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BRATISLAVA
Áno, mesto zakázalo použí-
vanie pyrotechniky. Avšak 
dôkazom, že to nebolo sa-
moúčelné a trend zábavy 
chce posunúť o úroveň 
vyššie, je tohtoročná silve-
strovská zábava v meste. 
Má v sebe prvok minu-
losti – klasický ohňostroj, 
ale vďaka moderným tech-
nológiám aj náznak toho, čo 
bude v budúcnosti zabávať 
na Silvestra ľudí v meste. 
Silvestrovská zábava v meste 
nebude v takom rozsahu, ako 
sme boli zvyknutí posledné 
roky. Už minulý rok boli ná-
klady na swingovú tancovač-
ku zhruba 50-tisíc eur, tento 
rok budú ešte nižšie, informo-
val primátor Ivo Nesrovnal. 
Magistrát so Starým Mestom 
sa totiž spojili a vytvorili 
centrálnu zónu na Hviezdo-
slavovom námestí. Tu začne 
program už o 18h, ľudí budú 
zabávať muzikou dvaja dídže-
ji a moderátor Janko Gordulič. 
O 22h potom nastúpia Cigán-
ski diabli a návštevníkov budú 
baviť až do polnoci. Násled-
ná diskotéka bude trvať do 
skorých ranných hodín.

Počas noci budú k dispozí-
cii aj stánky s občerstvením 
a fungovať bude dokonca aj 
klzisko, a to až do jednej ho-
diny ráno. 
Už minulý rok mesto upus-
tilo od programu, v ktorom 
sa na pódiu striedajú kapely. 
Organizátora podujatia Pavla 
Murína z OZ Hlava 98 sme 
sa pýtali, prečo a dozvedeli 
sa, že postupná stratégia zni-
žovania počtu koncertných 
vystúpení je vedomá. „Keby 
sme mali dostatok financií 
a vedeli zaplatiť 5-6 kapiel, 
možno by ešte bola atmosféra 
na túto formu zábavy,“ po-
vedal nám. „Na druhej stra- 
ne sa už podobné koncerty 
stávajú bežnou záležitosťou. 
Návštevníkov by už na Sil-
vestra neprekvapili. Napo-
kon, nielen v kluboch, ale aj 
na rovnakých námestiach ich 
vidia aj niekoľkokrát v roku.“ 
Ďalším argumentom je, že 
silvestrovská zábava len ko-
píruje správanie ľudí, ktoré 
sa rokmi postupne vyvíja. 
Kedysi sme pre nedostatok 
iných možností boli schopní 
stráviť v uliciach aj celú noc. 
„Dnes sú však už ľudia zvyk-

nutí na vyšší komfort. Má-
lokto strávi na námestí šesť 
hodín vkuse. Ale o polnoci 
prídu desaťtisíce, hoci prší či 
fučí, lebo si chcú odpočítať 
posledné sekundy a pozrieť 
ohňostroj.“ Aj preto sa mest-
ské oslavy sústredili na akt 
odpočítavania a hodinku, dve 
pred ním. A toto je zrejme 
aj budúcnosť nasledujúcich 
Silvestrov. Avšak s pridanou 
hodnotou. Ako skonštatoval 
starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík, tohtoročný Sil-
vester bude prelomový. Skĺbi 
totiž tradičnú zábavu s inter-
aktívnou – a to v podobe digi-
tálneho ohňostroja. 
Keď prídete na Silvestra 
na Hlavné námestie, mož-
no mestským poslancom aj 
odpustíte, že vám posledný 
deň v roku zakázali aj veľké 
prskavky. Budete si tam totiž 
môcť vytvoriť vlastný virtu-
álny ohňostroj, dokonca aj 
s autentickými zvukmi. Ako 
to bude fungovať nám vy-
svetlila riaditeľka festivalu 
Biela noc Zuzana Pacáková, 
ktorej združeniu za tento po-
hľad do budúcnosti vďačíme. 
 Pokračovanie na str. 2

Silvester sa presúva do 21. storočia

Dajte prednosť 
autobusu  
pred autom
BRATISLAVA
Aj nočné spoje budú mať na 
Silvestra 15 a 30 minútové 
intervaly.
Mesto vyzýva všetkých, ktorí 
sa chystajú oslavovať Silves-
ter v meste, aby sa doň do-
pravili MHD. Vyhnú sa tak 
komplikáciám pre doprav-
né obmedzenia. Napríklad 
od 23h až do pol tretej rána 
bude pre automobilovú do-
pravu uzatvorené Vajanské-
ho nábrežie a Nám. Ľ. Štúra. 
Ako bude premávať MHD?
	Dňa 31.12.2016 bude 

MHD jazdiť ako cez ví-
kend. Od 23:30 bude 
posilnená premávka vy-
braných autobusových 
a trolejbusov nočnej do-
pravy s predĺžením pre-
vádzky až do 06:30 dňa 
01.01.2016. Od 23:30 do 
06:30 budú navyše pre-
vádzkované tri električko-
vé linky N5 z Dúbravky 
do Rače, N8 z Ružinova 
do Jurajovho dvora a N10. 

	Od 22:00 bude uzavretá 
oblasť v centre osláv prí-
chodu Nového roka a vy-
lúčená električková dopra-
va na nábrežnej vetve od 
tunela po Námestie SNP

	Od 23:30 do 02:00 dňa 
01.01.2017 bude kvô-
li uzávierke Rázusovho 
a Vajanského nábrežia 
premávka po obchádzko-
vých trasách.

	Dňa 1.1.2017 bude MHD 
jazdiť ako cez víkend, prvé 
odchody z jednotlivých 
konečných zastávok budú 
zabezpečované od 07:00.

	Dňa 6.1.2017 bude MHD 
jazdiť ako cez víkend. (brn)

Nevyhadzujte 
funkčné veci
BRATISLAVA
Bratislava, ako prvé mes-
to na Slovensku, oficiálne 
spustilo projekt opätovného 
použitia odpadov s názvom 
„Dajme veciam druhý ži-
vot.“ 
Cieľom je opätovné využitie 
starých, ale stále funkčných 
vecí, ktoré už doma ľudia ne-
potrebujú. Bratislavčania tak 
môžu predĺžiť životný cyklus 
veciam, ktoré dnes končia na 
zbernom dvore. Tento projekt 
je jedinečný v tom, že nielen 
prispieva k ochrane životné-
ho prostredia, ale tiež pomáha 
tým, ktorí to potrebujú. Prvé 
veci a nábytok zo zberného 
dvora spoločnosti OLO urče-
né na opätovné použitie si už 
prevzali zástupcovia dvoch 
sociálnych ubytovní. Vedúci 
Ubytovne Fortuna – Martin 
Faktor a vedúci Ubytovne 
Kopčany – Peter Korček. 
A ako je možné sa do projek-
tu zapojiť? Občania zdarma 
odovzdajú nepotrebné veci na 
zbernom dvore spoločnosti 
OLO na Starej Ivánskej ceste 
2 a vyplnia krátky formulár 
darcu. Pracovníci zberného 
dvora veci umiestnia do sa-
mostatného priestoru. Dva-
krát ročne, na jar a na jeseň, 
sa tieto veci zdarma odovzda-
jú charitatívnym organizáci-
ám, ktoré o ne prejavia záu-
jem. Občania môžu v rámci 
projektu odovzdať nábytok 
(napr. nečalúnené stoličky, 
stoly, skrinky, interiérové 
dvere), zariadenie a vybave-
nie domácností (napr. kera-
mické, porcelánové aj skle-
nené nádoby, taniere, hrnce), 
obrazy, rámy na obrazy, de-
korácie do domácností, kveti-
náče či použité knihy. (brn)
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Hľadáte prácu v Nemecku? 
Ste maliar, elektrikár či inštalatér 
s odbornou skúsenosťou 
a ovládate základy nemčiny? 

Ponúkame prácu v nemeckej 
firme na nemeckú zmluvu  
s ubytovaním zadarmo. 

Neváhajte a prihláste sa! 
Dária Slamová
+49 711 230789 77

Wir suchen 
MALER/ELEKTRIKER/INSTALLATEURE 

in Stuttgart!

Jedna veľká 
rodina
BRATISLAVA 
Moderátorom večera na 
Hviezdoslavovom námestí 
bude herec Ján Gordulič. 
Často trávite Silvester pra-
covne? 
Áno, posledných asi päť ro-
kov som ho trávil s kamarát-
mi, Bratislavčanmi a množ-
stvom turistov z celej Európy 
na námestiach. Je tam vždy 
super nálada, či prší, mrzne 
alebo sneží a výborná energia.
Čo vás motivovalo stráviť po-
sledný deň v roku na pódiu na 
Hviezdoslavovom námestí? 
Kamaráti, ktorí Silvestre a ma-
jálesy organizujú. A hlavne 
ľudia, ktorí prídu na námes-
tie a chcú stráviť Nový rok 
ako jedna veľká bratislavská 
rodina, do ktorej na ten jeden 
večer prijmeme aj návštevní-
kov. Minulý rok som sa ľu-
ďom prihováral po anglicky, 
španielsky či po nemecky a v 
každom jazyku to malo v pub-
liku veľkú odozvu. Ani nevie-
me, ako veľa turistov máme na 
Nový rok v Bratislave a to ma 
napĺňa dobrým pocitom.
Pre čo sa ľuďom oplatí na 
námestie prísť?
Pre tú atmosféru súdržnosti, 
jednotnosti, ktorá vám určite 
pripomenie, že to so svetom 
nie je stratené.

V roku 2017 
Bratislave  
želáme...
Nášmu mestu neprospeje oby-
vateľ, ktorý často a rád vyhla-
suje, že „Blavu rád nemá, je 
tu vlastne len dočasne a nikdy 
by tu nechcel žiť“. Bratislave, 
pretože tak sa volá naše mes-
to, prospievajú ľudia, ktorí ju 
majú radi a chcú v nej žiť.
Nedávno som na facebooko-
vej stránke Matúša Čupku zo 
Zelenej hliadky fascinovane 
a s veľkým rešpektom hľa-
dela na video, ktoré snímalo 
niekoľko nadšencov opravu-
júcich cyklochodník.  Svoj-
pomocne, bez očakávania 
odmeny, ako darček pre bra-
tislavských cyklistov.  
Podľa ich vzoru akoby sa 
prebúdzali ďalší. Pri Chor-
vátskom ramene začali naprí-
klad miestni organizovať zber 
smetí. 
Mestu prospievajú aj komu-
nity podobné tej, ktorá je 
združená okolo fontány pre 
Zuzanu. Zo svojho vnútrob-
loku urobili miesto pre život. 
Pre deti ihrisko, pre starších 
lavičky. Pretože im záleží 
na prostredí, v ktorom žijú. 
Rovnako ako Petržalčanke 
Kataríne, ktorá nedávno te-
lefonovala do našej redakcie 
kvôli výstavbe osemposcho-
dových domov v už zahuste-
nom priestore pred školou na 
Pankúchovej. Nerezignovala 
na veci verejné a vo februári 
to príde povedať aj poslan-
com na zastupiteľstvo. Hoci 
sa to v momentálnej politickej 
klíme nezdá, nie je to zbytoč-
né. Pretože aj v bratislav-
skom mestskom zastupiteľstve 
nájdete dosť ľudí, ktorí po-
čúvajú a nie je im ľahostajná 
podoba mesta. Aj keď sa týka 
sídliska.
Bratislave preto do roku 2017 
želáme stále viac ľudí, ktorým 
na nej záleží. Pretože takí jej 
nielen odpustia, že nie je do-
konalá, ale prispejú aj svojím 
činom, aby sa k tomu priblí-
žila. 
 Ingrid Jarunková

„Návštevník sa bude môcť 
pripojiť na wifi, ktorá sa bude 
volať Ohňostroj. Bude to špe-
ciálne vytvorená sieť a s ňou 
aj aplikácia len pre tento ve-
čer. Keďže naraz sa môže 
pripojiť viacero užívateľov, 
spolu vytvoria kolektívny vý-
tvor na obrovskom plátne,“ 
vysvetľuje. V aplikácii človek 
vyplní svoje meno a ak chce, 
napíše aj odkaz a na obrazov-
ke podľa toho spozná vlastný 
ohňostroj v mozaike stovky 
iných. „Je to sčasti aj vizuál- 
na hra. Koľko ohňostrojov 
odpálite, tak sa v pravej čas-
ti obrazovky budete posúvať 
v poradí. Bude nám to rátať 
aj množstvo odpalov za celý 
večer, takže budeme vedieť, 
koľko ich Bratislavčania do-
kopy zrealizovali. Pár stoviek 
tisíc to určite bude.“ 
Je budúcnosť silvestrovských 

Fľaše neberte
Na šiestich kontrolovaných 
vstupoch na Hviezdoslavo-
vo námestie budú policajti 
dohliadať na to, aby ná-
vštevníci do centrálnej zóny 
v Starom Meste vstupovali 
bez akýchkoľvek nebez-
pečných predmetov (napr. 
sklenené fľaše, ostré a ne-
bezpečné predmety a pod). 
Kontrolované vstupy sa budú 
nachádzať: 1. križovatka ulíc 
Laurinská ul. – Rybárska brána 
(pri Čumilovi), 2. križovatka 
ulíc Mostová ul. – Medená ul., 
3. Palackého ul. od Kúpeľnej 
ulice, 4. Jesenského ulica 
(vedľa SND), 5. Gorkého ul. 
pri Poštovej banke (za SND) 
a 6. Hviezdoslavovo nám. od 
Americkej ambasády po roh 
Strakovej ul. (red)

ohňostrojov v moderných 
technológiách? „Je to jedna 
z variantov,“ myslí si Zuza-
na Pacáková. „Je to trend vo 
svete, Japonci napríklad už 
vytvorili dronový ohňostroj, 
pričom drony osadili fareb-
nými led svetlami, ktoré 
vytvárajú rôzne ornamenty. 
Zatiaľ je to však veľmi drahá 
záležitosť a veľmi málo ľudí 
je schopných ju zrealizovať. 
Budúcnosť však určite má.“ 
Bratislava bude mať teda tento 
rok aj klasiku – ohňostroj od-
pálený z lode na Dunaji za hu-
dobného sprievodu Strausso-
vho valčíka Na krásnom 
modrom Dunaji. Odštartuje ho 
nadrozmerná svetelná časomi-
era na Námestí Ľudovíta Štúra. 
Podľa VZN o zákaze pyrotech-
niky majú ohňostroje, ktoré 
odpaľuje profesionálna firma, 
z nariadenia výnimku. Použí-
vať však môžu len kategóriu 

F4. Ľudia, ktorí sa odpaľova-
ním ohňostrojov živia, nám 
však tvrdili, že aj pri veľkých 
ohňostrojoch používali kvô-
li choreografii, ale aj cenovej 
dostupnosti taktiež kategórie 
F2 a F3. Tie sú dnes zakázané. 
Bude teda silvestrovský oh-
ňostroj iný? „On je vždy iný,“ 
povedal nám Ján Appel z firmy 
PYRA, ktorá bratislavský oh-
ňostroj realizuje. „Použijeme 
povolenú kategóriu F4, máme 
rôzne nové výrobky a nové 
efekty. Ohňostroj bude trvať 
zhruba osem minút a určite sa 
vám bude páčiť.“ 
Bratislavský Silvester má teda 
našliapnuté do budúcnosti. 
Môžete mu v tom byť nápo-
mocní minimálne tým, že sa 
do mesta nebudete snažiť pre-
pašovať cez kontrolné vstupy 
petardy. Presne tie by totiž 
mali zostať v minulosti.  (in)
 Foto: Biela noc
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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

Poznáme výhercov!Súťaž o najkrajšiu via-
nočnú fotografiu z Bra-
tislavy prebiehala na 
facebookovej stránke 
Bratislavských novín 
od 28. novembra do  
22. decembra 2016. 
Autori do nej prihlásili 
celkovo 23 fotografií, za 
ktoré hlasovali užívate-
lia Facebooku. Autori 
troch fotiek s najvyš-
ším počtom hodnotení 
„Páči sa mi to“ od nás 
získavajú poukážky do 
športového obchodu 
v hodnotách 200, 100 
a 60 eur. A tu sú mená 
výhercov a víťazné fo-
tografie:

Materská škola Rusovce - NADEŽDA ONDEJKOVÁ

Vianočná električka
MATEJ KOVÁČ

Fontána pred Carltonom
JAROSLAVA PRASKAČ

1.

2. 3.
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Všetkým, ktorí v roku 
2016 využili služby

Cestovnej agentúry 
jednodenne-vylety.sk
ďakujem za podporu 

a ich milú účasť na výletoch.

Teším sa na vás aj v budúcnosti, 
Gabriela Murínová, 

majiteľka CA
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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

BRATISLAVA
Rok 2016 nebol teplotne tak 
mimoriadne nadnormálny 
ako predchádzajúci rok 
2015. Bol však bohatší na 
atmosférické zrážky.
Napriek mnohým oblačným 
dňom s častými zrážkami, 
priemerná mesačná teplota 
vzduchu vo väčšine mesiacov 
roka dosiahla kladné odchýlky 
od normálu. Najväčšia kladná 
odchýlka tejto charakteristiky 
teploty vzduchu od normálu 
bola zaznamenaná vo febru-
ári a v septembri. Prvý jesen-
ný mesiac bol v Bratislave na 
Kolibe v roku 2016 rekordne 
teplý. V septembri dosiahla 
priemerná mesačná teplota 
vzduchu na tejto meteorolo-
gickej stanici 19,1 °C, čo bolo 
iba o trochu menej, ako by tam 
malo byť počas mesiacov let-
ných prázdnin. Predchádzajúci 
rekord priemernej mesačnej 
teploty vzduchu v Bratislave 
na Kolibe zo septembra v roku 
1982 (18,6 °C) bol prekonaný 
o pol °C. Najchladnejším me-
siacom roka bol december.
Najnižšia teplota vzduchu 
v roku 2016 bola zaregistro-
vaná v Bratislave na letisku, 
kde 22.1.2016 klesla teplota 
vzduchu na mínus 14,4 °C. 
Najvyššia teplota vzduchu 
dosiahla v roku 2016 v Bra-
tislave hodnotu 34,6 °C 
a namerali ju tiež na letisku. 
Nie horúce leto sa prejavilo 
aj na počte tropických nocí, 
ktorých bolo najviac na Ko-
libe, ale aj tam ich bolo len 
6, pričom najteplejšia noc 
v roku 2016 bola v Bratislave, 
v Mlynskej doline, kde v noci 
z 24. na 25. júna 2016 neklesla 
teplota vzduchu pod 23,5 °C. 

Na Kolibe bolo zaznamena-
ných v roku 2016 84 letných 
dní (maximálna denná teplota 
vzduchu väčšia alebo rovná 
25 °C), z ktorých bolo 20 tro-
pických (maximálna denná 
teplota vzduchu väčšia alebo 
rovná 30 °C). Letných dní 
bolo v roku 2016 na Kolibe 
viac ako v roku 2015, ale tro-
pických dní tam bolo v roku 
2016 podstatne menej ako 
v roku 2015.
Mrazy na konci apríla nebo-
li v Bratislave také škodlivé 
ako v mnohých iných regi-
ónoch Slovenska. V Bra-
tislave sa vyskytli 26., 28. 
a 29. apríla 2016, ale boli 
iba slabé. Najnižšie klesla 
v týchto dňoch teplota vzdu-
chu v Bratislave, v meteo-
rologickej búdke v úrovni  
2 m nad zemským povrchom, 
na letisku, na mínus 1,3 °C.
Úhrn atmosférických zrážok 
za obdobie od 1.1.2016 do 
15.12.2016 dosiahol na Koli-
be 769 mm a v Mlynskej do-
line 768 mm, čo sú tam nad-
normálne vysoké ročné úhrny 
atmosférických zrážok. Zráž-
kovo najbohatší bol v roku 
2016 z jednotlivých mesiacov 
roka, júl, kedy v Mlynskej 

doline napršalo 137 mm, na 
Kolibe 120 mm a na letisku 
106 mm zrážok. Maximálny 
denný úhrn zrážok v roku 
2016 dosiahol v Bratislave, 
v Mlynskej doline 33 mm, 
12.5.2016, na Kolibe 30 mm, 
12.5.2016 a na letisku 28 
mm, 23.7.2016.
Počet dní so snehovou po-
krývkou dosiahol za obdobie 
od 1.1.2016 do 15.12.2016 
v Bratislave, v Mlynskej do-
line 11 dní, na Kolibe 18 dní 
a na letisku 16 dní. Už 3 roky 
po sebe sa vyskytuje veľmi 
málo dní so snehovou pokrýv-
kou. Napríklad v Bratislave, 
v Mlynskej doline a na letis-
ku zaznamenali za posledné  
3 roky menej ako 50 dní so 
snehovou pokrývkou (47 resp. 
45 dní). V normálnych pod- 
mienkach by malo byť len za 
1 zimnú sezónu, takýchto dni, 
na letisku v Bratislave, 46. 
Od 1.1.2016 do 15.12.2016 
dosiahla najväčšiu výšku sne-
hová pokrývka v Bratislave, 
na Kolibe, kde 1. decembra 
2016 ráno namerali 12 cm, ale 
aj táto sa v priebehu jedného 
dňa, po prudkom oteplení, 
rýchlo roztopila. (brn)
 Foto: Shutterstock

Zvierací  
cintorín  
už na jar
DÚBRAVKA
Otvorenie zvieracieho  
pietneho miesta sa síce o pár 
mesiacov posunulo, podľa 
spolumajiteľa cintorína Sta-
nislava Vlkoviča je však re-
álny termín jar 2017. 
Areál vyrastá na Dúbravskej 
hlavici, ale nie priamo v lese 
„Bude pri lese, na súkrom-
ných pozemkoch,“ upresňuje 
Stanislav Vlkovič. V súčas-
nosti sa riešia administratív-
ne povolenia na prevádzku 
cintorína, ktorý sa bude volať 
Borievka a bude mať svojho 
vlastného správcu.
„Cintorín má rozlohu  
1,2 hektára a  ráta sa s približne 
5- až 6-tisíc hrobovými miesta-
mi. Pochovávať sa v ňom budú 
spoločenské zvieratká a hoci 
je určený pre všetkých záu-
jemcov predpokladáme, že na 
95 percent ho budú využívať 
najmä obyvatelia Bratislavy 
a blízkeho okolia.“ 
Prevádzkovatelia cintorína 
plánujú ponúkať aj ďalšie 
služby, napríklad odvoz uhy-
nutého zvieraťa, obrad za prí-
tomnosti majiteľa či údržbu 
hrobov. Cena má závisieť od 
hmotnosti uhynutého zvieraťa 
a predpokladalo sa, že nájom 
hrobového miesta na päť ro-
kov bude od 150 eur, plus  
50 eur za predĺženie na ďal-
ších päť rokov.
V Bratislave je momentálne iba 
jeden väčší nelegálny cintorín, 
ktorý vyrástol pri Draždiaku.
Zvieracie cintoríny pritom 
nie sú na Slovensku žiadnou 
raritou. Sú v rôznych krajoch 
a niektoré sú už dokonca za-
tvorené, pretože sa naplnil 
ich limit. Svoj cintorín má aj 
neďaleká Viedeň, rovnako aj 
Praha a Budapešť. 
V Bratislave plánovala pred 
pár rokmi podobný cintorín 
moderátorka Elena Vacvalo-
vá, ktorá je momentálne zapo-
jená aj do projektu Borievky. 
„Elena Vacvalová s nami in-
tenzívne spolupracuje a veľa 
vecí riešime spoločne,“ dodá-
va Stanislav Vlkovič.  (db)

Charakter počasia v Bratislave v roku 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.

Nie všetci ľudia 
bez domova 
žijú na ulici
BRATISLAVA
Aj z toho dôvodu je podľa 
prvých výsledkov výskumu 
a sčítania ľudí bez domova 
v Bratislave 284 detí. Žijú 
zvyčajne s rodičmi v ubytov-
niach. 
Inštitút pre výskum práce a ro-
diny zverejnil prvé výsledky 
sčítania, prebiehalo v brati-
slavských zariadeniach krízo-
vého ubytovania, dvoch mest-
ských ubytovniach pre rodiny 
v nepriaznivej situácii, nemoc-
niciach a v uliciach mesta.
Zisťovalo sa vekové zloženie, 
pohlavie, dôvody straty býva-
nia, druhy príjmov, stav zdra-
via, väzby na rodinu a podobne. 
„Zisťovali sme dolnú hranicu 
ľudí bez domova v Bratislave. 
Podarilo sa nám zachytiť 2 064 
osôb. Z nich bolo 1 780 dospe-
lých a 284 detí – prevažne žijú-
cich s rodičmi v ubytovniach,“ 
uviedol Daniel Gerbery z IVPR. 
Prvé zverejnené výsledky nie 
sú prekvapením. Podľa nich 
je najčastejšie zastúpenou 
potrebou ľudí bez domova 
vlastné bývanie a ďalej po-
treba získať stálu prácu alebo 
aspoň dočasnú brigádu. 
Medzi dospelými osobami 
bolo výrazne viac mužov, 
ich zastúpenie predstavova-
lo takmer dve tretiny. Pokiaľ 
ide o vek, najviac zastúpenou 
skupinou je 25-49 rokov. Nie 
všetci ľudia bez domova boli 
ochotní s pracovníkmi inštitútu 
komunikovať. Nezistené oso-
by predstavujú 19,2 % zo všet-
kých dospelých osôb. Najviac 
ľudí prespáva v ubytovniach 
(478) a nocľahárňach (354), 
stanicu uviedlo ako miesto 
spánku 67 ľudí a ulicu 219 
ľudí. Podiel ľudí bez prístrešia, 
ktorí prespávajú vonku alebo 
v nocľahárni, kde sa nemôžu 
zdržiavať počas dňa, a tak če-
lia najvážnejším formám vy-
lúčenia z bývania, predstavuje 
takmer jednu tretinu. 
Vyhodnocovanie dotazní-
kového výskumu a spraco-
vanie výsledkov potrvá ešte 
niekoľko týždňov. (brn)
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Na promenáde 
majú svoje  
práva aj chodci
LIST ČITATEĽA
Po liste čitateľa, že cyklo-
trasa na nábreží je úžasná, 
som bola najskôr v šoku. Až 
po prečítaní som pochopila, 
že to myslel ironicky. 
Je naozaj zlé, čo sa deje 
v týchto kratších dňoch na 
promenáde. Chodci s deť-
mi, prípadne starší ľudia, sú 
surovo odstrkovaní agresív-
nymi cyklistami. Nie sú to 
však cyklisti ako v iných eu-
rópskych mestách, kde sa na 
starých ošarpaných bicykloch 
vozia krokovým tempom vo 
svojich vyhradených cyklo-
trasách, ale sú to agresívni 
cyklisti, ktorí sa rútia medzi 
detské kočíky, matky s malý-
mi deťmi a iných chodcov.
Mnohokrát som od nich poču-
la nadávky, lebo sme si skrí-
žili cestu, keďže, bohužiaľ, 
dozadu nevidím a náš psík 
sa ťahal na trávu. Rútia sa po 
chodníku, kde majú v stre-
de vyhradený pruh a nie sú 
ochotní ísť doľava ani dopra-
va, aj keď je tam voľné. Rad-
šej vynadajú chodcom, že oni 
sú na cyklotrase. 
V Berlíne, kde istý čas žil náš 
syn, sme zažili, že agresivita 
cyklistov dosiahla neúnosnú 
mieru, takže chodci si založili 
organizáciu na ochranu chod-
cov a bojujú za svoje práva.
Prosím vás, napíšte, že 
chôdza je rovnako zdravá 
ako bicyklovanie. Chodcom 
predsa patrí nábrežie aj te-
raz, v nepriaznivom počasí. 
Chodci, bežci, matky s deťmi 
sú tam stále. Zažili sme, že 
dieťa sa rozbehlo k nábrež-
nému múriku a keď cyklista 
musel pribrzdiť, spustil na-
dávky. Otec sa však zobral, že 
to cyklistovi vysvetlí, tak ten 
radšej šliapol do pedálov...
Nestačí na chodník nakresliť 
značky a čakať, že problém 
je vyriešený. Značky len 
vnášajú medzi ľudí nenávisť, 
možnosť ohrozenia a strach 
z nebezpečenstva zrážky s bi-
cyklom. Zuzana Ivanová, 

Staré Mesto

Zbytočne dlhé 
električkové 
nástupištia?
LIST ČITATEĽA
Rozšírenie električkových 
tratí a vozového parku 
si vynútili prebudovanie 
nástupných ostrovčekov, 
ktoré umožňujú na väč-
šine zastávok zastavenie 
aj dvoch električkových 
súprav. Žiaľ, realita je cel-
kom iná, pretože podľa in-
terných pokynov električ-
ka, ktorá príde druhá, má 
zastaviť za prvou s odstu-
pom troch-štyroch metrov, 
ale so zatvorenými dverami. 
Nemusím zdôrazňovať netr-
pezlivosť cestujúcich, ktorí 
už dávno mohli vystúpiť, 
keby sa dvere otvorili, nevy-
nímajúc tých, ktorí pripravení 
pri dverách čakali na ich ot-
vorenie, aby mohli prestúpiť 
na električku pred nimi. Na-
vyše je to zbytočné zdržiava-
nie druhej električky. Cestu-
júci sú beztak rozptýlení po 
celom ostrovčeku a bezradne 
čakajú, či sa dvere otvoria 
alebo nie. Táto situácia je 
ešte vyhrotenejšia na veľkých 
križovatkách ako je napr. za-
stávka na Molecovej.  
Tvorcovia nariadenia asi ne-
poznajú históriu dopravného 
podniku, ktorý už pred rokmi 
malou tabuľkou s označením 
„ZZ“ označoval, že ide o tzv. 
zdvojenú zastávku, kde druhá 
električka stojí tesne za pr-
vou, otvorí dvere a umožní 
cestujúcim prestup do prvej. 
Stačilo by len cestujúcich  
o význame dvojitého „ZZ“ 
informovať.  Ak je však prvá 
električka už pripravená na 
odchod, záležalo by od roz-
hodnutia vodiča či prestu-
pujúcich počká alebo odíde, 
aby sa nedostal do meškania. 
V každom prípade by otvo-
renie dverí druhej električky 
uspokojilo prestupujúcich  
i tých, ktorí by chceli len vy-
stúpiť. Z pohľadu dopravného 
podniku by táto úprava nebo-
la finančne náročná. Vyžado-
valo by si to len malé tabuľky 
s označením ZZ.

Pavel Ondrčka, Dúbravka

Zákazník je pán„Kúpila som sadu kuchyn-
ských hrncov. Pokladničný 
blok, keďže bol už pri ná-
kupe slabo čitateľný, som 
si okopírovala a uschovala. 
Po čase, keď som zistila, že 
hrnce nie sú ani zďaleka 
také úžasné, ako bolo inze-
rované a vykazujú závažné 
známky nekvality, som sa 
rozhodla tovar reklamovať. 
Vtedy som zistila, že origi-
nálny pokladničný blok je už 
úplne vyblednutý, tak som do 
predajne zobrala aj kópiu blo-
čka. Keď som vysvetlila, pre-
čo som s hrncami nespokojná, 
moje dôvody uznali a sľúbili 
mi vrátenie kúpnej ceny. Pred-
ložila som kópiu pokladnič-
ného bloku - keďže originál 
už bol nepoužiteľný. Vedúca 
však žiadala aj originálny 
blok, pretože vraj kópia platí 
len s originálom a bez neho mi 

peniaze nemôže vrátiť... Ori-
ginál však vlastne neexistuje, 
lebo je bez tlače... Čo teraz?“
Čitateľka z Bratislavy
Vidíme, že s problémom 
„trvanlivosti” dokladov sa 
nestretávajú len podnikate-
lia a firmy - tu musí doklad 
byť čitateľný, aby bol hod-
noverným účtovným dokla-
dom, prakticky až 7 rokov 
- ale aj bežný spotrebiteľ, 
hoci tu väčšinou postačia 2 
roky. Problém je v tom, že 
sa v registračných pokladni-
ciach používa termotlač, kto-
rá je veľmi citlivá na svetlo 
a rýchlo starne - bledne. Preto 
je potrebné skontrolovať si už 
pri kúpe, či doklad nie je už 
vtedy vyblednutý a v prípade, 
že tlač nie je kvalitná, žiadať 
si vystaviť doklad dobre čita-

teľný - napr. aj vypísaný pe-
rom. Ale je dobré urobiť si aj 
kópiu dokladu, ktorý sa nám 
pri kúpe pozdáva - aby sme 
v prípade reklamácie o pár 
mesiacov neboli prekvapení. 
Podľa kópie dokladu, ktorá 
nebledne, nie je potom pro-
blém v predajni v archívnych 
dokladoch z registračnej po-
kladne zistiť, že náš vybled-
nutý originál i čitateľná kópia 
naozaj zodpovedá originálu 
v predajni a našu reklamáciu 
tak úspešne dotiahnuť. Lebo 
naozaj, spotrebiteľ musí do-
kázať, že predmetný rekla-
movaný výrobok v predajni 
kúpil - a v čase, ktorý ho ešte 
oprávňuje k reklamácii. 
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 0905 719 874
tkidaho@stonline.sk

Dôkaz o kúpe leží na pleciach zákazníka

Hudobný klub Metro na 
Suchom mýte sa pred 
niekoľkými týždňami zme-
nil na GREAT CLUB & 
RESTAURANT. V býva-
lom podchode je hudobný 
klub, reštaurácia je v parte-
ri bývalej Modrej gule, kde 
pred necitlivou prestavbou 
bolo kvetinárstvo. Návštevu 
klubu sme vynechali, zasta-
vili sme sa v reštaurácii, aby 
sme zistili ako Great chutí.
Interiér je moderný, dominu-
je drevo, príjemnú atmosféru 
dotvára farebná iluminácia 
priestoru, Great tak pôsobí 
živo a veselo. Reštaurácia je 
priestranná, uprostred je baro-
vý pult, po ľavej strane schody 
do hudobného klubu v podze-
mí. Drevené stoly, čalúnené 
kresielka a lavice poskytujú 
dostatočný komfort.
Great Restaurant otvárajú už 
ráno o 8.00 h, preto v ponu-
ke nechýbajú ani raňajky ako 
miešané vajcia (3,50 €), ham 
and eggs (4,50 €), párky (3,00 
€) či francúzske (5,90 €) a an-
glické raňajky (5,20 €). V je-
dálnom lístku sú ďalej pred-
jedlá, polievky, hlavné jedlá 

z hydiny, bravčového a ho-
vädzieho mäsa, hamburgery, 
ryby, cestoviny, šaláty a piz-
za. Z predjedál sme si vybrali 
cuketové vežičky s panchetou 
a mozzarelou (5,50 €). Keď-
že v každej z dvoch vežičiek 
nehrala prím cuketa, ale moz-
zarela a paradajky, je popis 
jedla mierne zavádzajúci. 
Chutné jedlo, viac sme však 
zrejme asi očakávať nemohli.
Z trojice polievok sme si dali 
domáci hovädzí vývar (3,50 
€), rozhodne takto má chu-
tiť hovädzí vývar. Koreňová 
zelenina, rezance a kúsky 
mäsa. Z hlavných jedál sme 
ochutnali grilované kača-
cie prsia, preliate omáčkou 
z červeného vína a brusníc 
s karfiólovo-zemiakovou 
kašou (16,90 €) a GREAT 
hovädzí hamburger so syrom 
a panchetou, hranolčekmi 
a domáca tatárska (9,90 €). 
Obe jedlá boli chutné, bur-
ger sme si objednali mierne 
prepečený a bol podľa žela-
nia. V prípade všetkých je-
dál sme ocenili aj vizuálnu 

stránku servírovaného jedla. 
Ocenili sme, že Great ponúka 
aj niektoré špeciality podľa 
vlastnej receptúry, ktoré 
nazýva Great. Okrem ham-
burgera to sú napríklad aj 
hot-dog (6,50 €), šalát (vy-
prážaná palacinka so syrom, 
kuracie mäso, listový šalát, 
cherry paradajky, uhorka, 
vajíčko, jogurtový dressing / 
8,90 €) či pizza (rajčinový zá-
klad, mozzarella, panchetta, 
bresaola, rukola /9,90 €).
Celkovo hodnotíme Gre-
at Restaurant veľmi dobre, 
reštaurácia začala naozaj vo 
veľkom štýle. Výhradu sme 
mali len k obsluhe. Nie je nič 
horšie, ako keď kamaráti pri 
bare majú prednosť pred zá-
kazníkom. Napriek tomu dr-
žíme reštaurácii Great palce, 
určite je príjemným osvieže-
ním bratislavskej gastronó-
mie. Zostáva veriť, že im to 
vydrží čo najdlhšie.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Útratu za 
konzumáciu si redakcia pla-
tila sama.

Great začal vo veľkom štýle
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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

BRATISLAVA
Z Letiska M. R. Štefánika 
sa bude lietať do najväčšie-
ho mesta v Transylvánii.
Novú linku do mesta Kluž 
v Rumunsku zavedie od  
10. marca 2017 letecká spo-
ločnosť Wizz Air s frekven-
ciou 2 x týždenne. Nová linka 
do mesta Kluž – Napoca (ru-
munsky Cluj-Napoca) bude 
v prevádzke každý pondelok 
a piatok. Letecká spoločnosť 
Wizz Air, najväčšia nízko-ná-
kladová spoločnosť v stred-
nej a východnej Európe je 
novou leteckou spoločnosťou 
na bratislavskom letisku, kto-
rá spustila svoju prevádzku 
letmi do Skopje v Mace-

dónsku a späť len tento rok. 
V polovici decembra pridala 
druhú linku z Bratislavy, a to 
do hlavného mesta Ukrajiny 
– Kyjeva. Zároveň oznámi-
la, že v súvislosti s letným 
letovým poriadkom pribudne 
od 10. marca 2017 aj priama 
linka do Rumunska (mesto 
Kluž) a krátko po nej, od 27. 
marca, aj nová linka do mesta 
Tuzla v Bosne a Hercegovine 
a spiatočne. Všetky linky sú 
pre cestujúcich k dispozícii 
2 x v týždni. Päticu nových 
leteckých spojení doplní od 
30. júna 2017 nová linka 
do poľskej Varšavy a z nej 
do Bratislavy s frekvenciou  
4 x týždenne.  (brn)

STARÉ MESTO
Vozový park spoločnosti 
OLO sa v roku 2016 rozšíril 
o dve nové špeciálne zberné 
vozidlá. 
Ich cieľom je realizovať od-
voz odpadu v lokalite Staré-
ho Mesta a v ďalších ťažko 
dostupných lokalitách, kde sa 
veľké zberné vozidlá nedo-
stanú, či už z dôvodu kopco-

vitých terénov alebo úzkych 
prístupových miest. Nové 
vozidlá sú špeciálne svojou 
malou šírkou (len 2,12 metra), 
sklopnými spätnými zrkadla-
mi, vďaka čomu sa dostanú aj 
do úzkych uličiek a nadstav-
bou vybavenou len jednou stu-
pačkou. Prvýkrát sa nové vo-
zidlá vybrali do ulíc Bratislavy 
v polovici decembra.  (brn)

PETRŽALKA
V jeho ponuke je veľa ovo-
cia a zeleniny, jeho súčas-
ťou je aj smoothie bar. Na 
výber sú rôzne druhy ša-
látov, ku ktorým si môžete 
dať aj mäso na niekoľko 
spôsobov. 
Ak nemáte chuť práve na ša-
lát, môžete si k mäsu dať aj 
inú prílohu, prípadne si svoje 
menu nakombinovať podľa 
vlastnej chuti. Bufet je otvo-

rený v rovnakom čase ako 
plaváreň.
V plavárni si už môžete kúpiť 
aj permanentky na budúci 
rok. Stoja 100 eur a ich reál-
na hodnota je 110 eur, ktoré 
môžete v plavárni minúť. 
Permanentka slúži v podstate 
ako peňaženka – koľko eur na 
jeden vstup miniete, toľko sa 
vám z nej odráta. Čiže - môže 
z nej čerpať jedna osoba, ale 
aj viaceré naraz, permanentka 
je prenosná, takže ju môžete 
komukoľvek požičať. A ak ju 
nestihnete minúť celú, sumu, 
ktorá na nej zostane, si mô-
žete presunúť do ďalšieho 
roka. V dňoch 31. decembra a  
1. januára bude plaváreň za-
tvorená. (sv)

BRATISLAVA
Zázraky sa dejú! Aj tak 
by sa dala charakterizovať 
iniciatíva bratislavského ta-
xikára, ktorý sa začiatkom 
decembra rozhodol, že spolu 
s priateľkou pomôžu jednej 
sociálne slabej rodine a vy-
tvoria im pekné Vianoce.   
„Začiatkom decembra som dal 
na sociálnu sieť výzvu, že ak 
niekto pozná rodinu s deťmi, 
ktorá je sociálne slabá, tak 
by sme im spolu s priateľkou 
pomohli a kúpili na Štedrý 
deň potraviny. O pár dní sa 
mi ozvala jedna pani, že takú 
rodinu pozná. Akurát sa im 
snažila pomôcť nájsť nejaké 
vhodné ubytovanie, aby mali 
kde byť na Vianoce,“ pove-
dal nám taxikár, ktorý nechcel 
byť menovaný. Po výzve na 
sociálnej sieti sa mu podarilo 
skontaktovať s ľuďmi, ktorí 
jeho pomoc naozaj potrebova-
li. A preto vo štvrtok 22. de-

Bratislavský taxikár pomohol urobiť 
Vianoce rodine bez domova 

cembra naplnil kufor svojho 
auta nápojmi a potravinami 
a neváhal ich odviezť až do 
Dunajskej Stredy. Smeroval 
za rodinou do nocľahárne pre 
bezdomovcov. 
Peter Košar s družkou Veroni-
kou sa starajú o päťročnú dcér- 
ku Sandy, ktorá má navyše 
nevyliečiteľnú chorobu - cy-
stickú fibrózu. „V čase mojej 
návštevy im do izby monto-
vali aj káblovú televíziu, ktorú 
zaplatili iní ľudia. Vďaka nim 
zas mohla  Sandy pozerať po-

čas Vianoc rozprávky,“ pove-
dal nám dobrosrdečný taxikár. 
Podľa jeho slov by mama Ve-
ronika mohla ísť aj s dcérkou 
na Vianoce k svojim rodičom, 
tí však nechcú akceptovať Pe-
tra ako jej partnera. Vyčítajú 
mu totiž túlavý spôsob života. 
A tak sú obaja momentálne 
nielen bez práce, ale aj bez do-
mova. Ale aspoň na Štedrý deň 
prišli vďaka dobrým ľuďom na 
iné myšlienky a aspoň trochu 
si užili vianočné sviatky. 
 (ars, foto: schm)

Vľavo Peter Košar, vpravo jeho družka Veronika, 
dobrosrdečný darca s malou Sandy uprostred.

Do Rumunska aj do Varšavy

Petržalská  
plaváreň už má bufet

Špeciálne vozidlá vyrazia 
aj do Starého Mesta
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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

„Musela som najskôr 
„preskúmať“ skoro celý 
svet, aby som prišla na 
to, že všade dobre, doma 
najlepšie. V Austrálii som 
bola napríklad deväťkrát 
a už som zvažovala sa tam 
čiastočne usadiť, keď som 
objavila Hrad a zmenil sa 
mi život od základov,“ spo-
mína Bratislavčanka Dag-
mar Machová na rok 2001. 
Chemička Dagmar Machová 
začala podnikať hneď po re-
volúcii. Podarilo sa jej vybu-
dovať úspešnú firmu so 170 
zamestnancami, ktorá vyrába-
la kozmetické obaly. Ktovie, 
ako by sa jej život odvíjal ďa-
lej, keby v roku 2001 nezaví-
tala do Liptovského Hrádku. 
„Prišli sme k hradu, ktorý bol 
spustnutý, ale krásny. Človek, 
ktorý ho strážil, nám doň do-
volil nazrieť, a keď videl moje 
očarenie, povedal: ´No tak ho 
kúpte´,“ spomína Dagmar 
Machová na chvíľu, ktorá jej 
zmenila život. 
Odmalička ju zaujímala his-
tória, s rodičmi pochodila 
veľa hradov, ale že raz bude 
jeden vlastniť, jej nikdy ne-
napadlo. A to napriek tomu, 
že sa narodila na „hradnom“ 
kopci u Kocha a žila tu aj po 
svadbe. „Moji susedia, archi-
tektka Katarína Smrečanská 
rod. Alexyová  s manželom 
Michalom, rekonštruovali dre-
venice v Demänovskej doline. 
K ochrane pamiatok mali vždy 
blízko. Práve od nich padla 
osudová veta v deň, keď som 
objavila Hrádocké panstvo. 

´Kúp to, budeme ti pomáhať´,“ 
spomína Dagmar Machová na 
ponuku, ktorá rozhodla. O pár 
mesiacov sa stala majiteľkou 
panstva, ktoré bolo bez elek-
triny, toalety, vyrabované, bez 
okien a dverí. Všade bolo len 
veľa špiny...  

Nielen pre seba, 
ale aj pre svoju krajinu 
Len ona vie, koľko úsilia ju 
stála premena ruiny na múze-
um a skvostný historický ho-
tel, ktorý dnes uchvacuje ná-
vštevníkov. „Miestnych bolo 
treba upokojiť, že záchrana 
zdevastovaných, desať rokov 
úplne opustených, podmáča-
ných a staticky narušených sta-
vieb prebehne s adaptáciou na  
21. storočie citlivo a s vkusom,“ 
hovorí o dôležitosti zachovania 
identity miesta. Podarilo sa. 
Záchrana pamiatok je však 
beh na dlhú trať, nikdy nekon-
čiaci proces, ktorý stojí státi-
síce eur. Dagmar Machová si 
mohla kúpiť vilu s bazénom 
pri mori a zabudnúť, že nejaké 
Slovensko vôbec existuje. Na-
miesto toho predala firmu, aby 
mala ďalšie peniaze na rekon-
štrukcie a svoj čas delí medzi 
Bratislavu a Liptovský Hrá-
dok. Neľutuje. Má pocit, že 
vracia to, čo v živote dostala 
a považuje za svoje poslanie, 
aby uchovala dedičstvo našich 
predkov aj pre ďalšie generá-
cie. „Celá Európa sa stáva jed-
no veľké múzeum,“ vysvetľuje 
Dagmar Machová. „Je dôleži-
té, aby si nastupujúca gene-
rácia stanovila koncept, ako 

sa má naša krajinka s počtom 
obyvateľov ako predmestie 
New Yorku, začleniť do toh-
to európskeho múzea. Ako 
pritiahnuť pozornosť cestova-
teľov z celého sveta. Treba sa 
zaoberať našou históriou, za-
chraňovať historicky atraktív-
ne stavby, byť hrdí na to, čo 
tu máme a nenechávať naše 
krásy nepovšimnuté. Naša 
história nám ukáže budúcnosť 
a to je to, čo ma veľmi zaujíma 
a zo všetkých síl sa snažím to 
odovzdať národu.“
Celý areál hradu a kaštieľa je 
dnes prístupný pre verejnosť. 
Poskytuje nezabudnuteľné 
momenty pre svadobčanov či 
gurmánov, najmä je to však 
centrum pre umelecké aktivi-
ty ako výstavy či koncerty a aj 
inšpiratívny priestor pre ľudí, 
ktorí sa tu stretávajú pracov-
ne na konferenciách. Hradná 
pani má však aj ďalšie plány. 
Už počas februárových bra-
tislavských jarných prázdnin 
tu zorganizuje Hradné hry. 
Každý, kto miluje kone a láka 
ho pohľad do stredoveku, by 
si ich nemal nechať ujsť. Dag-
mar Machová tvrdí, že keď 
príde do Bratislavy z liptov-
ských lesov, kde žije medzi 
veveričkami, z krás hlavné-
ho mesta je vždy uchvátená. 
„Všetko v Bratislave sa mi 
páči,“ hovorí doslova. Rovna-
ko očarení zrejme budete, keď 
sa vydáte opačným smerom - 
spoznať krásu slovenského 
regiónu, z ktorého je všade 
blízko.  (in)
 Foto: Grand Castle

Bratislavčanka hradnou paňou na Liptove 

Dagmar Machovej sa v Liptovskom Hrádku podaril zázrak. Unikátnemu  
vodnému hradu z 13. storočia obkolesenému renesančným kaštieľom vrátila život.
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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 
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

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

Hľadajú sa 
dobrovoľníci 
na onkológiu
BRATISLAVA
Každý týždeň prichádzajú 
do onkologických ústavov 
dobrovoľníci DS Vŕba a ve-
nujú sa chorým. 
Niektorí navštevujú hos-
pitalizovaných pacientov 
a ponúkajú im možnosť za-
hrať si spoločenské hry, poži-
čať si knihy, či spoločne vy-
robiť niečo zaujímavé alebo 
len tak stráviť spolu čas. Iní 
doobeda ponúkajú pred am-
bulanciami kávu, čaj a svojou 
prítomnosťou spríjemňujú 
nemocničné chodby. Základ-
nou myšlienkou je doplniť 
zdravotnícku starostlivosť 
o ľudský rozmer a venovať 
pacientom záujem a svoju 
prítomnosť. DS Vŕba pravi-
delne prijíma nových dobro-
voľníkov a dobrovoľníčky, 
a tak dopĺňa svoje rady. 
Aktuálne prebieha nábor. 
Stretnutie sa uskutoční 
30.1.2017 o 17:30 h v zasa-
dačke Onkologického ústavu 
sv. Alžbety (zraz vo vstupnom 
vestibule na Heydukovej 10). 
Základné podmienky zapo-
jenia do pravidelného dobro-
voľníctva v DS Vŕba sú: mini-
málny vek 20 rokov, dostatok 
voľného času – max. 3 hodiny 
týždenne na pravidelnej báze, 
záujemca/kyňa netrpí onko-
logickým a iným chronickým 
ochorením, účasť na celoden-
nom školení (11.2.2017), záu-
jemca/kyňa v minulosti netrpel 
onkologickým a iným chro-
nickým ochorením (pri podá-
vaní nápojov neplatí), záujem- 
ca/kyňa ani nikto z jeho blízkych 
príbuzných a známych netrpí 
žiadnym vážnym chronickým 
ochorením, v priebehu posled-
ných 3 rokov nezomrel nikto 
z blízkych príbuzných a zná-
mych záujemcu/kyne.  (mm)

Odklad 
exekúcie
Odklad exekúcie z tzv. so- 
ciálnych dôvodov umož-
ňuje § 56 ods. 1 zákona č. 
233/1995 Z.z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej 
činnosti. Inštitút odkladu 
exekúcie slúži v rámci exe-
kučného konania na ochra-
nu povinného (dlžníka) 
a prichádza do úvahy až po-
čas prebiehajúcej exekúcie. 
Súd môže povoliť odklad 
exekúcie za predpokladu, že 
sa povinný bez svojej viny 
ocitol prechodne v takom 
postavení, že by neodkladná 
exekúcia mohla mať pre neho 
alebo pre jeho rodinu zvlášť 
nepriaznivé následky a opráv-
nený by nebol odkladom 
exekúcie vážne poškodený. 
Zároveň zo zákona vyplýva, 
že odklad exekúcie v tomto 
prípade možno povoliť iba 
na návrh povinného, ktorý je 
fyzickou osobou. Povinný tak 
môže v zmysle predmetného 
ustanovenia požiadať o od-
klad exekúcie v prípade, že 
sa prechodne ocitne v zložitej 
sociálnej, životnej či zdravot-
nej situácii. Zároveň musí byť 
splnená podmienka dočasnos-
ti tejto situácie, teda že možno 
očakávať do budúcnosti zlep-
šenie tohto stavu, inak súd 
odklad exekúcie nepovolí. 
Ďalšou podmienkou na povo-
lenie odkladu exekúcie je, že 
povinný sa do danej situácie 
nedostal svojím zavinením, 
napr. svojvoľnou stratou za-
mestnania. Napokon však naj- 
dôležitejšou podmienkou, aj 
za predpokladu splnenia všet-
kých vyššie spomenutých, je, 
že veriteľ nebude odkladom 
exekúcie vážne poškodený.
 JUDr. Dionýz Stehlík
 JUDr. Pavel Jurek
 0917/822 723
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STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci ani 
druhýkrát neschválili zá-
mer starostu Starého Mesta 
Radoslava Števčíka na čer-
panie úveru na opravu ciest 
a chodníkov v správe mest- 
skej časti. Úver 3 milióny eur 
s fixnou úrokovou sadzbou 
0,4 € ročne a splatnosťou  
5 rokov nepodporili.
Na komplexnú rekonštruk-
ciu ciest a chodníkov boli 
navrhnuté najpoškodenejšie 
a najvyťaženejšie komuniká-
cie: Beskydská, Björnsonova, 
Blumentálska, Dobšinského, 
Fajnorovo nábrežie, Gajova, 
Gunduličova, Heydukova, 
Holubyho, Jakubovo námes-
tie, Lermontovova, Moskov-
ská, Na Hrebienku, Panenská, 
Pod vinicami, Strážnická, Ti-
chá, Úprkova, Zochova.
„Mrzí ma, že poslanci tento 
zámer nepodporili. Na opra-
vu všetkých staromestských 

ulíc by sme potrebovali  
24 miliónov, na čo nikdy ne-
budeme mať peniaze. Chce-
li sme z výhodného úveru 
preto opraviť aspoň dvad-
siatku tých najpoškodenej-
ších a najvyťaženejších 
ulíc. Verím, že poslanci 
obyvateľom týchto ulíc vy-
svetlia, prečo nebudeme 
opravovať ich cesty a chod-
níky,“ uviedol sklamaný 
starosta Radoslav Števčík. 
Rozhodnutie poslancov po-
važuje za nezodpovedné, 
mestská časť takto bude 
musieť každý rok peniaze 
vyhadzovať na plátanie vý-
tlkov a lokálnych poškodení 
komunikácií.
Na otázku, či sa nepokúsi 
poslancov ešte raz presved-
čiť, aby z úveru dali opraviť 
cesty, starosta uviedol, že po-
kiaľ by zmenili prístup v tejto 
otázke, je pripravený takýto 
návrh opäť predložiť.  (brn)

RUŽINOV
Už tri roky sa OZ Fontá-
na pre Zuzanu stará o svoj 
vnútroblok v komplexe by-
tov na Šumavskej, Dohná-
nyho a Záhradníckej ulici. 
V súčasnosti sa ho snažia od 
magistrátu získať do samo-
správy. Nie všetkým obyva-
teľom sa to však páči. Dôvod?
Ako nám napísal jeden z oby-
vateľov, Andrej Sember, ka-
meňom sváru je pripravovaná 
rampa, ktorá by zamedzila 
vjazd do dvora cudzím au-
tám. „Prečo rampa a nie brá-
na? Prináša úžitok rampa pre 
všetkých? Je vyčleňovanie 

priestoru len pre skupiny 
tou správnou cestou?“ pýta 
sa v liste a argumentuje, že 
osadením rampy sa zvýši 
hlučnosť, na ktorú doplatia 
práve ľudia bytov na prízemí. 
„Doteraz realizovaný spôsob 
označením značkami, pova-
žujem za vhodný.“ 
Ivan Vlk z občianskeho zdru-
ženia Fontána pre Zuzanu 
však argumentuje, že doprav-
né značenie nepostačuje. Autá 
hľadajúce parkovacie miesta 
vchádzajú do vnútrobloku na-
priek zákazu, nielen obmed-
zujú parkovanie miestnych 
obyvateľov, ale ich množstvo 

a spôsob jazdy ohrozujú aj 
bezpečnosť ľudí. Hluk sa po 
osadení rampy podľa neho 
naopak zníži. „Mnoho áut tu 
dnes totiž parkovanie nenáj- 
de, otáčajú sa a idú hľadať 
inde. Do vnútrobloku navyše 
neraz doslova vletia, kým do-
máci už vedia, že treba vojsť 
opatrne, pretože sa tu hrajú 
deti. Často sa nám stáva aj to, 
že sem cudzí ľudia prídu len 
vyhodiť smeti,“ povedal nám 
a je jasné, prečo ho to trápi. 
Združenie si svojpomocne 
vybavilo niekoľko grantov, za 
ktoré zveľadili priestor okolo 
známej fontány - osadili nové 
lavičky, staré zrenovovali, 
pribudli odpadkové koše, 
kosia trávu, vytvorili ihris-
ko, priestor ožil a zaplnil sa 
ľuďmi. Nechcú si ho nechať 
ničiť. Priestor, ktorý vytvorili, 
je k dispozícii pre všetkých 
Bratislavčanov, ktorí sem 
môžu prísť zrelaxovať pri 
fontáne.  (in)
Foto: OZ Fontána pre Zuzanu
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Poslanci nechcú úver na 
opravu ciest a chodníkov

Fontána pre Zuzanu pre všetkých

Poznáte poslanca, ktorý zastupuje vo va-
šej mestskej časti obvod, v ktorom býva-
te? Že nie? Podľa mňa to je chyba. Je to 
totiž presne ten človek, na ktorého sa máte 
obrátiť, ak sa vám niečo vo vašom okolí 
nepáči. 

Miestni poslanci boli zvolení vami, obyvateľmi 
miestnych častí Bratislavy, a majú zastupovať 
vaše záujmy. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje 
o najdôležitejších záležitostiach v živote obce, 
nakladá s jej majetkom, schvaľuje rozpočet a roz-
hoduje o jeho použití. Stále si myslíte, že vás sa 
to netýka?

Všetko verejné, čo sa vo vašom okolí deje alebo 
nedeje, je výsledkom práce zástupcov, ktorých 
sme si my, občania, zvolili. Správa a údržba 
miestnych ciest a verejných priestranstiev, čis-
tota obce a úroveň zelene, správa verejného 
osvetlenia, programy rozvoja bývania, schvaľo-
vanie investičných zámerov, kontrola škôlok, 
škôl a organizácií, ktoré sú v pôsobnosti obce. 
Sú to všetko záležitosti, ktoré sa týkajú každého 
jedného z nás. A to, či tieto veci fungujú a ako 
dobre fungujú, predsa priamo ovplyvňuje kvalitu 
nášho života.

Ja osobne mám zverejnené svoje kontakty 
a s ľuďmi pravidelne komunikujem. Zdvihnem 
každý telefonát, odpovedám na každý e-mail. 
Inšpiráciou pre väčšinu mojich aktivít poslan-
ca boli práve podnety od ľudí. Moje iniciatí-
vy pozametať ulice našej mestskej časti alebo 
pristavovať kontajnery na zber veľkorozmer-
ného odpadu vznikli po tom, ako som dostal 

množstvo rozhorčených listov so sťažnosťami 
na rastúci neporiadok a špinu v uliciach Staré-
ho Mesta.

Preto, ak ste s niečím nespokojní, nerozčuľujte 
sa doma v obývačke. Tým nič nezmeníte. Zau-
jímajte sa o dianie okolo vás a ak sa vám niečo 
nepáči, riešte to. A začnite tým, že zatelefonuje-
te „svojmu“ poslancovi. Povedzte mu, čo vo va-
šej blízkosti nefunguje a malo by. Požiadajte ho 
o riešenie. Je jeho povinnosťou všetky podnety od 
občanov zobrať do úvahy a snažiť sa o nápravu. 
Len ak budeme všímaví k svojmu okoliu a nebu-
deme pasívni, môžeme veci zmeniť. A poslanci, 
ktorých sme si vo voľbách do miestnych zastupi-
teľstiev zvolili, sú tu pre nás. Sú tu pre to, aby nás 
počúvali a urobili maximum pre zlepšenie života 
v našich mestských častiach.

Milí Staromešťania, želám Vám krásne Vianoce a 
v novom roku len to najlepšie! Nám všetkým že-
lám, aby bolo Staré Mesto stále krajším a lepším 
miestom pre život.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Poznáte svojho komunálneho poslanca?
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Radoslav Števčík,  
STARÉ MESTO
1.Končiaci sa rok možno v Starom Meste bez pre-
háňania považovať za úspešný: na opravy a kom-
plexné rekonštrukcie komunikácií (ciest a chodní-
kov) sa minulo viac ako 1 milión eur. Zmenili sme 
filozofiu od tzv. „plátania“ výtlkov na opravy „od fa-
sády po fasádu“. Takouto rekonštrukciou prešli ulice 
ako Grosslingova, čiastočne Mostová a Múzejná či 
Židovská. Občania si tento prístup pochvaľujú. Po 
20 rokoch sa nám podarilo revitalizovať zeleň, a to 
na základe arboretistických posudkov, pribudli nové stromy napríklad na Palac-
kého, Gajovej a pod. Ukončila sa aj dlhoročná anabáza parčíka na Belopotockého 
ulici, ktorý sme verejnosti odovzdali zrevitalizovaný v októbri tohto roku. Do kul-
túrno-spoločenského kalendára pribudli nové tradície: Svätomartinské hody, Sta-
romestská fiesta - celoletné open air tanečné školy či Cestovanie časom - historické 
interaktívne pásmo. Úspešne pokračuje aj rekonštrukcia Pistoriho paláca.

2.Predpokladám, že nielen Staré Mesto, ale aj ostatné časti budú v novom 
roku klásť zvýšený dôraz na doriešenie parkovacej politiky. V Starom Meste 
budeme naďalej revitalizovať cestnú sieť a zeleň. Už dnes vieme s istotou po-
vedať, že pribudnú aj nové miesta v materských škôlkach v našej pôsobnosti.

Martin Kuruc, VRAKUŇA
1.Vrakuňa po prvýkrát po 25 rokoch začala kom-
plexne opravovať cesty. To považujem za malý 
zázrak a veľmi sa teším z pozitívnych reakcií ľudí. 
Čo však považujem za kľúčové je fakt, že  po 
prvýkrát od roku 1974 u nás stojí opäť vlak. Po-
stavili sme zastávku a ľuďom umožnili radikál- 
ne skrátiť dobu prepravy.  Čo ma, naopak, nete-
ší, je skutočnosť, že dlhodobo ministerstvo vnútra 
ignoruje našu legitímnu snahu zvýšiť bezpečnosť 
v oblasti Pentagonu. Urobím však všetko, čo je 
v mojich silách, aby sme získali policajnú stanicu priamo v objekte Pentagonu. 

2.Pevne dúfam vo vybudovanie spomínanej stanice. Tiež po dlhých desaťro-
čiach začne kapsulácia skládky vo Vrakuni. Náš tlak na príslušné orgány pri-
niesol svoje ovocie a ja vďačne budem, tak ako som sľúbil, variť guláš tým, 
ktorí budú spomínanú skládku sanovať. 

Ján Mrva, VAJNORY 
1. Po dokončení kultúrneho domu pokračujeme 
v záchranných prácach na ďalších objektoch 
NKP - Vajnorského ľudového domu. Zrenovova-
li sme Park pod lipami, postavili sme tam malý 
amfiteáter s pódiom, kde sa preniesol letný spolo-
čenský život. Premietame tam letné kino, konajú 
sa tam rôzne oslavy. Zrealizovali sme verejnú 
anonymnú súťaž na návrh športovej haly, ktorú 
máme v pláne postaviť, zreštaurovali sochu sv. 
Floriána.  Začali sme s modernizáciou centrálne-
ho detského ihriska a dokončujeme  bikrosový  Alviáno. 
2. Trend otvorenej a transparentnej samosprávy sa stal už dávno u nás  pravi-
dlom. Plánujeme v ňom pokračovať.  Dvere úradu sú pre občanov otvorené. 
Vajnory majú bohaté skúsenosti so získavaním finančných zdrojov z EÚ. Teraz 
chceme z týchto zdrojov rozšíriť materskú škôlku a dokončiť renováciu ďalších 
objektov vajnorského ľudového domu a pokračovať v budovaní cyklotrás.

Starostky a starostovia hodnotia rok 2016
Starostiek a starostov všetkých bratislavských mestských častí sme sa pýtali:
Otázka 1 - Čo sa v roku 2016 podarilo urobiť pre ľudí vo vašej mestskej časti? 
Na čo ste zvlášť hrdá/ý? A čo, naopak, nevyšlo? 
Otázka 2 - Aké máte vo vašej mestskej časti plány v roku 2017? 

V tomto čísle prinášame vyjadrenia starostov z prvých troch okresov a Karlovej Vsi, 
v 1. čísle roku 2017 budú rekapitulovať mestské časti z Bratislavy 4 a Bratislavy 5.

Dušan Pekár, RUŽINOV
1.Namiesto plátania výtlkov sme aj tento rok po-
kračovali v kompletných výmenách povrchov 
ciest. Nový asfaltový povrch dostalo v roku 2016 
sedem ciest, jedna križovatka a 3 chodníky v sprá-
ve mestskej časti Ružinov. Pokračovali sme tiež 
v bezbariérových úpravách zjazdov z chodníkov. 
Zvýšili sme počet miest pre škôlkarov v Mater-
skej škole Šťastná prerobením služobných bytov. 
Pokračovali v rekonštrukciách našich základných 
a materských škôl, viaceré z nich majú novú elek-
troinštaláciu a osvetlenie, ako i strechy. Dokončili sme rekonštrukciu detského 
ihriska vo vnútrobloku na Páričkovej ulici a vytvorili sme tam novú oddychovú 
zónu na Nivách pre malých aj veľkých. V spolupráci s mestskými poslancami 
sa nám podarilo zabrániť výstavbe náhradných nájomných bytov na Astrono-
mickej a Čmelíkovej ulici, čím sme si uchránili našu zeleň. Po tretíkrát sme zís-
kali od Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý spravuje odkazpresta-
rostu.sk, ocenenie Zlaté vedro za komunikáciu na tomto portáli.

2.V roku 2017 budeme  pokračovať v kompletných výmenách povrchov 
ciest a chodníkov, vyčlenených je na to viac ako 600 000 eur. Plánovaná je 
aj rekonštrukcia detských ihrísk na Miletičovej a Raketovej ulici, spolu za 
120 000 eur. Chceme tiež dokončiť rekonštrukciu lôžkového oddelenia Domo-
va dôchodcov na Pažítkovej ulici. Budeme pokračovať v opravách rozvodov 
elektriny  a osvetlenia v materských a základných školách, ako aj  zatepľova-
ní niektorých z nich. Plánovaná je oprava zariadení detského ihriska v Areáli 
hier Radosť na Štrkovci a dobudovanie šatní, hygienických zariadení, oplotenia 
a zabezpečenia Areálu netradičných športov na Pivonkovej ulici. Rekonštruk-
cia čaká aj na Knižnicu Ružinov na Tomášikovej ulici.

Alžbeta Ožvaldová,  
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
1. Zvlášť hrdá som na vybudovanie kanalizácie 
- dokončili sme odkanalizovanie 43 ulíc s 1540 
odbočkami po pozemky obyvateľov aj so spätnou 
úpravou vozovky v celej šírke z EU fondov v hod-
note 7 miliónov eur. Vybudovali sme cyklotrasy 
na hrádzi smerom do lesa (80 000 €), dokončili 
kamerový systém OČKO s 15 kamerami (5 000€), 
rekonštruovali plochú strechu na MŠ Latorická 2,
Obnovili fasády MŠ Estónska 7 a MŠ Podzáhrad-
ná (Mestská časť 150 000 €), - modernizácia jedálne na ZŠ Bieloruská, rekon-
štrukcia hygienických zariadení na ZŠ Podzáhradná, rekonštrukcia šatní a inte-
riéru na ZŠ Biskupická modernizácia priestorov na ZŠ Vetvárska (150 500€), 
modernizovali detské ihriská nákupom nových hracích elementov (20 000 €). 
Prebehla aj rekonštrukcia verejných priestranstiev na sídliskách Medzi jarkami, 
Dolných honov a oprava ulíc Madáchová, Priekopnícka, Petőfiho v starej obci 
(250 000€).

2. Plán na rok 2017 - rekonštrukcia trhoviska na Dolných honoch 700 000 €, 
modernizácia a rekonštrukcia ZŠ a MŠ cca 300 000 €, vybudovanie nových 
parkovacích miest 300 000 €, vybudovanie novej MŠ z EU fondov 500 000 €, 
výstavba 24 nájomných bytov s dokončením v roku 2018 so štátnou podporou.
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Dana Čahojová,  
KARLOVA VES
1.Mohla by som spomenúť zriadenie Centra 
služieb občanom, zvýšenie príspevku na stravo-
vanie detí v školách, na školské kluby, po dlhom 
čase aj zaslúženú podporu športovcom, zapojenie 
do projektu Podpora opatrovateľskej služby, in-
vestície do budov škôl a mnohé iné. Ale za náš 
najvýznamnejší počin pre Karlovešťanov v tomto 
roku považujem zriadenie vlastných verejno-pro-
spešných služieb. Bol to prvý rok, keď sa v zime, pokiaľ nebol sneh, inten-
zívne upratovali vnútrobloky, parkoviská a chodníky. Keď snežilo, robila sa 
zimná údržba. Jej vyhodnotenie ukázalo, že sme urobili veľmi dobrý krok. 
Vzhľadom na klimatické podmienky bolo veľmi náročné aj vegetačné obdo-
bie, lebo bolo teplo a vlhko a my sme prvý raz kosili a hrabali vlastnými 
prostriedkami. Verím, že tento náš krok Karlovešťania ocenia.
Mrzí ma, že sme nedokázali v tomto roku otvoriť školský bazén na Majerníko-
vej ulici. Rozsah nevyhnutných opráv sa ukázal väčší, ako sme očakávali. Za 
najväčšiu prehru však považujem, že nám okresný úrad opätovne nepotvrdil 
stavebnú uzáveru v Karloveskej zátoke. Cítime vážne ohrozenie tak význam-
ného miesta nielen pre nás, ale pre celú Bratislavu.

2.V prvom rade by som si želala uviesť pre deti a športovcov do prevádzky škol-
ský bazén. V tomto roku plánujeme začať s výstavbou novej lodenice a pokračovať 
v opravách ciest a chodníkov. Dúfam, že sa nám podarí pustiť sa do reálnych krokov 
budovania sociálneho zariadenia pre našich starších občanov.  Foto: Archív MČ

Peter Pilinský, RAČA
1. V MŠ Barónka pribudol nový školský dvor – 
športová záhrada s novými hracími prvkami, ho-
jdačkami a športovým náradím. MČ ponúkla pre 
materské a základné školy v Rači 10 elektrických 
kompostérov na biologický odpad. Počas májo-
vých hodov sme slávnostne otvorili zrekonštruo-
vaný amfiteáter v Knižkovej doline. V snahe pre-
dísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu 
a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na 
verejných priestranstvách pripravila MČ pre svojich obyvateľov novú službu 
s názvom Zelený taxík. Zrenovovali sme niekoľko detských ihrísk, verejný 
mobiliár a kompletne zrekonštruovali ihrisko na Tbiliskej. Revitalizovali sme 
Pamätník svätého Urbana nad vinohradmi. Opravila sa ďalšia časť Kadnárovej 

ulice v tzv. esíčku, časť Alstrovej, celoplošne sa opravila Hagarova ulica a tiež 
Stupavská ulica.

2.Zrealizujeme rekonštrukciu a zväčšenie budovy materskej školy ul. Pri Ša-
jbách. Predpokladané ukončenie prác je v júni s tým, že spustenie vynovenej 
škôlky sa predpokladá v septembri 2017.
Okružná križovatka Detvianska – Kubačova – Rustaveliho - existujúca križo-
vatka pri cukrárni, ktorá je najmä v rannej a poobedňajšej špičke ťažko prie-
chodná a neprehľadná, bude prebudovaná na malú okružnú križovatku s prie- 
merom 25 metrov. Pribudnú tu aj bezbariérové priechody pre chodcov so sle-
peckou dlažbou a nové osvetlenie.
Rekonštrukcia ulice Popolná - predmetom rekonštrukcie bude úsek v dĺžke 250 m od 
Rudnickej ulice po ulicu Na medzi. Naplánovaná je preložka stĺpov verejného osvetle-
nia, realizácia troch oporných múrov a rekonštrukcia vozovky v šírke 5 metrov.
Plánujeme vybudovanie novej materskej školy na Novohorskej ulici. 

V Podunajských Biskupiciach vyrastá projekt šesťde-
siatich štyroch bytov, VALERIAN. Zaujímavá je na 
nich najmä cena – trojizbový byt s vlastným krytým 
parkovaním tu nájdete za 122 000 € s DPH. Navyše, 
sťahovať sa môžete už budúci rok. 
BENCONT Group túto jar začal v Podunajských Bis-
kupiciach na Kazanskej ulici výstavbu dvoch sedem-
poschodových domov s cenovo dostupnými jedno, dvoj 
a trojizbovými bytmi. Tie budú mať rozlohu od 40 m² do 
96 m². Projekt dostal názov Valerian. Dnes je už hrubá 
stavba hotová.
V ponuke sú tu hlavne dvoj a trojizbové byty za vyni-
kajúce ceny. Trojizbový byt v základnom štandarde 
(podlaha, sanita, bezpečnostné a interiérové dvere, elek-
troinštalácia...) s rozlohou viac ako 64 m², balkónom  
(5,26 m²) a vlastným parkovaním v Bratislave za 122.000 € 
tak ľahko nezoženiete.

Počas výstavby majú noví majitelia bytov možnosť 
čiastočne zasiahnuť do ich budúcich dispozícií  
(kuchynské rozvody, sanita, elektroinštalácie, dvere...).
Skúsený developer predáva aj sedem nebytových  

priestorov vhodných ako kancelárie či prevádzky  na pos- 
kytovanie služieb, v celkovej výmere 522 m² a trinásť sa-
mostatných murovaných garáží pre majiteľov cennejších 
áut, viacerých motoriek, bicyklov či domácich kutilov.
Moderný bytový dom Valerian bude kolaudovaný na 
konci roka 2017.
Blízkosť mestskej hromadnej dopravy a štvorprúdovej 
komunikácie vedúcej  k hlavným bratislavským doprav-
ným uzlom sú veľkou výhodou bývania na Kazanskej 
ulici.
Podunajské Biskupice a neďaleká Vrakuňa majú tiež vý-
bornú infraštruktúru služieb. K Valerianovi je najbližšie 
hypermarket Kaufland a supermarket BILLA. Na dosah, 
v okruhu 200 metrov, je aj pošta, viacero reštaurácií, ka-
viarní, pobočiek bánk a mnoho obchodov. 

Viac informácií nájdete na 
www.bytyvalerian.sk

VALERIAN ponúka za málo peňazí 
veľké byty s parkovacím miestom



Rudolf Kusý, NOVÉ MESTO
1.Tento rok bol v znamení dobiehania projektu re-
konštrukcie základných a materských škôl a par-
kov, kde sa nám z eurofondov podarilo na krajšie 
školy, škôlky, parky a nové komunitné centrum 
získať takmer 3,7 milióna eur. S cieľom zapojiť 
občanov do skvalitňovania života v Novom Mes-
te pokračoval projekt participatívneho rozpočtu.  

2.V roku 2017 máme veľké ambície. V oblasti in-
vestičných akcií chceme zrekonštruovať alebo vybudovať šesť verejných par-
kov, pokračovať v rekonštrukcii škôl a škôlok a zamerať sa na obnovu športo-
vísk. Ak mám byť konkrétny, mám na mysli park v Ľudovej štvrti, na Bielom 
kríži, na Kolibe parky Gaštanica a na Bellovej, park Jama na mieste bývalé-
ho cyklistického štadióna a na Kramároch malý parčík pri uliciach Rozvodná 
a Vlárska. Ak aj všetky nestihneme zrealizovať v priebehu budúceho roka, na 
všetkých chceme začať reálne fyzické výkopy. Čo sa týka športovísk, v tejto 
chvíli dokončujeme športovisko na Plzenskej ulici, radi by sme urobili niečo 
podobné na základnej škole Česká a na sídlisku Teplická. Pripravujeme projekt 
skejtparku v areáli bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej. Upraviť 
chceme športovisko na Kalinčiakovej a na Kominárskej ulici. V rozpočte máme 
aj športovisko na Jelšovej ulici na Kramároch. Pokiaľ ide o základné školy, 
budúci rok sa chceme venovať najmä škole na Sibírskej a v rámci ostatných zá-
kladných a materských škôl si chceme vyskúšať takzvané vyregulovanie vyku-
rovania, od čoho si sľubujeme úsporu desiatok tisíc eur na teple. Tieto peniaze 
potom môžu použiť na platy učiteľov, učebné pomôcky a podobne. 
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Štvrtok - 29.12.2016

APARTMÁN V HOTELI 
BRISTOL
Slovenské 
národné 
divadlo - 
Činohra, 
19:00
Hra spája viacero Dahlových 
poviedok do jedného príbehu. 
Koncom päťdesiatych rokov 
sa v luxusnom hoteli schádza 
pri príležitosti vernisáže obra-
zov nedávno zosnulého malia- 
ra viacero bizarných postáv. 
Čierna komédia na motívy 
poviedok Roalda Dahla v dra-
maturgii Daniela Majlinga 
a réžii Michala Vajdičku.

Piatok - 30.12.2016

JIŘÍ GEORG DOKOUPIL 
– OXYMORON
Danubiana Meulensteen Art 
Museum
Na výstave svetovo renomo-
vaného umelca Jiřího Georga 
Dokoupila sa budú prezen-
tovať nielen už legendárne 
bublinové obrazy, ale aj 
jeden z posledných projektov 
autora – Furniture For Fotos. 
Dokoupil pri svojom novom 
prístupe k maľbe vyvíja 
nezvyčajné nové techniky, 
s ktorými možno pracovať 
bez akéhokoľvek použitia 
štetca alebo olejovej farby.
FLYING SHOES 

KC 
DUNAJ, 
21:00
Rok 2016 
uzatvára-
me tak, 

ako sa patrí - zábavnou párty 
s DJmi Spin, Mercy a Fancy, 
ktorí roztancujú naše tenisky 
tanečnou zmesou hip-hopu, 
RnB, trapu aj funku.

Sobota - 31.12.2016

SILVESTROVSKÝ  
KONCERT
Slovenská filharmónia, 16:00
K Silvestru patrí hudobný 
ohňostroj, bravúra, lesk, 

nonšalantnosť. Všetky tieto 
atribúty ponúka hudba stáro-
čí. Koncert bude v priamom 
prenose prenášaný v rámci 
Silvestrovského programu 
Starého Mesta na veľkoploš-
nú obrazovku na Hviezdosla-
vovom námestí.

Nedeľa - 1.1.2017

NOVOROČNÝ KON-
CERT POD PYRAMÍDOU

Veľké 
koncertné 
štúdio Slo-
venského 
rozhlasu, 
13:00
„Úsvit 
slovenskej 

populárnej a tanečnej hudby“ 
- Hudobná produkcia z obdo-
bia 30.-40. rokov minulého 
storočia. Hrajú: Bratislava 
Hot Serenaders. Priamy pre-
nos na stanici Regina.

Utorok – 3.1.2017

PETER ROLLER:  
PETROGRAMY
Klarisky, 13:00 – 17:00
Unikátny príbeh kamenných 
poslov bratislavského umelca 
Petra Rollera môžete vidieť 
vo výstavnej sieni Klarisky 
v Bratislave. Petrogramy 
sú kamene, ktoré slovenský 
sochár a pedagóg na Vysokej 
škole výtvarných umení Pe-
ter Roller dotvára zvláštnymi 
znakmi pripomínajúcimi 
noty a rozmiestňuje po celom 
svete.

Streda - 4.1.2017

NEPREDAJME NEVES-
TU!
Slovenské národné divadlo – 
Opera, 11:00
Populárny slovenský herec 
Martin Vanek je aj zaniete-
ným znalcom klasickej hud-

by a opery. 
Presvedčil 
nás o tom 
už neraz, 
keď deti 
v hľadis-
ku Opery 
SND 
oboznamoval s tajomstvami 
operných príbehov, ale aj 
s tým, ako funguje operné 
divadlo.

Štvrtok – 5.1.2017

POD JEDLIČKOU
Galéria NOVA
43 umelcov a dizajnérov 
vytvorilo vianočné ozdoby. 
Celú kolekciu vystavuje 
bratislavská Galéria Nova. 
Kurátor Patrik Illo pozval 
do projektu výtvarníkov, 
ktorých neobmedzuje mate-
riálne ani tematicky, jedinou 
podmienkou je dodržať roz-
mer ozdoby.
GLAZUNOV, MOZART, 

DVOŘÁK
Slovenská 
filharmó-
nia, 19:00
Alexander 
Glazunov 
dokázal 
zabojovať 

o veľké symfonické projekty, 
ale s takou istou suverenitou 
predkladal príležitostné par-
titúry s tendenciou pobaviť 
poslucháča. Séria brilantných 
valčíkov nadväzuje na dielo 
Piotra Iľjiča Čajkovského. 
Klavírny koncert d mol je 
jednou z najexpresívnejších 
a vnútorne najvypätejších 
skladieb Wolfganga Amadea 
Mozarta.

Piatok - 6.1.2017

INDIETRONICA + THE 
PROSTITUTES
KC Dunaj, 21:00
Hudobná noc pre vychutná-
vačov kvality aj párty zvery! 
Podmanivú zmes indie a roc-
ku roztočí na našom pódiu 
oceňovaná 
česká ka-
pela The 
Prostitutes. 
Chytľavé 
kúsky 
súčasnosti 
i minulých 

dekád zase rozohrá ostrieľaná 
DJská dvojica Diablo & Krto.

sobota - 7.1. 2017

VOŇAVÉ VIANOCE
Bibiana, 9:00 – 15:00
V Bibiane si deti môžu 
upiecť medovníčky aj po  
Vianociach.
KELTI Z BRATISLAVY

SNM – 
Historické 
múzeum 
Bratislav-
ský hrad
Výstava 
Kelti 
z Brati-

slavy ponúka návštevníkom 
pôsobivý pohľad do minulosti, 
do čias, keď žili na území 
mesta. Ide o prvé po mene 
známe etnikum u nás. Okrem 
početných nálezov a zaujíma-
vého poňatia výstavy uvidíte 
v podzemnom priestore pod 
nádvorím Bratislavského hra-
du časť zvyškov antických ar-
chitektúr z 1. storočia pred Kr.

Nedeľa - 8.1.2017

MERCEDES BENZ

Slovenské národné divadlo – 
Činohra, 18:00
Historická revue v dvoch 
častiach. Titul Pétera Ester-
házyho napísaný špeciálne 
na objednávku Činohry Slo-
venského národného divadla. 
Účinkujú: Martin Huba, 
Robert Roth, Ondrej Kovaľ, 
Dušan Jamrich, Anna Javor-
ková, Dominika Kavaschová, 
Monika Potokárová, Vladi-
mír Obšil, Ján Gallovič

Pondelok – 9.1.2017

A JE TU ZAS? SLOVEN-
SKÝ ŠTÁT V SÚČASNOM 
UMENÍ
Kunsthalle Bratislava 12:00 
– 19:00
Výstava venovaná reflexii 
tematiky Slovenského štátu 
v súčasnom slovenskom 
vizuálnom umení. Na prvom 
poschodí KHB budú môcť 
diváci vidieť diela od viac 

ako dvadsiatich autorov 
a autoriek, z ktorých viacerí 
sa tejto téme venujú pro-
gramovo.  Výstava reaguje 
na aktuálnu a nielen na poli 
vizuálneho umenia citlivú 
tému – kontroverzného ob-
dobia dejín Slovenska.

Utorok - 10.1.2017

ME AND MY DRUMMER 
(DE)
Randal 
club, 
20:00 
Na Slo-
vensko 
sa po 
deviatich 

mesiacoch opäť vráti kapela 
Me And My Drummer. Spe-
váčka a klávesistka Charlotte 
Brandi a jej bubeník Matz 
Pröllochs hrajú na aktuál-
nom turné väčšinu skladieb 
z tohtoročného albumu Love 
Is a Fridge, ale, samozrejme, 
nechýbajú ani ich staršie 
hity ako You´re A Runner či 
Heavy Weight.

streda - 11.1.2017

VEČER PRÍSNE ZAKÁ-
ZANÝCH FILMOV
KC Dunaj, 20:00
Naozaj nás filmy kazia a je 
návšteva kina škodlivá? 
Pravda je, že násilie, por-
nografia, propaganda či 
vulgárnosť boli v kinema-
tografii prítomné už dávno. 
Mal by však byť ich dosah 
na divákov regulovaný? No-
cou zakázaných filmov vás 
prevedie šéfredaktor portálu 
kinema.sk Peter Konečný.
ČO SA ROZBILO  
V PREŠPORSKÝCH  
DOMÁCNOSTIACH
Stará 
radnica
Ak 
chcete 
vidieť 
unikátne 
zbierkové predmety z 13. - 
18. storočia a dozvedieť sa, 
čo sa robilo v prešporských 
domácnostiach, pozrite si 
spoločnú výstavu Múzea 
mesta Bratislavy, Mestského 
ústavu ochrany pamiatok 
a Archaia Brno v Starej 
Radnici.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Zajac s poľovníckym 
klobúkom a líška s ľud-
skou tvárou behajú po le-
soch Železnej studničky.
Túlali ste sa na Štedrý deň od 
polnočnej omše do svitania 
po lesoch Železnej studnič-
ky? Áno? A podarilo sa vám 
zazrieť dve čudesné stvore-
nia - zajaca s poľovníckym 
klobúkom na hlave, ktoré-
ho naháňala líška s ľudskou 
hlavou? Neboli to žiadne 
prízraky. Ani ste nevypili 
veľa alkoholu... Podľa jednej 
legendy sú to mladí zaľúben-
ci Anička a Janko, ktorým 
nebolo súdené byť spolu. Už 
roky čakajú na vyslobodenie. 
Pri Vydrickom potoku vedľa 
chodníka na Železnú stud-
ničku býval voľakedy mlyn, 
ktorý od nepamäti patril ro-
dine Klepáčovcov. Mnohí si 
mysleli, že meno Klepáč do-
stal od neustáleho klepotania 
v hostinci, ale nie, dostal ho 
po svojom pôvodnom maji-
teľovi. 
Mlynár Klepáč bol vychýre-
ným majstrom svojho remes-
la. Bol to hrdý a pyšný chlap. 
Mal na to všetky dôvody, 
jeho mlyn bol najznámejším 
v celej doline a jeho dcéra 
Anička zase vychýrená krá-
savica široko ďaleko. Anič-
ka bola nielen krásna, ale aj 
milá, úslužná a pracovitá. 
Páčila sa snáď každému. Niet 
sa čomu čudovať, že sa do nej 
zaľúbil aj mladý lesník Janko 
z Kamzíka. Anička jeho city 
opätovala. 
Všetko by bolo krásne, keby 
Klepáčovci so vzťahom súh-
lasili. No mlynár s manžel-
kou nepriali mladej začína-
júcej láske. Pre dcéru mali 
vyhliadnutého iného žení-
cha - tovariša Kuba, ktorý 
u nich pracoval. Nechceli, 
aby sa mlyn po ich smrti do-
stal do cudzích rúk. Ako je to 
zvykom, láska bola silnejšia. 
Mladí sa schádzali potajom-
ky. Celé leto, jeseň a aj počas 

prvých zimných dní...
Keď napadli kopce snehu, 
schádzali sa menej. Nemali 
sa kde a ako stretnúť. Lenže 
Anička bola zaľúbená a neve-
dela si predstaviť, že svojho 
milovaného neuvidí. Vždy 
niečo vymyslela. Ich občasné 
schôdzky nezostali dlho uta-
jené. Hlavne otec hneď podľa 
stôp v snehu vypátral, kam 
mu dcéra ušla. Keď tovariš 
Kubo zistil, že starý mlynár 
by práve jeho chcel za zaťa, 
začal aj on špehovať Aničku. 
Všetko sa prevalilo a Aničke 
zakázali chodiť von a priká-
zali zabudnúť na Janka. Dlhé 
dni Janko čakával na svoju 
vyvolenú, stále nechodila. 
Vedel, že jej rodičia ich láske 
neprajú.
Prišiel Štedrý večer. Po fuja-
vici už ani stopy. Všetko bolo 
pokojné a krásne biele. Jan-
kovi Anička chýbala. Keďže 
bol taký vzácny deň, starost-

livo sa obliekol a vybral sa 
do mlyna. Že pekne pozdra-
ví, zavinšuje krásne Vianoce 
a všetko dobré v novom roku 
a určite zahliadne aj svoju 
milú. Bol presvedčený, že 
v tak výnimočný deň ako je 
Štedrý deň budú k nemu milí 
a určite ho nevyhodia. 
Pred odchodom si na svojom 
zovňajšku dal poriadne zále-
žať. Pred zrkadlom skontro-
loval novú zelenú kamizolu, 

vyleštil si topánky a frajersky 
si nasadil klobúk s pierkom. 
A smelo vykročil k mlynu. 
Slnko už pomaly zapadalo, 
no ešte bolo vidno. Pove-
dal si, že na vinšovačku je 
ten správny čas. Zaklopal 
a pokojne čakal. Otvoriť mu 
prišla sama mlynárka. Len 
čo ho zbadala, spustila taký 
nenávistný krik a rev, že dolu 
pribehli aj mlynár s tovari-
šom Kubom. Keď zbadali 
vo dverách Janka, pustili sa 
do mladého poľovníka všetci 
traja. Nevyberanými slovami 

ho urážali, kričali po ňom... 
A to všetko na Štedrý deň. 
Janko stál ako obarený. Ta-
kéto privítania nečakal ani 
v najhoršom sne. Vedel, že 
ho nebudú čakať s otvorenou 
náručou, ale toto...
V tom pribehla jeho vyvole-
ná Anička. Janko bol síce už 
na odchode, ale keď ju počul, 
tak sa obrátil. Anička nehľa-
diac na všetkých prítomných 
sa Jankovi vrhla do náručia. 

Vrúcne ho pobozkala. A to 
už bolo veľa aj na samotnú 
mlynárku. Zobrala lopatu 
a začala s ňou trieskať o zem 
a kričala ako zmyslov po-
minutá: „Bodaj by ťa, chlap 
jeden bezočivý, čert v tej-
to chvíli na zajaca premenil 
a nemal by si pokoja na svete. 
Ani od ľudí a ani od dravej 
zveri. A ty dcéra nehodná, 
bodaj by si sa na líšku pre-
menila a neprestajne tohto 
zajaca po všetkých kútoch 
lesa prenasledovala. Nedala 
mu oddychu ani cez deň a ani 
v noci...“
Keď to Anička počula, s hrô-
zou videla, ako sa jej Janko 
mení na zajaca. Začala sa 
prežehnávať. No nič už nepo-
mohlo. Ona sa začala meniť 
na líšku a vtedy, keď si dá-
vala krížik na čelo, bola zme-
nená na líšku a zostala jej len 
ľudská tvár. Mlynár aj s Ku-
bom zostali vydesení. Už len 
v diaľke videli utekať zajaca 
a za ním líšku.
Od tých čias každý Štedrý 
večer od polnočnej omše 
do svitania pobieha v lese 
na Železnej studničke zajac 
v poľovníckom klobúku a za 
ním líška s krásnou dievčen-
skou tvárou. Tí, ktorí ich tam 
videli, vedia, že nikomu ne-
ublížia. Naopak, ten kto ich 
zazrie, bude mať po celý rok 
šťastie. Keď ich uvidíte o rok, 
skúste im pomôcť. Stačí, ak 
sa s priateľom alebo pria-
teľkou pred nimi pobozkáte. 
Kliatba by mala zmiznúť. (lb)

Zakliati zaľúbenci 

Túto históriu sme čerpali  
z knihy Legendy a mýty  

starej Bratislavy,  
Igor Janota, vydavateľstvo 

PT Marenčin

NA DUDVÁŽSKEJ ULICI 
spozorovala hliadka motocy-
klistu v mikulášskom odeve, 
ktorý s prilbou prevesenou 
cez ruku počas vedenia mo-
tocykla telefonoval. Vodič 
sa nevedel preukázať do-
kladmi na vedenie motocykla 
a policajti navyše zistili, že 
motocykel nemá originálne 
evidenčné čísla vodič nie je 
držiteľom vodičského opráv-
nenia na vedenie motocykla 
a tiež po motocykli je vyhlá-
sené medzinárodné pátranie! 
NA FURDEKOVEJ ULI-
CI viedol 41-ročný Mário 
z Bratislavy osobné motorové 
vozidlo v smere na Námestie 
Hraničiarov. Pri odbočova-
ní narazil do stĺpu verejného 
osvetlenia nachádzajúceho 
sa na deliacom ostrovčeku. 
Hliadka podrobila vodiča 
dychovej skúške pričom mu 
namerali 0,86 mg/l alkoholu 
v dychu, prítomnosť alkoholu 
v dychu potvrdila aj opakova-
ná skúška.   
NA MOSTE LAFRAN-
CONI spozorovali vozidlo 
s EVČ Českej republiky, 
ktoré porušovalo dopravné 
predpisy. Vodič prechádzal 
z jedného jazdného pruhu 
do druhého bez smerové-
ho svetla, striedavo brzdil, 
čím obmedzoval ostatných 
účastníkov cestnej premáv-
ky, pričom na moste prudko 
odbočil  bez smerového svet-
la do odbočovacieho ľavého 
jazdného pruhu na výjazd 
Karlova Ves a pokračoval na 
Mlynskú Dolinu. Policajti sa 
rozhodli vodiča zastaviť za 
použitia výstražného zvuko-
vého a svetelného znamenia. 
Vodič však výzvy nerešpek-
toval a naďalej unikal, kým 
na Ilkovičovej ulici nedostal 
šmyk a neprešiel do protisme-
ru, kde narazil do betónového 
obrubníka a následne  do 
stromov. Vodič sa po náraze 
snažil  ujsť, policajti ho však 
prenasledovali a v lese za 
použitia donucovacích prost-
riedkov a ôsmich varovných 
výstrelov do vzduchu aj zadr-
žali. Výška škody na vozidle 
bola 8 000 eur. (mm)
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vyjdú o 2 týždne
12. januára 2017

Ilustrátori sa 
stretli v TOTO! 
je galéria
STARÉ MESTO
Kolektívna ilustrátorská via-
nočná výstava sa v „TOTO! 
je galéria“ na Moskovskej 
ulici 29 stala už tradičnou  
(v tomto roku ju diváci uvi-
dia tretí raz). 
Divák sa pozrie na diela, 
ktoré už raz videl – v kniž-
kách, ich originály môže po-
rovnať s výtlačkami, môže 
pátrať po spôsobe, akým boli 
vytvorené. Autorov spája vy-
soká miera autenticity, jedi-
nečnosť a čitateľnosť prejavu 
a najmä kvalitná ručná práca. 
Najstaršie vystavené diela 
vznikli v 50. rokoch, najmlad-
šie rok-dva dozadu. TOTO! 
sú Vianoce predstavuje diela 
V. Bombovej, R. Bruna, J. 
Cesnaka, Š. Cpina, V. Ger-
geľovej, Ľ. Kellenbergera, M. 
Kellenbergera, J. Kiselovej-
-Sitekovej, M. Koptáka, V. 
Krála, J. Lebiša, V. Machaja, 
M, Matlovičovej, N. Rap-
pensbergerovej, T. Schnitze-
ra, K. Slaninkovej, F. Šestá-
ka, B. Vanča. Výstava potrvá 
do 6. januára 2017.  (ts)

Zelinkove sochy hraničia so strašidelným, 
monštruóznym, až hororovým vyznením
STARÉ MESTO
Sochár Ján Zelinka patrí 
k mladšej generácii sochá-
rov, absolvujúcich klasické 
sochárske štúdium, ktoré 
začal vzdelávaním kame-
ňosochárstva v strednej 
umeleckej škole a neskôr 
rozvinul v ateliéri slobodnej 
kreativity J. Bartusza. 
Svoju individuálnu tvorivú 
cestu rozvíja s vnútorným 
programom a vlastnou lo-
gikou, voľne experimentuje 
s materiálmi a technikami, 
cez tradičnú figurálnu sochu 
prináša aktuálne témy. Vý-
zvou na výstavu sa nestal 
prázdny výstavný priestor, 
ale nestála expozícia staré-
ho umenia, ktorej ambíciou 
je signálne predstavovať 
i súčasné umenie v konfron-
tácii s historickými koreňmi 
dejín slovenského výtvarné-
ho umenia. Spojenie staré-
ho umenia so Zelinkovými 
prácami prinieslo vzájomne 
obohacujúci dialóg, ale i kon-
flikt a napätie. Potenciál ne-
tradičného spojenia starého 
a nového bol zjavný viacerý-
mi parametrami Zelinkových 
sôch voľne evokujúcich pom-
pejskú drámu sopečným po-
polom mumifikovaných tiel 
ľudí i zvierat rímskej doby. 
Príbuznými parametrami so 

starým umením v jeho tvorbe 
sú archaický a archetypálny 
jazyk, ľudské telo, interpre-
tácie kresťanskej ikonografie, 
symbolika zvierat, tvarová 
deformácia. Prítomnosť nad- 
reálnosti a neskutočnos-
ti v jeho dielach má pritom 
podstatu v životnom rozme-
re, realite a v súčasnom svete. 
Zelinkove sochy vychádza-
jú z tradičného figurálneho 
sochárstva, zobrazujú ľudí 
a zvieratá na hranici medzi 
živým a mŕtvym. Sám autor 
sa viac prikláňa k tomu, že sú 
predsa len viac o živote ako 
smrti. A to návratom k pra-
podstate významu sochárske-
ho umenia, ktorou je fixova-
nie podoby človeka a zvierat 

na večnosť. Zelinka sa sústre-
ďuje na telo, telesnosť a jej 
dočasnosť cez akceptovanie 
vlastností a špecifických 
kvalít materiálov. Necháva 
zaznieť to, čo iní pri procese 
tvorby skrývajú a retušujú. 
Zaujíma ho hľadanie podsta-
ty, hĺbky života, akokoľvek 
tento jeho záujem vyznieva 
pateticky, je komunikovaný 
priamo, úprimne a bez zaťa-
ženia špekuláciami. Sochami 
Zelinka vyjadruje prírodné 
a ľudské zákony, ich vzájom-
né vzťahy a narušené väzby 
zo strany človeka. Obnovuje 
etický rozmer mumifikáciou 
nájdených uhynutých zvie-
rat, prekračuje hranice života 
a smrti.

Zelinka tvorí precízne, 
sústredene s tým, že expe-
riment a proces, teda akcia 
je na prvom mieste a vý-
sledok na druhom. I roz-
merovo malá socha v sebe 
skrýva monumentálnosť, 
pritom rozmery jeho diel sú 
dôležité, pretože odkazujú 
na životný, ľudský rozmer. 
Vychádzajú z reálnych mier 
zobrazených technikou od-
tláčania tela (ľudského i zvi-
eracieho) do hliny a násled-
ným nanášaním betónu alebo 
liatím sadry priamo z foriem 
zvieracích koží. Zakompo-
nuje náhodu i čaro nechce-
ného, ktoré zafixuje ako ori-
ginálnu stopu sochárskeho 
procesu. 
Nové cesty i témy figurálne-
ho umenia sú v prirodzenej 
a nenútenej súčinnosti s ma-
teriálom a jeho podstatou. 
Jeho sochy sú intuitívne, 
emocionálne, haptické, nepo-
kojné a dynamické. Na hrane 
s monštruóznym a strašidel-
ným až hororovým vyzne-
ním. 
Výstava Intervencia diel Jána 
Zelinku je v nestálej expozí-
cii SNG, v Esterházyho pa-
láci na Námestí Ľ. Štúra 4, 
potrvá do 31. januára 2017.

Vladimíra Büngerov 
Foto: Martin Deko
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Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, 
veľa šťastia, zdravia 
a osobných úspechov 

v novom roku 
Vám prajú
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RAČA
Zastupiteľstvo v Rači prija-
lo Všeobecne záväzné nari-
adenie, ktorým na svojom 
území stanovuje pravidlá 
času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb, 
pričom platnosť nadobudne 
od 1. apríla 2017. 
Prevádzky s pohostinskými 
službami (vrátane tých s ha-
zardnými hrami a automatmi) 
môžu byť otvorené od nedele 
do štvrtka maximálne od 8:00 
do 22:00, v piatok a sobotu od 
8:00 do 24:00 hodiny. Taneč-
né zábavy či diskotéky majú 
určené maximálne prevádzko-
vé hodiny v piatky a soboty od 
10:00 do 24:00 hodiny. Letné 
a záhradné terasy budú mať 
podľa nových pravidiel povo-
lenú prevádzku každoročne od 
1. apríla do 31. októbra (pon-
delok až nedeľa) v časoch od 
10:00 do 22:00 hodiny. Predaj 
cez okienko a stánky s rých-

lym občerstvením budú môcť 
byť od pondelka do nedele ot-
vorené maximálne od 7:00 do 
22:00 hodiny. Prevádzková 
doba všetkých menovaných 
zariadení z 31. decembra na 1. 
januára (Silvester) sa navrhuje 
bez obmedzenia. Bez akých-
koľvek časových obmedzení 
prevádzkových hodín sa navr-
hujú čerpacie stanice, ubyto-
vacie zariadenia (hotel), bary 
nachádzajúce sa na podzem-
ných podlažiach (napr. piv-
nice), lekárne aj veterinárne 
služby, rovnako bez časových 
obmedzení môžu fungovať 
podniky pre uzatvorenú spo-
ločnosť na objednávku, s ne-
verejnou hudobnou produk-
ciou (svadba, krst, promócia, 
stužková, ples, hody, firemná 
akcia). Obchodné prevádzky 
(predajne) môžu mať prevád-
zkové hodiny od pondelka do 
nedele od 6:00 do 24:00 hodi-
ny. (em)

DÚBRAVKA
Rozpočet mestskej časti 
Dúbravka sa točí okolo ne-
vyhnutných opráv. 
Najväčšou plánovanou inves-
tíciou mestskej časti v budú-
com roku je rekonštrukcia 
materskej školy na Fedákovej 
ulici, kde má vzniknúť štvor-
triedna materská škola s 96 
miestami. Mestská časť na 
rok 2017  vyčlenila na tento 
účel sumu 800-tisíc eur z re-
zervného fondu. „Tak rád 
by som robil rozvoj mests-

kej časti, staval parky, robil 
ihriská, no pokiaľ mamička 
nebude mať kam dať dieťa do 
škôlky, nebudeme chodiť po 
dobrom chodníku, nedá sa,“ 
zhodnotil miestny a mestský 
poslanec Juraj Káčer.
Ďalšie väčšie plánované re-
konštrukcie by sa mali týkať 
prestavby a projektových 
dokumentácií pre Dom kul-
túry Dúbravka. Niektoré jeho 
časti sú v havarijnom stave, 
na nebezpečné prvky v dome 
kultúry upozornili aj hasiči. 

Ďalej ide rekonštrukcie ha-
varijného stavu strechy na 
budove miestneho úradu na 
Žatevnej ulici, opráv mie-
stnej knižnice a školských 
budov. V budúcom roku 
chce mestská časť pokračo-
vať aj s obnovou detských 
ihrísk.
Pokračovať má Dúbravka aj 
v riešení parkovania. Na nové 
parkovacie miesta vyčlenila 
100-tisíc eur, vzniknúť by 
malo viac než sto miest. (lm)
 Foto: Citylife.sk

Zábava na diskotéke 
maximálne do polnoci

Dom kultúry kompletne prestavajú

Pokojné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu rodiny a v novom roku 

veľa zdravia, šťastia a úspechov

Vám želajú Vaši poslanci

Martin Borguľa, Radoslav Olekšák, Iveta Hanulíková, 
Peter Hanulík, Ľudmila Farkašovská, Marta Černá, 
Vladimír Bajan, Slavomír Drozd, Roman Weinštuk
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PETRŽALKA
Najviac peňazí, takmer 18,9 
milióna eur, by mala dať 
miestna samospráva do ob-
lasti vzdelávania, a to do  re-
konštrukcií škôl či telocviční.
Druhú najviac podporenú 
rozpočtovú kapitolu tvorí 
kultúra a šport s viac ako  
2,6 milióna eur. Trojicu na-
jviac podporených oblastí 
uzatvára životné prostredie, 
do ktorej by malo ísť vyše 
2,3 milióna eur. Hradiť z tej-
to sumy by sa malo tiež vy-
budovanie nového voľného 

oploteného výbehu pre psov 
na Vyšehradskej ulici, ako aj 
úpravy a budovanie nových 
kontajnerových stojísk.
Mestská časť by mala záro-
veň podľa schváleného ma-
teriálu investovať do dopra-
vy a komunikácií viac ako  
1,5 milióna eur, na zabezpeče-
nie sociálnej starostlivosti a so-
ciálnych služieb taktiež vyše 
1,5 milióna eur, na nakladanie 
s majetkom a bývanie zhruba 
jeden milión eur a na územný 
rozvoj takmer 100 000 eur. 
Súčasťou rozpočtu sú tiež po-
slanecké priority financované 
z prerozdelenia prebytku roz-
počtu za rok 2016. Takto by 
na rekonštrukciu základných 
a materských škôl malo ísť 
125 000 eur, na voľnočaso-
vý areál športu Jama suma 
50 000 eur a na financovanie 
rekonštrukcie strechy Domu 
kultúry Zrkadlový háj celko-
vo 200 000 eur. (tasr)

Foto: Shutterstock

PETRŽALKA
Ešte v polovici decembra 
sa u Saleziánov v Ovsišti 
uskutočnila búrlivá debata 
kvôli zamýšľanej výstavbe 
náhradných nájomných by-
tov v lokalitách Haanova/
Pankúchova a Mamateyo-
va/Poloreckého. Hoci pri-
mátor Ivo Nesrovnal účasť 
prisľúbil, napokon poslal 
len svojich zástupcov. A aj 
keď námestníčka Iveta Pl-
šeková prítomných uisťo-
vala, že stavať sa nebude, 
ľudia to chcú počuť priamo 
od primátora.
„Primátor doteraz verejne 
nepovedal, ani nikomu ne-
prisľúbil, že na týchto dvoch 
pozemkoch nebude stavať. 
To považujem za najväčší 
problém, prečo je tu nervozi-
ta,“ myslí si miestny a mest-
ský poslanec Milan Vetrák, 
ktorý inicioval aj petíciu proti 
výstavbe. Tá je momentálne 
so 4200 podpismi už odo-
vzdaná na magistráte. Ak sa 

situácia nezmení, na februá-
rové mestské zastupiteľstvo 
by sa podľa Vetráka mal do-
stať materiál, ktorý povie de-
finitívne nie výstavbe. Zapra-
cované by v ňom mali byť aj 
pripomienky, ktoré občania 
vzniesli aj na verejnom zhro-
maždení, teda preklasifikova-
nie pozemkov na stabilizova-
né územie a park a vyhlásenie 
stavebnej uzávery. 
Na stretnutí sa zúčastnila aj 
Katarína Sklenková, zástup-
kyňa vlastníkov bytov na Pan-
kúchovej, kde by mali podľa 
zrealizovaných architektonic-
kých štúdií vyrásť dva osem-
poschodové domy obklopené 
parkovacími miestami. „Mô-
žeme len ďakovať pánovi po-
slancovi Vetrákovi, že sme 
sa jedného rána nezobudili 
na rachot bagrov rovno pod 
oknami, že sme vôbec nejako 
informovaní,“ povedala nám. 
„To, čo sa chystá, je výsmech 
poctivých ľudí, ktorí sa snažia 
udržať si akú, takú životnú 

úroveň. Nechceme, aby zmizla 
jedna z posledných zelených 
plôch v Petržalke, ďalšie v lete 
naplno využité detské ihris-
ko. Prečo sa pred objemovou 
štúdiou nikto nezaoberal dopa-
dom na životné prostredie? Na 
miesto výstavby nie je žiad- 
na prístupová cesta, miesto 
na parkovanie v okolí nie je 
už teraz. Pýtam sa zástupcov 
vedenia mesta, koľko času 
a dní strávili v okolí ško-
ly a zamýšľanej výstavby? 
Koľkokrát vychádzali ráno 
z Pankúchovej autom, keď ro-
dičia vozia deti do tamojších 
troch škôl? Koľkokrát tam boli 
parkovať vo večerných hodi-
nách? Oni by chceli, aby sa im 
natlačil panelák rovno oproti 
miestu, kam chodia ich deti do 
školy?“
Dodala, že žiadať, aby sa na-
šli vhodnejšie pozemky pre 
nájomné domy, sa obyvatelia 
chystajú aj na februárové za-
sadnutie mestského zastupi-
teľstva. (tasr, in)

Rozpočet Petržalky na rok 2017 
je vo výške 33,8 milióna eur

Poslancov pôjdu žiadať osobne

Svojho času som sem písal svoje názo-
ry na rozličné, ani nie tak politické ako 
skôr praktické problémy, ktoré trápia 
Petržalčanov. (Podľa vtedajších odoziev 
viem, že jeden z najúspešnejších článkov 
bol „Radšej vstúpiť do lajna ako do stra-
ny“). 

Uplynuli už dva roky od komunálnych volieb, 
v ktorých ste ma, aj vďaka mojim názorom a 
práci, zvolili už druhýkrát do mestského za-
stupiteľstva ako jedného z poslancov, ktorí 
strážia záujmy Petržalky v mestskom zastu-
piteľstve. Rozhodol som sa, že opäť začnem 
písať, aby ste poznali moje názory na veci, 
ktoré nás všetkých trápia. Nie, nezľaknite sa. 
Nebudem vás teraz medzi sviatkami otravo-
vať politikou. Len pripomeniem a niekedy sa 
k tomu vrátim. 

Najdôležitejšie záležitosti tohto roka boli:
1. celomestská parkovacia politika. A tak aj petr-
žalská. Hlasoval som proti. Tu sa argumentačne 

celkom zhodnem so starostom Bajanom. Na po-
slednú chvíľu pozmeňovacie návrhy, ktoré celkom 
zmenili zmysel pôvodného návrhu a chýbajúci 
štatút. 

2. Nákup mestských autobusov. Hlasoval som 
za, napriek tomu, že som mal inú predstavu 
o niektorých detailoch. Ale bol to slušný kom-
promis.

3. No a nakoniec - budúcoročný rozpočet. Je 
to, ako keď pred svorku vlkov hodia veľký kus 
mäsa a každý si utrhne podľa toho, aký je sil-
ný. Samozrejme, najsilnejší „vlk“ je primátor. 
A ostatní, ako si vydobyjú. Mne sa podarilo vy-
lobovať 150 000 eur na opravu terás terasových 
domov v Petržalke, ktoré sú väčšinou v ka-
tastrofálnom stave. Tak sa snáď niečo podarí 
opraviť. 
Koniec správy:)

Na záver mi dovoľte popriať nám všetkým príjem-
né prežitie sviatočných dní, ktoré nám ostávajú do 

konca roka, a v novom roku veľa lásky, zdravia, 
šťastia. Nech sa Petržalka čoraz viac skrášľuje, 
zlepšuje a aby z nej bolo čoraz lepšie miesto pre 
život.

PS: ak ma chcete upozorniť na nejaký petr-
žalský problém, napíšte mi e-mail na adresu: 

mgreksa292@gmail.com

Dobrý deň,  
Petržalčania!




