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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
Na decembrovom mest-
skom zastupiteľstve budú 
poslanci opäť diskutovať 
o obnove vozidiel MHD, 
ktorú by Dopravný podnik 
zaplatil prostredníctvom 
dlhodobého úveru vo výške 
24 miliónov eur. Prečo nie 
je riešením skvalitnenia do-
pravy nákup elektrobusov, 
na ktorý by nám z väčšej 
časti prispela Európska 
únia? A ako by bratislav-
skej MHD mohli pomôcť 
trolejbusy s pomocným ba-
tériovým pohonom? 
Po Bratislave jazdí denne 370 
autobusov, 37 kĺbových má 
však už takmer 30 rokov, tre-
ba ich vyradiť. Na budúci rok 
k nim pribudne ďalších 103 
kusov po životnosti. K tomu 
sa stáva, že v špičke sa do 
nich ľudia ani nevojdú. O pre-
kročení kapacity vozidla ho-
voríme vtedy, keď na metri 

štvorcovom stojí päť ľudí. 
Tak si všimnite, koľkokrát 
takto cestujete. Prečo sa tlačí-
te? Kvôli zápcham autobusy 
meškajú a hoci sa DPB snaží 
zachovať intervaly pridaním 
ďalšieho autobusu, nie vždy 
príde rovnaká veľkosť. Podľa 
Martina Fundárka z Iniciatí-
vy Lepšia doprava chýbajú 
od 5. septembra v priemere 
dva kĺbové autobusy denne. 
Avšak nielen preto podľa 
neho navrhovaná štruktúra 
novonakupovaných autobu-
sov nie je dobrá. 
Podľa pôvodného materiálu 
chcel DPB nakúpiť približne 
30 autobusov dĺžky 18 me-
trov (kĺbové), 28 autobusov 
dĺžky 12 metrov, 24 autobu-
sov dĺžky 10,5 metra a asi šesť 
autobusov dĺžky do devia- 
tich metrov. Spolu 88 kusov, 
ktoré by mali kryť dvojročnú 
obmenu. „Pokiaľ ide o mini-
busy, vyraďuje sa 6 kusov, 

nakupuje 6, to je v poriadku,“ 
vysvetľuje Martin Fundárek. 
„V štruktúre je však zjavný 
nepomer medzi vozidlami od 
9,5 do 12,2 metra. Vyraďuje 
sa spolu 30, navrhuje nakúpiť 
52. To isté platí pre kĺbové 
autobusy. Nakúpiť by sa malo 
o 7 menej, než vyradiť.“ Ak 
v priemere chýbajú 2 kĺbové 
autobusy denne, na súčasnú 
dennú výpravu podľa Martina 
Fundárka teda potrebujeme 
minimálne 37 plus 2 vozid-
lá. „V blízkej budúcnosti nás 
však čakajú výluky pri mo-
dernizáciách električkových 
tratí, pri ktorých treba počítať 
s približne 10 kĺbovými au-
tobusmi navyše na náhradnú 
dopravu,“ hovorí. Nie je totiž 
reálne nahradiť jednu tridsať-
metrovú električku 12-metro-
vým autobusom. To už máme 
potrebu 49 kusov kĺbových 
autobusov.   
 Pokračovanie na str. 2

Natlačení v nových autobusoch?

Kto vám  
dá pokutu  
za cigaretu?
STARÉ MESTO
Mestskí policajti kontrolujú 
dodržiavanie zákona o och-
rane nefajčiarov denne. Po-
kutu za odhodený nedopalok 
vám však môže dať aj muž či 
žena v civile. O koho ide?
„Mestská polícia upozorňu-
je, že podľa zákona o ochrane 
nefajčiarov je zakázané fajčiť 
na nástupištiach, zastávkach 
MHD, a to až do vzdialenosti 
4 metre od vymedzenej plo-
chy nástupíšť. Kto tento zákaz 
poruší, dopúšťa sa priestupku, 
za ktorý môže mestská polícia 
uložiť blokovú pokutu do výš-
ky 33 €,“ informovala nás ho-
vorkyňa Mestskej polície Ľu-
bomíra Miklovičová a dodala, 
že návštevníci Starého Mesta 
by nemali zabúdať, že zákaz fa-
jčiť platí aj v Medickej záhrade 
a v Grassalkovichovej záhrade.
Pokutu až do výšky 30 eur vám 
však môžu dať aj inšpektori ve-
rejného poriadku. Keď odhodí-
te nedopalok namiesto do koša 
na zem, nebuďte prekvapení, ak 
vás osloví človek v civile, pred-
staví sa ako inšpektor a bude 
od vás žiadať pokutu desať eur 
za odhodenú cigaretu. Alebo 
dokonca aj za odhodenú žuvač-
ku. Hoci to nepatrí medzi ich 
priority, neignorujú takéto zne-
čisťovanie verejného priestoru. 
Rovnako môžu udeliť pokutu 
psíčkarom, ktorí neupratujú po 
svojich psoch.   (lm, in)

CT pre zvieratá 
už aj v Bratislave
DÚBRAVKA
Majitelia zvieracích miláči-
kov sa môžu tešiť. V urgent-
ných prípadoch už nebudú 
musieť so zvieratami cesto-
vať do zahraničia kvôli CT 
vyšetreniu. Počítačová to-
mografia je už k dispozícii aj 
v centre veterinárnej medicí-
ny v bratislavskej Dúbravke. 
Ide o oficiálne prvé a zatiaľ 
jediné pracovisko na Sloven-
sku, kde využívajú novú tech-
nológiu k vyšetreniu zvierat. 
CT je vo veterinárnej medi-
cíne jedným z najcennejších 
prístrojov pre zobrazenie on-
kologických, neurologických 
a ortopedických zvieracích 
pacientov. Ako štandardná 
vyšetrovacia metóda sa použí-
va u psov a mačiek najmä pri 
akútnej traume hlavy, chrbtice 
a panvy. Využíva sa aj na vy-
šetrenie nosových dutín, hrud-
níka, brušnej dutiny a kĺbov. 
„Počas vyšetrenia je zvierací 
pacient v celkovej inhalačnej 
anestézii a pod kontinuálnym 
monitoringom. Samotný scan 
zvieraťa je rýchly, spravidla 
netrvá dlhšie ako 15 minút,“ 
vysvetľuje MVDr. Silvia Fi-
cová, manažérka Sibra centra. 
Pred CT vyšetrením je so zvie-
raťom potrebné absolvovať vy-
šetrenie u svojho veterinárneho 
lekára, ktorý odporučí vyšetre-
nie konkrétnej oblasti. Po vyše-
trení odchádza so správou pre 
veterinárneho lekára s odporu-
čením ďalšieho postupu.  (red)
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BRATISLAVA
„Autobusy potrebujeme 
nakúpiť akútne, a to aj 
prostredníctvom úve-
ru. Ak schválime rozum-
nú štruktúru už v decem-
bri, jazdiť by mohli začať 
v druhej polovici budúceho 
roka,“ hovorí poslanec Ra-
doslav Olekšák, ktorý však 
do uznesenia navrhol nielen 
zmenu štruktúry, ale dopl-
nil ho aj o návrh na pilotný 
projekt nákupu trolejbusov 
s batériovým pohonom. Ten 
by malo mesto s Doprav-
ným podnikom vypracovať 
do júna 2017. Ich výhodou 
je, že kým na autobusy po-
trebuje DPB úver, na ekolo-
gickú dopravu by nám pris-
pela Európska únia. 
Nikto nechce zadlžovať mes-
to. Dôkazom sú električky, 
DPB vďaka eurofondom 
kompletne zmodernizo-
val aj vozový park trolej-
busov. Jazdí všetkých 120 
kusov. „Nové vozidlá sú 
nízkopodlažné, plne klima-
tizované, s moderným in-
formačným systémom a sú 
vybavené nielen vnútorným, 
ale aj vonkajším kamerovým 

Pokračovanie zo str. 1

Nielen linka 61 by mohla byť trolejbus

systémom. Na cestách sú 
spoľahlivé, odkedy sú v pre-
mávke, DPB, a.s. nezazname-
nal výraznejšie problémy,“ 
informovala nás hovorkyňa 
DPB Adriana Volfová. Kvôli 
dojazdu na trase, kde už nie 
sú troleje, má pätnásť z nich 
prídavný diesel-elektrický 
agregát. Bronislav Weigl, 
vedúci Sekcie dopravy DPB, 
by však na isté trasy upred-
nostnil trolejbusy s pomoc-
ným batériovým pohonom, 
na ktoré by nám únia prispe-
la. Týmto smerom sa vydali 
české mestá Zlín a České Bu-
dějovice. „Baterka má desať 
kilometrov dojazd, linka 61 
na letisko by tak mohla byť 
trolejbusová,“ hovorí Broni-
slav Weigl. „Takéto vozidlá 

na rozdiel od elektrobusov 
ani nepotrebujú špeciálnu 
infraštruktúru, batéria sa do-
bíja počas jazdy.“ Niektoré 
z týchto trolejbusov by tak 
mohli nahradiť aj úniou neu-
hrádzané autobusy. 
Dôkazom, že Bratislava vidí 
v trolejbusoch spôsob ako 
zvýšiť kapacitu a komfort 
cestujúcich, je pripravova-
né trolejbusové prepojenie 
Patrónka – Mlynská dolina- 
Karlova Ves. „Momentálne 
sa pripravuje vypísanie súťa-
že na projektanta a v  2018 by 
sa trať mohla začať stavať,“ 
hovorí Bronislav Weigl. 
„Autobusová linka 32 by tak 
mohla byť nahradená trolej-
busom.“ (in)

Foto: Matúš Husár
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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

Elektrobusy 
áno či nie?
BRATISLAVA
Objavujú sa názory, žeby 
sa Dopravný podnik mal 
vybrať skôr cestou nákupu 
elektrobusov podobne, ako 
to urobili v Košiciach. 
Košice ako prvé a jediné mes-
to na Slovensku v októbri 2015 
uviedli do prevádzky 5 nových 
elektrobusov, dnes ich majú 
vo svojom vozovom parku 
14. „Päť elektrobusov finan-
cujeme z dlhodobého úveru, 
na prefinancovanie ďalších 
deviatich sme využili financie 
z európskych fondov. Vďaka 
nenávratnému finančnému 
príspevku bol nákup veľmi 
výhodný – na jeden vynaložil 
náš podnik len 21 000 eur,“ 
informovala nás hovorkyňa 
košického Dopravného podni-
ku Michaela Karaffová. „Nové 
nízkopodlažné elektrobusy 
nahradili zastarané dieselové 
autobusy. Za najväčší prínos 
považujeme zníženie emisií, 
hlučnosti a vibrácií.“ Ich výho-
dou je podľa jej slov aj lacná 
prevádzka, vysoká spoľahli-
vosť a minimálne náklady na 
opravy a údržbu. Nevýhodou 
môže byť relatívne nízky do-
jazd - 120 km a veľká závislosť 
dojazdu od štýlu jazdy vodiča 
- podľa skúseností z Košíc to 
môže byť rozdiel aj 80 km.
 „Stále sú to skúšobné vozidlá 
a zväčša na krátke trasy,“ tvr-
dí Radoslav Olekšák. Martin 
Fundárek z Iniciatívy Lepšia 
doprava s ním súhlasí. „Elek-
trobusy sú určite zaujímavé do 
budúcnosti, ale kapacity batérií 
dnes stačia na kratšie výkony, 
pri ktorých vozidlo jazdí iba 
časť dňa a s častými prestojmi. 
U autobusu SOR EBN 11, kto-
rý sa testoval minulý mesiac 
v Bratislave, sa udával dojazd 
približne 150 km. Pre porovna-
nie, na linke 84 sú denné výko-
ny celodenných poradí približ-
ne od 260 do 350 kilometrov. 
Elektrobus by bol na takýchto 
linkách nepoužiteľný. Otázna 
je tiež životnosť batérií a cena 
ich výmeny.“ Nehovoriac 
o ďalších nákladoch, napríklad 
vytvorení nabíjacích staníc vo 
vozovni. (in)

„Povedzme teda, že ak by sa 
nakupovalo 50 kĺbových vo-
zidiel, bolo by to tak akurát na 
to, čo treba dnes a čo bude treba 
v blízkej budúcnosti,“ hovorí 
Martin Fundárek. „Okrem toho 
však treba počítať aj s ďalšími 
faktormi, ktoré môžu ovplyvniť 
potrebný počet autobusov. Pre-
dovšetkým sú to zápchy, kvôli 
ktorým sa spomaľujú obehy vo-
zidiel a pre dodržanie intervalu 
sa musia nasadzovať ďalšie 

vozidlá. Dnes sú tak nasadené 
vozidlá navyše napríklad na lin-
kách 68, 70, 75 či 78. S narasta-
júcimi zápchami sa bude počet 
týchto vozidiel zvyšovať.“
Okrem toho bude nutné riešiť 
aj dopravu do rozvíjajúceho 
sa Južného mesta a Borov. 
A je predpoklad, že niektoré 
linky sa budú musieť posil-
niť po zavedení parkovacej 
politiky. „Viaceré linky sú 
už na hranici kapacity, a pre-
to bude potrebné nahrádzať  

9,5 m autobusy 10,5-metro-
vými, 10,5 m 12-metrovými, 
12 m kĺbovými a na kĺbových 
linkách zvyšovať počet spo-
jov,“ hovorí Martin Fundárek, 
pričom spomenie aj nedostatok 
vodičov. „Preto si myslím, že 
by sa nemalo nakupovať viac 
autobusov do 12,2 metra, než 
sa vyradí. Teda maximálne  
30 kusov a ak potrebujeme 
dodržať počet 88 kusov, radšej 
nakúpiť 57 kĺbových autobu-
sov,“ dodáva.  (in)

Motivovať  
pre MHD
Pamätáte sa, ako sme v MHD 
cestovali ešte za socializmu? 
Ráno v 37-čke úplne bežne 
na poslednom schodíku s po-
citom víťazstva, že som sa do 
autobusu vôbec zmestila. Kto 
to zažil, na komfort v súčasnej 
MHD sa nesťažuje. 
Čo nám teda prekáža? Meš-
kanie spojov? Dlhé intervaly? 
Cena? Alebo princíp, že si na 
ceste, ktorá mala trvať polho-
diny musím označiť ďalší lístok, 
a to len preto, že prestupujem 
a môj prvý spoj sa ocitol v záp-
che? Každý má iný dôvod, prečo 
sa odmieta vzdať svojho vozu. 
Pritom autá sú obsadené v prie- 
mere 1,5 osobou a ak rátame 
kapacitu 120 ľudí, tak kĺbový 
autobus nahradí 80 áut, vysvet-
lil nám Martin Fundárek z Inici-
atívy Lepšia doprava. A to stále 
hovoríme o jedinej jazde. 
Už chápete, že sa oplatí moti-
vovať ľudí, aby dali prednosť 
MHD pred vlastným autom? 
Jednou takou „nedobrovoľnou“ 
motiváciou bude čoskoro aj za-
vedenie parkovacej politiky. Keď 
pracujem v inej mestskej časti, 
ako bývam, a budem tam pla-
tiť parkovné „len“ jediné euro 
na hodinu, za jeden pracovný 
mesiac je to 160 eur. A to už je 
dosť. Možno keby nám k rezi-
denčnej karte pridali do balíčka 
aj výraznú zľavu na MHD, ne-
cítili by sme sa ukrivdení, že zo 
zavedenia parkovacej politiky 
nemáme žiadny benefit. Naopak, 
možno by mnohí z nás zistili, že 
bratislavská MHD sa od socia-
lizmu zmenila. A aj pocit, že sa 
správam ekologicky, je celkom 
príjemný.    Ingrid Jarunková
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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

3BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

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

BRATISLAVA
Nebytové priestory v Brati-
slave, najmä v jej centre, sú 
ostro sledované už od roku 
1989. Kým v prvých rokoch 
po revolúcii sa s nimi neob-
chodovalo vždy podľa zá-
kona a z mnohých nebyto-
vých priestorov tak vznikali 
napríklad luxusné byty, či 
po určitom čase boli za čud-
ných okolností odkúpené, 
v súčasnosti je už legislatíva 
oveľa prísnejšia.
Nebytové priestory v hlav-
nom meste majú rôznu hod-
notu. Cena za štvorcový me-
ter môže byť nízka, takmer 
symbolická, ale neraz sa 
môže vyšplhať ročne na 
niekoľko tisíc eur. „Všetko 
záleží od polohy, dostupnosti, 
atraktivity lokality, ale najmä 
– od možnosti parkovania. 
V centre mesta sú priestory 
ideálne pre kancelárie, pod-
nikanie, ale keď v ich blíz-
kosti nemáte miesta, kde by 
mohli vaši klienti parkovať, 
cena za prenájom ide rýchlo 
dole,“ vysvetľuje František 
Sedlák, ktorý s nebytovými 
priestormi obchoduje. Podľa 
neho, najžiadanejšie sú prie-
story v centre, od Hlavného 
námestia po Štúrovu ulicu, 
Hviezdoslavovo námestie 
alebo Námestie SNP.
Ak chce niekto získať neby-

tový priestor patriaci magis-
trátu, o ponuke sa dozvie na 
stránke hlavného mesta, kde 
je zoznam majetku vo vlast-
níctve Bratislavy. „Záujemca 
pritom nemusí mať trvalý po-
byt v Bratislave,“ pripomína 
Iveta Kešeľáková z Oddele-
nia komunikácie a marketin-
gu magistrátu na jednu z na-
jčastejších otázok záujemcov.
Bratislava ponúka na prená-
jom nehnuteľnosti a pozem-
ky za milióny eur. O zozna-
me ponúkaného mestského 
majetku rozhodujú na návrh 
vedenia samosprávy poslan-
ci, pričom ide o výlučne pre-
bytočné pozemky či stavby, 
ktoré Bratislava nedokáže pri 
súčasných finančných mož-
nostiach spravovať či zveľa-
ďovať.
„Prenájom voľných neby-
tových priestorov je možný 
len podľa zákona - prostred-
níctvom obchodnej verejnej 
súťaže, dobrovoľnou draž-
bou alebo priamym predajom 
najmenej za cenu vo výške 
všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej podľa osobitného 
predpisu,“ pokračuje I. Ke-
šeľáková.
Spôsob prevodu schvaľuje 
mestské zastupiteľstvo podľa 
jednotlivých typov a násled-
ne sú zverejnené na stránke 
mesta.

Ak má niekto záujem o ne-
bytové priestory, nemôže 
len tak prísť na magistrát 
a požiadať o ne. „Ak si niek-
to vytipuje voľný nebytový 
priestor, musí počkať na vy-
hlásenie obchodnej verejnej 
súťaže. Pri vyhlásení súťaže 
posudzuje komisia, ktorá je 
vymenovaná primátorom, sp-
lnenie všetkých podmienok. 
V podmienkach je uvedená 
informatívna výška nájom-
ného vypočítaná podľa roz-
hodnutia primátora, ktorým 
sa stanovujú ceny prenájmov 
a ceny predbežnej odplaty za 
vecné bremeno. V prípade, ak 
sú na jeden nebytový priestor 
viacerí záujemcovia a splnili 
podmienky obchodnej ve-
rejnej súťaže, postupujú do 
elektronickej aukcie a tam 
rozhodne vyššia ponuka. Ná-
jomné zmluvy sa uzatvárajú 
na dobu neurčitú,“ vraví I. 
Kešeľáková.
Cena nebytových priestorov 
býva rôzna, ale málokedy 
stúpne do závratných výšok. 
„V poslednom čase nebol 
taký priestor, pri ktorom cena 
stúpla až o niekoľko stoviek 
percent,“ tvrdí I. Kešeľáková 
a zdôrazňuje, že nefunguje 
prenájom voľných nebyto-
vých priestorov cez realitné 
kancelárie: „Takouto formou 
ich mesto neponúka!“  (db)

Záujemca o nebytové priestory 
nemusí mať trvalý pobyt v Bratislave

DPB kontroluje 
vozidlá 
BRATISLAVAV
V dopravnom podniku 
prebieha kontrola vozi-
diel s CNG pohonom, kto-
rá je reakciou na nedávne  
požiare takýchto autobusov 
v hlavnom meste. 
„Vykonávame opakovanú 
inšpekciu automatických ha-
siacich zariadení, ktoré sú 
v motorových priestoroch 
všetkých našich CNG auto-
busov inštalované a takisto 
revíziu plynového systému 
autobusov,“ povedal generál-
ny riaditeľ DPB Milan Urban.
DPB má podľa neho v pre-
vádzke 85 autobusov s CNG 
pohonom. Nedávne požiare 
vozidiel MHD sú zatiaľ v pro-
cese vyšetrovania. Autobusy, 
ktoré zhoreli, sú podľa jeho 
slov staršie a aj preto sa pod-
nik usiluje o podporu v mest-
skom zastupiteľstve na nákup 
nových vozidiel. DPB zhoreli 
tento mesiac dva autobusy 
s CNG pohonom. Prvý minu-
lý utorok pri Vajnoroch, ďalší 
13. novembra vo Vozovni Ju-
rajov dvor.  (tasr)

Lampy pomôžu 
zaparkovať 
BRATISLAVA
Pomáhať pri parkova-
ní, monitorovať ovzdu-
šie či dopravné zápchy. 
Aj takéto funkcie má po-
skytovať okrem sviete-
nia v budúcnosti verejné 
osvetlenie v Bratislave. 
Hlavné mesto plánuje vyme-
niť zastarané a často aj tech-
nicky nevyhovujúce lampy 
za inteligentné svetelné 
body. „Mesto má viac ako 
40.000 svetelných bodov 
a ja vnímam tento systém  
nielen ako systém osvetle-
nia, ale ako obrovskú mož-
nosť mesto posunúť do 
21. storočia ku konceptu 
Smart Cities, pretože tam 
sa ponúkajú obrovské mož-
nosti, ako zefektívniť život 
v meste,“ vyjadril sa primá-
tor Bratislavy Ivo Nesrov-
nal.
Koncom tohto roka vyprší 
20 rokov trvajúca zmluva na 
dodávku komplexnej služby 
správy verejného osvetle-
nia, ktorú má hlavné mesto 
uzatvorenú so spoločnosťou 
Siemens. Bratislavská sa-
mospráva už koncom mája 
avizovala, že už začala 
s prípravou nového verejné-
ho obstarávania a objednalo 
si za 105-tisíc eur bez DPH 
rozsiahlu analýzu mestské-
ho osvetlenia. „Mesto na 
základe auditu nastaví novú 
súťaž na nájdenie nového 
prevádzkovateľa verejného 
osvetlenia. Dovtedy bude 
prechodný režim tak, aby 
Bratislavčania nič nepocí-
tili. Budeme musieť nájsť 
také riešenie, ktoré je zá-
konné a umožní preklenúť 
obdobie, kým sa súťaž vypí-
še a dokončí,“ uviedol Ne-
srovnal. (tasr)
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Rozmýšľa sa 
vôbec počas 
opráv ciest?
LIST ČITATEĽA
Začiatkom novembra sa 
začalo s opravou jedného 
jazdného pruhu na Koli-
be, medzi ulicami Na varte 
a Tupého, takých 500 met-
rov. Večer sa pracovníci ro-
zišli, označenie minimálne, 
jeden pruh zostal vyfrézo-
vaný, úplne nejasná situá-
cia kadiaľ ísť.
Druhý prípad na ulici Panón-
ska. Dva pruhy v oboch sme-
roch a takmer plnohodnotný 
odstavný pruh. Rozmery diaľ- 
nice. Ráno tam v smere do 
mesta frézovali cestu v celej 
šírke okolo pekární, odha-
dom nejakých 800 metrov. 
Stálo sa tam 25-30 minút. 
Naozaj nikomu nenapad-
lo presmerovať dopravu do 
dvoch jazdných pruhov sme-
rom do Rusoviec? Iba ob-
čas prešlo auto smerom von 
z mesta a jeden pruh sa dal 
využiť pre autá smerujúce na 
most SNP. 
V prvej polovici roka navy-
še opravovali úseky, kadiaľ 
mali ísť predstavitelia EÚ 
z letiska do centra. Považu-
jem to za urážku všetkých 
Bratislavčanov poctivo pla-
tiacich dane tomuto mestu, 
ktorí si to za všetky tie roky 
nezaslúžili, na rozdiel od vá-
žených predstaviteľov EÚ, 
ktorí to v komfortných limu-
zínach aj tak nepocítili a neo-
cenili. Ostatné a oveľa dôle-
žitejšie komunikácie sa však 
neopravili. Napríklad asfalt 
Pod Krásnou hôrkou, cesta 
na NÚSCH. Tankodrom, po 
ktorom sa dennodenne mu-
sia predierať sanitky s vážne 
chorými pacientmi a na kto-
rom si nové trolejbusy lámu 
nápravy.

A. Šomodi, Petržalka
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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)
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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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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

Kedysi a dnes
LIST ČITATEĽA
Vyrastal som v Starom Mes-
te na Dobrovského ulici. Už 
pred revolúciou hovorieval 
môj známy, že Bratislava je 
špinavé, zapľuvané mesto, 
že tu žijú, respektíve sa tu 
pohybujú neporiadnici. 
Lenže vtedy bola v uliciach 
poriadková služba v šedých 
uniformách, ako chlapci sme 
ich volali špina policajti, celý 
deň sa premávali po uliciach 
Bratislavy s dvojkolesovými 
plechovými vozíkmi uprato-
vači, ktorým sme zase hovorili 
oranžoví kanárici, lebo mali 
oranžové oblečenie. Zameta-
li, špinu a smetie nakladali do 
vozíkov, ktoré si sami tlačili. 
Niekoľkokrát za deň vysypali 
smetné koše, čistili trávniky 
a parky. Cesty a ulice kropi-
li polievacie autá a zametali 
k tomu určené mechanizmy. 
Vtedy stačili denne vznikajúcu 
špinu Technické služby mesta 
Bratislavy ako tak poupratovať. 
Dnes je však situácia iná, 
k zodpovednosti sa nikto ne-
hlási. Všade špina a neporia-
dok. Smetné koše na zastáv-
kach sú malé a stále plné, ich 
okolie je samý špak. Stačí si 
pozrieť zastávky pri Auparku 
obojsmerne, na Staromest-
skej ulici a pod. Po dlažbe 
v Starom meste sú rozšliapa-
né žuvačky, čierne fľaky na 
dlažbe, ktoré tieto vyžuva-
né a vypľuté žuvačky spolu 
s prachom a špinou vytvárajú. 
Trápi ma aj špina v Starom 
Meste, množstvo povaľujú-
cich sa odpadkov, psie výka-
ly, ktoré zostávajú na mieste 
ich skládky niekoľko dní 
a stratia sa až s prívalom daž-
ďa alebo ak ich zakryje sneh. 
Neviem, či to vidia aj kompe-
tentní, ľudia za poriadok zod-
povední, či sa vôbec prejdú 
po uličkách v Starom Meste 
počas celého dňa. 
 Pavel Gajdošík, Bratislava

Hľadáme ľudí 
na upratovanie: 

3-4 hod. ako aj 8 hod. pracovný 
úväzok.

Miesto výkonu práce: 
ob jektyv Bratislave - Staré Mesto 

(River Park), Koliba

Kontakt: tel. 0903 423 729, 
prípadne mailom cleaning@d-fs.sk   

Tentoraz sme sa vybrali 
hodnotiť Vianočné trhy na 
Hviezdoslavovom námes-
tí. Organizuje ich mestská 
časť Staré Mesto a boli sme 
zvedaví, či a ako sa oproti 
minulému roku zmenili. Za-
ujímala nás celková koncep-
cia trhov, ale najmä ponuka 
gastronomických stánkov.
Staromestské vianočné trhy 
otvorili 18. novembra, teda 
týždeň pred začiatkom ad-
ventného obdobia. Vo Vied-
ni otvorili vianočné trhy ešte 
o týždeň skôr, takže z tohto 
pohľadu to naozaj nebolo 
priskoro. Oproti minulému 
sa počet predajných stánkov 
zvýšil, ale zväčšila sa rozloha 
trhov, resp. ich dĺžka. Siahajú 
od vianočného stromu pred 
SND až po Strakovu ulicu, 
vytvorila sa tak homogénna 
vianočná promenáda. Verej-
né klzisko sa tento rok zväč-
šilo a posunulo ešte o čosi 
ďalej – za Hudobný pavilón.
Sortiment vianočných stán-
kov je opäť o čosi pestrej-
ší, prevažuje gastronómia, 
obohatila sa však aj ponuka 
suvenírov a vianočného to-
varu. Po dvoch rokoch sa na 
promenáde opäť objavil aj 
gril s pečenými bravčovými 
stehnami. Cena za 100 g je 
3,30 €, chlieb a prílohy sú za 
príplatok od 0,10 do 0,50 €.

Po dvoch rokoch sa na Hviez-
doslavovo námestie vrátil aj 
stánok známy „najlepšími 
plackami v EÚ“. Tie ponúka za 
3,00 €, ponuka príloh sa rozšíri-
la aj o dusenú kapustu, za prílo-
hy je príplatok 0,50 €. V tomto 
stánku dostať aj plnené lokše za 
2,00 €, huspeninu za 4,00 € či 
kapustnicu za 4,00 €.
Milo nás prekvapil stánok 
s ponukou francúzskych pa-
laciniek – crepes v stánku 
Chez Amélie, ktorá skončila 
prevádzku vo dvore na Lau-
rinskej ulici, a tak je tento 
stánok momentálne jedinou 
príležitosťou v Bratislave 
ochutnať pravé francúzske 
palacinky. Slaná palacinka 
s vajíčkom, šunkou a syrom 
či sladké palacinky s viace-
rými plnkami stoja 4,50 €. 
Ponuka slaných palaciniek sa 
však vraj má rozšíriť.
Tradične na Staromestských 
vianočných trhoch nechýba 
vo väčšine stánkov cigánska 
pečienka (3,80 €), pečená 
domáca klobása (3,00-3,80 
€), plnené lokše (2,00 – 2,80 
€), grilovaný encián v žemli 
(4,00 – 4,20 €).
Novinkou je stánok s bezlep-
kovými jedlami - kuracia ci-
gánska pečienka v bezlepko-
vej žemli (3,90 €), bezlepková 

zemiakovo-tekvicová placka 
(3,00 €), bezlepková lokša 
(1,90 – 2,70 €), bezlepkový 
chlieb mastený alebo oškvar-
kový (1,90 €). Najdrahším 
jedlom je opäť divinový bur-
ger (6,90 €), ale ten stojí za to.
Ponuka nápojov sa opäť 
nevymyká tradícii – vare-
né víno dostať už za 1,20 €  
(2 dcl), ale aj za 1,80 €. 
Slivkové víno stojí 2,60 €.  
Vianočné punče stoja do  
2,00 € a hneď niekoľko stán-
kov ponúka viaceré punčo-
vé variácie. Najdrahší extra 
punč absinth s absinthovými 
perlami vyjde na 4,50 €.
Celkovo hodnotíme tohto-
ročné Staromestské vianoč-
né trhy na Hviezdoslavovom 
námestí na výbornú. Oproti 
minulému roku sa ponuka 
posunula o niečo vpred, ceny 
jedál a nápojov ostali zhruba 
na tej istej úrovni. Prekvapilo 
nás, že oproti vlaňajšku zmi-
zli z ponuky hot-dogy.
Ocenili sme, že trhy sa roz-
šírili aj za sochu P. O. Hviez-
doslava, kde ku gastrono-
mickým stánkom pribudli aj 
stoly s pergolou.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Predajcovia neboli o návšte-
ve informovaní. Útratu za 
konzumáciu si redakcia pla-
tila sama.

Staromestské vianočné trhy o krok vpred
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Alle unsere Angebote fi nde Sie auf www.action.eu/at

Von Mittwoch 23. November bis Dienstag 29. November 2016

 

V akcii môžete veľa získať za vaše peniaze

Táto ponuka je platná od stredy 30. novembra 2016 do utoroka 6. decembra 2016 • www.action.eu/at
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DETSKÁ COZZI
BIELIZEŇ
rôzne farby a vzory
95% bavlna/5% elastan
boxerky alebo bedrové
veľkosti 98-152

POKLADŇA
HRA-SET
s výpočtovými funkciami, čiarový kód ,
dotykový displej a zvuk

WERCKMANN
SADA NÁRADIA
vrtáky a skrutky 63-dielna sada
alebo račnové kombi kľúče 5-dielna sada

VIANOČNÁ DEDINA/
VIANOČNÉ GULE
rôzne druhy
pomaľujte si svoju vlastnú
vianočnú dedinu alebo
zafarbite si vlastné
vianočné gule

VANISH
ODSTRAŇOVAČ ŠKVŔN
White Sensitive alebo Sensitive
1.125 kg
(1 kg = 4.88)

VIANOČNÉ
SVETIELKA
20 svetielok
teplá biela

100 svetielok

3.49

AUTO/MOTORKA
OCHRANNÝ PLÁŠŤ
rôzne veľkosti
UV odolný a proti vplyvom počasia

NESTLÉ
QUALITY STREET
1.273 kg
(1 kg = 9.03)

DISNEY
KOBEREC
polyester
Ø 80 cm

VIANOČNÁ
DEKORÁCIA
rôzne druhy
o. i. hviezda s trblietkami 
30 cm

JA, ZLODUCH
DARČEKOVÁ SADA
penový kúpeľ a vodná pištoľ

RACLETTE
ZARIADENIA
panvica a grilovacia platňa
s nepriľnavým povrchom
vymeniteľná grilovacia platňa
1200 W
43x30 cm

REVELL
MINI DRON
Proto Quad, Nano Quad alebo Nano Hex

SVIEČKA STOČENÁ
ALEBO RUSTIKÁLNA
rôzne farby
rustikál: 8x7 cm alebo Ø 8 cm
stočená: 9x7 cm alebo Ø 8 cm

VIRTUAL REALITY
OKULIARE
vhodné pre väčšinu smartfónov
fantastický 3D-obraz s aplikáciami
dodatočne k dispozícii na stiahnutie

DÁMSKE/PÁNSKE
NÁRAMKOVÉ HODINKY
rôzne druhy
s kovovým ťahom

TERMO
BIELIZEŇ
detská
spodky alebo tričko
čierne alebo biele

veľkosti S-XXL

1.99

veľkosti 92-170

LED
OSVETLENIE
rôzne varianty
pre interiér
40 lampičiek

LISSI BÁBIKA
S BUGINOU 
vrátane príslušenstva
40 cm

KOŽUŠINOVÁ
OBLIEČKA NA VANKÚŠ
rôzne farby a vzory
100% polyester
45x45 cm

Bytová prikrývka
150x200 cm

9.95

DEKORATÍVNE
SVETELNÉ TRUBICE
soby so saňami
teplá biela

DOVE
DARČEKOVÁ SADA
dámska:
sprchový gél 500 ml
bodylotion 250 ml
pánska:
sprchový gél 250 ml
deospray 150 ml

895 795

1288

083187549

983 195

125

395

1149 179

1495795

592

139

1995
PRE 8 OSÔB

249
2KS SET

299
NA VÝBER

479

PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE

379

592

DISNEY
FLÍSOVÁ DEKA
rôzne druhy
120x140 cm

3.29

PRE POUŽITIE
V INTERIÉRI A EXTERIÉRI
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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 1. 2. 2017

 

 

Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
info@domestica.sk

www.domestica.sk

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJMEME 
ŽENY
na dlhodobé 
upratovanie 

kancelárskych 
priestorov

Nájomné byty, 
ich opravy 
a úpravy
Aké sú práva a povinnosti 
prenajímateľa a nájomcu 
v prípade opráv a úprav 
prenajatého bytu?
 Ak nájomná zmluva neurču-
je inak, drobné opravy v byte 
súvisiace s jeho užívaním 
a náklady spojené s bežnou 
údržbou uhrádza nájomca. 
Drobnými opravami sa rozu-
mie napr. zasklievanie okien, 
výmena žiarovky, oprava vy-
pínačov, batérie atď. Väčšie 
opravy je povinný realizovať 
a uhrádzať prenajímateľ. Ná-
jomca je povinný oznámiť 
prenajímateľovi potrebu tých 
opráv v byte, ktoré má znášať 
prenajímateľ, a umožniť ich 
vykonanie. Ak prenajímateľ 
nesplní svoju povinnosť od-
strániť závady, má nájomca 
právo po predchádzajúcom 
upozornení prenajímateľa zá-
vady odstrániť v nevyhnutnej 
miere a požadovať od neho 
náhradu účelne vynaložených 
nákladov. Právo na náhradu 
musí uplatniť u prenajímateľa 
bez zbytočného odkladu, naj-
neskôr však do šiestich me-
siacov. Nájomca je povinný 
okrem vyššie uvedeného od-
strániť závady a poškodenia, 
ktoré spôsobil v dome sám 
alebo tí, ktorí s ním bývajú. 
Ak sa tak nestane, má prena-
jímateľ právo po predchádza-
júcom upozornení nájomcu 
závady a poškodenia odstrá-
niť a požadovať od nájomcu 
náhradu. Nájomca nesmie vy-
konávať stavebné úpravy ani 
inú podstatnú zmenu v byte 
bez súhlasu prenajímateľa, a 
to ani na svoje náklady. Pre-
najímateľ je oprávnený vyko-
návať stavebné úpravy bytu a 
iné podstatné zmeny v byte 
iba so súhlasom nájomcu. Ak 
prenajímateľ vykonáva také 
úpravy na príkaz orgánu štát-
nej správy, je nájomca povin-
ný ich vykonanie umožniť.
 JUDr. Dionýz Stehlík
 JUDr. Pavel Jurek
 0917/822 723

BRATISLAVA
Najviac nových ulíc v hlav-
nom meste pribudlo po 
roku 1989. Súviselo to 
s tým, že mnohé ulice sa 
vrátili k názvom spred roka 
1948. Zrušili sa ulice, ktoré 
súviseli so socialistickým 
zriadením alebo jeho pred-
staviteľmi, takže Bratisla-
včania si museli postupne 
zvykať, že Gottwaldovo ná-
mestie je Námestie slobody, 
že už nie je Fučíkova ulica 
či Námestie V. I. Lenina.
Nové názvy vznikajú aj dnes, 
v drvivej väčšine však len pri 
novovybudovaných uliciach 
či menších námestiach, ktoré 
nemali pomenovania (Nám. 
F. Liszta, Námestie A. Dub-
čeka...). Samotný názov uli-
ce má pritom svoj ustálený 
postup. „Návrh na takéto 
pomenovanie/premenovanie 
ulice musí prísť na magistrát 
z konkrétnej mestskej časti. 
V prípade, že by tomu tak 
bolo, štandardný proces je, 
že príslušná mestská časť, 
na ktorej území sa nachádza 
predmetná ulica, zašle na 
magistrát žiadosť o pome-
novanie/premenovanie ulice 
spolu s výpisom uznesenia 
miestneho zastupiteľstva 
danej mestskej časti, kde 
schvaľujú názov ulice. K tej-
to žiadosti musí byť pripoje-
ný plánik a dôvodová správa 
(na základe čoho/koho to po-
menúvajú/premenúvajú). Na 
základe tejto žiadosti mesto 
vypracuje návrh všeobec-
ného záväzného nariadenia, 
ktorý ide na posudzovanie 
členom Komisie kultúry 

a ochrany historických pa-
miatok,“ vysvetľuje Iveta 
Kešeľáková z Oddelenia 
komunikácie a marketingu 
magistrátu.
V prípade, že niekomu sa na 
názve ulice niečo nepáči, mal 
by zareagovať okamžite. Ná-
vrh všeobecného záväzného 
nariadenia je vyvesený desať 
dní na úradnej tabuli a webo-
vej stránke mesta, kedy sa 
dáva možnosť vzniesť pripo-
mienky občanov k pomeno-
vaniu ulíc. Niekedy sa obja-
vujú aj návrhy či žiadosti na 
premenovanie ulíc, čo však 
nebýva schvaľované bez pro-
blémov. „O premenovávaní 
ulíc hovorí aj zákon o obec-
nom zriadení: Názov novej 
obce a jej časti sa určuje spra-
vidla podľa názvu časti obce, 
názvu miestnej časti, podľa 
pomenovania významného 
prírodného útvaru, javu alebo 
historickej udalosti súvisiacej 
s územím obce alebo nežijú- 
cej významnej osobnosti,“ 
tvrdí I. Kešeľáková.
Zrejme najviac diskusií vy-
volávajú nové názvy ulíc, 

ktoré nesú mená rôznych 
osobností – politických, kul-
túrnych, vedeckých... „Platí 
pravidlo, že ulice po nežijú- 
cich osobnostiach sa môžu 
premenovať minimálne päť 
rokov po ich smrti. Mestské 
zastupiteľstvo po negatív-
nych skúsenostiach s pome-
novaniami po predstaviteľoch 
rôznych režimov prijalo do-
hodu, že nepomenuje žiadne 
verejné priestranstvo po oso-
be, ktorá nie je aspoň päť až 
desať rokov po smrti. Pri pre-
menúvaní ulíc treba brať na 
zreteľ aj náklady jeho obyva-
teľov v spojitosti so zmenou 
názvu ulice. V prípade, ak 
by sa išlo o obývanú lokali-
tu, znamenalo by to výme-
nu občianskych preukazov, 
zmenu adries sídiel spoloč-
ností u obyvateľov žijúcich 
v území.... Okrem toho by si 
to vyžadovalo aj prekreslenie 
máp a podobne. Nejde o jed-
noduchú záležitosť a riešenie 
tejto problematiky vyžaduje 
citlivejší prístup,“ dodáva I. 
Kešeľáková. (db)
 Foto: Matúš Husár

Názvy nových ulíc dávajú mestské časti,
schvaľuje ich magistrát aj pamiatkari

Zmluvu 
o námestí 
pred stanicou 
nepredĺžili
BRATISLAVA
Rozhodli o tom mestskí po-
slanci, ktorí tak chcú, aby 
zmluva trvala do dohod-
nutého termínu 31. decem-
bra 2016. Investor pritom 
už varoval pred vznikom 
súdneho sporu a dlhodobé-
ho zablokovania možnosti 
komplexnej revitalizácie 
priestoru pred stanicou.
„Či investor bude mesto žalo-
vať, to uvidíme. Myslím si, že 
si mesto splnilo svoje záväz-
ky, bolo súčinné, ústretové, 
vyzývalo a čakalo,“ povedal 
Ivo Nesrovnal. Ďalší postup 
bude samospráva koordino-
vať so Železnicami Sloven-
skej republiky, ktoré majú 
uzatvorenú podobnú zmluvu.
Podľa primátora bola situácia 
donedávna nemenná a hlavné 
mesto stále čakalo na spl- 
nenie záväzku zo strany in-
vestora. Magistrát však pred 
niekoľkými týždňami dostal 
od spoločnosti a jej partnerov 
listy so žiadosťou o stretnutie 
a predĺženie zmluvy. 
Poslanec Jozef Uhler si myslí, 
že Transprojekt ťahá hlavné 
mesto za nos a je proti tomu, 
aby sa so spoločnosťou ďa-
lej pokračovalo v zmluvnom 
vzťahu. Primátor podotkol, 
že po tom, čo hlavné mesto 
investovalo do čiastočnej re-
konštrukcie predstaničného 
námestia, pripravujú v tomto 
smere isté kroky aj ŽSR. Tie 
sa tento mesiac pre médiá 
vyjadrili, že pripravujú reali-
záciu menších úprav, ktorých 
cieľom je zvýšiť kvali-
tu a komfort cestovania. Tak-
tiež sa pripravuje aj prestavba 
nákladných výťahov na nástu-
pištia na osobné výťahy. Re-
alizáciu týchto stavieb pred-
pokladajú v budúcom roku. 
Podľa ŽSR zostane stanica 
v tvarovo nezmenenej podo-
be, ale výzorovo a kvalita-
tívne zmení svoju podobu do 
času komplexnej rekonštruk-
cie celej budovy.  (TASR)
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TAKTO MU ZABALÍME 
SMARTFÓN

WWW.BORYMALL.SK

BLIŽŠIE, NEŽ SI MYSLÍTE

DARČEKOVÉ KARTY
ZAKÚPITE NA INFOSTÁNKU
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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

STARÉ MESTO
Situácia okolo areálu Mi-
čurin na Búdkovej ulici sa 
zrejme normalizuje. Počas 
jesenných mesiacov sa do-
konca v areáli Mičurinu 
poriadne popracovalo. Mi-
nisterstvo školstva opravilo 
zatekajúcu strechu hlavnej 
budovy, zničený obklad jej 
fasády a elektroinštalácie. 
Okrem toho už začalo aj 
s opravami bazénu a v spo-
lupráci s OZ Hrad – Slavín 
sa začala aj revitalizácia ze-
lene. Opravu bazénu však 
ohrozuje zosuv pôdy zo su-
sedného pozemku.
 „Podľa našich informácií je 
zosuv spôsobený nezákon-
ným navýšením a následným 
nedostatočným zabezpečením 
susedného pozemku. V súčas-
nosti je zosunutý svah „za-
istený“ gabionovým múrom 
a voľnými kameňmi, ktoré 
však predstavujú ešte väč-
šie nebezpečenstvo ako sa-
motná pôda,“ hovorí Sabina 

Barborjak, predsedníčka OZ 
Hrad - Slavín. „Zaujímavé 
tiež je, že keď sme na tento 
fakt upozornili stavebný úrad, 
tvrdil, že zosuv pôdy bol od-
stránený,“ dodáva.
Začalo sa aj veľké uprato-
vanie zelene. „V spolupráci 
so Štátnou ochranou prírody 
(ŠOP) a našimi odborníkmi zo 
združenia sa prečisťujú stro-
my a kroviny, čistí sa okolie 
skleníkov a robia sa príprav-
né práce na miniarborétum,“ 
opisuje Sabina Barborjak. Na 
poslednom, v poradí štvrtom 
stretnutí pracovnej skupiny 
sa tiež dostala do diskusie 
téma využitia samotnej bu-
dovy areálu. „Momentálne 
diskutujeme s predstaviteľmi 
Centier voľného času na Šte-
fánikovej a Gaštanovej ulici, 
o ďalšom postupe budeme 
včas informovať,“ hovorí 
Štefan Verchovodko,  riadi-
teľ odboru vnútornej správy 
Ministerstva školstva, ktorý 
je zodpovedný za rekonštruk-

ciu a prevádzku Mičurinu. 
„Dobrou správou však je, 
že rekonštrukčné práce idú 
podľa plánu a vyzerá to, že 
sa nám podarí dodržať sľub 
a sprevádzkovať bazén do 
leta,“ dodal Š. Verchovodko. 
Podľa najnovších informácií 
ministerstvo kultúry potvr-
dilo rozhodnutie o vyhlásení 
Ekoiuventy za národnú kul-
túrnu pamiatku. Reagovalo 
tak na aktivity vlastníkov 
okolitých pozemkov, ktorí 
sa v apríli tohto roku odvo-
lali proti prvostupňovému 
rozhodnutiu Pamiatkového 
úradu. Ministerstvo kultúry 
ich námietkam nevyhovelo 
a pôvodný verdikt potvrdilo. 
„Rozhodnutie ministerstva 
vítame, vyhlásenie Ekoiu-
venty naše miestne zastupi-
teľstvo iniciovalo ešte v mi-
nulom roku, aby tak pomohlo 
záchrane tohto ikonického 
objektu,“ povedal v reakcii 
starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.  (sb)

Bazén na Mičurine ohrozuje zosuvPríspevok pre 
mnohodetných
BRATISLAVA
O finančný príspevok pre 
mnohodetné rodiny, ktorý 
každoročne udeľuje hlavné 
mesto, majú rodiny čoraz 
väčší záujem. 
Tento rok Magistrát po-
skytol pomoc 199 rodinám 
s 895  deťmi, ktorým preroz-
delil sumu takmer 50-tisíc 
eur. Oproti minulému roku 
sa zvýšil počet o 106 detí, 
ktorým bol príspevok poskyt-
nutý na preplatenie nákladov 
spojených prevažne s návšte-
vou základných umeleckých 
škôl, športovými aktivitami 
či s rôznymi krúžkami a tá-
bormi. 
Najviac rodín, presne  
133, požiadalo o príspevok 
so 4 deťmi. S 5 deťmi požia-
dalo o príspevok 44 rodín, so 
6 deťmi 14 rodín, so 7 deťmi 
5 rodín a s 8 deťmi 3 rodiny. 
Priemerne na jedno dieťa 
pripadá v tomto roku suma  
54 eur. (red)

Sochy  
v paláci budú 
reštaurovať
STARÉ MESTO
Vedenie Bratislavy na zá-
klade zistenia zlého stavu 
historických sôch na Prima-
ciálnom paláci chce sochy 
reštaurovať. 
Aktuálne prebieha reštau-
rátorský výskum, ktorý má 
určiť spôsob a rozsah reštau-
rovania. Výskum by mal byť 
ukončený v priebehu decem-
bra a po odsúhlasení prác 
Krajským pamiatkovým úra-
dom by mesto chcelo začať 
s reštaurovaním. „Historické 
sochy sú v havarijnom stave 
a musíme ich po rokoch zane-
dbania dať do poriadku nielen 
z pohľadu estetiky, ale najmä 
z hľadiska bezpečnosti oko-
loidúcich. Je to naša národná 
kultúrna pamiatka a obnova 
historických pamiatok je veľ-
mi potrebná a dôležitá,“ po-
vedal primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal.  (red)
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uvádzacie ceny
apartmány v štandarde

s kuchynskou linkou

USAĎTE SA
v ružinove

Súkromný 
park a ihrisko

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny

Občianska
vybavenosť

Žite svoje sny naplno! Či už žijete single život, alebo ste 
veľká rodina, z našej širokej ponuky bytov si vyberie každý.

Advent   
Mrazivá krása 
vo Vajnoroch
VAJNORY
Na podujatí Mrazivá krása 
sa počas víkendu od 9. do 
11. decembra predstavia 
výtvarníčky, spisovateľky, 
šperkárky či floristky.
Centrom diania výstavy 
bude Dom kultúry Vajnory. 
Návštevníci sa môžu tešiť na 
bohatý program vrátane ro-
dinných kreatívnych dielní, 
bezplatného krátkeho kurzu 
argentínskeho tanga či tra-
dičného sobotňajšieho lam-
piónového sprievodu pre deti. 
Náladu vám vylepší aj Nedeľ-
ný punč. „Cyklus Objavené 
spája umenie rôznych smerov 
a ľudí rôzneho veku. Jeho 
zámerom je prepojiť tvorbu 
menej známych, resp. začína-
júcich umelkýň so špecifika-
mi lokálnej kultúry Vajnor,“ 
uviedla Jaroslava Bašistová, 
spoluautorka cyklu Objave-
né.“ (red)

STARÉ MESTO
V moci mestských poslan-
cov však je, aby opäť jazdil 
cez most Apollo, popri Šafá-
rikovom námestí a vracal sa 
cez Most SNP.
Trasa autobusu číslo 95 bola 
v druhej polovici júla skráte-
ná len po Muchovo námestie. 
Dôvodom bola električka do 
Petržalky, ktorá začala pre-
mávať od 8. júla. Autobus 
po tom už nespájal oba brehy 
Dunaja, a to vyvolalo veľkú 
nespokojnosť Petržalčanov. 
Spustila sa petícia, aby bra-
tislavská autobusová linka 
č. 95 opäť premávala na Ša-
fárikovo námestie. V priebe-
hu dvoch mesiacov sa pod 
ňu podpísalo vyše 3200 ľudí. 
Podľa iniciátora mestského 
poslanca Olivera Kríža sa do-
dnes hlásia ďalší. Petícia je už 
na magistráte a keďže dispo-
nuje viac ako tisíc podpismi, 
musí sa ňou zaoberať mestské 
zastupiteľstvo.   
Lenže na jar budúceho roka 

sa začne revitalizácia Šafári-
kovho námestia. 
V priestore, ktorý kedysi slú-
žil ako autobusové zastávky, 
budú trhové stánky na príle-
žitostné komunitné trhy, ale 
aj rozoberateľné pódium pre 
potreby kultúrnych podujatí. 
Aj dnes na týchto miestach sa 
zaparkované autá stanú mi-
nulosťou. Požiadavka petície 
vrátiť linku 95 na Šafárikovo 
námestie, je preto skôr nere-
álna. 
„Ľudia, ktorí podpisovali 
petíciu, sú si vedomí tohto 
faktu. Ide im skôr o to, aby 
linka 95 jazdila po rovnakej 
trase, ako počas rekonštruk-
cie Štúrovej ulice, teda okolo 
Malej scény a popri nábreží. 
Nie je nutné, aby končila tak 
ako kedysi, na Šafárikovom 
námestí,“ informoval nás Oli-
ver Kríž. 
„Autobus číslo 95 je to-
tiž zberný autobus pre celú 
Petržalku. Jej skrátením sa 
mnohým ľuďom predĺžila 

a skomplikovala doprava. 
Kvôli jedinej zastávke musia 
prestupovať dva- až trikrát. 
Ak bude v budúcnosti jazdiť 
električka až po Janíkov dvor, 
vtedy bude mať skrátenie 
95-tky logiku. Teraz ju však 
Petržalčania ešte potrebujú,“ 
dodal Oliver Kríž.
Ak sa problém nedostane do 
programu už decembrového 
zastupiteľstva, chce posla-
nec Oliver Kríž v rámci roz-
pravy o rozpočte  žiadať na 
tento účel navýšenie zdrojov. 
Dovtedy by mal totiž získať 
informáciu z bratislavského 
dopravného podniku, koľko 
by predĺženie uvedenej linky 
stálo. 
„Túto sumu nepoznáme. Do-
pravný podnik skôr argumen-
tuje podmienkou Európskej 
únie, ktorá nám prispela na 
električky, že po jej identic-
kej trase už nemôže jazdiť aj 
autobus. Číslo 95 však trasu 
električky nekopíruje,“ dodá-
va poslanec.  (in)  

Autobus číslo 95 na Šafko nepôjde Advent na hrade
STARÉ MESTO
Vianočné trhy na hrade 
sa konajú po prvý raz. Ich 
súčasťou je aj vianočný 
stromček pred budovou ná-
rodnej rady. Program Ad-
ventu na hrade bude každý 
deň až do 18. decembra. 
Súčasťou podujatia je živý 
betlehem, hudobná produk-
cia a výzdoba. Návštevníci 
tu nájdu aj tradičnú medovi-
nu, varené víno či kapustnicu 
v dvanástich stánkoch umie-
stnených na Západnej terase. 
Kancelária NR SR podujatie 
neplatí, firma hradí všetky 
náklady, ktoré súvisia s orga-
nizovaním takéhoto eventu.
Návštevníci trhov na hra-
de, ktorým sa nebude chcieť 
prísť pešo alebo MHD, budú 
môcť parkovať v okolí hra-
du. Do garáži na hrade sa 
nedostanú. Garáže na hrade 
ešte nie sú sprístupnené pre 
verejnosť z dôvodu stále pre-
biehajúcich podujatí v rámci 
slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ.  (tasr)
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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

Keď chcete v hlavnom mes-
te stretnúť kráľa diskoték, 
hľadajte ho v pešej zóne. 
Najbližšie už 15. decembra 
v deň jeho bratislavského 
koncertu. 
Spomeniete si ešte, kedy ste 
boli prvýkrát v Bratislave a s 
akým cieľom ste sem vtedy 
prišli?

Prvýkrát som bol v Bratislave 
v roku 1981 na Bratislavskej 
lýre s pesničkou, ktorú mi 
napísal Petr Janda a volala sa 
„Mé sny“. Postúpil som vte-
dy do finále, súťaž však napo-
kon vyhral Lešek Semelka so 
skladbou „Šaty z šátků“.
Máte v slovenskej metropo-
le nejaký obľúbený hotel, 

apartmán či byt, ktorý využí-
vate, keď potrebujete v Bra-
tislave prespať? 
Najčastejšie bývam v hoteli 
Carlton. Je to taká klasika, 
majú tam dobrý bar, kde sa 
dajú fajčiť cigary.
Kam najradšej chodievate, 
keď sa chcete v Bratislave 
dobre najesť alebo s niekým 
stretnúť?
Väčšinou do podnikov v pe-
šej zóne práve oproti Carl-
tonu. Na Hviezdoslavovom 
námestí je niekoľko skvelých 
reštaurácií, kde vedia robiť 
výborné steaky.
V čom sa podľa vás Bratisla-
va za posledné roky najviac 
zmenila?
Páči sa mi, ako sa podarilo 
zrekonštruovať historické 
centrum, ako aj všetky tie 
nápadité sochy na námestiach 
či v starých uličkách. Podľa 
mňa dodali Bratislave unikát-
nosť. 

Už o pár dní budete mať 
Mejdan roku v športovej 
hale na Pasienkoch. Pa-
mätáte si, kde všade ste už 
v rámci Bratislavy koncerto-
vali a ktoré vystúpenie bolo 
pre vás nezabudnuteľné?
Myslím, že najčastejšie spie-
vam práve na Pasienkoch. 
Spomínam si, že raz sme mali 
mať v Bratislave spoločný 
koncert s Helenou Vondráčko-
vou a bol oň taký veľký divác-
ky záujem, že ho vtedy organi-
zátor musel presunúť na zimný 
štadión Ondreja Nepelu. 
O Slovenkách sa zvykne 
vravieť, že sú temperament-
nejšie. Môžete to na základe 

vlastných skúseností potvr-
diť?
Je pravda, že slovenské publi-
kum je o niečo spontánnejšie. 
Slováci a teda aj Slovenky sa 
vedia baviť a aj preto k vám 
veľmi rád jazdím.
Pomaly sa blíži koniec roka 
2016. Aký bol ten váš? Čo vás 
počas neho najviac potešilo? 
Som spokojný. Čo sa týka 
práce, tak som absolvoval 
veľa skvelých koncertov 
a akcií. Aj v rodinnom živote 
bolo všetko super. A dúfam, 
že rovnaké to bude aj v nad-
chádzajúcom roku.

Roman Slušný
Foto: Kateřina Novotná 

Michal David si pochvaľuje výborné 
steaky na Hviezdoslavovom námestí

Čaká nás Mejdan roka
Český spevák Michal David sa už o pár dní chystá roz-
tancovať davy svojich slovenských priaznivcov dvoma 
veľkolepými koncertami v Poprade a v Bratislave, ktoré 
nazval Mejdan roku. Ten bratislavský sa uskutoční vo 
štvrtok 15. decembra 2016 od 19. hodiny v Hant Aréne 
na Pasienkoch. 

Deviaty ročník kampane 
Zdravo a chutne vám dokáže 
dať odpoveď aj na otázku, či 
vo vašom obľúbenom super-
markete nie sú zdravé potra-
viny zbytočné predražené. 
Ak prídete vo  štvrtok 8. 12. a v 
piatok 9. 12. od 15.30 do 19.30 
do Siene Archa Primaciálneho 
paláca alebo v piatok 16. 12. 
od 15.00 do 19.00 do Avion 
Shopping Parku, nájdete tu sku-
pinu odborníkov od gastroente-

rológie po diabetológiu, fitness 
trénerku či food blogerov, ktorí 
budú variť, ale aj diskutovať 
o zdraví, o obaloch potravín, či 
nakupovaní. Novinkou poduja-
tia budú informácie o laktóze, 
raw potravinách či vegánskej 
kuchyni.  K dispozícii na ak-
úkoľvek otázku vám bude aj 
MUDr. Peter Minárik alebo De-
nisa Priadková, ktorú poznáte aj 
z RTVS.  Každý účastník navyše 
získa publikáciu Váš potravino-

vý kompas na rok 2017. Nájdete 
v ňom nielen recepty, ale aj in-
formácie o zdravšej príprave je-
dál, ako aj kontakty na obchody, 
kde tú-ktorú zdravú potravinu 
kúpiť. „Teší nás, že už aj malým 
slovenským firmám s kvalitný-
mi zdravými potravinami sa darí 
dostávať do supermarketov,“ 
hovorí Denisa Priadková. Ak 
ich chcete spoznať a vyskúšať, 
kampaň Zdravo a chutne je pre 
vás ideálnym miestom.  (red)

Myslí váš obchod na vaše zdravie?
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Aj vy máte pocit, že posled-
né týždne pred Vianocami sa 
akosi vlečú? Dobrá správa pre 
všetkých netrpezlivých, ktorí 
snívajú s otvorenými očami 
o naberaní kapustnice: s ad-
ventným programom v Poluse 
vám čas čakania na najkrajšie 
sviatky ubehne ako voda!
Tanec, spev, kroje, tradičné 
ozdoby, voňavé medovníky 
aj známu mikulášsku družinu 
si v najbližších dňoch naživo 
vychutnáte v  nákupnom centre Polus. 
Predstavenie pre všetky zmysly – a pre všetky veko-
vé kategórie – odštartuje už 6.decembra o 16:00 
príchodom Mikuláša, anjela a čerta. V rozdávaní 
radosti (a darčekových balíčkov, pravdaže) im budú 
asistovať moderátorka Veronika Hatala, speváčka Mia 
a kúzelník, pripravený vyčarovať úsmev na tvárach 
všetkých detí okolo. 
Počas víkendu 10. a 11. decembra sa Hlavná rotunda 
Polusu zmení na tvorivú dielňu, kde vás zručnosťou 
obdarené a v krojoch odeté dámy presvedčia, že tradícia 
ručnej výroby u nás stále prekvitá. Pre malých fanúši-

kov gastronómie pripravil Po-
lus a jeho dvorná škola varenia 
Radosť variť ďalšie – doslova 
chutné – lákadlo: jedinečnú ku-
chársku šou, kde sa budú piecť 
a zdobiť medovníčky také lahod-
né, že budete mať čo robiť, aby 
u vás doma vydržali do Vianoc! 
V rozdávaní radosti sa bude 
pokračovať aj 17. a 18. decem-
bra. Príďte sa ešte raz poriadne 
nadýchať nefalšovanej atmosféry 
tradičných slovenských Vianoc 

s ukážkami paličkovania, vyšívania či vyrábania ozdôb 
zo šúpolia. Stále máte dosť času pridať sa k šikovným 
inštruktorkám a vyrobiť si vlastnú dekoráciu. A ak vás 
zmôžu predvianočné nákupy či priveľa stresu v práci, aj 
v tom prípade je Polus tým pravým miestom, kam sa vy-
brať na dočerpanie stratenej energie. Nasajete ju pri sle-
dovaní nadaných tanečníkov z folklórnych súborov Stud-
nica a Studienka pod vedením pani Vierky Masarykovej.
Zastavte sa v predvianočnom čase v Poluse, ne-
chajte zhon pred dverami a pozrite sa na slovenské 
Vianoce očami našich predkov – uvidíte, že sú ešte 
farebnejšie a voňavejšie, ako ste si mysleli. 

Vianoce so slovenskou 
pečaťou zažijete v Poluse



Ekologické
toalety majú 
už aj pre psov
KARLOVA VES
Karlova Ves prináša psíč-
karom novinku - toalety 
na venčenie psov, ktoré 
pomôžu v likvidácii a neu-
tralizácií psích exkremen-
tov na verejných pries-
transtvách. 
Nedochádza vďaka nim 
ku kontaktu psieho moču 
a výkalov s okolitým pro-
stredím a zabráni sa tak ná-
slednej kontaminácii okolia. 
Tzv. „psia toaleta“ obsahuje 
zložku so psími feromónmi, 
ktoré sa postupne uvoľňu-
jú do prostredia. Práve to 
priťahuje psov, ktorí vyko-
najú potrebu priamo v to-
alete. Obytné zóny, parky 
a ulice by tak postupne mali 
byť odbremenené od neže-
laných psích exkrementov. 
Zároveň to zabráni vysycha-
niu trávnikov, kríkov, stro-
mov, hrdzaveniu lavičiek, 
stĺpov dopravných značiek, 
zábradlí ihrísk a verejného 
osvetlenia, ktoré je spoje-
né s vysokými nákladmi na 
údržbu a renováciu. Zabráni 
aj rozširovaniu nákazlivých 
chorôb, ktoré sú prenosné zo 
psov na človeka a hlavne na 
malé deti, ako sú bakteriálne 
ochorenia, loptospiróza, bes-
nota, pásomnice a škrkavky. 
V skúšobnej etape umiestni 
Karlova Ves dve takéto za-
riadenia – jedno na Dlhých 
dieloch a druhé v spodnej 
časti Karlovej Vsi.  (red)

Turistická  
sezóna bola  
rekordná
BRATISLAVA
Záujem o návštevu hlavné-
ho mesta z roka na rok stú-
pa. Kým vlani prišlo do Bra-
tislavy milión zahraničných 
turistov, tento rok bola táto 
magická hranica prekonaná 
už za desať mesiacov. Kaž-
dý jeden z cudzincov strá-
vil v slovenskej metropole 
v priemere 2,2 noci, kým 
v predošlých rokoch to bola 
maximálne jedna noc.
„Bratislava bola v uplynu-
lých mesiacoch hlavným 
mestom Európy. Mali sme 
pred sebou viaceré výzvy, 
ktoré sme zvládli. Aj vďaka 
viacerým opatreniam sa Bra-
tislava postupne stáva mies-
tom, ktoré sa oplatí navštíviť. 
Najčastejšie k nám chodia 
občania Českej republiky, 
Rakúska a Nemecka,“ vyjad- 
ril sa primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal.
„Sme hrdí na to, že o Bra-
tislavu je stále väčší záujem 
a ukazujú to aj viaceré šta-
tistiky. Počet návštevníkov 
sa zvýšil o 17 percent, čo sa 
prejavilo aj na 20-percent-
nom náraste predaja turistic-
kej karty Bratislava City Card 
a vďaka cyklosčítačom vie-
me, že sa o 78 percent zvýšil 
aj počet tých, ktorí naše hlav-
né mesto navštívili na bicy-
kloch,“ uviedla predsedníčka 
predstavenstva spoločnosti 
Bratislava Tourist Board Alž-
beta Melicharová. (ars)

STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mes-
ta aj tento rok sprístupnila 
Staromešťanom a návštev-
níkom Hviezdoslavovho 
námestia verejné klzisko. 
Nachádza sa v zadnej časti 
promenády za Strakovou 
ulicou a Hudobným pavi-
lónom.
Prírodná ľadová plocha nebola 
prístupná od začiatku vianoč-
ných trhov 18. novembra, pre-
tože to nedovolili poveternost-
né podmienky, v týchto dňoch 
je však už v plnej prevádzke. 
Korčuľovanie na staromest-
skom klzisku je bezplatné, 

podľa informácie samosprávy 
bude klzisko otvorené najme-
nej do konca januára.
„Verejné klzisko je každo-
ročne súčasťou konceptu 
Staromestských vianočných 
trhov. Vlani sme ho presunu-
li pred americkú ambasádu, 
tento rok sme ho vzhľadom 
na rozšírenie trhov umiest-
nili ešte o čosi ďalej, aby sa 
jeho návštevníci nedostávali 
do kolízie s návštevníkmi tr-
hov,“ uviedol starosta Staré-
ho Mesta Radoslav Števčík.
Verejné staromestské klzis-
ko je v prevádzke denne od  
10.00 h do 22.00 h, pre zá-

ujemcov je k dispozícii aj 
požičovňa korčulí. Klzisko 
prevádzkuje staromestská 
obchodná spoločnosť Tech-
nické služby Starého Mesta, 
a.s., náklady spojené s jeho 
prevádzkou financuje z vlast-
ných zdrojov a finančných prí-
spevkov sponzorov. „Som rád, 
že aj tento rok sa nám podarilo 
bez nárokov na rozpočet mest-
skej časti sprevádzkovať klzis-
ko pre Staromešťanov, ktoré je 
oproti vlaňajšku o čosi dlhšie 
– má 30 metrov, čo znamená, 
že komfort pre korčuliarov sa 
zvýšil,“ doplnil starosta Ra-
doslav Števčík. (brn)

Verejné klzisko je tento rok o čosi väčšie
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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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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)

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)

PETRŽALKA
Architektonická štúdia na 
výstavbu náhradných ná-
jomných bytov v Ovšisti 
ukazuje, že pred školou na 
Pankúchovej by mali vyrásť 
dva osemposchodové domy 
a na Mamateyovej pred 
Domom seniorov jeden de-
saťposchodový a jeden dva-
násťposchodový panelák. Už 
v dosť zahustenej Petržalke 
je to pre ľudí neprijateľná 
predstava.
Aj preto je petícia proti vý-
stavbe náhradných bytov 
v Ovsišti už po pár týždňoch 
úspešná. Na to, aby sa ňou 
zaoberalo mestské zastu-
piteľstvo, bolo potrebných 
tisíc podpisov. Momentálne 
ich je 2500 a hoci sa ohlasu-
jú ďalší ľudia, ktorí ju chcú 
podpísať, zber podpisov uza-
vierajú iniciátori 4. decemb-
ra a chystajú sa ju odovzdať 
na magistrát. 
V tomto konflikte stoja na 
strane obyvateľov Ovsišta aj 

petržalskí poslanci, ktorí už 
v októbri označili lokality 
Haanova/Pankúchova a Ma-
mateyova/Poloreckého za 
nevhodné na výstavbu a na-
vrhli iné. A na novembrovom 
mestskom zastupiteľstve ich 
názor odobrili aj mestskí po-
slanci, keď prijali uznesenie, 
že definitívny výber lokalít 
má primátor urobiť po do-
hode s petržalským zastupi-
teľstvom.
„Máme snahu pomôcť mestu 
nájsť pozemky na výstavbu 
náhradných bytov, navrhli 
sme niekoľko vhodnejších 

lokalít,“ tvrdí poslanec Milan 
Vetrák, ktorý verí, že primá-
tor a zástupcovia vlastníkov 
bytov po spoločnom stretnutí 
nájdu kompromis.
Táto podpora je pre obyva-
teľov dôležitá aj preto, že 
magistrát si už dal vypracovať 
objemovo – architektonické 
štúdie na výstavbu v oboch 
dotknutých lokalitách, ktoré 
sú podkladom pre verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa 
stavby. A podľa nich by rovno 
oproti základnej škole na Pan-
kúchovej, v jej tesnej blízkos-
ti, mali vyrásť dva osempod-

lažné domy, v ktorých by bolo  
126 bytov, z toho 56 troj- 
izbových a 54 dvojizbových. 
Ráta sa tam s vybudovaním 
169 parkovacích miest, ktoré 
by slúžili len pre vlastníkov. 
Neboli by však v podzemí, 
ale parkovisko by zaberalo 
celý priestor okolo domov. 
Dnes sa na tomto, síce neu-
držiavanom mieste hrajú deti, 
je tam aj detské ihrisko. Aj 
preto je v petícii návrh, aby 
sa na tomto území vyhlásila 
stavebná uzávera a vznikol 
tam park. Obyvatelia z neďa-
lekého Ovsištského námestia, 

kde samospráva zrevitalizo-
vala nevyužitú trávnatú plo-
chu, nasadila stromy a pridala 
lavičky, by vedeli dosvedčiť, 
ako im týchto zopár nezárob-
kových prvkov skvalitnilo 
životné prostredie. Denne sa 
tam hrajú desiatky detí z celé-
ho okolia, rodičia sa bavia na 
lavičkách, celý priestor ožil.  
Podobne nevhodná na výstav-
bu sa obyvateľom javí aj lo-
kalita Mamateyova/Polorec-
kého pred Domom seniorov. 
Je to v Ovsišti jedna z posled-
ných väčších trávnatých plôch 
s odrastenými stromami. Na 
tomto mieste by mali podľa 
štúdie vyrásť jeden desať- 
a jeden dvanásťposchodový 
dom s 91 bytmi.
Ako celý spor dopadne, 
bude jasnejšie zrejme až po 
februárovom mestskom za-
stupiteľstve, kde by sa mali 
poslanci zaoberať petíciou, 
ako aj námietkami obča-
nov. (in)
Vizualizácia: ART-KPP, arc.h

Pred školou chcú park, nie osemposchodové domy

Trávnatá plocha pred 
Domom seniorov na 

Mamateyovej by zmizla.Priamo pred školou na Pankúchovej majú vyrásť dva domy.
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Výhodné 3 izbové byty

Parkovanie v garáži v cene bytu

DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA

BRATISLAVA
Odhady hovoria, že na plo-
che lužných lesov v okolí 
Dunaja dnes rastie až 90 
- 95 percent nepôvodných 
drevín a len 5 - 10 percent 
pôvodných! Zvrátiť alar-
mujúci stav chcú ochra-
nári, ktorí začali vysádzať 
pôvodné dreviny. Pomôcť 
by snáď mohol aj vznik Ná-
rodného parku Podunajsko. 
„Ochranárov tento stav trápi 
už dlho. Doteraz však nemali 
možnosti ani vhodný priestor 
na pestovanie sadeníc pôvod-
ných druhov drevín lužných 
lesov a chýbali im aj potrebné 
skúsenosti,“ vysvetľuje Silvia 
Halková, projektová manažér-
ka projektu LIFE 14 NAT/
SK/001306 Dunajské Luhy 
Bratislavského regionálne-
ho ochranárskeho združenia 
(BROZ). „S realizáciou nám 
pomohol pán Ing. Martin Bart-
ko, PhD. lesník z Národného 
lesníckeho centra, ktorý to 
tiež vníma ako problém. Keď 
si totiž chcete kúpiť sadenicu 
pôvodných drevín našich luž-
ných lesov, musíte ísť do za-
hraničia, napríklad do Maďar-
ska, pretože pôvodné dreviny 
lužných lesov naše lesnícke 
škôlky oficiálne neproduku-
jú.“ Dôvodom je, že lesníctvo 
v podunajskej lužnej oblasti 
sa zameralo na euroameric-
ké druhy topoľov. Tie rýchlo 

rastú, produktivita vlákniny 
pre výrobu papiera je vysoká. 
Ak majú dostatok vlahy, o 20 - 
25 rokov sa môžu ťažiť. 
Partnerstvo ochranárov s Ná-
rodným lesníckym centrom 
v projekte Obnova a manaž-
ment dunajských lužných bio-
topov je preto v tomto smere 
unikátne. Veď jeho cieľom je 
vypestovať do roku 2022 až 
45-tisíc sadeníc pôvodných 
drevín, ktoré budú mať aj cer-
tifikát ako iné u nás predáva-
né sadenice. Vždy na jar za-
čnú pestovať sadenice, ktoré 
sa potom na jeseň - jar budú 
presádzať na určené miesta 
v lužných lesoch.. Už teraz 
sú pripravené na jesenné až 
jarné vysádzanie vegetatívne 
namnožené sadenice topoľov 
čiernych. Moruše a jablone 
však treba vypestovať zo se-
mienka, a preto trvá dva roky, 
kým sa budú sadiť. Všetko sa 
to deje na stanici Národného 

lesníckeho centra v Gabčíko-
ve. Ku koncu riešenia projek-
tu bude založená prvá zbierka 
potomstiev najvzácnejších 
druhov drevín podunajskej 
oblasti.
Táto ich aktivita je nutná. 
„Momentálne sa odhaduje, 
že na ploche lužných lesov 
v okolí Dunaja je 90-95 per-
cent nepôvodných drevín 
a len 5-10 percent pôvod-
ných. V okolí Bratislavy je 
to o trochu lepšie, nepôvodné 
dreviny sú vysadené asi na 80 
percentách plochy lužných 
lesov. Situácia je taká, že 
výsadbami pôvodných dru-
hov ju len zlepšíme,“ hovorí 
Silvia Halková. „Nielen kvôli 
lesu samotnému, ale aj kvô-
li živočíchom, ktoré sa tam 
môžu vrátiť. Monokultúry 
niektorých euroamerických 
topoľov totiž nie sú vhodné 
pre naše druhy vtákov, na-
príklad ďatle alebo orliaka 

morského. Nerozkonárujú 
sa, nemajú koruny so silnými 
bočnými konármi, aby si tam 
mohli postaviť hniezdo. Na-
príklad orliak morský má ťaž-
ké hniezdo, až 2 metre široké 
a 2 metre vysoké. To dokáže 
udržať len krásne rozkoná-
rený starší topoľ biely alebo 
čierny. Preto sme od roku 
1964 do roku 2004 nemali 
na celom území Podunajska 
ani jeden pár orliaka. Potom 
zahniezdil jeden pár, teraz 
ich je na území niekoľko, ale 
vracajú sa veľmi neisto. Pár 
rokov sú u nás a potom od-
letia napríklad do Maďarska. 
Stále u nás nemajú dostatoč-
ne vhodné podmienky“ 
Zvrátiť tento stav by pomo-
hol aj vznik Národného parku 
Podunajsko. Iste, aj dnes sú 
v lužných lesoch chránené 
rezervácie s piatym stupňom 
ochrany, kde sa vyšľachte-
né topole nesadili a výruby 

pôvodných stromov neboli 
povolené. „Lenže vznikom 
národného parku by všetky 
dostali štatút jednotného úze-
mia, s jednotnými pravidlami. 
V súčasnosti totiž musíme 
každú rezerváciu osobitne 
prerokovávať s úradmi a nie-
kedy sa doslova hádať, čo 
v nej robiť a čo nie. Zároveň 
by sa vyriešili individuálne 
spory, napríklad o Biskupické 
Luhy, o Sihoť, o Pečniansky 
les... A aj tie územia, ktoré 
neboli v 5. stupni ochrany 
a patrili by do národného par-
ku, by mali potenciál podobať 
sa o 30 – 50 rokov svojmu 
pôvodnému zloženiu, keďže 
by sa v nich už nepôvodné 
topole nepestovali a ťažba by 
bola obmedzená. Na tom, aké 
územia budú zahrnuté do Ná-
rodného parku, aká bude sta-
rostlivosť o ne, je ale potrebné 
dohodnúť sa so všetkými za-
interesovanými stranami, a to 
ešte podľa mňa môže byť dlhá 
cesta. Cieľom týchto dohôd 
by ale nemal byť jednostran-
ný ekonomický prospech, ale 
zachovanie nášho jedinečné-
ho prírodného dedičstva as-
poň na tom zlomku rozlohy 
územia, čo nám zostáva.“ 
Vznik Národného parku Po-
dunajsko podporili koncom 
októbra aj bratislavskí mest-
skí poslanci.  (in)

Foto: BROZ

Ochranári zachraňujú lužné lesy - začali sadiť pôvodné dreviny

Pôvodný vŕbový porast Šľachtené euroamerické topole
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Pošta pre  
Ježiška aj 
v Bratislave
STARÉ MESTO
V rámci 18. ročníka Via-
nočnej pošty Slovenská poš-
ta, odhalila špeciálnu Ježi-
škovu poštovú schránku aj 
v bratislavskom nákupnom 
centre Eurovea. 
Schránka bude k dispozícii až 
do Vianoc, takže mladí Bra-
tislavčania a návštevníci ná-
kupného centra môžu poslať 
svoje listy a želania priamo 
Ježiškovi. Špeciálna Ježiš-
kova poštová schránka bude 
umiestnená v nákupnom cen-
tre pri vianočnom stromčeku. 
Stálu poštovú schránku má 
Ježiško v domove Vianočnej 
pošty v Rajeckej Lesnej, kam 
deti môžu posielať listy počas 
celého roka. (red)

V predaji už od 21. 11.
v dobrých kníhkupectvách 
alebo na shop.skslovan.com

ŠTVRTÁ PUBLIKÁCIA 
Z EDÍCIE Belasé Legendy

PETER
DUBOVSKÝ

IDEÁLNY DARČEK POD 
VIANOČNÝ STROMČEK
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Umožnili žiť 
STARÉ MESTO
Dňa 4.decembra 2016 o 17h 
bude v Katedrále sv. Mar-
tina v Bratislave odslúžená 
svätá Omša za všetkých 
tých, ktorí darovaním orgá-
nov umožnili iným žiť. 
Vo svätej omši vzdávame všet-
kým mŕtvym, ale aj živým dar-
com ľudských orgánov na 
transplantačné účely svoju 
úctu a vďaku za ich ušľachtilý 
čin, za skutok  mimoriadnej 
ľudskosti a bezhraničnej lásky 
k blížnemu, za záchranu života 
jednotlivcov, ale aj ich rodín 
a blízkych. (red)

Na Silvestra 
si v tržnici 
zaswingujete
STARÉ MESTO
Silvestrovské oslavy môžu 
byť rôzne, v Starej tržnici 
na Námestí SNP sa bude 
napríklad príchod nového 
roka oslavovať tancom a 
spevom.
Program s hudobným sprie-
vodom Bratislava Hot Sere-
naders a Gramophone Bro-
thers potrvá až do skorých 
ranných hodín. Vstupenky 
na silvestrovské podujatie 
sú v predaji v sieti Ticket-
portál, v cene lístka je re-
zervácia miesta pri stole a 
nebude chýbať ani malé ob-
čerstvenie.  

zdravoachutne.sk

Bratislavská župa zásadne nesúhlasí s myšlien- 
kou predsedu vlády, ktorou chce obmedziť 
kompetencie krajov v oblasti stredného škol-
stva. Bratislavský samosprávny kraj spolu so 
zamestnávateľmi v regióne neustále vytvára 
a zlepšuje podmienky pre rozvoj stredného 
odborného školstva. V aktuálnom školskom 
roku pribudli k už zriadeným siedmim Cen-
trám odborného vzdelávania a prípravy 
ďalšie dve. Rovnako začala v školskom roku 
2016/2017 v kraji fungovať aj Duálna akadé-
mia a do samotného duálneho vzdelávania 
sa v regióne zapojilo takmer 40 zamestnáva-
teľov, ktorí poskytujú odbornú prípravu pre 
170 zazmluvnených žiakov. 
„Toto nie je prvá snaha. Začalo sa to v roku 
2008, kedy sa taxatívne vymedzilo, že  
osemročné gymnáziá môžu prijať len 5 percent 
žiakov. Účinnosť návrhu sa odďaľovala až do 
roku 2018. V roku 2014 odobral štát kompe-
tenciu krajom v oblasti cestnej dane, čím náš 
región stráca ročne 10 mil. €, ktoré mohli ísť 
do zveľaďovania škôl. Vždy, keď si štát nevie 

dať rady so školstvom, tak sa snaží zasahovať 
v prípade stredného školstva do chodu žúp,” 
povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, ktorý je zriaďova-
teľom 56 stredných škôl, z toho 14 gymnázií  
a 35 stredných odborných škôl, 3 spojených 
škôl, 2 konzervatórií, 2 jazykových škôl. Bra-
tislavská župa dlhodobo a systematicky pod-
poruje rozvoj odborného vzdelávania v úzkej 
spolupráci so zamestnávateľmi v regióne.  

Bratislavský kraj odmieta zásahy  
štátu do odborného vzdelávania
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(SILVESTER)
Bratislava HOT Serenaders  gramophon brothers
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Vstupenky kúpite v sieti Ticketportal. 
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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

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

BRATISLAVA
Bratislava plánuje v budú-
com roku hospodáriť 
s rozpočtom vo výške  
339 143 936 eur. S takouto 
sumou počíta návrh roz-
počtu, o ktorom budú v de-
cembri rozhodovať mestskí 
poslanci. 
Prioritami budúcoročného 
rozpočtu sú doprava, sociálne 
služby, výraznejšia podpora 
základných umeleckých škôl 
a centier voľného času, cyk-
lodoprava či rozvoj verejnej 
infraštruktúry. V roku 2017 
sa napríklad plánuje rekon-
štrukcia Fontány Družba na 
Námestí slobody za 120.000 
eur. 
Celkové príjmy rozpočtu 
2017 sú v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom vyššie 
o 21 percent, a to hlavne 

z dôvodu zapojenia príjmov 
z európskych zdrojov, ale aj 
vyšších daňových a nedaňo-
vých príjmov. V rozpočte sa 
počíta aj so zvýšenými vy-
nútenými výdavkami. Medzi 
ne napríklad patrí financo-
vanie výstavby náhradných 
nájomných bytov v hodnote 
5,1 milióna eur a s tým spo-
jené aj náhrady nájomného 
v odhadovanej hodnote tri 
milióny eur.
Rozvoj mesta sa prioritne 
orientuje na aktivity finan-
cované zo zdrojov Európskej 
únie, v ktorých mesto platí 
iba spoluúčasť. Ide predov-
šetkým o projekty z oblasti 
dopravy. V budúcom roku 
sa bude pripravovať budova-
nie druhej časti električkovej 
trate v Petržalke Bosákova 
– Janíkov dvor. Pripravovať 

a realizovať sa bude aj mo-
dernizácia električkových 
radiál, Karlovesko – Dúbrav-
skej, Vajnorskej a Ružinovs-
kej. Súčasťou rozpočtu je aj 
projekt Bratislava sa pripra-
vuje na zmeny klímy, ktorého 
súčasťou je revitalizácia Ná-
mestia slobody. Mesto chce 
zrekonštruovať aj podchod na 
Dolnozemskej a Rusovskej, 
či repasovať pohyblivé scho-
dy na Trnavskom mýte. V ná-
vrhu rozpočtu na rok 2017 sa 
na výstavbu a opravu cestnej 
a pešej infraštruktúry počíta 
so sumou 14 022 000 EUR.
V rámci rozpočtu plánuje 
samospráva historicky naj- 
vyššie výdavky v oblas-
tiach školstva, vzdelávania 
i voľného času a v oblasti 
sociálnej pomoci a službám 
so zapojením nových sociál- 

nych zariadení. Bratislava 
chce pokračovať v rekon-
štrukciách ciest, chodníkov 
a priechodov. Navrhuje sa 
realizácia nových cyklot-
rás Starohájska, Alstrova – 
Pekná cesta alebo Rožňav-
ská – úsek Tomášikova. Na 
udržiavanie a  rozširovanie 
cyklotrás navrhol magist-
rát na budúci rok navýše-
nie rozpočtu o 86 000 EUR 
priamo z rozpočtu mesta, 
ale aj o ďalšieho takmer pol 
milióna EUR z EÚ zdrojov. 
Počíta sa aj s výstavbu no-
vých parkovísk na uliciach 
Pri Kríži či Röntgenova a no-
vých parkov v Karlovej Vsi 
a Dúbravke.
Mesto zároveň navrhlo vyš-
šie výdavky na bezpečnosť 
v meste, ktorú zabezpečuje 
mestská polícia. (tasr)

V budúcoročnom rozpočte mesta má prioritu doprava
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Električky 
v Petržalke  
sú hlučnejšie
PETRŽALKA
O b y v a t e l i a  P e t r ž a l -
ky majú nový problém. 
S električkou sa im to-
tiž pod okná vrátil hluk, 
ktorý predtým nepozna-
li. Cez deň sa to vraj ešte 
dá vydržať, horšie je to 
však večer a ráno, naj- 
mä počas víkendov.
„Keď električku zaviedli, 
potešili sme sa. Predsa len 
je dobrou alternatívou na 
cestu do mesta, navyše je 
rýchla a nemá kde zostať 
v zápche. Čo nás však vy-
desilo, boli zvuky, ktoré sa 
po čase začali od koľajníc 
ozývať,“ napísala Petr-
žalčanka Zuzana Králová. 
„Bolo to niečo medzi zvuk-
mi z bitúnka, z nejakého 
hororu a padajúcej lanov-
ky. Najmä počas víkendov 
sme sa budili asi všetci tí, 
ktorí majú okná smerom 
k trati. Prešla prvá električ-
ka a my sme mali po spán-
ku,“ dodala čitateľka Zuza-
na Králová.
Možný dôvod, prečo je pe-
tržalská električka hlučnej-
šia ako tie ostatné v meste, 
vysvetlila hovorkyňa ma-
gistrátu Ivana Skokano-
vá: „Električka v týchto 
miestach je nový prvok, 
veď električka do Petržal-
ky nejazdila viac ako 50 
rokov. Platí preto, že ide 
o novú trať, po ktorej jazdia 
nové električky a nákovky, 
aj koľajnice sa preto musia 
ujazdiť. Predpokladáme, že 
časom sa teda hluk z tohto 
dôvodu zníži. Ďalšie hlu-
kové skúšky sa budú robiť 
už v najbližšom čase počas 
plnej prevádzky. Momen-
tálne sa robia na Štúrovej, 
potom je na rade petržalská 
strana trate. 
Už teraz však na magistráte 
vedia, že napríklad v úse-
ku Bosákova – meniareň 
(koniec 1. etapy NS MHD) 
mestská časť vysadí kríky, 
ktoré tiež prispejú k zníženiu 
hlučnosti.   (db)

Škoda 860 je 
vzácnejšia ako 
Rolls Royce
BRATISLAVA
Obyvatelia, ale aj ná-
vštevníci hlavného mesta 
sa môžu vrátiť o takmer  
90 rokov dozadu. Stačí si 
zájsť do STM-Múzeum do-
pravy Bratislava na Šanco-
vej 1, kde až do konca mar-
ca budúceho roku potrvá 
výstava Elegancia tridsia-
tych rokov.
Výstavu historických auto-
mobilov a dobových dopln-
kov pripravil Veterán klub 
Bratislava a okrem klasic-
kých vozidiel predstaví aj 
štýl života a obliekania trid-
siatych rokov minulého sto-
ročia.
Aj preto sa organizátori vý-
stavy nezamerali len na his-
torické autá, ale zvedavci tam 
nájdu aj diorámy a figuríny 
ukazujúce vtedajší štýl živo-
ta. Výstava je rozdelená na 
dve časti - mesto a príroda, 
teda pohyb a doprava v mes-
te, v urbánnom prostredí 
a rekreácia - piknik a šport 
v prírode.
Spolu je tu desať áut a jeden 
motocykel, napríklad Adler 
Trumpf Junior strieborný, Ta-
tra 57 Sport červená, Packard 
Eight strieborný, Tatra 12 ze-
lená, BMW 327 modro-čier- 
ne, Škoda 860 , Fiat 508 ze-
lený, Aero 662 červené, Aero 
30 zelené, motocykel Praga 
500 BD, Rolls Royce zelený.
Z pohľadu organizátorov sú 
dvomi najväčšími zaujíma-
vosťami Tatra taxi z roku 
1928, ktorá má stále tzv. biele 
značky, teda nie veteranistic-
ké, prešla STK aj emisnou 
kontrolou a je to teda najstar-
šie auto na Slovensku na tzv. 
normálnych značkách.
„Hoci by sa zdalo, že najvzác-
nejší model je Rolls Royce, 
pre nás je najväčšou raritou 
Škoda 860 s objemom motora 
3,88 litra, krásny reprezentač-
ný automobil, ktorého sa vy-
robilo len 49 kusov, pričom 
dodnes sa zachovali len tri,“ 
dodal jeden z organizátorov 
Ernest Huska.  (mm)

Viac informácií na webe www.banoviny.sk

Súťaž o najkrajšiu 

vianočnú fotografiu
Vyhrajte 3 poukážky v hodnote 200€, 100€, 60€ 

na nákup v športovom obchode.

VYHRAJTE
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DÚBRAVKA
Sprehľadniť, informovať 
a zvýšiť transparentnosť. 
S týmto cieľom sprístupni-
la mestská časť Dúbravka 
novú funkciu na webe mest-
skej časti.
Návštevníci v nej môžu 
prezerať priebežné čerpa-
nie rozpočtu mestskej časti, 

a  to v detailnom členení na 
jednotlivé položky. Dostup-
né a prehľadné sú príjmy 
a výdaje za jednotlivé roky 
v štruktúre podľa progra-
mov a tiež podľa ekonomic-
kej alebo funkčnej klasifi-
kácie.
Prístup k rozpočtu je jednodu-
chý z hlavnej webovej stránky 

Dúbravky v časti Transparent-
ná samospráva. 
Aktuálne čerpanie rozpoč-
tu v bežnom roku bude 
mestská časť zverejňovať 
mesačne, vždy po uzatvo-
rení účtovníctva za pred-
chádzajúci kalendárny 
mesiac, čiže okolo 25. dňa  
v mesiaci. (lm)

Dúbravka každý mesiac  
zverejní na svojej stránke rozpočet

PETRŽALKA
Zanedbanú bikrosovú cyk-
listickú dráhu na Haanovej 
pri lesíku čaká rekonštruk-
cia. Na budúci rok sa zmení 
na verejné športovisko.
Na novembrovom mestskom 
zastupiteľstve schválili po-
slanci prenájom tohto pozem-
ku na desať rokov Občians-
kemu združeniu Pedál. Cena 
za prenájom je symbolická, 
jedno euro ročne. Podmien- 
kou prenájmu je, že treba pre-
investovať 20-tisíc eur za tri 
roky. Odkiaľ vezme nezisko-
vá organizácia tieto peniaze? 
„Pôjde o príspevky, interné 
zdroje OZ Pedál, napríklad 
z dvoch percent, granty na 
mestskú časť, Magistrát, 
BSK....,“ vymenúva  Dušan 
Chudík. 
S úpravou dráhy na tzv. 
Pumptrack by združenie 
chcelo začať na jar budúceho 
roka. Ako prvá príde na rad 
asfaltová časť a Dušan Chu-
dík z Občianskeho združenia 
OZ Pedál verí, že už na jeseň 

sa na nej objavia prví jazdci. 
Pump track je dráha široká 
do dvoch metrov pre horské 
a BMX bicykle, pozostá-
vajúca z cielene vybudova-
ných vĺn a klopených zákrut. 
Vlny sa využívajú na zís-
kavanie rýchlosti, pokročilí 
môžu skákať z jednej vlny 
na druhú, začiatočníci vlny 
iba kopírujú. Deti sú schop-
né naučiť sa jazdiť na takejto 
dráhe v priebehu 30 minút. 
Vynovený areál bude mať 
viac dráh rôznej náročnosti a 
priestor rozdelený pre mlad-
šie a staršie deti. 
Ak areál oplotia, tak len sym-
bolicky, aby malé deti a psy 
nevbiehali na dráhu. Keďže 
pôjde o verejné športovisko, 
zodpovednosť za deti bude 
najmä na rodičoch. Dob-
rou správou je, že športo-
visko zostane bezplatné. Po  
Pumptracku vo Vrakunskom 
lesíku, za ktorým tiež stojí 
OZ Pedál, si tak „pumpova-
nie“ na bicykli užijú aj Petr-
žalčania. (in)

Za bikrosovú dráhu sa 
platiť nebude

NAVŠTÍVTE NOVOOTVORENÉ
MASÁŽNE ŠTUDIO LOTOSOVÝ KVET

PONÚKAME
RÔZNE DRUHY MASÁŽI

- KLASICKÚ MASÁŽ
- REFLEXNÚ MASÁŽ CHODIDIEĽ
- MANUÁLNU LYMFODRENÁŽ
- SVETELNÚ TERAPIU

NÁJDETE NÁS NA 
Ladislava Sáru 6
841 07 Bratislava
tel. 0905 920 537
masazelotosovykvet@gmail.com

10%ZĽAVA
pri predložení kuponu

Vianoce 2016
na chate ŠK UMB

DONOVALY
chata len 100 metrov
od lyžiarskych vlekov

na Záhradišti
chata pre jednu skupinu
má 8 izieb, 28 miest
akciová pobytová cena
od 840 € na 4 dni

zľavy 7 až 25 %
Info na www:

sportklub.umb.sk

Kozmetika – kvalitné prístrojové ošetrenie, 
kaderníctvo, make up, vizáž, 

prístrojová lymfodrenáž, 
prístrojový body �ting. 

Vysoká kvalita služieb, najnižšie ceny v meste.

Jurigovo námestie 5, Karlova Ves - Bratislava
0903 475 763 

LEPŠÍ SVET

KARLOVA VES
Neznámy vandal zničil 
v Karlovej Vsi stromy za 
takmer 12-tisíc eur. Mest-
ská časť preto podala 
trestné oznámenie pre po-
dozrenie z prečinu ohroze-
nia a poškodenia životné-
ho prostredia.
Okrem zničenej spoločenskej 
hodnoty stromov vzniká ne-
bezpečenstvo, že môžu ohro-
ziť zdravie alebo život ľudí. 
„Stromy v meste majú nielen 
svojich ochrancov, ale aj ne-
priateľov. Toto je smutný prí-
klad nezvratného poškodenia 
stromov cieleným zásahom, 
navŕtaním a napustením stro-
mu herbicídnou látkou pria-
mo do koreňovej sústavy,“ 
upozornila starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová. Na po-
zemku, ktorý patrí hlavnému 
mestu, nie je možné stavať 
žiadne parkovisko ani objekt.
Podľa doterajších zistení ne-

známy páchateľ ku koreňom 
stromov napichal herbicídnu 
látku a trom drevinám zalial 
korene betónom. Dovedna 
takto zničil jedenásť stro-
mov, z nich deväť malo spo-
ločenskú hodnotu. Išlo na-
jmä o lipu malolistú a javor 
mliečny. V dvoch prípadoch 
išlo o invázny druh – paja-
seň žliazkatý, ktorý treba 
podľa zákona odstraňovať, 
preto boli z výpočtu spolo-
čenskej hodnoty vylúčené.
Na zhoršený stav drevín pred 
OC Centrum na Karloveskej 
ulici mestskú časť upozornil 
mailom miestny obyvateľ. 
Stromy sa nachádzali na po-
zemku hlavného mesta Brati-
slavy. Na základe odborného 
posudku možno konštatovať, 
že k otrave stromov došlo mi-
nimálne pred rokom. Podľa 
trestného zákona páchateľovi 
za ničenie životného prostredia 
hrozia tri roky väzenia. (bh)

Kto a prečo otrávil stromy?
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štvrtok 1. decembra
 14.00 - J. Michalová: Ka-
diaľ do Afriky? Bibiana, Pan-
ská 41
 16.00 - Detské Vianoce, 
Staromestské vianočné trhy, 
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - S. Mrožek: Striptíz, 
Divadlo Ívery, Školská 14
 19.00 - J. del Corte: Ko-
méta, Divadlo Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP 33

piatok 2. decembra
 17.00 - Dáša Kostovčík, 
Dychová hudba Minister-
stva vnútra SR, Staromestské  
vianočné trhy, Hviezdoslavo-
vo námestie
 19.00 - Mysami, Divadlo 
Ticho a spol., folkový kon-
cert, Školská 14
 19.00 - SĽUK, Sloven-
ské Vianoce, Divadlo P. O. 
Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - Lisa Simone, koncert, 
Veľké koncertné štúdio Slo-
venského rozhlasu, Mýtna 1

sobota 3. decembra
 14.30 - Staromestský ša-
chový turnaj, Ventúrska 9
 17.00 - Afrodíté, Paprč-
kovci, Staromestské vianočné 
trhy, Hviezdoslavovo námes-
tie
 19.00 - Dalibor Janda a Pro-
totyp, koncert, Dom odborov, 
Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.00 - W. Shakespeare: 
Sen noci svätojánskej, Astorka 
Korzo´90, Námestie SNP 33

nedeľa 4. decembra
 16.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 41
 17.00 - The Ladies Ensem-
ble, Vianočný koncert, kon-
cert pre seniorov, Zrkadlová 
sieň Primaciálneho paláca
 17.00 - Creedance clearwa-
ter revival, Staromestské via-
nočné trhy, Hviezdoslavovo 
námestie
 19.00 - Bratislava Hot Se-
renaders, Spoločenský dom 
Nivy, Súťažná 18

pondelok 5. decembra
 19.00 - Komorný koncert 

Spectrum Quartett, Pálffyho 
palác, Zámocká 47
 19.00 - V. Janoušková: 
Zdanlivo slepá ulička, Diva-
dlo Ticho a spol., Školská 14
 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík 
po tristo rokoch so SĽUK-om, 
RND, Záhradnícka 95
 19.00 - M. Casella: Írska 
kliatba, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

utorok 6. decembra
 10.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 41
 16.30 - Mikuláš s detskou 
televíziou, Staromestské via-
nočné trhy, Hviezdoslavovo 
námestie
 19.00 - Solamente naturali, 
Mikulášsky koncert Sloven-
ské Vianoce, Malá sála Slo-
venskej filharmónie, Námes-
tie E. Suchoňa
 19.00 - S. Štepka: Jááá-
nošííík po tristo rokoch so 
SĽUK-om, Radošinské naiv-
né divadlo, Záhradnícka 95

streda 7. decembra
 14.00 - A. Bukovčano-
vá, M. Mihálek: Ahoj, pán 
Sova!, Bibiana, Panská 41
 19.00 - P. Zelenka: Job 
interviews, Divadlo P. O. 
Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - S. Štepka: Láskanie 
2, Radošinské naivné diva-
dlo, Záhradnícka 95
 19.00 - J. Štrasser, P. Za-
jac: Pred odchodom na od-
počinok, Divadlo Astorka  
Korzo´90, Námestie SNP 33

štvrtok 8. decembra
 14.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 41

 16.00 - Detské vianoce, 
Staromestské Vianočné trhy, 
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - J. Voskovec, J. We-
rich: Paraf, Divadlo Ívery, 
Školská 14
 19.00 - P. I. Čajkovskij: 
Tri časti z baletu Luskáčik, 
E. Suchoň: Metamorfózy, 
päť variácií na vlastné témy, 
Slovenská filharmónia, Kon-
certná sieň SF, Námestie E. 
Suchoňa
 19.00 - J. Solovič, M. La-
sica, J. Satinský: Plné vrecká 
peňazí, Divadlo P. O. Hviez-
doslava, Laurinská 19
 19.00 - Minipárty s K. Ší-
pom a J. Náhlovským, Dom 
odborov, Istropolis, Trnavské 
mýto 1

piatok 9. decembra
 17.00 - I. Ožvát, L. Šimko-
vá: Od opery po melodický 
rock, J. Oravec, Staromestské 
vianočné trhy, Hviezdoslavo-
vo námestie
 19.00 - P. I. Čajkovskij: 
Tri časti z baletu Luskáčik, 
E. Suchoň: Metamorfózy, 
päť variácií na vlastné témy, 
Slovenská filharmónia, Kon-
certná sieň SF, Námestie E. 
Suchoňa
 19.00 - M. J. Lermontov: 
Maškaráda, Malá scéna STU, 
Dostojevského rad 7
 19.00 - M. Camoletti: Man-
želský poker, Dom odborov, 
Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: Muži 
sa minuli, Divadlo GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

sobota 10. decembra
 16.00 - Hudobná prechád-
zka storočiami, Slovenský 
komorný orchester, Koncert-
ná sieň SF, Námestie E. Su-
choňa

 17.00 - Koledníci idú (Gre-
gorička), Vlado Vizár R+T 
Band a Patrícia Páleníčková 
– revival, Staromestské via-
nočné trhy, Hviezdoslavovo 
námestie
 17.00 - The Blackwards, 
Najlepšie Beatles Vianoce 
2016, Dom odborov, Istropo-
lis, Trnavské mýto 1
 17.00 - Vianoce v srdciach 
hrajú, KD Nové Mesto, Vaj-
norská 21
 19.00 - T. Stachová: Po-
jednávanie vo veci Genesis, 
Súbor Uložiť ako, Divadlo 
Ticho a spol., Školská 14
 19.00 - J. B. Moliére: Zdra-
vý nemocný, Divadlo P. O. 
Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.30 - V. Klimáček: Muži 
sa minuli, Divadlo GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

nedeľa 11. decembra
 16.00 - Slovenský komorný 
orchester, Malá sála SF, Ná-
mestie E. Suchoňa
 16.00 - M. Kecskésová, M. 
Mihálek: Rozprávky z Afri-
ky, Bibiana, Panská 41
 17.00 - M. Jaroš, koncert, 
Staromestské vianočné trhy, 
Hviezdoslavovo námestie
 17.00 - The Blackwards, 
Najlepšie Beatles vianoce 
2016, Dom odborov, Istropo-
lis, Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: Muži 
sa minuli, Divadlo GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

pondelok 12. decembra
 19.00 - J. Hansman: Som 
najlepšia, Prešporské diva-
dlo, Divadlo Ticho a spol., 
Školská 14
 19.00 - A. N. Ostrovskij: Aj 
múdry schybí, Divadlo P. O. 
Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - S. Štepka: To nemá 

chybu, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - R. Freund: Zlatá 
baňa, Teatro Wüstenrot, Dom 
odborov, Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: Muži 
sa minuli, Divadlo GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

utorok 13. decembra
 10.00 - K. Žiška: Čierno-
biele srdce Charlieho Cha-
plina, Divadlo Ludus, Tower 
115, Pribinova 25
 10.00 - M. Kecskésová, M. 
Mihálek: Rozprávky z Afri-
ky, Bibiana, Panská 41
 19.00 - T. Yamamoto kla-
vír: F. Chopin, Malá sála SF, 
Námestie E. Suchoňa
 19.00 - F. Zeller: Pravda, 
Divadlo P. O. Hviezdoslava, 
Laurinská 19
 19.00 - W. Shakespeare: 
Othello, Malá scéna STU, 
Dostojevského rad 7
 19.00 - S. Štepka: To nemá 
chybu, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - Darček, Teatro 
Wüstenrot, Dom odborov, 
Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: He-
rečky, Divadlo GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

streda 14. decembra
 14.00 - M. Kecskésová, M. 
Mihálek: Rozprávky z Afri-
ky, Bibiana, Panská 41
 19.00 - Bubliny, absolvent-
ská inscenácia Cirkevného 
konzervatória, Divadlo Ticho 
a spol., Školská 14
 19.00 – R. Thomas: Man-
darínkova izba, Teatro Wüs-
tenrot, Dom odborov, Istro-
polis, Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: He-
rečky, Divadlo GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

Dámy, rady chodíte do kina? A rady so sebou beriete aj svoje kamošky? Potom pre vás neexistuje lep-
šie strávený večer, ako ten v kine Cinema City Eurovea na Marionnaud Ladies Movie Night.  Welco-
me drink, tombola, skvelý film a výborná atmosféra, to všetko môžete zažiť už v utorok, 13. decembra 
v kinosále Cinema City Eurovea. Vychutnajte si spolu s plným hľadiskom moderný americký muzikál 
La La Land odohrávajúci sa v Los Angeles. Ryan Gosling ako oddaný jazzový hudobník a Emma Sto-
ne ako začínajúca herečka si k sebe hľadajú cestu a zažívajú radosť i bolesť pri napĺňaní svojich snov. 
Pripravte sa na  zaujímavé poňatie klasického hollywoodskeho milostného románu, umocnené o skve-
lé pesničky a tanečné čísla. Toto hudobno-vizuálne pohladenie na duši môžete zažiť 13. decembra 
počas Marionnaud Ladies Movie Night iba v Cinema City Eurovea. Vstupenky sú už v predpredaji!

Moderný muzikál na  
Marionnaud Ladies Movie Night
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NA SARATOVSKEJ ULI-
CI vošiel neznámy páchateľ 
do priestorov pobočky banky 
a pod hrozbou použitia krát-
kej guľovej zbrane požadoval 
od zamestnancov banky pe-
niaze. Svoju hrozbu použitia 
zbrane potvrdil výstrelom 
do stropu. Páchateľ zobral  
4000 € a ušiel na neznáme 
miesto. Pri úteku mohol pou-
žiť biely bicykel s červeným 
nápisom a strieborným pásom.  
NA IVÁNSKEJ CESTE 
27-ročný Martin a 18-ročný 
Štefan z Bratislavy v prie-
storoch jednej z prevádzok 
rýchleho občerstvenia ukrad-
li koženú tašku v hodnote  
120 €, ktorá obsahovala obál-
ku s  36 000 € a peňaženku 
v hodnote 80 € s osobnými 
dokladmi, platobnými a zľavo-
vými  kartami a 2200 €. Kráde-
žou spôsobili škodu približne 
38 400 €. Zlodejov vypátrali 
v priebehu niekoľkých hodín 
od krádeže. 
NA VAJNORSKEJ ULICI 
prevzal neznámy páchateľ 
nákladné motorové vozidlo 
s návesom naloženým hli-
níkovým šrotom, ktorý od-
viezol na doposiaľ neznáme 
miesto. Spoločnosti, ktorá sa 
zaoberá recykláciou kovov, 
spôsobil škodu 36 457 €.
NA KREMEĽSKEJ ULICI 
37-ročný František S. z Brati-
slavy poškodzoval zariadenie 
bytu. Po príchode policajtov 
na miesto sa dnes už obvi-
nený Bratislavčan odmietal 
legitimovať a následne slov-
ne a fyzicky útočil na zakro-
čujúcich policajtov. Tí voči 
mužovi použili po jeho úto-
ku donucovacie prostriedky, 
hmaty, chvaty, údery a kopy 
a založili mu putá. Pri násled-
nom vyvádzaní do služobné-
ho motorového vozidla začal 
Bratislavčan kopať nohami 
a rozbil  sklenenú výplň pra-
vého spätného zrkadla. 
NA PRIBINOVEJ ULICI 
dve neznáme ženy v predajni 
obchodného domu ukradli tri 
dámske svetre, päť dámskych 
tričiek, jednu dámsku mikinu, 
poškodená spoločnosť vy-
číslila škodu na 885 €. (mm)

Posledné číslo Bratislav-
ských novín v roku 1998 za-
bŕdlo aj do vysokej politiky 
a netradične dalo v rozho-
vore priestor novému pred-
sedovi vlády. Súčasne však 
pripomenulo blížiace sa 
komunálne voľby a vyzvalo 
Bratislavčanov, aby prišli 
odovzdať svoj hlas. V Ru-
žinove sa tešili z otvorenia 
Priora, všetci milovníci prí-
rody sa zase tešili z vyno-
venej Horárne v Horskom 
parku a keďže zimy v tom 
období boli asi chladnejšie 
ako dnešné, pri Horárni sa 
v roku 1998 rátalo ešte aj 
s prírodným klziskom...

Vláda chcela 
zmeniť prístup 
k mestu
Aj Bratislavčania v septem-
brových parlamentných 
voľbách výrazne prispeli 
k zmene, ktorú Slovensko 
prežíva. Jej symbolom sa 
stala nová vláda, ktorej 
predsedu Mikuláša Dzurin-
du sme sa opýtali, aké zme-
ny môžu od jeho kabinetu 
čakať Bratislavčania.
Bratislavčania môžu od no-
vej vlády očakávať aj to, že 
vytvorí tie najlepšie predpo-
klady, aby k nám prichádzalo 
stále viac významných hostí 
a návštev zo zahraničia. Od 
novej vlády môžu občania 
očakávať, že sa nebude skrý-
vať pred mafiánmi, že nebu-
de trpieť korupciu v štátnych 
úradoch, že bude občanov 
chrániť, aby sa nebáli večer 
chodiť po pekných a stále sa 
skrášľujúcich bratislavských 
námestiach a uliciach. Čo 
zaželáte Bratislavčanom pod 
vianočný stromček a do no-
vého roka? Tri základné veci. 
To, čo je pre každého človeka 
najvzácnejšie, pevné zdravie. 
Po druhé Bratislavčanom že-
lám, aby nebola snehová ka-

Boháči si brali 
stromčeky 
priamo z lesa 
Na Luciu podrobili pre-
šporské dievčatá všetky slo-
venské, nemecké aj maďar-
ské čary, aby sa dozvedeli, 
ktorý z junákov blízkych 
ich srdciam bude im nasle-
dujúci rok dvoriť.
V deň po svätej Lucii tradič-
ne zaplavili prešporské rínky 
predavači jedličiek, smreč-
kov a borovíc, no usadlé 
a vážené prešporské rodiny 
ich ponukou zväčša pohŕda-
li. Každý Prešporčan, ktorý 
čosi znamenal, bol už dávno 
dohodnutý s niektorým horá-
rom z prešporského okolia, že 
si k nemu príde po striebornú 
jedličku.
Jedľa siahajúca až po strop 
vysokej meštianskej izby, 
rástla aj pätnásť rokov. Horá-
ri ich pestovali v osobitných 
škôlkach a viedli si dlhodobé 
záznamy objednávok. Kupec 
jedličky si musel prísť po ňu 
osobne najskôr deň po Lucii 
a najneskôr tri dni pred Šted-
rým dňom. 
Ako všetko v Prešporku, aj 
toto bolo spoločenskou uda-
losťou. Do horární po jed-
ličku chodievali obyčajne 
v nedeľu celé rodiny. Pani ho-
rárka im navarila nezvyčajný 
obed a až keď ho s horárovca-
mi zjedli, vybral sa horár s ot-
com rodiny vyťať do škôlky 
najkrajší stromček. Boli to 
drahšie jedličky ako na trhu, 
no boli strieborné a vykúpené 
namáhavým peším výletom, 
lebo v devätnástom storočí 
ľudia ešte osobné autá nema-
li. V bezprostrednej blízkosti 
Prešporka však bývalo oveľa 
viac obývaných horární, 
ako je dnes, a mali dobrých, 
starostlivých a ústretových 
gazdov. Od osemnásteho de-
cembra sa v Prešporku ku-
povali vianočné ryby, aby 
si mohli v domácnostiach, 
v ktorých sa zjedia, poplávať 
v čistej vode. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

lamita. A po tretie im želám, 
aj keď v prechodnom období 
od nástupu po predchádza-
júcej vláde budú mať isté 
starosti, aby čo najskôr a čo 
najviac pocítili konkrétne 
pozitívne zmeny aj na vlast-
nej koži, na vlastnej životnej 
úrovni, ale predovšetkým na 
zlepšení spolunažívania ľudí.

V Ružinove 
otvorili nový 
Prior
V utorok 8. decembra ot-
vorili v Ružinove nový ob-
chodný dom Prior. Bude 
sídliť v zrekonštruovanej 
budove ružinovského ob-
chodného domu na To-
mášikovej ulici a stane sa 
jedenástym Priorom tejto 
značky na Slovensku.
Vo vynovenom ružinovskom 
Priore, ktorého rekonštruk-
cia trvala takmer dva roky, 
bude najväčší slovenský su-
permarket s potravinárskym 
tovarom. Zákazníci tu na 
ploche takmer 10 000 štvor-
cových metrov nájdu i viace-
ro menších špecializovaných 
obchodov s rôznym sortimen-
tom tovaru. Od pôvodného 
obchodného domu sa bude 
odlišovať aj novou dlažbou, 
osvetlením, klimatizáciou 
a zväčšenými vstupmi do jed-
notlivých priestorov. 
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Premiér zaželal, aby nebola kalamita
Horáreň je 
opäť krajšia
Koncom novembra dokon-
čili v areáli horárne v Hor-
skom parku obnovu histo-
rickej pivničky. Zo záhrady 
tak zmizla posledná z ple-
chových garáží, ktoré roz-
hodne neboli ozdobou tohto 
príjemného prostredia.
Pivničku, v ktorej boli dote-
raz uložené rôzne materiály 
potrebné na obnovu a pre-
vádzku horárne, sa podarilo 
opraviť vďaka sponzorskej 
pomoci. Obnovenú záhradu 
budú môcť Bratislavčania 
využívať aj počas zimných 
mrazivých dní, keď tu bude 
prírodné klzisko. Už v nedeľu 
13. decembra je pre všetkých 
priateľov prírody pripravená 
akcia Nádielka v parku, kto-
rej súčasťou budú aj Sused-
ské blšie trhy, vyvesovanie 
vtáčích búdok a kŕmidiel pre 
veveričky.

Pripravuje sa 
výstavba bytov 
pre mladých
Mestská časť Dúbravka 
v tomto období pripravuje 
výstavbu 98 bytov do osob-
ného vlastníctva na Nejed-
lého ulici. 
Mestská časť prevzala na 
seba úlohu koordinátor, mie-
stny úrad poskytol vhodný 
pozemok, zabezpečil projek-
tovú štúdiu a mladým do 35 
rokov poskytne pôžičku do 
300-tisíc korún so 7-percent-
ným úrokom a lehotou splat-
nosti 15 rokov. Žiadosť si 
podalo 359 záujemcov o byt, 
z nich však len každý štvrtý 
spĺňa predpoklady, že pôžič-
ky bude môcť splácať. To 
znamená, že príjem žiadateľa 
musí byť vyšší ako 10-tisíc 
korún mesačne. 
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Me And My 
Drummer zase 
prekvapia
STARÉ MESTO
V januári sa na Slovensko 
vráti berlínske duo Me And 
My Drummer, ktoré zara-
dilo Bratislavu aj do pro-
gramu aktuálneho turné 
ako jediné mesto na východ 
od bývalej Železnej opony.
Bratislavský koncert sa 
uskutoční 10. januára 2017 
v klube Randal a Me And 
My Drummer si ako vždy 
pripravia aj nejaké prekva-
penia. Naposledy v MMC to 
bola coververzia country-hitu 
Jolene od Dolly Parton alebo 
punková vypaľovačka Ein 
Wort. Speváčka a klávesist-
ka Ch. Brandi a jej bubeník 
M. Pröllochs hrajú na aktuál- 
nom turné väčšinu skladieb 
z tohtoročného albumu Love 
Is a Fridge. Už ich debuto-
vý album The Hawk, The 
Beak, The Prey z roku 2012 
si vyslúžil oslavné recenzie 
v magazínoch New Musical 
Express či Rolling Stone, 
ktorého recenzentovi hudba 
Charlotte a Matza pripomína 
Lamb či Portishead.  (ts)

vyjdú o 2 týždne
15. decembra 2016
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Podklad je v uzamknutej vrstve: Tools     Object Manager !!!
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Utorok 6. 12. 2016
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Streda 7. 12. 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

STARÉ MESTO
Bratislavské bábkové di-
vadlo uvedie s blížiacou sa 
zimou veršovanú  rozpráv-
ku o Snehovej kráľovnej 
z pera Kataríny Jánošovej, 
ktorú vytvorila na motívy 
rovnomenného mrazivého 
príbehu od Hansa Chris-
tiana Andersena. 
Už od decembra si tak di-
váci budú môcť vychutnať 
napínavý príbeh o ľadovej 
ríši, ktorá sa môže zmoc-
niť aj našich sŕdc. Príbeh 
o priateľstve a láske, ktoré 
si zmerajú sily s bezcitnos-
ťou a chladom. Dievčatko 
Gerda prichádza o svojho 
najlepšieho priateľa Kaya. 
Jeho srdce totiž ovládne 
Snehová kráľovná a odve-
die ho do svojho ľadového 
paláca. Čo si má malá Gerda 
počať? Ako má svojho pria-
teľa zachrániť a kde ho  hľa-
dať? Vydáva sa na strasti-
plnú cestu svetom a netuší, 
či Kay vôbec ešte žije. Ne-
stráca však nádej a vďaka 
pomoci zvieratiek, radám 
dobrých ľudí a šťastným ná-
hodám sa jej darí dostať sa 
čoraz bližšie k svojmu pria-
teľovi. Najťažšia skúška ju 
však stále iba čaká. Podarí 
sa Gerde dostať až za polár- 
ny kruh a zvíťaziť nad moc-

nou Snehovou kráľovnou? 
Dokáže jej láska rozohriať 
ľadové srdce Kaya? 
Režisérka inscenácie Adria-
na Totíková sa rozhodla 
zamerať práve na motív pu-
tovania malej Gerdy, ktorý 
je podľa jej vlastných slov 
metaforou ľudského života, 
počas ktorého sa stretávame 
so širokým spektrom ľudí, 
ocitáme sa v najrôznejších 
situáciách, ale nikdy by sme 
sa nemali vzdávať, pripúšťať 
si negatívne myšlienky a za-
búdať na to najdôležitejšie: 
na priateľstvo a lásku. Zá-
roveň nám kladie otázku, čo 
všetko sme schopní pre naj-
bližších spraviť a aký stupeň 

sebaobety sme ochotní pod-
stúpiť.
Zaujímavosťou inscenácie je 
okrem iného jej scénografic-
ké prevedenie. Výraznou fa-
rebnosťou vás vtiahne do at-
mosféry rôznorodých krajín, 
ktorými Gerda práve putuje 
a využitím nápaditých bábok 
vás prekvapí a zabaví.
Magické čaro severských 
diaľok dotvára navyše aj na-
živo hraná hudba, ktorú pre 
vás z píšťaliek vykúzlia herci 
priamo na javisku. A to nie 
je všetko. Príbehom bude 
sprevádzať dokonca samot-
ný Hans Christian Andersen!
 (mf)
 Foto: archív BBD

V Bratislavskom bábkovom divadle 
pred koncom roka poriadne prituhne
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tip na (nielen) vianočný darček
Výborná kniha, jeden z vianočných bestsellerov opäť v ponuke.
Autorom knihy je renomovaný a vyhľadávaný telovýchovný lekár. Už tretie desaťročie je primárom 
kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice Bratislava. Kniha je zúročením desiatok 
rokov vlastných lekárskych skúseností autora, ktoré doplnil o poznatky viacerých odborníkov zo 
sveta, venujúcich sa zdravému životnému štýlu a rôznym faktorom, významne ovplyvňujúcim 
kvalitu a dĺžku života.

Skvelá inšpirácia 
ako si udržiavať zdravie, sviežosť, 
výbornú fyzickú a psychickú kondíciu 
do vysokého veku.

Pokiaľ si knihu zakúpite vo VITALBODY 
speedfitness studio na Dunajskej 12 v Bratislave 
(vždy v piatok od 17:00 do 18:00)  
získate kupón na 50% zľavu na EMS tréning 
(www.vitalbody.sk).

Viac o knihe na: www.akosiudrzatmladost.sk

Autorom knihy je renomovaný a vyhľadávaný telovýchovný lekár. Už tretie desaťročie je primá-
rom kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice Bratislava. Kniha je  zúročením 
desiatok rokov vlastných lekárskych skúseností autora, ktoré doplnil o poznatky viacerých 
odborníkov zo sveta, venujúcich sa zdravému životnému štýlu a rôznym faktorom, významne 
ovplyvňujúcim kvalitu a dĺžku života.
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užitočné informácie, ktoré prídu iste vhod (bez ohľadu na vek a pohlavie) 

Knižná publikácia MUDr. Pavla Maloviča „Ako si udr-
žať mladosť“, je zúročením bohatých odborných vedo-
mostí, znalostí a desiatok rokov praktických skúseností 
tohto vyhľadávaného lekára. Tie autor knihy dopĺňa 
výsledkami odborných štúdií, poznatkov radu odborní-
kov, zaoberajúcich sa problematikou zdravia, zdravého 
životného štýlu, správneho a vyváženého stravovania 
a ďalšími faktormi, významne ovplyvňujúcimi kvalitu 
a dĺžku života človeka.

Autor tejto publikácie znovu pripomína a potvrdzuje 
svoju životnú fi lozofi u lekára, preferujúceho preventív-
nu medicínu a zdravý spôsob života, primárne založe-
ného na dostatku pohybu, športu, správneho stravova-
nia a pozitívnom prístupe k životu.

MUDr. Pavel Malovič nielen poučne a veľmi pútavo 
píše, ale je aj sám dôkazom, že pokiaľ človek uvažuje 
pragmaticky a žije podľa základných noriem, stanove-
ných odborníkmi na zdravie a dlhovekosť, dokáže pri-
búdajúce roky naplno užívať vo výbornej fyzickej a psy-
chickej kondícii.
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tip na (nielen) vianoèný darèek
Výborná kniha, jeden z vianočných bestsellerov opäť v ponuke.

Viac o knihe na: www.akosiudrzatmladost.sk .

Skvelá inšpirácia 
ako si udržiavať zdravie, sviežosť, 
výbornú fyzickú a psychickú 
kondíciu do vysokého veku.

Poznámka: 
Pokiaľ si knihu zakúpite vo VITALBODY 
speedfitness studio na Dunajskej 12 v Bratislave 
(vždy v piatok od 17:00 do 18:00), 
získate kupón na 50% zľavu na EMS tréning 
(www.vitalbody.sk).

STARÉ MESTO
Neslávne presláven é 
s ú k r o m né zariadenie 
Adelais Clinique v centre 
hlavného mesta nelegálne 
uskutočňovalo okrem plas-
tických zákrokov naprí-
klad aj operácie kŕčových 
žíl. V jednom prípade sa to 
však skončilo tak nešťastne, 
že pacientovi museli neskôr 
dokonca amputovať nohu.
Informoval o tom bratislav-
ský župan Pavol Frešo. Kli-
nika tak podľa neho riešila 
aj zdravotné problémy klien- 
tov. „Preto by sa na to už 
mal pozrieť aj Úrad pre do-

hľad nad zdravotnou starost-
livosťou (ÚDZS),“  uviedol 
Pavol Frešo. ÚDZS doteraz 
v klinike dohľad neinicioval. 
Argumentoval tým, že „ne-
jde o poskytovateľa zdravot-
nej starostlivosti. „Teraz mu 
dáme dôkazy a bude musieť 
konať,“  informoval Frešo.
Kraju sa ozvali štyria ne-
spokojní pacienti. Jednému 
z nich na klinike operovali 
kŕčové žily (varixy) v roku 
2013. „Neskôr mu vznik-
li zdravotné komplikácie, 
museli ho riešiť v zahraničí 
a nakoniec mu amputovali 
nohu,“  povedal lekár Bra-

tislavského samosprávne-
ho kraja Valerián Potičný. 
Ostatné podnety sa týkali 
rôznych estetických zákro-
kov na tvári a prsiach, po 
operáciách ktorých sa klien-
tom malo zdravotne priťa-
žiť.
Bratislavský samosprávny 
kraj nedávno stopol Adelais 
Clinique činnosť, pretože 
nemala potrebné povolenie 
na vykonávanie plastických 
operácií, hoci ich robila. 
Voči klinike začala župa 
správne konanie, hrozí jej 
dokonca pokuta do tridsaťtri-
tisíc eur.   (ms, TASR)

BRATISLAVA
Žiadatelia a reštituenti ná-
hradných nájomných by-
tov môžu od 16. novembra  
získavať informácie o sta-
ve zabezpečenia bytových 
náhrad v kancelárii prvé-
ho kontaktu na bratislav-
skom magistráte. 
„Pokladáme za nevyhnutné 
komunikovať so žiadateľ-
mi alebo reštituentmi ná-
hradných nájomných bytov, 
ktorých sa priamo dotýka za-
bezpečenie bytových náhrad. 
Mesto realizuje všetky kroky, 
aby bola problematika rieše-
ná komplexne s ohľadom na 

všetkých Bratislavčanov,“ 
informoval riaditeľ sekcie 
správy komunikácií, život-
ného prostredia a stavebných 
činností Gabriel Baláž.
Poverený odborný zamest-
nanec bude občanom k dis-
pozícii každú stredu v čase 
od 9.00 do 11.00 hod. Jeho 
úlohou bude poskytovať in-
formácie o aktuálnom stave 
a riešiť konkrétne prípady 
s dotknutými odbornými 
oddeleniami magistrátu. 
Cieľom je zabezpečiť vyššiu 
a efektívnejšiu informova-
nosť tých Bratislavčanov, 
ktorých sa to dotýka.   (kk)

Na falošnej klinike operovali aj varixy Poradia ako s bytmi
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ROZPRÁVKOVÉ 
 VIANOCE
Výstava Chrobáčikovia do 31.12.
Premietanie pre deti 2., 9. a 16.12. o 17:00

17

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 2

Kontakt : 
www.tvorivyatelier.sk
Rezedova 5, Bratislava - Ružinov

Vianočné 
fotografovanie 

v ateliéri
Cena 39€ 

ZĽAVA 

S KUPÓNOM 29€

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

Starostka  
o nemocnicu 
zabojuje 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mestská časť nesúhlasí 
s presťahovaním svojej ne-
mocnice do ostatných zaria-
dení patriacich pod Univer-
zitnú nemocnicu Bratislava 
(UNB).
„Ministrovi zdravotníctva 
predložím argumenty, prečo 
rozhodnutie o sťahovaní nie 
je správne,“ povedala starost-
ka P. Biskupíc A.Ožvaldo-
vá. Zdravotnícke zariadenie 
podľa nej slúži nielen mies- 
tnym, ale i ostatným z ďale-
kého okolia. Ožvaldová od-
mieta, že by jej priestory boli 
nevyhovujúce tak, ako to pre-
zentuje ministerstvo zdravot-
níctva. Niektoré veci sa podľa 
nej „predsa dajú prerobiť“. 
Ožvaldová verí, že ak štát, 
samosprávny kraj aj mestská 
časť spoja sily, zariadenie sa 
im podarí zachovať na pôvod-
nom mieste.
Nemocnica sa má presťaho-
vať do konca marca 2017. 
„Chceme, aby bol pacient 
liečený v lepších podmien-
kach,“ povedala hovorkyňa 
ministerstva zdravotníctva  
S. Luptáková. Zariadenie okrem 
iného dlhodobo sídli v prenaja-
tých priestoroch, podľa rezortu 
sa preto treba baviť o miere 
efektivity. (TASR)

Ružinovská 
zima poteší 
Ružinovčanov
RUŽINOV
Ružinovská zima je poduja-
tie v Parku Andreja Hlinku 
a Dome kultúry Ružinov. 
V sobotu 3. decembra 
bude  dom kultúry patriť fes-
tivalu Ružinovská lýra, ktorý 
vyvrcholí koncertom  fina-
listov Bratislavskej lýry, V. 
Neckářa, J. Zelenkovovej, J. 
Kocianovej, P. a J. Hečkov-
cov. 
Štvrtého decembra bude dom 
kultúry dejiskom benefičné-
ho podujatia Daruj Vianoce, 
6. decembra 2016 zavíta do 
Parku A. Hlinku Mikuláš a 
od soboty 17. decembra do 
nedele 18. decembra, bude 
park patriť vianočným far-
márskym trhom. (red)

RUŽINOV
Výmenou povrchu na najz-
ničenejšej časti Pavlovovej 
ulice ukončil Ružinov toh-
toročnú rekonštrukciu ko-
munikácií. Nový asfaltový 
povrch namiesto plátania 
výtlkov dostalo v roku 2016 
sedem ciest, jeden križovat-
kový priestor a 3 chodníky 
v správe mestskej časti Ru-
žinov. 
Tento rok mestská časť Ru-
žinov vymenila asfaltový 
povrch na Pavlovovej ulici, 
v úseku medzi Kulíškovou 
a Páričkovou ulicou, ako 
aj na Kľukatej ulici, v časti 
od Kaštieľskej po Hríbovú, 
kde došlo aj k odvodneniu 
uličnými vpustami. Nový 
povrch dostal aj križovatko-
vý priestor Mesačnej ulice 
a Trnavskej cesty, cesta na 

Čmelíkovej ulici, časť vo-
zovky na Sputnikovej ulici, 
časť komunikácie a chod-
níka na Banšelovej ulici. 
Zrekonštruovaný povrch 
má aj chodník na Ribayo-
vej ulici a na Stachanovskej 
v úseku od Kladnianskej po 
Kľukatú ulicu. „V roku 2016 
sme investovali do výmen 
asfaltových krytov na ces-
tách a chodníkoch v správe 
mestskej časti Ružinov oko-
lo 300-tisíc eur. Takýmto 
spôsobom sa nám znižujú 
náklady na opravu výtlkov,“ 
informoval starosta Ružino-
va Dušan Pekár. 
Okrem toho zrekonštruoval 
Bratislavský samosprávny 
kraj prostredníctvom Regio-
nálnych ciest Bratislava, a.s. 
ďalšie dve cesty v Ružinove. 
Nový asfaltový povrch tak 

dostala komunikácia na Ba-
buškovej a Kostlivého ulici. 
Za uplynulých šesť rokov 
dostalo v Ružinove nový po-
vrch viac ako 40 ciest a 20 
chodníkov za viac ako milión 
tristotisíc eur z ružinovského 
rozpočtu, z Bratislavského 
samosprávneho kraja ako 
i zdrojov súkromných firiem. 
Ide o sídliskové cesty 3. a 4. 
triedy, ktoré má mestská časť 
v správe. Hlavné cestné ťahy 
1. a 2. triedy zostávajú na 
pleciach magistrátu hlavného 
mesta. 
Okrem kompletných výmen 
povrchov sa mestská časť 
Ružinov už štvrtý rok po 
sebe venuje aj bezbariérovým 
úpravám zjazdov z chodní-
kov. Do tohtoročných úprav 
investovali viac ako 9-tisíc 
eur. (red)

Dokončili tohtoročné rekonštrukcie




