
Miesto toho sa vedľa nemocnice, na
rohu Vlárskej a Limbovej, roky pripra-
vovala nová výstavba. Vlastníci
pozemku mali v minulosti naplánova-
né na ňom postaviť ďalšie kancelárie,
prípadne šesťdesiat nových bytov.
Nakoniec je všetko inak. 
„Všetkým potenciálnym investorom
sme trpezlivo opakovali to isté: Urob-

te niečo pre Kramárčanov. Táto loka-
lita zúfalo potrebuje parkovacie mies-
ta,“ spomína na rokovania s bývalými
vlastníkmi pozemku starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Situácia sa zme-
nila po príchode nového vlastníka
pozemku.

Nový investor na stretnutí s vede-
ním Nového Mesta ukázal jednodu-
chú štúdiu parkovacieho domu.
„Parkovací dom poskytne 79 štan-
dardných parkovacích miest. Bude
mať jedno podzemné a dve nadzem-
né podlažia, dobudujeme chodník
pre peších, doplníme parkovú
výsadba na zelených plochách,“
uviedol zástupca investora Boris
Deglovič. Starosta Rudolf Kusý
upozorňuje, že projekt garážového
domu je v súlade s územným plá-
nom hlavného mesta.
Investor predpokladá, že stavebné
práce by sa mohli začať na jar 2017,
nové parkovacie miesta na Kramá-
roch pribudnú za rok od začatia
výstavby. �

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta

BRATISLAVA
Bratislavskí mestskí 
poslanci schválili ná-
zvy novovzniknutých 
ul íc  v Ružinove, Deví-
ne, Záhorskej Bystrici, 
Petržalke, vo Vajnoroch 
a v Karlovej Vsi.
V hlavnom meste tak od  
1. decembra pribudnú ulice 
ako Pri letisku, Pri lesostepi, 
Nad záhradami či Oranžo-
vá. V Ružinove pomenovali 
novú ulicu, ktorá sa nachádza 
v Trnávke medzi predĺžením 
Galvaniho ulice a Ivanskou 
cestou – Pri letisku. 
V mestskej časti Devín 
v lokalite Záhrady budú 
mať novovzniknuté ulice 
názvy Pri lesostepi, Pri par-
ku, Kamenná, Ostricová, 
Halštatská. Nová komuni-
kácia k rodinným domom, 
rovnobežná s Lomnickou 
ulicou, sa bude volať Nad 
záhradami.
Mestská časť Záhorská Bys-
trica navrhla pomenovať no-
vovzniknuté ulice Chvojníc-
ka a Rudavská z dôvodu, že 
ulice sa nachádzajú v lokalite 
Vápenického potoku a nové 
názvy ulíc budú pomenované 

podľa názvov vodných tokov 
na Záhorí.
V Petržalke začiatkom de-
cembra budú pomenova-
né nové ulice v lokalite Juž-
né mesto zóna B - Zuzany 
Chalupovej, Jána Lajčiaka, 
Andreja Hadíka a v lokalite 
Južné mesto zóna C vznik-
ne ulica Oranžová a predĺži 
sa už schválená ulica Béžo-
vá.
Vo Vajnoroch bude novo-
vzniknutá ulica v lokalite 
Šuty pomenovaná Nové 
Šuty. 
V Karlovej Vsi v lokalite 
Staré Grunty - obytný súbor 
Slnečnice budú nové ulice 
Rudolfa Mocka a Milana 
Kolibiara. Nachádzajú sa 
v blízkosti pracovísk Slo-
venskej technickej univerzi-
ty, Univerzity Komenského 
a vysokoškolských interná-
tov. 
V lokalite Sitina, časť nad 
ulicami Pod lesom a Na 
Sitine, budú pomenované 
novovzniknuté ulice ako 
Zlatohríbová, Pôvabnicová 
a Dubáková. V lokalite Siti-
na - Staré Grunty to bude aj 
ulica Plávková. (tasr)

Nové ulice v meste

Špeciálne zimné linky na zámok Schloss 
Hof, do obchodného centra v Parndorfe, 
ale aj do lyžiarskeho strediska Stuhleck 
pripravil opäť pre zimné obdobie overe-
ný autobusový dopravca Slovak Lines. 
Obľúbená zimná ponuka zahŕňa zvýhod-
nené cestovné spolu s cenou vstupného či  
lyžiarskym skipassom.
Už najbližší víkend a potom každý víkend až 
do Vianoc môžete navštíviť rakúsky zámok 
Schloss Hof, vzdialený len 30 km od Brati-
slavy. Vychutnať si budete môcť rozprávko-
vú vianočnú atmosféru cisárskych a vidiec-
kych Vianoc spolu s tradičnými vianočnými 
trhmi.
Pre záujemcov o predvianočné nákupy je 
pripravená linka smerujúca do populárneho 

rakúskeho obchodného centra v Parndorfe. 
Premávať bude každú sobotu od 26. novem-
bra až do Vianoc.
Športových nadšencov odvezie autobus  
Slovak Lines do známeho lyžiarskeho  
strediska Semmering – Stuhleck. Linka premá-
va od 17. decembra každú sobotu, nedeľu a vo  
sviatočné dni, až pokiaľ budú vhodné lyžiar-
ske podmienky.
V plnom prúde sú už vianočné trhy vo Vied-
ni, kam sa takisto môžete odviezť autobusmi 
Slovak Lines, a to „každý deň, každú ho-
dinu“ s ponukou 20 spojení denne v oboch 
smeroch. Autobusy vás do Rakúska komfort-
ne dopravia z autobusovej stanice Mlynské 
nivy, bez starostí s hľadaním parkovacieho 
miesta a platením parkovného.  

Zimné výlety a nákupy  
so Slovak Lines do Rakúska

VÍKEND
ZATVORENÝCH
HRANÍC

PIATOK 18. NOVEMBRA O 16.00
TAK VZNIKLA ŽELEZNÁ OPONA

Ukážka zatýkania na hraniciach

NEDEĽA 20. NOVEMBRA O 16.00
ZBÚRANIE ŽELEZNEJ OPONY

Vystúpi skupina Longital
Čítané texty v podaní Borisa Farkaša

Moderuje Ladislav SnopkoViac o programe na www.festivalslobody.sk

Podujatie je súčasťou FESTIVALU SLOBODY

CYKLOMOST
SLOBODY 
DEVÍNSKA NOVÁ VES

www.devinskanovaves.sk

Devínska Nová Ves

VÍKEND
ZATVORENÝCH
HRANÍC

PIATOK 18. NOVEMBRA O 16.00
TAK VZNIKLA ŽELEZNÁ OPONA

Ukážka zatýkania na hraniciach

NEDEĽA 20. NOVEMBRA O 16.00
ZBÚRANIE ŽELEZNEJ OPONY

Vystúpi skupina Longital
Čítané texty v podaní Borisa Farkaša

Moderuje Ladislav SnopkoViac o programe na www.festivalslobody.sk

Podujatie je súčasťou FESTIVALU SLOBODY

CYKLOMOST
SLOBODY 
DEVÍNSKA NOVÁ VES

www.devinskanovaves.sk

Devínska Nová Ves



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

1122/2016

 TUJETOIN Inzercia BA Noviny 206x85 3. Faza.indd   1 11.3.2016   14:57

Projekt Vedomosťami 
proti kríze stále žije
V projekte Vedomosťami proti 
kríze sa venujeme finančnému 
vzdelávaniu detí a mládeže. Jeho 
prežitie závisí od záujmu riadi-
teľov škôl a učiteľov umožniť  
žiakom a študentom rozprávať 
sa o financiách, skúsiť si zosta-
viť rozpočet, naučiť sa rozumieť 
pojmom vo finančnom svete. Tiež 
závisí od nás lektorov, aby sme 
žiakov a študentov zaujali a pre-
svedčili ich, že vedieť sa  starať  
o peniaze, a najmä tie vlastné, je 
veľké plus do života. Prežitie pro-
jektu závisí aj od finančného kry-
tia potrieb, lebo naše vzdelávanie 
je síce bezplatné, ale nie je zadar-
mo. Od roku 2012 nás podporu-
je Nadácia pre deti Slovenska, 
podielom z dane nás podporili 
fyzické osoby a aj spoločnosť 
INSIA SK s.r.o. Celkovo sme od 
roku 2012 vyškolili 800 účastní-
kov, odučili 407 hodín na troch 
stredných a základných školách, 
v niekoľkých detských domovoch 
a ubytovniach. Veľmi sa tešíme, 
že rastie záujem o finančné vzde-
lávanie a tešíme sa na ďalší roč-
ník projektu Vedomosťami proti 
kríze.

Ing. Katarína Serinová
Spoločenstvo poznania o.z.

www.societas.sk 

Stará tržnica 
núka novinky 
aj lahôdky
STARÉ MESTO
Potravinové trhy v Starej 
tržnici oslávili v septembri 
už tretie výročie svojho ná-
vratu. 
Pravidelné sobotňajšie po-
dujatie si obľúbilo množstvo 
návštevníkov aj predajcov, 
ktorí stále pribúdajú a spolu 
s nimi pribúdajú aj novinky. 
V tržnici najnovšie dostať 
netradičné oleje, napríklad 
extra panenský, Turčiansky 
konopný olej, ale aj makový 
z Klčovian. Okrem oleja je 
v ponuke aj ručne zbieraný, 
modrý a biely mak. Man-
želia Halfarovci z Hrušova 
ponúkajú vlastné chemicky 
neošetrované zemiaky, lokše, 
hroznové šťavy, kváskový 
chlieb, u Tomáša Nagyho 
z Križovan nad Dudváhom 
zase nájdete prepeličie vajíč-
ka. Ďalšou lahôdkou sú hľu-
zovky a produkty z nich. No-
vinkou sú tiež remeselné pivá 
z rodinného pivovaru Shenk, 
ktorý vznikol priamo v su-
teréne Starej tržnice. Okrem 
toho návštevníci nájdu na 
trhoch aj množstvo sezónnej 
zeleniny, mliečne, mäsové 
aj pekárenské výrobky, vína, 
pivá a ďalšie dobroty. Trhy 
v Starej tržnici sa konajú kaž-
dú sobotu od 10h do 15h.  (ts)

STARÉ MESTO
V rámci rozširovania sie-
te električkových zastávok 
pred vybudovaním trvalej 
zastávky pod Manderlá-
kom, pribudne dočasná pá-
rová zastávka aj na Námestí 
SNP pred Starou tržnicou 
pre pohodlnejšie prestupo-
vanie cestujúcich na trase, 
ktorá spája centrum mesta 
s Petržalkou v oboch sme-
roch.
Trvalá zastávka by mala 
pribudnúť v časti medzi Ná-
mestím SNP a východom 
z Laurinskej ulice, teda „Pod 
Manderlákom“ v priebehu 
jari 2017. Dovtedy mesto 
pristúpilo k vytvoreniu a vy-
značeniu dvoch dočasných 
zastávok MHD – na Kamen-
nom námestí a na Námestí 
SNP, ktoré budú po vybu-
dovaní trvalej zastávky pod 
Manderlákom zrušené.
Keďže to bude dočasnú za-
stávka, pôjde len o drobné sta-

vebné úpravy. Po jej zrušení 
tak bude následne jednoduch-
šia aj jej demontáž a betóno-
vé cestné panely bude mesto 
môcť v budúcnosti opätovne 
použiť. Povrch nástupišťa 
bude postupne opatrený as-
faltovou vrstvou,  v ktorej 
budú zakomponované vý-
stražné a vodiace prvky pre 
nevidiacich a slabozrakých. 
Pre ochranu cestujúcich budú 
oba vstupy na nástupište vy-
budované ako bezbariérové. 
Nástupište bude rovnako 

opatrené bezpečnostným zá-
bradlím.
 Zámerom vybudovania trvalej 
zastávky je doplnenie chýbajú- 
cej zastávky na trase medzi 
zastávkami Poštová-Martinus 
a Šafárikovo nám., resp. Ma- 
riánska a Šafárikovo nám. Do-
plnením zastávky sa zlepší pe-
šia dostupnosť zastávok, ktorá 
je v tomto smere momentálne 
väčšia ako štandardných 400 
metrov. Zastávku vybudujú do 
konca novembra.  (is)
 Foto: Magistrát

K dočasnej zastávke na Kamennom 
námestí pribudne párová zastávka

VRAKUŇA
Najbezpečnejšie sa Slováci 
cítia, čo sa týka kriminali-
ty, v Trenčianskom kraji. 
Naopak, najmenej bezpeč-
ne sa cítia v bratislavskom 
druhom obvode. 

A to konkrétne ide o mest-
ské časti Vrakuňa, Ružinov 
a Podunajské Biskupice. 
Vyplýva to z prieskumu spo-
ločnosti eCall Slovakia, kto-
rá ho urobila na reprezenta-
tívnej vzorke takmer 5000 

Slovákov. V druhom brati-
slavskom obvode sa bezpeč-
ne cítia len štyria z piatich 
obyvateľov. Naopak, až 27 
percent tunajších obyva-
teľov vnímajú zvýšenú kri-
minalitu. (tasr)

Najmenej bezpečne sa cítia vo Vrakuni
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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 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 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
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Niekoľko rokov o ňom na Sloven-
sku nebolo vôbec počuť, pretože žil 
dlhší čas vo Francúzsku. Tento rok 
sa však spevák MARCEL PALON-
DER stihol oženiť i nahrať svoj 
nový album Posledné tango, ktorý 
sa práve v týchto dňoch dostáva na 
trh. Tém na rozhovor bolo hneď 
niekoľko...
Začnime svadbou. Aké je to oženiť sa 
po päťdesiatke? 
Brali sme sa v januári a už dlho som 
nič také skvelé ako je manželstvo ne-
zažil a odporúčam. Môj život je teraz 
naozaj krásny a oveľa pokojnejší. 
Hneď po vašom prvom rande s budú-
cou manželkou – lekárkou Mirkou 
vás zrazilo auto a skončili ste v ne-
mocnici. Ako sa to vlastne stalo?
Bolo to ešte v roku 2013, kedy sa 
Dunaj takmer vylieval z koryta. Chcel 
som sa ísť pozrieť, aký je stav hladi-
ny a na priechode pod Mostom SNP 
ma zrazilo auto. Letel som niekoľko 
metrov a hoci ma hospitalizovali, tak 
zrážka pre mňa, našťastie, zostala bez 
trvalých následkov. S Mirkou sme sa 
zblížili v nemocnici, kam za mnou 
chodievala a nosila mi keksíky.
Ste rodákom z Humenného. Spome-
niete si, kedy ste prvýkrát prišli do 
Bratislavy a usadili sa tu? 
Rodičia sem prišli v roku 1968, keď 
som mal štyri roky. Dostali sme byt 
na novom sídlisku Trávniky, kde sme 
boli pravdepodobne prvými obyva-
teľmi našej ulice. V tom roku sa nám 
pošťastilo na Partizánskej lúke stretnúť 
Alexandra Dubčeka, ale, žiaľ, aj vidieť 
ruské tanky v uliciach Bratislavy. 
Boli ste poslušné dieťa alebo občas 
robili aj neplechu? 
Bol som podivín, introvert a rád som 
sa vždy túlal, čo mi zostalo dodnes. 
Chodieval som na klavír okolo ja-
zera Rohlík, pri ktorom dnes stojí 
ružinovská nemocnica, ale kedysi tu 
bola samá bačorina, kde sme si stavali 
bunkre a v lete skúšali na vode plťko-
vať. V puberte som zažil aj obdobie, 
kedy mala každá štvrť svoju bandu. 

Trávnikári bojovali proti Štrkovča-
nom a Ostredkári zase s chlapcami 
z Pošne. Raz sme absolvovali aj vý-
jazd do Podunajských Biskupíc, ale 
dostali sme tam nakladačku.  
Kto vás priviedol k hudbe? 
Keď som mal desať rokov, tak k nám 
domov prišiel profesor Roman Rychlo 
z konzervatória, aby nám naladil kla-
vír. Mama chcela, aby si ma vypočul 
a on skonštatoval, že mám absolútny 
sluch a zobral si ma pod svoje ochran-
né krídla. Odvtedy sa mi zmenil život 
a začal som sa venovať hudbe. Ako je-
denásťročný som skomponoval svoje 
prvé klavírne skladby a prvé verejné 
vystúpenie absolvoval v Ľudovej ško-
le umenia na Hálkovej ulici.
V posledných rokoch ste žili viac vo 
Francúzsku než na Slovensku. Čo 
sa podľa vás v Bratislave za ten čas 
zmenilo?

Pribúdajú najmä nové obchodné cen-
trá, ale aj podniky či reštaurácie a zdá 
sa mi, že najmä „street food“ sa tu 
veľmi rozmohol. Dnes sú stánky s ob-
čerstvením doslova na každom kro-
ku. Zmizlo však PKO, čo ma osobne 
mrzí, lebo som toto miesto mal spo-
jené s hudbou a ako divák som tu ab-
solvoval takmer všetky Bratislavské 
džezové dni. 
V týchto dňoch vychádza váš nový 
album Posledné tango. Aké máte od 
neho očakávania – oplatí sa v dneš-
nej dobe ešte vydávať CD? 
Hlavne som ním chcel potešiť svojich 
fanúšikov a ľudí, ktorí majú radi môj 
hlas či muziku. Aby si mohli vypočuť 
aj nejaké nové skladby a nielen tie  
20 rokov staré pesničky. Myslím, že 
na albume je zachytená aj istá životná 
skúsenosť, nakoľko sme všetci traja 
jeho hlavní protagonisti, teda autor 

hudby Henrich Leško, textár Marek 
Maďarič i ja ako spevák medzitým 
prekročili päťdesiatku. Album však 
nie je určený len našim rovesníkom. 
Je o láske a vzťahoch. Verím, že ka-
ždý si na ňom nájde niečo, čo sa mu 
páči. Možno aj ľudia v rádiách.
Kedysi ste tvorili pár so speváčkou 
Anitou Soul, ale teraz ste ako part-
nerku na váš album oslovili herečku 
Kristínu Greppelovú. Prečo práve 
ju? 
Kristínu volám švagriná, nakoľko žije 
s mojím synovcom Tomášom. Keď 
sme hľadali nejaký ženský vokál na 
duetá, tak sme oslovili ju a ona súh-
lasila. Je to nielen výborná herečka 
a dobre vyzerajúca žena, ale aj krásne 
spieva. Napokon sa jej hlas objaví až 
v piatich pesničkách.

Roman Slušný 
foto: Roman Skyba
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Parkovaciu
kartu má už
480 obyvateľov
KARLOVA VES
Bezplatnú rezidenčnú kartu na
skúšobný režim parkovania si v
mestskej časti Karlova Ves do
začiatku októbra vybavilo 480
žiadateľov. 
K dispozícii majú 570 parkova-
cích miest určených pre reziden-
tov. Prvá analýza elektronických
žiadostí o vydanie bezplatnej
karty ukázala, že väčšina domác-
ností v Karlovej Vsi má jedno
auto. Mnohí obyvatelia vlastnia
garáž, no nie všetci v nej parkujú.
Potvrdzuje sa, že v parkovacej
zóne býva veľa podnájomníkov
bez trvalého pobytu.
O projekt javia záujem ľudia z
časti Dlhé diely. „Najviac požia-
daviek zaznieva od obyvateľov
ulíc Veternicová a Hlaváčikova,“
povedala dopravná inžinierka T.
Kratochvílová. Podľa slov odbor-
níčky je nový projekt vhodný aj
preto, lebo „upratuje“ verejný
priestor obsadený najmä zaparko-
vanými vozidlami. (bh)

Pokračuje 
bezplatná 
právna poradňa
DÚBRAVKA
Bezplatná právna poradňa
otvorila dvere vlani 8. apríla a
do konca minulého roka stihla
pomôcť viac ako 220 obyvate-
ľom Dúbravky. 
Po letnej pauze pokračuje v dvoj-
týždňovom režime, prvú a tretiu
stredu v mesiaci od 14. do 17. h.
Právnici sú k dispozícii v budo-
ve Miestneho úradu na Žatevnej 2
na prízemí.  Obyvatelia sem cho-
dia najčastejšie s otázkami týka-
júcimi sa rodinných či sused-
ských vzťahov, dedičského kona-
nia či problémov majetkovej
povahy, najčastejšie ide o byty.
Najväčší záujem o rady mali
seniori nad 70 rokov. (st)

BRATISLAVA
Ak pôjde všetko podľa plánu,
zrekonštruovaný podchod na
Trnavskom mýte by mal
začať slúžiť Bratislavčanom
a turistom už na jar 2018.
Stavebné práce sa začnú, len
čo budú potrebné povolenia.
Samotná rekonštrukcia pod-
chodu by mala trvať približ-
ne rok od ich získania.  
Počas prác bude podchod fun-
govať v upravenom režime s
prihliadnutím na to, aby rekon-

štrukcia ovplyvnila jeho pre-
vádzku čo najmenej. 
Uzatvorenie podchodu nehrozí
a ani neprichádza do úvahy,
keďže ním prejdú denne tisícky
ľudí, tvrdia predstavitelia spo-
ločnosti, ktorá ho zrekonštruu-
je.
V rámci projektu sa ráta s
umiestnením elektronických
tabúľ s informáciami o prí-
chodoch a odchodoch MHD,
čo bolo súčasťou aj pôvodného
návrhu predloženého poslan-

com mestského zastupiteľstva.
Investor zároveň potvrdil, že
zaoberať sa budú aj ďalšími
pripomienkami. 
V zrekonštruovanom podcho-
de pribudnú rôzne obchodné
prevádzky a služby pre okolo-
idúcich. 
Chýbať by nemali malé potra-
viny, občerstvenie či trafika. S
bezpečnosťou súvisí aj nepretr-
žitý 24-hodinový kamerový
systém a strážna služba. (pkv)

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny
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Ďalšie peniaze 
pre granty 
sú rozdelené
BRATISLAVA
Hlavné mesto už tretí raz v
tomto roku podporilo projekty
prostredníctvom svojich gran-
tových programov. Komisia pre
Ars Bratislavensis a komisia
pre voľný čas, šport a sociálne
aktivity zasadali a podporili
spolu 98 projektov v celkovej
hodnote 53 600 eur. 
Grantová komisia pre voľný čas,
šport a sociálne aktivity posúdi-
la celkovo 81 prijatých projek-
tov, na ktoré ich realizátori
požiadali mesto o finančnú pod-
poru. Komisia vybrala 59 pro-
jektov, medzi ktoré prerozdelila
38 100 eur. V športe podporili
16 projektov v hodnote 11 700
eur a v oblasti sociálnych akti-
vít získalo podporu 7 projektov
v hodnote 3 600 eur. Komisia
pre grantový program Ars Brati-
slavensis posúdila 55 žiadostí.
Podporila 39 projektov v celko-
vej sume 15 500 EUR. Záujem-
covia, ktorí by ešte chceli získať
finančnú podporu pre svoje pro-
jekty, môžu posielať svoje žia-
dosti do 30. septembra. (is)

Primátor
navštívil 
prokuratúru
BRATISLAVA
Primátor Ivo Nesrovnal infor-
moval vedenie Generálnej
prokuratúry SR o aktuálnom
stave petície proti hazardu a
ďalších krokoch v príprave
všeobecne záväzného nariade-
nia za účelom obmedzenia
hazardu v Bratislave.
Hlavné mesto SR Bratislava
podalo na Generálnu prokura-
túru SR trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa pre
podozrenie zo spáchania trest-
ných činov v súvislosti s chý-
bajúcimi petičnými hárkami
petície proti hazardu. Ako uvie-
dol primátor v trestnom ozná-
mení, došlo k naplneniu skut-
kovej podstaty trestného činu
nielen tým, že je rozdiel medzi
vyzbieraným počtom hárkov a
fyzickým stavom hárkov, ale aj
tým, že manipulácia s podpi-
sovými hárkami bola protipráv-
na, pretože ten, kto s nimi
manipuloval, nie je oprávnený
nakladať s osobnými údajmi
ľudí, ktorí sa pod petíciu podpí-
sali. (ts)

STARÉ MESTO
V piatok 9. a v sobotu 10. sep-
tembra sa bude dať v uliciach
Starého Mesta a na Hviezdo-
slavovom námestí cestovať v
čase. Mestská časť Staré Mesto
s ďalšími spoluorganizátormi
pripravili dvojdňový program
Cestovanie časom.
Projekt obsahuje stretnutie súčas-
nosti s minulosťou, scénické
výjavy z histórie Bratislavy,
hudobné a tanečné vystúpenia,
ktoré sa budú opakovať každú
hodinu, tvorivé aktivity dneška.
Živý orloj, Keltská bubnovačka,
Mozart, Štúr, Napoleon a ďalšie
reálne a rozprávkové postavičky
viažuce sa k histórii Bratislavy.
Chýbať nebudú preskakovaná,
módna prehliadka, maľovanie,
čítanie poézie, rozprávky, povesti,
diskusie – Svedectvá súčasnosti
počas dvoch dní.
Program podľa miesta konania:
� Bratislavský živý orloj -
Michalská veža: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.
� Keltská bubnovačka - Pred
Univ. knižnicou: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.

� Bol Mozart v Bratislave? -
Zichyho palác: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00
(koncert Solamenti Naturali Bra-
tislava), 16.00, 17.00, 18.00 h.
� Richtárska kortešačka - Fontá-
na Ventúrska/Panská: piatok -
16.00, 17.00, 18.00 h, sobota -
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 h.
�Chyťte Štúra za bradu - Panská
26, Jaz. ústav Ľ. Štúra: piatok -
16.00, 17.00, 18.00 h, sobota -
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 h.
� Žobrák, Mária Terézia a svätý
Martin – Dóm: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.
� Napoleonova inšpekcia - Hlav-
né námestie: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 , 18.30 h - slávnost-
né otvorenie World Music Festi-
valu, sobota - 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 h, 16.20 - World
Music Festival - Mojše Band,
17.20 - World Music Festival -
La3no Cubano.
�Ako sa vyštafírovať na korzo -
Schöner Náci: piatok - 17.00,
18.00 h, sobota - 17.00, 18.00 h.
� Sláva bratislavských hotelov -
Hotel Carlton: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.

� Za chrbtom Hviezdoslava -
Hviezd. nám.: piatok - 16.00 -
19.00 h čítanie básnikov, sobota -
15.00 - 19.00 h vystúpenie recitá-
torov.
� Preskakovaná - maxišachovni-
ca Hviezd. nám.: piatok - 16.00 –
18.00 h, sobota - 15.00 – 18.00 h.
� Ústne svedectvá bratislavské –
Hviezd. nám.: piatok - 16.00 h
Nie sme tu cudzinci, 17.00 h Kto
sa stará o Bratislavu, 18.00 h Starí
Bratislavčania sú mladí, sobota -
15.00 h La Portella show, 16.00 h
Bratislavskí bigbiťáci, 17.00 h
Kto sa stará o Bratislavu, 18.00 h
Starí Bratislavčania sú mladí.
� Andersen a iní rozprávači
Hviezd. nám.: piatok - 16.00,
17.00, 18.00 h, sobota - 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 h.
� Maliari v uliciach - po celej
trase.
� Sprievod ulicami Starého Mes-
ta: piatok - 18.30 h od Michalskej
veže, sobota - 18.30 h od Michal-
skej veže
� Gala večery - Hviezdoslavovo
námestie: piatok - 19.00 h ZUŠ
Ľudovíta Rajtera, 20.00 h - SUŠ
scénického výtvarníctva, sobota -
19.00 h Konzervatórium Bratisla-
va, 20.00 h - Nová scéna. (ľj)

Staré Mesto bude cestovať časom

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“

#LEPŠIAŠTVRŤ

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.
Ručenie nehnuteľnosťou

Volajte: +421 950 626 266
alebo píšte na email:

info.firma.sk@gmail.com

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 
aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk
Tel.: (02) 4524 1268

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Policajti a deti
diskutujú 
o grafitoch
BRATISLAVA
Mestskí policajti pokračujú v
preventívnom projekte zame-
ranom na boj proti nelegál-
nym grafitom. V októbri zača-
li s prednáškami a ponúkajú
ich všetkým základným ško-
lám. 
Navštevujú žiakov druhého
stupňa a diskutujú o tom, či sú
grafity umenie alebo vandaliz-
mus. Žiaci majú k dispozícii
rôzne zábery a debatujú o tom, či
tieto aktivity prispievajú k skrá-
šľovaniu alebo či naše okolie
poškodzujú. V minulom škol-
skom roku navštívili 28 základ-
ných škôl, na ktorých besedova-
li s takmer 2 000 deťmi. (ts)

Biela noc lákala,
prišlo stotisíc
zvedavcov
BRATISLAVA
Druhý ročník Bielej noci v
Bratislave prilákal do ulíc
hlavného mesta približne sto-
tisíc návštevníkov. 
Bolo rozdaných 80 000 orien-
tačných mapiek, mobilná apliká-
cia s mapou a popismi diel uľah-
čila navigáciu 10 000 účastní-
kom, ktorí ju využili. 
Vstupenky na Bielu noc, teda
BN PASS, si zakúpilo 6 000
návštevníkov. Počas siedmich
nočných hodín si obyvatelia
mesta, ale aj domáci a zahranič-
ní turisti pozreli 52 umeleckých
projektov v podaní 230 autorov
a účinkujúcich. 
Najviac lákali exteriérové inšta-
lácie farebné vodné prstence na
lúke v Sade Janka Kráľa, dúho-
vo vysvietený Starý most, do
budovy banky, ktorá zaujala naj-
náročnejším laserovým mapin-
gom, aký sa doteraz na Sloven-
sku použil, sa vyviezlo výťahmi
takmer 1 800 divákov. (red)

BRATISLAVA
Regionálne združenie mest-
ských častí hlavného mesta
upozorňuje, že práca magi-
strátu hlavného mesta je
nekoncepčná, magistrát nedo-
držiava termíny a nerieši
zásadné veci. Sedemnásti sta-
rostovia vraj na to viackrát
upozornili primátora. Napo-
sledy prijali k tejto téme spo-
ločné vyhlásenie po zasadnutí
regionálneho združenia mest-
ských častí. 
Namiesto návrhov, ako sfunkčniť
prácu magistrátu, obvinil vtedy
primátor starostov mestských
častí z politikárčenia. „Aj preto
sme sa rozhodli pomenovať veci
konkrétne,“ vyhlásil Jozef

Krúpa, predseda regionálneho
združenia mestských častí. Prí-
kladom nefunkčnosti magistrátu
je podľa neho aplikácia zákona o
príspevku na rozvoj, výstavba
nájomných bytov v Petržalke na
Kopčianskej ulici, ktorá však
nenapreduje, pretože mesto stále
nevydalo záväzné stanovisko,
neprevzatie osvetlenia parku
Andreja Hlinku do správy mesta,
výtlky na mestských cestách zo
zimy v Devínskej Novej Vsi,
problémy s petíciou  Za Bratisla-
vu bez hazardných hier. „Ne-
chceme už ďalej čakať a prize-
rať sa, ako mesto nerieši závažné,
systémové problémy, ale ani
bežné agendy. Vyzývame primá-
tora, aby prestal s hrou na dobré-

ho primátora a zlých starostov,
aby nás bral ako partnerov.
Odporúčame, aby zriadil kon-
taktnú kanceláriu pre komuniká-
ciu mesta a mestských častí,“
doplnil Jozef Krúpa.
Stanovisko primátora vydala
agentúra TASR: „Spolu so sta-
rostami chceme vyriešiť niekoľ-
ko zásadných projektov, ktoré sa
týkajú kompetencií a prerozde-
ľovania peňazí, čo sú vždy
náročné témy. Rozumiem, že si
starostovia vytvárajú nejakú
komunikačnú pozíciu proti
mestu, ale nemyslím si, že ľudia
sú na to zvedaví. Ich zaujímajú
výsledky a verím, že tie nako-
niec dosiahneme,“ tvrdí primá-
tor I. Nesrovnal. (kl) 

Magistrát je stále nefunkčný!  
- tvrdia starostovia mestských častí

N A J L E P Š I A  A P L I K Á C I A  
P R E  M O T O R I S T O V

VODIČI SPOJTE SA !
je na stiahnutie na www.spzsms.com
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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)

V Podunajských Biskupiciach som dostal nakladačku
Marcel Palonder

Marcel Palonder so svojou „švagrinou“ - herečkou Kristínou Greppelovou, s ktorou nahral päť nových spoločných piesní.
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Dúbravka 
vracia chodníky
chodcom
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka chce
zmeniť neprehľadné parko-
viská, boxy rôznej veľkosti,
množstvo tabúľ, autá na
chodníkoch, na zeleni.
Miestny úrad po novom zabez-
pečí po vydaní parkovacieho
miesta očíslovanie boxov, reali-
záciu zvislého aj vodorovného
značenia, a užívateľ tak dosta-
ne box na parkovanie v zmysle
platnej legislatívy. 
Chcú tak sprehľadniť všetky
parkoviská, aby bolo jasné,
ktoré miesta sú a ktoré nie sú
vyhradené. Následne plánujú
vyhradené parkovacie miesta
zlúčiť do jedného celku, regu-
lovať počet tabúľ na parkovi-
skách a chodníky vrátiť chod-
com.
Obyvatelia s trvalým pobytom
v Dúbravke budú môcť parko-
vať alternatívne. Na jeden par-
kovací box tak bude možné
vydať viac parkovacích pre-
ukazov, pre obyvateľov, ktorí
žijú v spoločnej domácnosti.
Dosiaľ platné povolenia aj pre-
ukazy ostávajú v platnosti, pri-
čom užívateľ môže požiadať o
vydanie ďalších preukazov.
Povolenia budú vydávané
maximálne na dva roky a aj
naďalej budú viazané na evi-
denčné číslo. 
Vlastník bude povinný mať
parkovací preukaz, ktorý obsa-
huje identifikačné údaje vozid-
la, umiestnený na nejakom
viditeľnom mieste. 
Žiadosti, ktoré prišli do sep-
tembra 2016, úrad už riešil, pre
91 uchádzačov zamestnanci
úradu parkovacie miesta našli a
komunikujú postupne so všet-
kými záujemcami. 
Prisľúbené miesta budú pride-
lené podľa dohody, 25 uchá-
dzačom miestny úrad v súčas-
nosti nedokáže prideliť miesta
pre nedostatok kapacity, keďže
ide o problematické lokality. 
Sú to najmä ulice Fedáková,
Batkova, Nejedlého, Saratov-
ská a Cabanova, ktoré bude
mestská časť riešiť v ďalšej
vlne dobudovávania parkova-
cích miest. (zm)

NOVÉ MESTO
Bratislavčania si môžu užiť noc
priamo v korunách stromov.
Domček na strome (Tree
house) je pod Kačínom v brati-
slavských mestských lesoch a je
prvý nielen v Bratislave, ale aj
na Slovensku.
Domček je určený aj pre rodiny s
deťmi a nachádza sa pod Kačí-

nom na území Vinohradov. Jeho
kapacita sú maximálne tri osoby
vrátane detí. V domčeku je man-
želská posteľ a ďalšie samostatné
lôžko. Záujemcovia si môžu pre-
nocovanie v domčeku rezervo-
vať na stránke mestskej organizá-
cie Mestské lesy v Bratislave -
www.ba-lesy.sk. 
Domček vyšiel na 16 400 eur a

je financovaný z mestského roz-
počtu. 
Celková rozloha objektu je 26
štvorcových metrov, skladá sa z
vnútornej časti a z vonkajšej tera-
sy, ktorá je zabezpečená zábrad-
lím a ochrannou sieťou. Stavba je
šesť metrov nad zemou. 
Domček je zaistený oceľovými
lanami, pomocou ktorých je

zavesený do koruny stromov.
Oceľové laná sú podložené dubo-
vými doštičkami a nezasahujú
do stromov. 
Prístup do domčeka je po točitom
schodisku. V objekte nie je voda,
ani elektrina. Pri domčeku sa
nachádza ekologická toaleta. 

(kk)
Foto: Marek Velček

Pod Kačínom môžete prenocovať, postele 
nájdete v domčeku, ktorý postavili na strome
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbehBRATISLAVA

Celá diskusia o miestnom poplatku 
za rozvoj, tzv. developerskom po-
platku, bola zatiaľ len o tom, kto 
bude poplatok vyberať, spravovať 
a ako sa bude deliť medzi mesto 
a mestské časti. Po zmene štatútu 
mesta je isté len to, že deliť sa bude 
pomerom 68:32 v prospech mest-
ských častí.
Myšlienka poplatku za rozvoj je dob-
rá. Mestu totiž v súvislosti s novou 
výstavbou vznikajú náklady v podobe 
nutnosti vybudovať nové križovatky, 
infraštruktúru, zriadiť či rozšíriť škôl-
ky, revitalizovať verejné priestory... 
„Poslanci by však mali mať jasno 
v tom, čo chcú za poplatok v meste 
dosiahnuť,“ hovorí Juraj Suchánek 
riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja. 
„Aby sa ním nehasili len historické 
dlhy v infraštruktúre Bratislavy, ale 
aby mal jasný súvis so spoplatnenou 
stavbou.“
Zákon o miestnom poplatku, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. novembra, má 
viacero nedostatkov, aj preto sa ho 
parlament na novembrovej schôdzi 
chystá novelizovať. Novela by naprí-

klad mala zabrániť tomu, aby ľudia, 
ktorí sa rozhodli zatepliť si panelák, 
museli platiť developerský poplatok 
tiež. Nejde totiž o malú sumu. Via-
cerí poslanci sa zhodujú, že by malo 
ísť o najvyššiu sadzbu, 35 eur za me-
ter štvorcový realizovanej stavby. „V 
návrhu VZN, ktorý bol predložený 
na pripomienkovanie však chýbala 
dôvodová správa, prečo maximál-
na sadzba a prečo za všetky budovy 
bez rozdielu. Návrh nemyslí ani na 
rozdelenie budov podľa zamerania. 
Je dôležité diskutovať, či budú na-
príklad sklady spoplatnené rovnakou 
sadzbou ako rezidenčná výstavba 
alebo či bude rezidenčná výstavba 
v Starom Meste spoplatnená rov-
nakou sadzbou ako napríklad v Ču-
nove. Treba zvážiť, či je rozumné 
spoplatniť napríklad Volkswagen 
ako strategického investora v Brati-
slave...“
Alebo stavby na pôdohospodár-
sku produkciu: od poplatku sa 
bude odvíjať, či v Bratislave vôbec  
nejaká pôdohospodárska produkcia 
v budúcnosti bude vznikať. Suma  
35 eur je pre ne vysoká. Mali by sme 

rátať s tým, že potom skleník vznikne 
o dve dediny ďalej a tam bude mať 
z neho profit obec vo forme dane z ne-
hnuteľnosti a zamestnanosti. „Z dlho-
dobého hľadiska sa to týka aj veľkých 
hál a logistických centier, ktoré pla-
tia oveľa vyššiu daň z nehnuteľností 
ako rezidenčné stavby a predstavujú 
pre mesto veľmi zaujímavý zdroj prí-
jmov,“ upozorňuje Juraj Suchánek. 
Developerský poplatok sa však do-
tkne aj bežného človeka. Zákon totiž 
hovorí, že rodinné domy do 150 met-
rov štvorcových sú od poplatku oslo-
bodené. 
V praxi to znamená, že pre deti z ro-
dinného domu sa na škôlku budú 
skladať obyvatelia novej bytovky. Tí, 
ktorí si môžu dovoliť stavať v Čunove 
alebo v Záhorskej Bystrici, nezaplatia 
za takýto dom ani cent, kdežto tí, ktorí 
si kúpia jednoizbák s rozlohou 40 me-
trov štvorcových, zaplatia v prepočte 
navyše 2 000 eur. „Paradoxné pritom 
je, že stavba rodinných domov je na 
infraštruktúru, kanalizačné prípojky, 
realizáciu verejnej dopravy či rozvoj 
ciest oveľa náročnejšia ako stavba by-
tovky,“ hovorí Juraj Suchánek. 

Alebo, keď si bude chcieť niekto za 
svojím starým domom postaviť skle-
ník s veľkosťou 30 metrov štvorco-
vých. Na ten už potrebuje stavebné 
povolenie. Zaplatí najvyššiu sadzbu 
poplatku, hoci jeho sused, ktorý si 
postaví nový rodinný dom menší ako 
150 metrov štvorcových, nezaplatí 
nič. „Otázka je, akú potrebu infra-
štruktúry vyvolá ten skleník a akú 
nový rodinný dom,“ vysvetľuje Juraj 
Suchánek.
A hlavy v smútku majú aj samosprá-
vy. Napríklad Záhorská Bystrica ale-
bo Čunovo dúfali, že vybrané poplat-
ky budú na infraštruktúru. Lenže od 
majiteľov domu do 150 metrov štvor-
cových nedostanú teraz nič a ešte 
budú vysvetľovať majiteľovi domu, 
ktorého dom má 151 metrov štvor-
cových, že na rozdiel od suseda, on 
zaplatí o 5000 eur viac. 
Mestskí poslanci majú na schválenie 
VZN o developerskom poplatku čas 
len do konca roka. Teda, ak chcú za-
čať poplatok vyberať od januára 2017, 
čo je ich eminentný záujem, keď-
že  Bratislava by si tak mohla prilepšiť 
až o pätnásť miliónov eur ročne.   (in)

Budú chudobnejší prispievať na škôlky bohatším?

Všetky podstatné služby 
pre vaše podnikanie 

vybavíte na jednom mieste:

	Účtovné služby
	Mzdové služby
	Sídlo pre vašu spoločnosť
	Právne služby
	Administratívne služby

Garantujeme odbornosť, 
lojalitu, diskrétnosť.

Zavolajte nám a dohodnite 
si stretnutie 0905 981 873 

www.accsol.sk
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Trhy každú 
sobotu

www.staratrznica.sk
Burzy

Detský 
program

Stará  tržnica

HANT ARENA  
O 18.00

MBK 
HANDLOVÁ

 26. 11.

www.bkinter.sk

SOBOTAVS

HANT ARENA  
O 18.00

ISKRA SVIT

 30. 11.

www.bkinter.sk

STREDAVS

STARÉ MESTO
Trolejbusová zastávka na 
Hodžovom námestí opro-
ti Prezidentskému palácu 
a smerom ku Kollárovmu 
námestiu patrí k frekvento-
vaným. Stoja tu trolejbusy 
prichádzajúce z Kramá-
rov, Patrónky aj Búdkovej. 
Celý deň tu teda nastupuje 
a vystupuje množstvo ľudí, 
no napriek tomu zastávke 
chýba to najdôležitejšie – 
prístrešok.
„V lete si to človek ani ne-
všimne. Je teplo, postaví sa 
hocikam. Na jeseň a v zime 
však prístrešok chýba. Je tu 
síce niečo ako strieška, ale 
to je len vysunutý prístrešok 
z budovy, ktorý je však úzky 
a navyše vysoko, takže, keď 
príde poriadny dážď s ve-
trom, pomohol by možno 
trojmetrovému chlapovi, aby 
mu nepršalo na hlavu. Ostatní 
mokneme a nadávame,“ pos-
ťažoval sa čitateľ Peter Spál.
Prístrešok pritom na Hodžo-
vom námestí bol. Keď bola 
zastávka bližšie k neďaleké-
mu hotelu, vedľa neho býval 
dokonca aj novinový stánok, 
pod ktorým sa mohli ces-
tujúci takisto schovať. Od-
kedy je zastávka posunutá, 
prístrešok zmizol, s ním aj 
stánok a ľudia sa pred da-

žďom chránia ako môžu... 
„Nadstrešenie zastávky 
bolo súčasťou investičného 
súkromného projektu tzv. 
„zelenej kocky“ na Hodžo-
vom námestí. V súčasnos-
ti rokujeme s majiteľom 
s cieľom vyriešiť túto situ-
áciu a zabezpečiť prístre-
šok na zastávke mestskej 
hromadnej dopravy tak, ako 
to bolo pôvodne plánované. 
V tomto smere však musíme 
postupovať v súčinnosti so 
stavebným úradom,“ infor-
movala o situácii hovorkyňa 
magistrátu Ivana Skokano-
vá.
Kým teda prístrešok na za-
stávke neobnovia, cestujúci 
sa musia modliť, aby neprša-
lo, prípadne nech vietor fúka 
z inej strany... (db)
 Foto: Juraj Mladý

Na Hodžovom neochráni 
prístrešok ani strieška
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www.brusenieparkiet.com

0917 755 577

BRÚSENIE 
PARKIET
tmelenie - lakovanie - olejovanie
Kompletná renovácia
	brúsenie
	tmelenie
	3x lakovanie

AKCIA!!! 
cena za m2 

1099€
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

ISTROPOLIS | Trnavské mýto

PO-PI: 10.00 - 18.00 h
SO:       9.00 - 12.00 h
www.peknekabaty.sk

Predľžená záruka 
na 3 roky

KABÁTY
UŽ OD 39 €

DREVENÉ
ROLETY

Esslingerové
popruh-navíjač-náter

Generálne opravy
Pri výmene okien pomôžeme 

so zachovaním drevených roliet

mobil: 0903 349 274
e-mail: 

info@drevenerolety.sk
Peter Korenačka 
Klimkovičova 4

841 01 Bratislava

www.drevenerolety.sk

S kupónom 10 %Zľava na celú zákazku
Platnosť kupónu 

do 17. 1. 2017

Radoslav Števčík, Staré Mesto:
Mestská časť síce nesúhlasí s návrhom 
magistrátu, ale v prípade, že mestskí po-
slanci uznesenie a štatút prijmú, Staré 
Mesto to bude rešpektovať. Jeho spuste-
nie 1. januára 2018 je však pre mestskú 
časť neprijateľné, keďže pôjde o volebný 
rok a v ňom by už nemal byť priestor na 
experimenty. Náš návrh by mal platiť 
od budúceho roku a podľa neho by mali 
parkovacie miesta patriť všetkým. Rezi-
denti by mali platiť za svoje miesto ur-
čitý paušál, pričom by dostali niečo ako 
permanentku, ostatní by platili hodinovú 
sadzbu. Pre zvyšných Bratislavčanov by 
to bolo napríklad euro na hodinu, pre 
ostatných návštevníkov Starého Mesta 
dve eurá...

Milan Vetrák, Petržalka:
Oceňujem snahu pána primátora zaviesť 
rámcové pravidlá celomestskej parko-
vacej politiky, pretože patrím k jej zá-
stancom. Rovnako ako mnohí Bratisla-
včania sa však neviem stotožniť s takou 
podobou tejto politiky, kde Bratislavčan 
zaplatí v mestskej časti, v ktorej žije, 
poplatok za rezidentskú kartu, napríklad 
30 eur, ale v každej inej mestskej časti, 
kde bude počas roka parkovať, zaplatí  
50 percent z poplatku za parkovanie 
stanoveným mestskou časťou pre nere-
zidentov, t.j. pri 8-hodinovom parkovaní 
denne v inej mestskej časti počas pra-
covných dní cca 5 000 eur ročne. Ako 

problém vnímam tiež, že „celomestské 
parkovanie“ sa má týkať len vybraných 
mestských častí, že sa  nerieši otázka zá-
chytných parkovísk na území Bratislavy, 
ale aj zľavy na MHD pre terajších vodi-
čov, ktorí by mali prejsť od používania 
auta k jej využívaniu.

Martin Ferák, Ružinov:
Komisia UPŽPaD zaujala k parkovacej 
politike predstavenej magistrátom na-
sledovný postoj:  Predstavená politika 
parkovania je de facto len formou spo-
platnenia práva na parkovanie. V ná-
sledných krokoch rieši kompetencie 
magistrátu a mestských častí čo sa týka 
správy a riadenia uvedeného spoplatne-
nia. Predstavený koncept nijak nerieši 
zvýšenie kapacity parkovacích miest, 
a teda nepredstavuje riešenie kardinál- 
neho problému, s ktorým sa motorizo-
vaní obyvatelia dennodenne  stretávajú. 
Zavedenie parkovacej politiky v zmysle 
navrhovaného VZN by malo okamžitý 
dôsledok v podobe zvýšených životných 
nákladov motorizovaných obyvateľov, 
bez vyriešenia akéhokoľvek podstat-
ného problému. Zároveň členovia ko-
misie vyzdvihli špecifické postavenie 
MČ Ružinov po stránke urbanistickej, 
kde množstvo súčasných parkovacích 
miest je situovaných vo vnútroblokoch 
alebo na komunikáciách, ktoré nie sú na 
pozemkoch MČ Ružinov, resp. magist-
rátu, čím by vznikol problém. Spoplat-

nené miesta môžu, pochopiteľne, vzni-
kať iba na pozemkoch a komunikáciách 
v správe, respektíve vo vlastníctve MČ. 
Vodiči prirodzene hľadajúci nižší výdaj 
by sa presúvali s parkovaním na nespo-
platniteľné zóny, čím by sa ešte priťaži-
la stávajúca situácia obyvateľom našich 
sídlisk. Argumentáciu, že sa VZN snaží 
vniesť poriadok, je mierne zavádzajúce, 
pretože nerieši kroky následné po jeho 
zavedení. Aj v súčasnosti totiž vozidlá 
parkujú hromadne nie v súlade so záko-
nom, no toto je tolerované, najmä v noci 
pozdĺž chodníkov a podobne, nakoľko 
neexistuje zmysluplné riešenie problé-
mu. 

Richard Mikulec, Nové Mesto: 
Vo VZN nie je vyriešený napríklad 
fakt, že v mestách, kde je akútny nedo-
statok parkovacích miest, sú rezidenč-
né karty vydávané na bytové jednotky.  
Dokonca aj ich vydanie je podmienené 
zaplatením miestnych daní. VZN však 
nie je nemenné, dá sa podľa potreby 
vylepšovať a hoci nie je najlepšie, treba 
ho schváliť.  Nové Mesto už bolo pri-
pravené pred rokom. Máme zónu, ktorú 
by sme mohli spustiť, ale nemôžeme, 
lebo čakáme, kým sa to schváli a mes-
to nám zverí na zavedenie parkovacej 
politiky aj cesty 1. a 2. triedy. Chceme 
už vlastné VZN, pretože 25-30 percent 
parkovacích miest nám trvalo zaberajú 
mimobratislavské autá.   (tasr, in)

Nekonečný príbeh celomestskej parkovacej politiky
BRATISLAVA
Poslanci mali už na novem-
brovom mestskom zastupi-
teľstve schvaľovať návrh 
VZN k parkovacej politike 
z dielne magistrátu.
V čase našej uzávierky ešte 
nebolo jasné, či sa s ním mest-
skí poslanci stotožnili. Mesto 
v ňom definovalo minimálne 
aj maximálne poplatky a ceny 
za parkovanie. Napríklad za 
prvú rezidentskú kartu vo 
vlastnej mestskej časti od 20 
do 100 eur ročne, rezidentskú 
kartu pre ďalšie auto od 20 
do 5000 eur ročne, za rezi-
dentskú kartu bez zóny, teda 
50-percentná zľava pre rezi-
dentov na parkovanie v inej 
mestskej časti 20 eur ročne, 
za dočasné parkovanie pre re-
zidentov od 10 centov do 2,5 
eura na hodinu.
Primátor Ivo Nesrovnal sa 
pred zastupiteľstvom vyja-
dril, že zavedenie jednotnej 
parkovacej politiky má zmy-
sel aj bez účasti niektorej 
z centrálnych mestských čas-
tí, ako je Staré Mesto, Nové 
Mesto, Petržalka či Ružinov. 
My sme oslovili ich poslan-
cov a pýtali sa na ich názor na 
VZN o parkovacej politike.

Vajnory  
pripravujú 
športovú halu
VAJNORY
V máji mestská časť vyhlá-
sila verejnú súťaž na špor-
tovú halu, jej výsledky mô-
žete vidieť v DK Vajnory až 
do 29. novembra. 
Vyhral návrh spoločnosti han-
tabal architekti, ktorí rešpekto-
vali zeleň a dokázali, že stavba 
vo vidieckom prostredí nepô-
sobí rušivo. Hala je preskle-
ná, takže vidíte, čo sa deje vo 
vnútri.  Podľa Igora Kňazovic-
kého zo sekretariátu MČ Vaj-
nory je však súťaž len prvým 
krokom. „Zatiaľ je predčasné 
hovoriť o výstavbe, termínoch 
a nákladoch. Športovú halu 
niekedy v budúcnosti však po-
staviť chceme,“ povedal. (brn)
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V roku 2017 čaká debut (po dieselovom štvor-
valci uvedenom v roku 2016) hneď štyri motory  
Mercedes-Benz. Úplne novú rodinu agregátov 
rozšíri: nový radový šesťvalec vo vyhotovení ako 
dieselový OM 656 (vyše 230 kW/313 k) a zážihový 
M 256 (vyše 300 kW/408 k; vyše 500 Nm); nový 
štvorvalcový zážihový motor M 264 a nový motor 
V8 biturbo 3,982-litra M 176 (vyše 350 kW/476 k; 
cca 700 Nm). Vo svetovej premiére sa pri ich uve-
dení zároveň predstavia viaceré priekopnícke tech-
nológie. Napríklad integrovaný štartér – generátor 
(ISG), ktorý dopĺňa hybridné funkcie (zvýšenie vý-
konu alebo rekuperáciu), 48-voltová palubná sieť 
(pre veľké spotrebiče ako vodné čerpadlo a kom-
presor klimatizácie) a elektrický prídavný kompre-
sor (eZV) pre nové inteligentné preplňovanie. 

„Silnejšie, úspornejšie a čistejšie – nová modulárna 
rodina motorov od značky Mercedes-Benz ponúka 

správny pohon pre každé vozidlo,“ vysvetľuje prof. Dr. 
Thomas Weber, člen predstavenstva koncernu Daimler, 
zodpovedný za výskum koncernu a vývoj divízie  
Mercedes-Benz Cars. Ako ďalej pripomína: „dôsledná 
optimalizácia našich technologicky vyspelých motorov 
hrá rozhodujúcu rolu na plánovanej ceste k trvalo udr-

žateľnej mobilite. Musia byť pritom skonštruované aj 
pre všetky aktuálne a budúce výzvy. Rozhodujúci faktor 
úspechu je rozsiahla elektrifikácia hnacieho ústrojenstva.“

Zladenie nových agregátov a vozidiel s hviezdou 
v znaku sa vykonáva na najmodernejších skúšobných 
stoliciach v rovnako novom Stredisku integrácie po-
honov (AIZ) v Sindelfingene. V lete 2016 spustené 
AIZ patrí medzi najmodernejšie skúšobné zariade-
nia v automobilovom odvetví. Okrem iného doká-
že simulovať výšku až 5 000 metrov pri teplote do  
-30 °C, pričom vozidlo beží plne automaticky na val-
covej skúšobnej stolici. Okrem Strediska integrácie 
pohonov vznikli v technologickom centre Mercedes-
-Benz Technology Center (MTC) v Sindelfingene tiež 
nový jazdný simulátor, klimatické aerodynamické tu-
nely a špičkový akustický aerodynamický tunel.  

Viac informácií na www.motor-car.sk 
alebo www.mercedes-benz.sk . 

Rok 2017 vrcholom ofenzív nových motorov a premiér technológií 



BRATISLAVA
Na bratislavskom trhu s bytmi 
z druhej ruky prevažujú v ponuke 
čoraz väčšie a drahšie byty. Menšie 
byty sa vďaka nižšej cene rýchlo 
vypredávajú.
Medzi byty z druhej ruky patria nielen 
staršie byty, ale aj tie v novostavbách, 
ktoré už nepredáva developer, ale ich 
majiteľ. Priemerná cena týchto bytov 
sa za tretí štvrťrok 2016 podľa analy-
tikov z Bencont Investment vyšplha-
la na  rekordné výšky a dosiahla až  
2 131 eur za štvorcový meter s DPH. 
Medziročný rast bol 10,2 percen-

ta. Najrýchlejší rast cien zaznamenal 
trh so staršími bytmi v Starom Mes-
te, kde zdraželi až o 15,3 %, najlac-
nejšie sú v Petržalke. Tu kupujúcich 
uspokojuje ponuka novostavieb, pre-
to tu o staršie byty nie je taký záujem 
a ceny výrazne nerastú. 
Priemerne však cena za celý byt do-
siahla 156,7 tisíc eura s DPH. Jej 
medziročný nárast tak dosiahol až 
16,5 percenta, teda za posledný rok 
zdraželi byty z druhej ruky až o 22-ti-
síc eur. Tu ale ako dôležitý faktor pô-
sobí aj rozloha týchto bytov. Tá v tre-
ťom štvrťroku dosiahla 74,4 m².

Výhodou starších bytov je podľa ana-
lytikov možnosť okamžitého nasťa-
hovania sa. Túto možnosť totiž reálne 
ponúka iba desať percent voľných no-
vostavieb. „Preto dochádza k vypre-
dávaniu starších bytov, čo tlačí cenu 
zvyšnej ponuky nahor. Táto rýchle 
rastúca cena bude sekundárny trh po-
stupne robiť menej atraktívnym. Rast 
cien pravdepodobne pár kvartálov ešte 
potrvá. Kvôli obmedzenej a rýchlo sa 
znižujúcej ponuke menších, lacnejších 
bytov, po ktorých je najväčší dopyt, 
však tento rast do jedného až dvoch ro-
kov s veľkou pravdepodobnosťou 

ochladne. Lacné staršie byty sa vypre-
dajú a o tie drahšie vysoký záujem nie 
je. Dopyt postupne klesne a s ním aj ce-
nový rast,“ predpovedá hlavný analytik 
Bencont Investments Matúš Jančura. 
Pokiaľ ide o prenájom, ten takisto ako 
ceny bytov, rastie. Priemerná výška 
ponúkaných prenájmov v Bratislave 
momentálne dosahuje až 804 €. Prená-
jom je teda takisto na rekordne vysokej 
úrovni, keď za posledné dva roky dosa-
hoval 650-750 €. Na prenájom sa pri-
tom v ponuke nachádzajú stále väčšie 
byty, čo môže takisto svedčiť o tom, že 
menších bytov je menej. (brn)

Ceny starších bytov rastú v Bratislave rýchlejšie  
ako ceny novostavieb! Dopyt však postupne klesne
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Kontakt : 
www.tvorivyatelier.sk
Rezedova 5, Bratislava - Ružinov

Vianočné 
fotografovanie 

v ateliéri
Cena 39€ 

ZĽAVA 

S KUPÓNOM 29€

VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.

Výrástli ste z podnájmu?
Rozkvitnite v Ružinove!

NUPPU LILJA

Stavte na fínsku kvalitu a zažite dostupné bývanie

v Ružinove.

V prvej etape projektu Nuppu - Lilja nájdete

jedno až 4-izbové byty s rozumnou výmerou.

V cene bytu je zahrnutý bytový štandard

podľa vášho výberu a pivničná kobka.

Príjemné prostredie ponúka zeleň

v podobe parku s oddychovými zónami.

0800 800 474

Spoločnosť BMTI SK hľadá 
pre svoj závod v Bratislave 

v Podunajských Biskupiciach

PRACOVNÍKOV 
DO SKLADU

A PRACOVNÍKOV 
S OPRÁVNENÍM NA VZV

V prípade vášho záujmu, pošlite životopis 
na e-mail: martina.hornackova@bauholding.com, 

poprípade na adresu BMTI SK, s.r.o. ,Ul. Svornosti 69,
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice.

Kontaktná osoba: Horňáčková, tel.: + 420 515 282 032

RUŽINOV
Žiaci zo Základnej školy 
Pavla Marcelyho na Drie-
ňovej 16 sa môžu tešiť z no-
vej telocvične, ktorá vznikla 
zastrešením átria.
„S nápadom na zastrešenie 
átria a vytvorením tak ďal-
šej telocvične prišiel riaditeľ 
školy. Drieňovú navštevuje 
približne 750 žiakov a ďal-

ší priestor na cvičenie sa im 
zíde. Teší ma, že sa podari-
lo tieto práce dotiahnuť do 
úspešného konca,“ uviedol 
starosta Ružinova Dušan Pe-
kár. V novej telocvični môžu 
žiaci cvičiť a hrať kolektívne 
športy okrem loptových.
Vynovených telocviční sa čo-
skoro dočkajú aj ďalšie dve 
školy v zriaďovateľskej pôsob-

nosti mestskej časti Ružinov, 
a to ZŠ Medzilaborecká a ZŠ 
Vrútocká.  Aktuálne tam po-
kračujú rekonštrukčné práce. 
„Starý, zničený a miestami aj 
zvlnený povrch nahradí nová 
palubovka, ktorou sa  predíde 
aj prípadným zraneniam. Deti 
tak budú mať lepšie podmien-
ky pre svoj športový rozvoj,“ 
uviedol Dušan Pekár. (mš)

RUŽINOV
Mestská časť Ružinov v spo-
lupráci so Združením vý-
robcov elektrospotrebičov 
pre recykláciu Envidom aj 
na jeseň zorganizovali zber 
nepotrebných elektrických 
spotrebičov. Celkovo sa po-
darilo vyzbierať takmer 10 
ton elektroodpadu.
Zbaviť sa bezplatne starej 
chladničky, práčky či televí-
zora využilo množstvo Ruži-
novčanov. Viacerí nahlásili aj 
niekoľko spotrebičov, ktoré 
boli vyhodené na ulici a zne-

čistili okolie. Počas jesenné-
ho zberu starých elektrospo-
trebičov Ružinovčania spolu 
odovzdali  9 840 kg  odpadu 
na ekologické spracovanie. 
Dve tony boli práčky, kým 
televízory a monitory tvorili 
viac ako 31 percent  vyzbie-
raného elektroodpadu.
Elektroodpad  neskončí na 
skládke, ale putuje na eko-
logickú recykláciu. Zároveň 
Združenie výrobcov elek- 
trospotrebičov pre recykláciu 
venuje za každý vyzbieraný 
kilogram odpadu päť centov 

bratislavskej ZOO na výstavbu 
pavilónu vlkov. Mestská časť 
navyše opäť zorganizovala je-
senné upratovanie. Počas troch 
októbrových sobôt priamo na 
sídliskách rozmiestnili veľko-
kapacitné kontajnery a Ruži-
novčania sa tak mohli zadarmo 
zbaviť objemného odpadu bez 
toho, aby s ním museli cesto-
vať do zberného dvoru. Išlo 
najmä o nábytok, pneumatiky, 
ale i stavebný materiál. Počas 
troch víkendov Ružinovčania 
zaplnili približne 140 veľkoka-
pacitných kontajnerov.  (mš)

Základná škola na Drieňovej má novú telocvičňu

Ružinovčania vyhodili 10 ton elektroodpadu 
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štvrtok 17. novembra
 19.00 - S. Canev: Panna 
Jana a Čajka, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Steve Harris British 
Lion, Majestic Music Club, 
Karpatská 2
 20.00 - V. Neckář a Fragile, 
koncert, Športová hala Pasien- 
ky, Trnavská cesta
 20.00 - Talco, koncert, 
Randal club, Karpatská 2

piatok 18. novembra
 19.00 - M. O. Štedroň: Vel-
vet Havel, Divadlo Na zábra-
dlí, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
 19.00 - Domov Eros Viera, di-
vadlo Ticho a spol., Školská 14
 19.00 - BHS, Slovenská 
filharmónia, Koncertná sieň 
SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Halott Pénz, Maje-
stic Music Club, Karpatská 2

sobota 19. novembra
 14.30 - O. Spišák: Obja-
venie Ameriky, Bratislavské 
bábkové divadlo, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 18.30 - R. Kipling: Džun-
gľa: Všetci sme z jednej krvi, 
divadlo Ludus, Power 115, 
Pribinova 25
 19.00 - Ars Poetica 2016, 
večer experimentu a perfor-
mance, Esterházyho palác - 
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4
 19.00 - S. Štepka: To nemá 
chybu, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - J. B. P. Molié-
re: Zdravý nemocný, 21.30 
– koncert Milo Kráľ Band, 
v rámci Noci divadiel, Diva-
dlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 20
 19.00 - V. Thirringová: 
Tajomstvo ženy, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Tiché parkety vŕz-
gajú, vol. 3, koncert, divadlo 
Ticho a spol., Školská 14
 19.30 - E. Borušovičová: 69 
vecí lepších než sex, Štúdio 
L+S, Námestie 1. mája 5

nedeľa 20. novembra
 10.00, 14.30 - O. Spišák: 
Objavenie Ameriky, Bra-
tislavské bábkové divadlo, 

Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
 10.30 - R. Kipling: Džun-
gľa: Všetci sme z jednej krvi, 
divadlo Ludus, Power 115, 
Pribinova 25
 15.00 - Siesta v galérii: 
Nestex, Esterházyho palác, 
Námestie Ľ. Štúra 4
 16.00 - M. Kecskésová, M. 
Mihálek: Rozprávky z Afri-
ky, Bibiana, Panská 14 
 17.00 - Pocta velikánom, 
Metropolitný orchester Bra-
tislava, Divadlo P. O. Hviez-
doslava, Laurinská 20

pondelok 21. novembra
 19.00 - LQ literárny kvo- 
cient #5_Imunita/canti...amo-
re, Esterházyho palác - Ber-
linka, Námestie Ľ. Štúra 4
 19.00 - S. Štepka: Jáááno-
šííík po tristo rokoch, Rado-
šinské naivné divadlo, Zá-
hradnícka 95
 19.00 - M. Doleželová, R. 
Vencl: Výročí, české diva-
dlo Do houslí, Loď - Divadlo 
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - J. M. Synge: Hrdina 
západného sveta, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7

utorok 22. novembra
 14.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 14
 19.00 - J. Dell, G. Sibley-
ras: Hra bez následkov alebo 
kto koho sotil do rybníka, 
Loď - Divadlo v podpalubí, 
Tyršovo nábrežie
 19.00 - J. Fiske: Skaza Ti-
taniku, Štúdio L+S, Námestie 
1. mája 5

streda 23. novembra
 10.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 

rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 14
p 18.00 - Fashion LIVE! 
Talk, Esterházyho palác - 
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4
 19.00 - S. Štepka: Jáááno-
šííík po tristo rokoch, Rado-
šinské naivné divadlo, Zá-
hradnícka 95
 19.00 - J. Saunders, 
A. Ayckbourn, D. Capton: 
„3x2“, Loď - Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
p 19.00 - V. Janoušková: 
Všade tá rieka...!, divadlo Ti-
cho a spol., Školská 14
 19.00 - M. Doleželová, R. 
Vencl: Lož má krátke nohy, 
Štúdio L+S, Námestie 1. 
mája 5

štvrtok 24. novembra
 10.00 - J. Michalová: Ka-
diaľ do Afriky? Bibiana, Pan-
ská 14
p 10.00 - P. Zelenka: Job 
interviews, Divadlo P. O. 
Hviezdoslava, Laurinská 20
 11.00 - O. Spišák: Obja-
venie Ameriky, Bratislavské 
bábkové divadlo, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 14.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 14
 18.00 - Slovenský štát a ar-
chitektúra, Esterházyho palác 
- 2. a 3. poschodie, Námestie 
Ľ. Štúra 4
 19.00 - G. Thijs: Starí maj-
stri, Štúdio L+S, Námestie 1. 
mája 5

piatok 25. novembra
 19.00 - S. Štepka: Lás-ka-
-nie 2, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - P. Zelenka: Job 
interviews, Divadlo P. O. 
Hviezdoslava, Laurinská 20

 19.00 - V. Janoušková: 
Zdanlivo slepá ulička, di-
vadlo Ticho a spol., Škol-
ská 14

sobota 26. novembra
 14.30 - J. Kainar: Zlato-
vláska, Bratislavské bábkové 
divadlo, Malá scéna STU, 
Dostojevského rad 7
 16.00 - BHS, Vokálny kon-
cert, Malá sála SF, Námestie 
E. Suchoňa 1
 19.00 - P. Zelenka: 
Job interviews, Divadlo  
P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 20
 19.00 - BHS, Symfonic-
ký orchester hlavného mesta 
Prahy FOK, Koncertná sieň 
SF, Námestie E. Suchoňa 1

nedeľa 27. novembra
 10.00, 14.30 - J. Kainar: 
Zlatovláska, Bratislavské 
bábkové divadlo, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 15.00 - P. Dobšinský: Koza 
rohatá, Divadlo P. O. Hviez-
doslava, Laurinská 20
 15.00 - Siesta v galérii: 
Sen × skutočnosť, Umenie & 
propaganda 1939 - 1945, Es-
terházyho palác, Námestie Ľ. 
Štúra 4
 15.30 - M. Destro, P. 
Pavlac: Haló mimozemšťan, 
divadlo Úsmev, Loď - Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo 
nábrežie
 16.00 - J. Satinský: O dra-
kovi Bakuľovi, Bibiana, Pan-
ská 14

pondelok 28. novembra
 19.00 - S. Canev: Panna 
Jana a Čajka, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - I. Bobčík a kol.: 
Baťko, divadlo Ticho a spol., 
Školská 14

 19.00 - BHS - Klavírny re-
citál, Malá sála SF, Námestie 
E. Suchoňa 1
 19.00 - J. Nvota: Reparát 
z povinného čítania, Túla-
vé divadlo, Loď – Divadlo 
v podpalubí, Tyršovo nábre-
žie
 20.00 - Amon Amarth, 
koncert, Refinery Gallery, 
Vlčie hrdlo

utorok 29. novembra
 11.00, 14.00 - J. Kainar: 
Zlatovláska, Bratislavské 
bábkové divadlo, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 14.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 14
 19.00 - M. Lasica, J. Satin-
ský, J. Solovič: Plné vrecká 
peňazí, Divadlo P. O. Hviez-
doslava, Laurinská 20
 19.00 - G. Thijs: Starí maj-
stri, Štúdio L+S, Námestie 1. 
mája 5
 19.00 - M. Gavran: Všet-
ko o ženách, Loď - Divadlo 
v podpalubí, Tyršovo nábre-
žie

streda 30. novembra 
 10.00 - J. Kainar: Zlato-
vláska, Bratislavské bábkové 
divadlo, Malá scéna STU, 
Dostojevského rad 7
 10.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 14
 19.00 - RaJ alebo Lás-
ka mo-drina, divadlo Ticho 
a spol., Školská 14
 19.00 - Zoznamka alebo 
Prečo ešte nemám svojho Mi-
lana, Divadlo O. Belešovej 
a R. Pomajba, Loď - Divadlo 
v podpalubí, Tyršovo nábre-
žie

Patríte medzi filmových nadšencov? Práve teraz neexistu-
je ľahšia cesta k výhre, než zapojiť sa do filmového kvízu 
so Cinema City. Nepovažujete sa za znalca? Nevadí, skúsiť 
šťastie sa aj tak oplatí. V priebehu celého novembra máte 
totiž možnosť súťažiť o skvelé 
ceny a lístky do kina zadarmo. 
Sieť multikín CinemaCity spus-
tila Filmový kvíz, ktorý preverí 
vaše poznatky a vedomosti tý-
kajúce sa filmov, filmových po-

stáv, známych hercov a herečiek. Každý deň prináša rôzne 
variácie výhier a tak súťažíte o širokú paletu cien v priebehu 
celého mesiaca. Zapojte sa ešte dnes, otestujte si filmové 
znalosti a vychutnajte svoje obľúbené filmy s občerstvením 

v pohodlí kín CinemaCity so 
zľavou, alebo úplne bezplatne. 
Súťaž potrvá  až do 29. novem-
bra. 
Filmový kvíz môžete nájsť tu: 

https://kviz.cinemacity.sk/

Súťažte a vyhrávajte so Cinema City počas celého novembra!
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NA LADZIANSKEHO ULI-
CI zaútočil 20-ročný muž pred 
vchodom do jedného z bytov 
obytného domu na dvoch prí-
slušníkov Policajného zboru, 
ktorí v tom čase plnili služob-
né úlohy. Muž ozbrojený ku-
chynským nožom sa prísluš-
níkom vyhrážal zabitím a od 
svojho konania neupustil ani 
po opakovaných výzvach zo 
strany policajtov a vo vyhráž-
kach ako aj vo fyzickom útoku 
pokračoval. Na miesto povola-
li príslušníkov Pohotovostné-
ho poriadkového útvaru, ako aj 
policajného vyjednávača, ktorí 
muža zadržali. Po vykonaní 
zákroku ošetrili dve osoby, 
ktoré utrpeli rezné poranenia 
spôsobené zápasom s agresív-
nym mužom.
NA PODUNAJSKEJ ULICI 
prepadol neznámy páchateľ 
stávkovú kanceláriu. Dnu vo-
šiel ozbrojený krátkou strel-
nou zbraňou, pod hrozbou jej 
použitia si so sebou odniesol 
peniaze a následne ušiel na 
neznáme miesto.  
NA ESTÓNSKEJ ULICI 
zhoreli dve osobné motoro-
vé vozidlá. Zisťovateľ príčin 
požiaru na mieste uviedol, že 
oheň bol s najväčšou pravde-
podobnosťou založený úmy-
selne. Obe vozidlá zhoreli do 
tla. Výška škody na vozidlách 
vyčíslia dodatočne. Po pácha-
teľovi policajti pátrajú. 
NA FURDEKOVEJ ULICI 
horelo auto. Po uhasení vozi-
dla sa na miesto dostavil zis-
ťovateľ príčin požiarov, ktorý 
ako pravdepodobnú príčinu 
označil úmyselné konanie 
neznámej osoby. V dôsledku 
požiaru došlo k poškodeniu 
prednej motorovej časti vozi-
dla, čím bola spôsobená ško-
da približne 30 000 €. 
NA CYPRICHOVEJ ULICI 
prišlo k požiaru zaparkova-
ných osobných motorových 
vozidiel. Plamene poškodili 
aj vedľa stojace osobné moto-
rové vozidlo. Požiar bol s na-
jväčšou pravdepodobnosťou 
založený úmyselne. Celková 
výška spôsobenej škody na 
vozidlách bola odhadnutá na 
25 000 €.  (mm)

BRATISLAVA
Koniec novembra 1998 bol 
o blížiacich sa komunál-
nych voľbách. V tom čase 
už aj Bratislavčania vycíti-
li, že pre mesto sú to mož-
no dôležitejšie voľby ako 
parlamentné a tak možno 
stoja za zmienku dvanásti 
kandidáti na primátora: 
J. Moravčík, J. Dubníček, 
Árpad Duka-Zólyomi, J. 
Binder, S. Pánis, L. Setnic-
ký, P. Rohal, A. Hlina, E. 
Vincoureková, M. Mojš-
-Kováč, Z. Adorjan, P. Be-
ňuška. Skratky vtedajších 
politických strán, ktoré 
vyslali týchto kandidátov, 
sú dnes zbytočné, veď kto 
by v roku 2016 poznal SĽS, 
SNJ, SOP, BOS, SMD, NEI, 
SĽÚ, JSPS či HZDS... 

Na Laurinskej 
objavili stredo-
vekú studňu
Mestskí pamiatkári pred 
pár dňami na Laurinskej 
ulici vedľa budovy DPOH 
objavili verejnú studňu 
z kamenného muriva, ktorú 
možno predbežne datovať 
do 15. storočia. Objav je 
súčasťou archeologického 
výskumu na tejto ulici, po-
čas ktorého už predtým na-
šli zvyšky mestského opev-
nenia a Laurinskej brány.
Pre rekonštrukciu dlažby 
Laurinskej ulice, ktorá je 
pred dokončením, znamenajú 
nálezy podobného charakteru 
a rozsahu nemalé problémy. 
Po dohode s predstaviteľmi 
samosprávy Starého Mesta sa 
však podarilo nájsť pozitív-
ne riešenie. Pôvodný zámer 
parkovania v tejto časti ulice 
musel ustúpiť novej koncep-
cii. Na zimu sa ulica zadláždi 
v súlade s upraveným pro-
jektom, pričom prezentácia 
nálezov bude na jar budúceho 
roku. Studňu, ktorá tiež pre-

Odstreľovači 
mali na svedomí 
67 žiaroviek
Koncom roka najmä obcho-
dy s textilom vylepovali do 
výkladných skríň plagáty 
ohlasujúce lacné biele týžd-
ne. Podelili sa na tri skupi-
ny: jedna predávala lacné 
plátno a damask v prvom 
advetnom týždni, druhá 
v druhom, tretia v treťom.
Posledný týždeň pred Via-
nocami i na Zlatú nedeľu už 
všetci znovu predávali draho, 
lebo ľudí treba za otáľanie 
potrestať. Bolo dôležité pre-
obliecť postele pred sviatkami 
do nového, pretože ten, kto si 
na Štedrý večer ľahne do po-
stele povlečenej novučičkými 
obliečkami, bude až do nasle-
dujúcich Vianoc náchylný na 
všetky novoty, ktoré do Pre-
šporku prináša život.
Koncom minulého storočia bol 
život naozaj búrlivý a prevrat-
ný. Do prešporských domov 
zavádzali vodovod, elektrinu 
aj plyn. Ulice boli rozkopané, 
lebo mestský magistrát roz-
hodol, že všetky domy musia 
byť napojené na kanalizáciu. 
Prešporok menil tvár. Dlhé 
decembrové večery rozjasňo-
vali svetlá plynových lámp 
a prvých elektrických reklám. 
Roku 1896 na svätého Miku-
láša zažiaril pred Mestským 
divadlom vysokánsky smrek 
ovenčený elektrickými žia-
rovkami a noviny sa vyhrážali 
prešporským štricákom, že ak 
okamžite neprestanú s prakmi 
zostreľovať žiarovky, magist-
rát dá vianočný strom odpojiť 
od elektriny. 
Odpojili ho dvanásteho de-
cembra, zapojili pred Šted-
rým dňom a opäť odpojili deň 
po svätom Štefanovi. Z novín 
písaných po nemecky sa do-
zvedáme, že z vianočného 
stromu mesta Prešporok bolo 
roku 1896 odstrelených 67 
žiaroviek, ktoré zaplatil mest-
ský magistrát.

Peter Ševčovič
Z kuchyne starého

Prešporku (krátené)

zimuje pod novou dlažbou, 
bude potrebné na jar znovu ot-
voriť, archeologicky preskú- 
mať, vyčistiť a nadmurovať 
nad úroveň chodníka. 

Peter Šťastný 
vstúpil  
do Siene slávy
Hokejová legenda Peter 
Šťastný bol začiatkom toh-
to týždňa slávnostne uvede-
ný do hokejovej Siene slávy 
– Hall of Fame. Stal sa tak 
štvrtým európskym, dru-
hým slovenským a prvým 
bratislavským hokejistom, 
ktorému sa dostalo tejto cti.
Peter Šťastný sa narodil 18. 
septembra 1956 v Bratislave. 
S hokejom začínal v brati-
slavskej „Jame“ na Kvetnej 
ulici, neskôr hrával v dresoch 
Slovana Bratislava, Quebec 
Nordiques, New Jersey De-
vils, St. Louis Blues. Slovanu 
pomohol v sezóne 1978/79 
k historickému titulu majstra 
ČSSR, v drese Českosloven-
ska bol dvojnásobným maj-
strom sveta. Po Wayne Gret-
skom bol druhým najlepším 
hokejistom NHL 80. rokov.

Bratislavu  
navštívil V. Havel
Bratislavu po dlhšom čase 
navštívila hlava štátu – 
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Objav na Laurinskej, pocta P. Šťastnému
český prezident Václav 
Havel sem pricestoval po 
viacerých rokoch, aby sa 
poklonil pamiatke A. Dub-
čeka, prešiel sa po Starom 
Meste, stretol sa so zástup-
cami mimovládnych orga-
nizácií a s predstaviteľmi 
slovenskej politickej repre-
zentácie.
Českého prezidenta spre-
vádzalo počas jeho návšte-
vy Bratislavy množstvo 
obyvateľov potleskom, 
skandovaním a prejavmi 
sympatií. „Vždy som sa cí-
til v Bratislave dobre a toto 
srdečné prijatie ma veľmi 
teší aj zaväzuje,“ povedal 
počas prechádzky Korzom 
V. Havel. Jeho návšteva 
bola vo viacerých smeroch 
výnimočná.

V podkroviach 
pribudlo 400 
nových  bytov
Začiatkom roka 1996 sa 
začal uskutočňovať projekt 
výstavby podkrovných by-
tov na vhodných vybraných 
objektoch. V lete 1995 bolo 
vybraných a zmapovaných 
viac než 200 striech, ktoré 
by boli vhodné na výstavbu 
bytov.
Mestská časť Staré Mesto 
umožnila súkromným oso-
bám i podnikateľským sub-
jektom stavať nové byty na 
strechách vopred vybraných 
domov. Následne bolo ve-
rejným zhromaždením ozná-
mené obyvateľom a iným 
záujemcom aj v novinách, že 
je možné uchádzať sa o vý-
stavbu bytov. Ponuka vyvo-
lala obrovský ohlas, keďže 
počet záujemcov o výstavbu 
podkrovných bytov viac ako 
šesťnásobne prekročil mož-
nosti ponúkané samosprá-
vou. 
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STARÉ MESTO
„Rada robím veci, 
o ktorých neviem, či 
ich zvládnem alebo tie, 
o ktorých ľudia nevedia, 
že ich dokážem,“ tvrdí na 
margo svojho nového al-
bumu Stripped 49-ročná 
Macy Gray. Speváčka ohú-
rila kritikov aj hudobných 
nadšencov v roku 1999  
pop-soulovým hitom I Try. 
Po pätnástich rokoch ho 
oprašuje a prezlieka do 
úplne iného aranžmánu. 
Bratislavskí fanúšikovia sa 
môžu tešiť na jej vystúpenie  
8. marca v Starej tržnici. 
S myšlienkou inej Macy 
Gray prišiel Norman Ches-
ky, spoluzakladateľ značky 
Chesky Records, pod ktorej 
hlavičkou Stripped vyšlo. 
Americká speváčka sa vôbec 
nepriečila, keďže ako sama 
tvrdí, vyrastala v úplne nepo-
povom hudobnom prostredí. 
„Mojím hudobným štýlom je 
džez a môžete si to všimnúť 
aj na I Try. Tak som sa nauči-
la spievať - v džezovej kape-
le s klaviristom, bubeníkom 
a basgitaristom hrajúc o tretej 
ráno,“ vysvetľuje vo svojej 
biografii.
Pre Vogue sa zas vyjadrila, 
že pop a jazz sú dve navzá-
jom veľmi odlišné planéty. 

„V pope je to strofa, refrén, 
strofa, refrén... Refrén musí 
byť veľmi veľký, aby po-
tom mohli prísť premostenie 
a nejaký ten beat. V džeze si 
robíte, čo chcete. Tam niko-
ho nezaujíma, ako tá osoba 
vyzerá. Môže mať 200 rokov, 
100 kíl, akné - ľudia ju aj tak 
chcú vidieť,“ povedala. 
Do Bratislavy prinesie úplne 
nový a neobvyklý materiál. 
Zoznam skladieb obsahu-
je aj dve nezvyčajné cover 
verzie. Špecifické zafarbe-

nie hlasu speváčky sa pohrá 
s Redemption Song od Boba 
Marleyho a Nothing Else 
Matters z dielne rockovej ka-
pely Metallica. 
Hudobnícke zázemie kritikmi 
oceňovaného opusu, ktorý 
titulujú ako to najlepšie, čo 
interpretka doposiaľ spravila, 
tvoria A. Hoenig (bicie), W. 
Roney (trúbka), R. Malone 
(gitara) a D. Jones (basgita-
ra). Držiteľka cien Grammy 
stretla svojich kolegov prvý-
krát a do dvoch dní bol album 
hotový. „Nie je tam nič pri-
dané, žiadny mix, takže nie je 
nič, čo bolo treba spätne vy-
lepšiť. Neuvedomovala som 
si to, kým sme tú nahrávku 
robili. Pomyslela som si: 
‘OK, zoberiem si to domov 
a ak budem počuť niečo, čo 
sa mi nepáči, prespievam 
to.‘ Nebolo treba,“ povedala 
o svojich najnovších desia-
tich skladbách autorka na-
hrávky.
Ide o deviaty kúsok z disko-
grafie Macy Gray, ktorá 
pôvodne študovala scenáristi-
ku na University of Southern 
California. K spevu sa do-
stala šťastnou náhodou, keď 
nahrala vokály piesní, ktoré 
napísala pre iných umelcov. 
 (mš)
 Foto: Giuliano Bekor

Andrej Šeban 
Trio ukáže, že 
Život je krásny
NOVÉ MESTO
Po tridsiatich rokoch sa An-
drej Šeban stretne v Stre-
disku kultúry na Vajnor-
skej ulici (24. novembra 
o 20.00 h) na jednom pódiu 
s Jánom Fabrickým - bube-
níkom Demikátu.
Ján Fabrický v roku 1989 odi-
šiel do Švajčiarska, aby v roku 
1994 absolvoval prestížnu 
školu MIT v Los Angeles, 
kde pôsobil do roku 2002. 
A. Šeban však pokračuje aj 
v dialógu s mladou generá-
ciou slovenských hudobníkov. 
S basgitarou sa predstaví Mi-
chal Šelep, basgitarista mladej 
generácie. Po prvých rokoch 
bez učiteľa študoval v rokoch 
2011-2014 basgitaru u Antho-
nyho Wellingtona - na diaľku 
cez internet a počas dvoch 
4-mesačných pobytov v USA. 
V rámci turné sa fanúšiko-
via môžu tešiť na úplne nové 
skladby ako aj na Šebanove 
najznámejšie pesničky v upra-
vených aranžmánoch. Nebude 
chýbať ani priestor na impro-
vizáciu.  (tl)

Macy Gray zaspieva v Starej tržnici 
Metallicu, ale aj Boba Marleyho

vyjdú o 2 týždne
1. decembra 2016
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Podklad je v uzamknutej vrstve: Tools     Object Manager !!!
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Nedeľa 20. 11. 2016
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
Prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
Prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
Prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

130! rokov inovácií GLE Sport Edition 
Atraktívny balík AMG Line v hodnote 3 480 €  
už v základnej cene vozidla.

0% Výhodné financovanie
na tretiny bez navýšenia

GLE SUV: kombinovaná spotreba paliva 11,8 – 3,3 l/100 km; kombinované emisie CO₂: 276 – 78 g/km. Ilustračné foto.  

Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 1,06%; fixný úrok p. a.: 0,0%; lehota splatnosti  

v mesiacoch: 36; spracovateľský poplatok 1% z ceny vozidla s DPH. Viac informácií o období platnosti ponuky  

na www.mercedes-benz.sk. 

MB-GLE-Sport-Edition-206x85-BA-noviny.indd   1 26/10/16   17:32
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NOVÉ MESTO
Dopravu cez Račišdorfské  
mýto zabezpečovala elek-
trička s najdlhšou trasou, 
z Dynamitky až do Karlovej 
Vsi s označením „C“. 
Boli to električky s otvorený-
mi dverami, stojacim vodičom 
a chodiacim sprievodcom, 
ktorý predával cestovné lístky 
a potiahnutím zvonca dával 
znamenie vodičovi na od-
chod. Kuriozitou bola jedno-
koľajka, ktorá sa začínala pri 
štátnej nemocnici  a končila 
až v Dynamitke. Približne na 
každej druhej zastávke bola 
výhybka. Prvá bola práve na 
Račianskom mýte. Neraz sa 
stalo, že keď sa jedna z elektri-
čiek oneskorila a dva vozne sa 
stretli na Vazovovej ulici pred 
kinom Scala (dnešný Obzor), 
musel jeden z vodičov cúvať, 
a to podľa toho, kto mal bližšie 
k výhybke. Záležalo od pova-
hy a nálady vodičov, či sa tento 
akt uskutočnil v pokoji, alebo 
v hádke, za účasti cestujúcich. 

Druhým spojom, prechádzaj-
úcim cez Račišdorfské mýto, 
bol trolejbus číslo 11 s trasou 
Hlavné nádražie – Reduta.
Od roku 1941 to boli pek-
né malé nemecké trolejbusy 
značky Mann, opäť s otvo-
renými dverami. Pre cestu-
júcich boli bezproblémové, 
ale pre vodičov náročné, než 
si zvykli na spôsob jazdy. 
Vznikol problém, aby im 
v zákrutách nevypadli zbera-
če. Tie sa totiž museli spájať 
s elektrickým vedením po-
mocou dlhej skladacej tyče. 
Povojnové obdobie bolo cha-
rakterizované odstraňovaním 
názvov nemeckého  a ma-
ďarského pôvodu, resp. ich 
poslovenčovaním. V rámci 
tohto procesu sa i Račišdorf 
premenoval na Raču a Račiš-
dorfské mýto  na Račianske.
V ekonomike sa štát zameria-
val na odstraňovanie  vojno-
vých škôd, ako i na výstavbu 
nových komunikácií a budov. 
Račianskeho mýta, ktoré bolo 

vojnou poškodené minimál- 
ne, sa skôr dotkla prestavba. 
Tá  si vyžiadala v prvom rade 
zrušenie oboch cintorínov 
vrátane murovaného oplote-
nia, ktoré oddeľovalo cintorí-
ny od  Šancovej i Račianskej, 
neskôr Februárovej ulice. Za 
týmto oplotením najviac ľu-
tovala mládež  z najbližšieho 
okolia, pretože jej slúžilo ako 
tribúna pri mestských moto-
cyklových pretekoch. Trať 
týchto pretekov viedla  z Firš-
nálu, kde bola tribúna i štart 
cez Mýtnu, Šancovú a Ži-
linskú opäť na Firšnál. Dnes 
si sotva vieme predstaviť 
mestské preteky, v ktorých 
boli zastúpené všetky ku-
batúry  motocyklov vrátane 
päťstoviek značky Jawa a se-
demstopäťdesiatok  BMW, 
jazdiacich bez výfukových 
tlmičov. 
 Pavel Ondrčka

Z publikácie Očami
rodáka z UNITASU

(pokračovanie)

Pokračuje 
tradícia 
Gaštanice
NOVÉ MESTO
Na Kolibe vzniká nový park. 
Nenápadný obecný poze-
mok za predajňou Tesco 
je pritom podľa územného 
plánu určený na výstavbu. 
„Som presvedčený, že je 
to dobré miesto pre nový 
verejný park. Pekný, čistý, 
osvetlený, neďaleko kniž-
nice, školy, škôlky či klubu 
dôchodcov,” zdôrazňuje sta-
rosta mestskej časti Nové 
Mesto Rudolf Kusý.
Koliba je známa tradíciou 
pestovania gaštanov, aj 
preto je hlavným cieľom 
pri budovaní nového par-
ku ozdravenie a zachova-
nie jestvujúcej zelene. Na 
pozemku rastie viac ako 60 
kmeňov jedlých gaštanov, 
z ktorých asi polovica má 
kôru napadnutú rakovinou, 
kvôli ktorej každoročne 
uhynú tisíce stromov v celej 
Európe. Pomôcť zachrániť 
tradíciu pestovania gaštanov 
majú aj novovysadené stro-
my, ktoré sú voči chorobám 
a škodcom odolné.
Budovanie nového parku 
zabezpečuje EKO podnik, 
ktorého zriaďovateľom je 
mestská časť. Prvá fáza prác 
je zameraná na čistenie po-
zemku a orezávanie suchých 
konárov a výrub stromov, 
ktorým sa už podľa odborní-
kov nedá pomôcť. Súčasťou 
revitalizácie parku bude vy-
tvorenie oddychovej zóny. 
V nej nájdu návštevníci 
okrem lavičiek, altánku a det-
ského ihriska aj fitness prvky 
a výbeh pre psov. 
„Odhadované náklady na re-
vitalizáciu Gaštanice na Koli-
be sú 315-tisíc eur,“ informo-
val starosta Nového Mesta R. 
Kusý. Väčšina nákladov bude 
uhradená z tzv. Nórskych 
fondov, ktoré mestská časť 
získala v spolupráci s hlav-
ným mestom  rámci projektu 
Bratislava sa pripravuje na 
zmenu klímy. Celý proces by 
mal byť ukončený do konca 
apríla 2017.  (mt)

Keď sa na Vazovovej ulici stretli dve 
električky, jedna musela zacúvať

Rača  
rekonštruuje 
ďalšiu škôlku
RAČA
Len niekoľko dní po otvo-
rení vynovenej a zväčšenej 
materskej školy Barónka 
začala račianska samosprá-
va rozsiahlu rekonštrukciu 
ďalšej budovy predškolské-
ho zariadenia – materskej 
školy Pri Šajbách v časti 
Východné. MŠ Pri Šajbách 
je v Rači posledná v poradí, 
ktorú čakalo vynovenie a už 
tam pokračujú búracie prá-
ce a murovanie deliacich 
priečok.
„Na súčasnej budove MŠ Pri 
Šajbách nadstavíme jeden 
pavilón a vykonáme dis-
pozičné zmeny v ostatných 
priestoroch. Dôjde k zateple-
niu strešného a obvodového 
plášťa budovy, výmene okien 
a dverí, pribudne nová elek-
troinštalácia a nové úsporné 
svietidlá, nové zriaďovacie 
predmety zdravotechniky, 
rozvody ÚK a radiátory,“ 
povedal starosta Rače P.Pi-
linský. Celkové náklady na 
rekonštrukciu sa predpokla-
dajú vo výške 635 000 eur.  
Práce chcú ukončiť do júna, 
aby deti do nej mohli nastúpiť 
v septembri 2017. Po ukonče-
ní rekonštrukcie bude môcť 
MŠ Pri Šajbách prijať približ-
ne o 25 detí viac ako doteraz.
Súčasne s rekonštrukciou 
MŠ Pri Šajbách by už v pr-
vej polovici budúceho roku 
chcela račianska samospráva 
začať s kompletnou obnovou 
budovy bývalého detského 
sanatória na Novohorskej uli-
ci. Kapacita tejto celkom no-
vej, v poradí ôsmej materskej 
školy v Rači, sa po dokončení 
všetkých stavebných a rekon-
štrukčných prác odhaduje na 
približne 100 detí. 
Za posledné roky mestská 
časť Rača vytvorila a progra-
movo naďalej vytvára nové 
miesta v materských školách. 
„Po dokončení novej škôlky 
na Novohorskej ulici budeme 
mať pre deti približne o 225 
miest viac,“ dodal P. Pilin-
ský.  (em)

PETRŽALKA
Bratislavská Petržalka plá-
nuje nechať vypracovať 
dendrologický posudok 
na stromy v Sade Janka 
Kráľa. S mestom sa však 
sporia, kto ho zaplatí.
V súčasnosti má samosprá-
va k dispozícii posudok 
z roku 2005, ktorý podľa nej 
o aktuálnom stave drevín 
veľmi nehovorí. „Dreviny sú 
súčasťou živého ekosystému 
v hlavnom meste, ktorý sa 
neustále mení a je ovplyv-
ňovaný rôznymi antropogén-
nymi vplyvmi. Preto je po-
trebné pravidelné hodnotenie 
drevín, aby sme sa o ne mohli 
adekvátne starať,“ uviedla 
Silvia Vnenková z oddelenia 
komunikácie s verejnosťou 
petržalského miestneho úra-
du.
Po vypracovaní by sa mal 
dendrologický posudok vy-
hodnotiť tak, aby bola záro-
veň určená potrebná starost-

livosť o existujúce dreviny. 
S tým by podľa Vnenkovej 
malo súvisieť následne aj 
schválenie peňazí. Napriek 
tomu, že dendrologický po-
sudok chce dať vypracovať 
mestská časť, tá si zároveň 
myslí, že vypracovať by ho 
malo dať mesto. „Sad je vo 
vlastníctve hlavného mesta,“ 
podotýka Vnenková. S tým 
však bratislavský magistrát 
nesúhlasí a v tejto súvislosti 
oponuje, že Sad Janka Kráľa 

je v správe mestskej časti. 
„Preto v Sade Janka Kráľa 
zabezpečuje starostlivosť 
a údržbu zelene a všetky prá-
ce a povinnosti s tým spojené 
mestská časť Petržalka. Týka 
sa to aj dendrologických po-
sudkov,“ skonštatovala pho-
vorkyňa mesta Ivana Skoka-
nová s tým, že mesto môže 
investovať peniaze len do ob-
jektov a priestorov, ktoré má 
v správe.  (tasr)
 Foto: Shutterstock

Kto zaplatí posudok na stromy?
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Rodina v centre pozornosti.
Nový dvor v Starom Meste.

STEIN2

Projekt Stein2 prináša spojenie bohatej histórie lokality

s fínskou tradíciou a kvalitou. 

Práve unikátna poloha je zárukou mnohých benefi tov.

So svojimi blízkymi si môžete užívať tichý dvor plný

zelene a kompletnú občiansku vybavenosť máte

doslova na dosah. Projekt ponúka v prvej a druhej

etape spolu 190 bytov a 41 apartmánov.

Poponáhľajte sa - kolaudácia prvej etapy

už v decembri 2017.

VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.

STARÉ MESTO
Prvé Staromestské mar-
tinské hody zorganizova-
la na Martina a uplynulý 
víkend mestská časť Staré 
Mesto spoločne s arcibis-
kupským úradom a far-
nosťou sv. Martina. Pri 
tejto príležitosti inštalo-
vali v Zichyho paláci na 
Ventúrskej ulici výstavu 

fotografií Štefana Komor-
ného – Dóm.
Martinské hody boli prvý-
krát na Panskej ulici a Rud-
nayovom námestí, kde sa 
na tri dni rozložili stánky 
s martinskou husou, mla-
dým vínom, remeselnými 
výrobkami, ale aj knižnými 
publikáciami o sv. Martino-
vi a Katedrále sv. Martina. 

Pre najmenších zorganizo-
vala Bibiana tvorivé dielne 
a Gašparkovo predstavenia 
pre deti. V sobotu zaplavili 
ulice historického jadra bra-
tislavské deti v tradičnom 
lampiónovom sprievode. 
Súčasťou Martinských ho-
dov bola každý deň sláv-
nostná svätá omša v Ka-
tedrále sv. Martina. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto 
minulý týždeň dokončila 
kompletnú rekonštrukciu 
cesty na Moskovskej ulici 
v úseku od Poľnej po Stráž-
nickú ulicu. Súčasne opra-
vilo obrubníky a vymenilo 
všetky kanalizačné vpusty.
Výmenu asfaltového povrchu 
a opravu cestného telesa finan-
coval Bratislavský samospráv-
ny kraj, všetky ostatné staveb-
né úpravy vrátane vydláždenia 
chodníka na rohu s Poľnou uli-
cou a debarierizácie priecho-
dov financovala mestská časť 
z vlastného rozpočtu.

„Po dohode s okresným po-
licajným riaditeľstvom sme 
upravili aj profil časti komu-
nikácie a vjazd na parkovis-
ko polície, čím sa nám na 
Moskovskej ulici podarilo 
vytvoriť štyri nové parkova-
cie miesta,“ uviedol starosta 
Radoslav Števčík.
Na budúci rok plánuje mestská 
časť zrekonštruovať cestu aj na 
zvyšku Moskovskej ulice po Zá-
hradnícku a vydláždiť chodníky. 
„Rekonštrukcia ciest a chodní-
kov zostáva prioritou samosprá-
vy aj v ďalších rokoch,“ uviedol 
starosta Števčík. (brn)
 Foto: BASM

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mes-
to vytvára kultúrne labo-
ratórium tzv. Urban Lab, 
v ktorom majú tvoriví 
Staromešťania na dobro-
voľnej báze pomáhať sa-
mospráve riešiť rozvojové 
úlohy, projekty a zámery 
mestskej časti.
Súčasťou práce laboratória 
bude skúmanie a rozvíjanie 
urbanistických a architek-

tonických aspektov rozvoja 
mestskej časti, diskusie, vý-
meny názorov a skúseností, 
tvorivé dielne.
„Participáciu obyvateľov pri 
riešení rozvoja mestskej časti 
považujem za kľúčovú. Rád 
by som využil tvorivý poten-
ciál Staromešťanov a zapojil 
ich do správy mestskej časti. 
Ich názor je dôležitý, pretože 
všetko, čo robíme, robíme pre 
obyvateľov Starého Mesta,“ 

povedal starosta Radoslav 
Števčík.
Do činnosti Urban Labu sa 
budú môcť zapojiť tvoriví 
ľudia ako architekti, urba-
nisti, dizajnéri, manažéri, 
všetci aktívni ľudia, ktorí 
sú ochotní svoj tvorivý 
potenciál dobrovoľne po-
skytnúť na rozpracovanie 
a riešenie tém, ktoré mest-
skú časť a jej obyvateľov 
trápia. (brn)

Staré Mesto vytvára svoj Urban Lab

Bratislavčania na Martina  
v centre mesta ochutnali husacinu

Staré Mesto opravilo 
časť cesty na Moskovskej
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Activity park hneď pri dome.
Bývanie, kde sa nenudíte.

TAMMI DÚBRAVKA

Vychutnajte si bývanie a zábavu s celou rodinou

pri vašich obľúbených aktivitách.

V 3. etape projektu TAMMI DÚBRAVKA sú aktuálne

v ponuke 2- a 4-izbové byty a 3-izbové apartmány

s balkónmi a priestrannými terasami, pričom

2-izbový byt získate už od 93 000 Eur. Vonku

pri dome budete môcť tráviť príjemný čas

v Activity parku, kedykoľvek budete chcieť.

V cene bytu je zahrnutý bytový štandard

podľa vlastného výberu a pivničná kobka.

Kolaudácia bytov je naplánovaná

na jeseň 2017.

Activity park hneď pri dome.

Vychutnajte si bývanie a zábavu s celou rodinou

V 3. etape projektu TAMMI DÚBRAVKA sú aktuálne

v ponuke 2- a 4-izbové byty a 3-izbové apartmány

s balkónmi a priestrannými terasami, pričom

2-izbový byt získate už od 93 000 Eur. Vonku

0800 800 474
VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.

Zvierací 
útulok dostane  
darčeky od ľudí
DÚBRAVKA
Po vydarenej minuloroč-
nej zbierke a vyhlásení 
zbierky hračiek pre deti zo 
sociálne slabších rodín za-
čína mestská časť Dúbrav-
ka aj s pomocou pre zvie-
rací útulok.
Podobne ako vlani chce ve-
denie Dúbravky odniesť pred 
Vianocami darčeky pre štvor-
nohých chlpáčov, ktorí žijú 
v blízkom útulku Slobody 
zvierat na Poliankach. „Zvi-
eratá isto ocenia staré kober-
ce, deky, niečo na zateplenie 
búd, z jedla najmä granule, 
cestoviny, ryžu,“ hovorí sta-
rosta Martin Zaťovič o tom, 
čím všetkým sa dá prispieť. 
Zbierka potrvá do 15. decem-
bra na miestnom úrade na Žatev-
nej 2. Veci môžu Dúbravčania 
nosiť na prízemie úradu na 
vrátnicu alebo do kancelárie 
Štefana Macejáka.  (lm)

Dúbravka chystá 
novú zbierku 
hračiek
DÚBRAVKA
Mestská časť Bratislava 
Dúbravka pripravila zbier-
ku hračiek. Cieľom zbierky 
je potešiť detičky zo sociál- 
ne slabších rodín.
Zbierka bude na oddelení soci-
álnych vecí a zdravotníctva na 
miestnom úrade na Žatevnej 
4. Hračky či knižky, ktoré by 
mohli najmenších Dúbravča-
nov potešiť, môžu obyvatelia 
nosiť v čase úradných hodín 
do konca novembra.  „Zbierku 
zámerne robíme pred Vianoca-
mi,  aby si každé dieťa našlo 
niečo pekné pod stromčekom,“ 
prezradil starosta Dúbravky 
Martin Zaťovič.
Podobne ako pri školských 
pomôckach aj pri hračkách 
mestská časť zbiera len funkč-
né veci. Nemá tak ísť o „vy-
hodenie“ nepotrebného, ale 
o snahu pomôcť či dať veciam 
šancu na druhý život.  (lm)

KARLOVA VES
Miestna knižnica v brati-
slavskej Karlovej Vsi sa 
môže pochváliť nevšedným 
darom, ktorý rozšíril jej 
zbierku. 
Približne 3000 kníh jej veno-
val Fedor Gál, jedna z vedú-
cich osobností Novembra ́ 89. 

V jeho celoživotnej knižnej 
zbierke sú tituly o dejinách, 
sociológii, filozofii, ale aj 
kvalitná beletria a knihy 
o umení. „Chcem tieto kni-
hy venovať mladým ľuďom, 
ktorí nemajú peniaze kupo-
vať si kvalitnú literatúru,“ 
povedal o motivácii svojho 

daru Gál. Riaditeľ Karloves-
kej knižnice Tomáš Prištiak 
informoval, že knihy bude 
knižnica postupne začleňo-
vať do svojho fondu a v do-
hľadnom čase ich sprístupní 
pre všetkých, ktorých tento 
výnimočný knižný výber za-
ujíma.  (tasr)

Fedor Gál daroval Karloveskej knižnici 
svoju celoživotnú knižnú zbierku 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
S heslom Natrvalo doma 
- v Záhorskej Bystrici sa 
samospráva bratislavskej 
mestskej časti obracia na 
obyvateľov, ktorí nie sú 
prihlásení na trvalý pobyt.
Podľa starostu Záhorskej 
Bystrice Jozefa Krúpu chce 
samospráva aj týmto spôso-
bom upozorniť, že ak bude 
administratívny počet oby-
vateľov zodpovedať tomu 
skutočnému, mestská časť 
bude mať viac peňazí pre 

rozvoj a skvalitnenie svojich 
služieb. Na sociálnej sieti Zá-
horská Bystrica pripomína, 
že hoci k 1. januáru 2016 má 
podľa registra oficiálne 4613 
obyvateľov, skutočný počet 
ľudí bývajúcich v mestskej 
časti je vyšší. „Presviedčame 
sa o tom napríklad pri vydá-
vaní kolaudačných rozhod-
nutí, pri prijímaní detí do zá-
kladnej a materskej školy, pri 
vydávaní rôznych osvedčení 
a potvrdení občanom, keď 
pracovníci miestneho úradu 

zisťujú, že občania nemajú 
v Záhorskej Bystrici trvalý 
pobyt,“ vysvetľuje samosprá-
va. Zároveň pripomína, že 
viac rezidentov znamená aj 
vyšší príjem z podielových 
daní, a teda aj lepšie mož-
nosti financovania akcií pre 
všeobecný prospech. Ako 
príklad uvádza údržbu komu-
nikácií a zelene, organizáciu 
kultúrnych podujatí, podporu 
detí a mládeže, väčšie mož-
nosti sociálnych príspevkov.
 (tasr)

Prihláste sa u nás na trvalý pobyt!




