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Čo vám chýba na kúpaliskách?

Top dostihy už 
tento víkend
BRATISLAVA
V nedeľu 16. júla sa na bra-
tislavskej  dostihovej  dráhe 
v  petržalskom  Starom  háji 
uskutoční  vrcholné  medzi-
národné dostihové popolud-
nie – 25. Slovenské derby. 
Víťaz roviny na 2400 met-
rov získa polovicu z celkovej 
dotácie 64 000 eur. Prihláse-
ných je 15 koní, pričom do-
máce farby bude zastupovať 
až desať koní slovenských 
majiteľov. O modrú stuhu 
budú bojovať aj tmavý hne-
dák CONNOR, beluš OROB-
LANCO, ryšiak WINTER-
BERG či belka ZORIANA. 
Okrem atraktívnych pretekov 
koní a príťažlivých stávok 
bude na hipodróme priprave-
ný aj pestrý program – tom-
bola s tridsiatimi hodnotný-
mi cenami, súťaž o najkrajší 
„Detský klobúčik“, maľova-
nie tváričiek, bizón-ródeo, 
vozenie na koníkoch, ako 
i súťaž o „Najkrajšiu dámu 
v klobúku“, ktorej najelegant-
nejší klobúkový outfit zabez-
pečí zaujímavú výhru. Úvod 
mítingu na pódiu bude patriť 
Krasňancom - folklórnej ľu-
dovej hudbe, skupine heligon-
károv z obce Krasňany, na 
záver dňa vystúpia latinsko-
-americké tanečnice. Popo-
ludnie v Starom háji s devia-
timi rovinovými zápoleniami 
začína o 13.30h. Dámy a sleč-
ny v klobúku majú vstup na 
dostihy zadarmo! (zr)

BRATISLAVA
Kto v  lete neholduje kúpa-
niu  v  jazerách,  pre  toho  je 
v  hlavnom  meste  k  dispo-
zícii  sedem  kúpalísk  s  ba-
zénmi. K nim sa na radosť 
Staromešťanov pridal tento 
rok aj čerstvo otvorený ba-
zén Mičurin, kde je celé leto 
bezplatný vstup.
Na úvod jedna informácia, 
ak ste plánovali plávanie aj 
v krytom bazéne. Výukový aj 
veľký bazén na Pasienkoch, 
majú až do 3. septembra letnú 
odstávku. K dispozícii je však 
petržalská plaváreň. Bazény 
pod holým nebom však už 
rozbehli sezónu, Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 
Bratislava na nich vykonáva 
kontrolu kvality vody raz za 
mesiac. „Uprednostňujem 
kúpaliská,“ hovorí Bratisla-
včanka Alena Hořejšová Po-
dolanová. „Jednak sa v jazere 

bojím plávať, keď nevidím 
pod seba, jednak neverím, 
že voda v nich je nezávadná. 
A napokon, na kúpalisku máte 
všade servis – bufety, sprchy 
aj šatne.“ O kúpaliskách má 
teda slušný prehľad a tvrdí, 
že najradšej chodia s rodi-
nou na Delfín. „Tam je fajn. 
Prijateľné vstupné, pomerne 
teplá voda, všade čisto, sluš-
ný bufet aj reštaurácia s tera-
sou a milým personálom. Pre 
deti je tam pekný bazénik aj 
preliezky a za poplatok máte 
ležadlo a slnečník, ktoré si 
postavím, kam chcem,“ ho-
vorí a dodáva, že to napríklad 
na Matadorke ešte minulý 
rok nebolo možné. „Ležadlá 
boli okolo bazéna vedľa seba 
a nemali ste žiadnu diskrétnu 
vzdialenosť od cudzích ľudí. 
Boli sme tam ako lastovičky. 
A ležadiel bolo málo. A aj 
tobogan púšťali len dvakrát 

za hodinu na 15 minút, čo je 
inde k dispozícii celý deň.“
Prednosťou Kúpaliska Mata-
dor, ktoré finančne podporuje 
Bratislavský samosprávny 
kraj, bol však vždy fantasticky 
upravený trávnik a obrovský 
bazén, kde sa ľudia netlači-
li. Túto sezónu sa pýšia už aj 
novým čerpadlom, plavecký 
bazén má nový povrch stien, 
25-metrové zrekonštruované 
dno a rekonštrukciou prešli 
aj sprchy, prezliekarne, šatne 
a WC pre ženy. Prevádzko-
vatelia upozorňujú, že sa-
mozrejmosťou je tu už WIFI 
pripojenie. Navyše, na svojej 
facebookovej stránke informu-
jú, že po dohode s majiteľom 
parkoviska, je parkovisko pred 
Matadorkou, ktorá má kapaci-
tu až 1500 ľudí, opäť bezplat-
ne dostupné pre návštevníkov 
kúpaliska, čo je veľká výhoda.
 Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

O parkovaní až 
v septembri
O  čo  vlastne  ide  pri  zme-
ne  Štatútu  hlavného  mesta 
a  prečo  ju  niektorí  poslanci 
odmietli schváliť?

Labutia pieseň 
podchodu na 
Trnavskom mýte
Vďaka  pun-
kovej  verni-
sáži  dostali 
Bratislavča-
nia možnosť 
napos ledy 
sa  pozrieť, 
aké  veľko-
rysé  toalety  halový  podchod 
svojho  času  ponúkal.  Po  re-
konštrukcii bude v  ich pries-
toroch až osem prevádzok.

Poklady Prima
ciálneho paláca
Keď  arcibiskupstvo  ponúklo 
mestu  na  predaj  schátraný 
palác, netušilo,  že v nepouží-
vanom komíne je schovaných 
šesť vzácnych tapisérií. 

Film s piknikom
Vieme,  kde  všade  si  užijete 
pohodu letného kina.
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Nebudem sľubovať nesplniteľ-
né, nebudeme maľovať vzdušné 
zámky a lákať voličov na špor-
tové megahaly či Disneylandy. 
Ešte predtým, ako som sa stal 
starostom Nového Mesta, bol 
som aktivista a problémy som 
bo zvyknutý riešiť odspodu, 
teda od ľudí. Najprv sa teda 
opýtam Vás, čo by ste na tom-
to území chceli mať a až po-
tom, spolu s Vami, rozhodneme 
o tom, čo a kedy tu bude stáť. 
  Dnes to už asi mnohým ľu-
ďom znie ako fráza, ale politika 
by naozaj mala byť služba a ja 
chcem slúžiť ľuďom, ktorí mi 
dajú svoju dôveru. A až keď sa 
spolu dohodneme, čo na tomto 
území chceme mať, až potom 
má prísť ďalšia fáza. 

O čo ide?
Toto územie sme rozdelina po-
myselných 10 zón a vy, obyva-
telia kraja, ktorí budete tento 
park dúfam navštevovať, roz-
hodnete, čo všetko bude jeho 
súčasťou. Na výber budete 
mať medzi športovým využi-
tím, zeleňou, oddychovou zó-
nou, priestorom pre seniorov 
a pre deti. 
  Pevne verím, že si každý vy-
berie to svoje a napokon tam 
dokážete stráviť ako rodina aj 
celý deň. Výhodou bude aj do-
pravná dostupnosť, keďže prá-
ve v blízkosti tohto územia sa 
plánuje konečná električkovej 
trate a tiež pripravovaná vý-
stavba D4.

Hovoria za mňa výsledky
Niektorí si možno poviete, že som 
len ďalší politik, ktorý pred voľ-
bami sľubuje hory-doly a po nich 
nič neurobí. Narozdiel od iných 
však za mňa hovoria výsledky. 
Jeden príklad za všetky: v au-
guste dokončíme na mieste bý-
valého cyklistického štadióna pri 
Tehelnom poli veľký park Jama, 
o ktorom som tiež roky počúval, 
že je nezrealizovateľný. Áno, 
mohla tam vyrásť ďalšia deve-
loperská opacha, ale ja som sa 
zaťal a podarilo sa mi tam posta-
viť nádherný park. A rovnako sa 
mi spolu s vami podarí postaviť 
Park športu a oddychu, uvidíte. 

Rudolf Kusý,  
kandidát na župana

Kusý: Postavme spolu Park športu a oddychu!
Bratislavský samospráv-
ny kraj vlastní už 9 ro-
kov 90-tisícový pozemok 
v Petržalke, na ktorom po 
celý čas rastie iba buri-
na. Na župana kandidu-
jem preto, aby som ľuďom 
zlepšoval život. Rozhodol 
som sa preto, že spolu 
s  vami postavíme nový 
Park športu a oddychu.
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Človek, 
ktorý spája.
JURAJ DROBA
K A N D I D Á T  N A  Ž U P A N A
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Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

#LEPŠIAŠTVRŤ
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

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

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

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

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

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

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

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

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

Sezóna 
sa rozbehla 
pozitívne
BRATISLAVA
Pozitívnou  správou  je,  že 
ceny vstupného na kúpalis-
ká sa nemenili.
Tržby na kúpaliskách sú 
závislé predovšetkým od 
klimatických podmienok. 
Napríklad tržby zo vstup-
ného a za služby všetkých 
kúpalísk v správe STARZu 
za rok 2016 – 683 593 eur 
boli v porovnaní s rokom 
2015 nižšie o 451 936 eur. 
Prevádzkové náklady pred-
stavovali minulý rok sumu 
1 491 824 eur, pričom prí-
spevok na prevádzku zo 
strany mesta predstavoval 
766 131 eur. 
V minuloročnej sezóne na-
vštívilo kúpaliská v správe 
STARZu 155 179 návštevní-
kov, čo bolo o 152 471 osôb 
menej ako v predchádzajú-
com roku. Táto sezóna však 
vyzerá sľubnejšie. Ako nás 
informovali na STaRZe, 
k 25. 6. 2017 dosiahli trž-
by zo vstupného vo výške 
154 418 Eur a návštevnosť 
bola 57 034 osôb. V porov-
naní s údajmi za máj a jún 
minulého roku sú tržby vyš-
šie o 71 285 eur a návštev-
nosť vyššia o 27 091 osôb.
Novinkou na kúpaliskách je 
internetový predaj vstupeniek 
na kúpaliská. Prevádzky po-
kračujú aj v tomto roku v or-
ganizovaní športových aktivít 
pre návštevníkov kúpalísk 
formou animácií – cvičení 
pre deti a dospelých, v ponu-
ke je aquarobic alebo pilates 
či súťaže pre deti.  (in)

Americký plot 
 boj Dávida 
s Goliášom
STARÉ MESTO
Šestnásteho júla končí ame-
rickej  ambasáde  termín na 
dodanie podkladov Staveb-
nému  úradu  Staré  Mesto. 
Platnú  nájomnú  zmluvu 
ambasáda nemá.
Mestskí poslanci mali na 
júnovom zasadnutí po tretí 
raz schvaľovať návrh uzne-
senia o prenájme pozemkov 
na Hviezdoslavovom námestí 
americkej ambasáde. Nedo-
stali sa však k nemu. A tak 
16. júla uplynie 90-dňová le-
hota, ktorú dal Stavebný úrad 
Staré Mesto v máji tohto roka 
ambasáde na predloženie do-
kumentov preukazujúcich ich 
vzťah k majetku, teda plota 
na pozemku mesta. Od konca 
septembra 2016 je plot čier-
nou stavbou. 
Čo bude podľa poslanca Marti-
na Borguľu, jedného z najväč-
ších kritikov plota, nasledovať 
po skončení lehoty? „Je to 
dlhodobý boj Dávida s Goliá-
šom. Ambasáda USA má ter-
mín predložiť nájomnú zmluvu 
do 16.7. Ak sa im to nepodarí, 
očakávam, že približne do kon-
ca júla bude vydané rozhodnu-
tie o odstránení čiernej stavby,“ 
povedal nám. „Následne sa 
ambasáda USA môže odvolať 
na krajský stavebný úrad, ktorý 
by v lehote troch mesiacov mal 
potvrdiť toto rozhodnutie, čím 
získa právoplatnosť. Násled-
ne dôjde k odstráneniu plota 
okolo ambasády USA.“ (in)

Proti hazardu 
aj za cenu 
žaloby
BRATISLAVA
Mestskí poslanci nevyhoveli 
protestu  prokurátora  proti 
VZN  o  zákaze  umiestnenia 
herní  na  území  Hlavného 
mesta SR Bratislavy. 
Čo sa vlastne prokurátorke 
nepáčilo? Mestské zastu-
piteľstvo podľa nej o VZN 
o zákaze hazardu na úze-
mí Bratislavy na základe 
petície 16. februára 2017 
hlasovalo a neschválilo ho. 
„Opätovne predkladať ná-
vrh (nového) VZN a opä-
tovne hlasovať o totožnom 
návrhu na základe tej istej 
petície, je nezákonné,“ tvrdí 
v zdôvodnení. 
Právne analýzy sa však 
rozchádzajú. Podľa oponen-
tov je petícia vybavená tým, 
že poslanci poveria primá-
tora, aby pripravil VZN. To 
síce nebolo prijaté po prvý 
raz, ale po druhý raz áno.
„Akoby sa stalo módou nere-
špektovať názor relevantných 
úradov,“ povedal poslanec 
Slavomír Drozd na margo 
faktu, že sa poslanci rozhodli 
nevyhovieť protestu proku-
rátora. „Rátajme však so ža-
lobou. Kto zaplatí prípadné 
súdne trovy?“
Poslanci so žalobou zjavne 
rátajú. Primátor ich má podľa 
schváleného uznesenia in-
formovať, keď ju prokurátor 
podá. Podľa poslanca Mar-
tina Borguľu by skôr bolo 
riešením rokovať s vládou 
o zákone o hazardných hrách 
a primäť ju k novele, a to tak, 
aby mesto bolo schopné po-
nechať kasína v luxusnejších 
hoteloch a obchodných cent-
rách.   (in)

BRATISLAVA
Hoci sa po otvorení prvého 
domčeka  na  strome  zdalo, 
že  suma  sto  eur  na  noc  je 
premrštená,  Bratislavča-
nom  evidentne  neprekáža. 
Domček na strome pod Ka-
čínom  je  rezervovaný  cez 
víkendy až do konca augu-
sta. V týchto dňoch k nemu 
pribudol  druhý  -  domček 
Pod Dubmi  v  lokalite Dlhé 
lúky.
Dostupný bude od 15. júla 
2017. Rezervovať si ho mô-
žete na stránke mestskej 
organizácie Mestské lesy 
v Bratislave - www.ba-lesy.sk, 
ktorá bude domček prevád-
zkovať. Cena zostáva rovna-
ká ako pri prvom domčeku 
- 100 eur na noc.
Prenocovať v korunách ob-
rovských dubov, v lese nad 
studničkou Pod Dubmi, vo 
výške zhruba štyri metre nad 
zemou môže aj štvorčlenná 
rodina. Domček je situova-
ný vo svahu, takže z terasy 
ponúka nádherné výhľady na 
okolie. V blízkosti je malá 
lúka, studnička a piknikové 
miesto s ohniskom. 
Celková plocha domče-

ka je 29,2 m2, z toho terasa 
má rozlohu 14,2 m2. Terasa 
je zabezpečená zábradlím 
a ochrannou sieťou. Do-
mček je zaistený oceľovými 
lanami, pomocou ktorých 
je zavesený do koruny stro-
mov. Prístup doň je tvorený 
dreveným schodiskom. Vo 
vnútri je manželská posteľ 
a jedna poschodová posteľ. 
Domček je vybavený kúre-
ním a peknými designovými 
prvkami. Elektrina ani voda 
tu zavedená nie je. Umývadlo 
je riešené nádobou umiestne-
nou na stole. Prevádzkovateľ 
v nej bude vodu pravidelne 
doplňovať a meniť. Suché 
WC je umiestnené v blízkosti 

domčeka. Domček je o niečo 
väčší ako ten pod Kačínom 
a je určený pre štyri osoby. 
Na jeho výrobu bolo použi-
té drevo z borovice, smreku 
a smrekovca. Výstavba stála 
19-tisíc eur.
Mestské lesy v Bratisla-
ve majú v pláne postaviť aj 
dom ček na vode. „Vybrali 
sme veľmi peknú lokalitu  na 
umelej vodnej nádrži v loka-
lite U Slivu. Termín zhotove-
nia tohto domčeka nie je ešte 
presne stanovený, veríme, že 
sa nám ho podarí zrealizo-
vať na budúci rok,“ povedala 
Jana Znášiková z Mestských 
lesov v Bratislave. (zo, tasr)
 Foto: FB Mestské lesy

Druhý domček na strome je väčší a vyššie 
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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

Pokračovanie zo str. 1
Alena Hořejšová Podolanová 
tvrdí, že neraz sa jej na kúpa-
lisku stane, že uvedú teplotu 
vody 25 stupňov Celzia, hoci 
má nanajvýš 22. Napokon, vý-
rok, že voda na Tehelnom poli 
je studená, je už priam mest-
skou legendou. „Ja by som 
prijala teplejšiu na všetkých 
kúpaliskách. V Lamači majú 
napríklad prekrásny areál, ale 
tiež mi bola v bazéne zima,“ 
hovorí. Vedúci prevádzky 
kúpaliska Lamač Peter Hirjak 
tvrdí, že tento rok sa im darí 
vodu udržať na 23-24 stupňov 
Celzia, takže sa zatiaľ nikto 
neponosoval. „Faktom však 
je, že nemáme zabezpečený 
ohrev vody. Snáď sa nám ho 
podarí zrealizovať na budúci 
rok,“ povedal nám. Voda tam 
teda závisí v značnej mie-
re od teplého počasia. Tento 
problém nemá napríklad Ma-
tadorka, kde sú bazény vyku-
rované a  teplota vody je od 24 
- do 26 stupňov Celzia.
Aj pokiaľ ide o ponuku ob-
čerstvenia, majú bufety na 
kúpaliskách svoje rezervy. 

Kúpaliská Rosnička a Delfín 
majú v tomto smere výhodu, 
k dispozícii pre návštevníkov 
majú aj reštaurácie. Bohužiaľ 
tam, kde nie sú, ponúkajú bu-
fety zväčša klasické langoše, 
klobásy, v lepšom prípade 
ako v Krasňanoch pizzu. „My 
máme len malý bufet s hra-
nolkami a hot dogmi, ale ľu-
ďom stačí,“ informovala nás 
pani pokladníčka z Kúpaliska 
Zbojnička v Rači, ktoré láka 
návštevníkov skôr na krásny 
areál pod lesom a čistú vodu 
v bazéne, ktorý každý deň 
„vysávajú“.  
Kedysi boli na kúpaliskách 
problémom aj krádeže osob-
ných vecí. „Nám nikdy nič 
nezmizlo,“ hovorí Alena Ho-
řejšová Podolanová. „Aj keď 
sme nechali veci tak a šli sa 
najesť. Samozrejme, že osob-
né veci sme si brali so sebou.“ 
Podľa hovorcu mestskej polí-
cie Petra Plevu, mestskí po-
licajti na kúpaliskách nemu-
sia zasahovať. Ak dôjde ku 
krádeži, preveruje ju hliadka 
policajného zboru. „Za obdo-
bie tohto ani uplynulého roka 

neevidujeme nárast počtu 
prípadov rušenia verejného 
poriadku zo strany návštev-
níkov kúpalísk, ako ani nárast 
počtu prípadov krádeží,“  in-
formoval nás hovorca KR PZ 
v Bratislave Michal Szeiff. 
A aké zmeny by ľudia na 
kúpaliskách ocenili? „Zlepšiť 
hygienu šatní a WC,“ zhodli 
sa viacerí oslovení. Napríklad 
Letné kúpalisko Krasňany si 
návštevníci, medzi ktorými 
prevládajú domáci, mamičky 
na rodičovskej dovolenke či 
ľudia po práci, pochvaľujú, 
je útulné, priam rodinné, čisté 
udržiavané bazény, jediným 
mínusom sú toalety. Ako nás 
informoval prevádzkar, tento 
rok by preto mala pribudnúť 
dočasná unimobunka s WC 
a na budúci rok už nový muro-
vaný domček s toaletami. 
Riaditeľ STaRZu Peter Vojtko 
dodal, že v septembri po skon-
čení sezóny pripravujú okrem 
tohto objektu aj rekonštrukciu 
veľkého bazéna na kúpalisku 
Rosnička, ktorá by mala byť 
ukončená v júni 2018. (in)
 Foto: Matúš Husár

Policajti na 
kúpaliskách
Počet krádeží na kúpalis-
kách za posledné roky nie 
je alarmujúci, čo je zrejme 
spôsobené už aj našou väč-
šou ostražitosťou. 
Napokon polícia často opaku-
je, že na veci na deke má do-
hliadať majiteľ. „Ak vám bude 
odcudzený váš majetok z voľne 
položenej deky, náhradu spô-
sobenej škody neočakávajte,“ 
upozorňuje. Aj kúpaliská sa 
snažia predísť krádežiam. Ako 
informuje riaditeľ STaRZu 
Peter Vojtko na kúpaliskách 
poskytujú odplatne skrinky na 
úschovu cenných vecí. „Navy-
še sme na všetkých kúpaliskách 
zabezpečili bezpečnostnú služ-
bu.“ A to nielen na ochranu 
návštevníkov a ich majetku, 
ale aj na dodržiavanie prevád-
zkových predpisov. Za verejný 
poriadok na kúpaliskách totiž 
zodpovedá jeho prevádzko-
vateľ a v prípade, ak ho ná-
vštevníci porušujú, správca 
ich môže vykázať z areálu. 
A tak na kúpaliskách napríklad 
mestských policajtov neuvidí-
te. „Častejšie zasahujeme na 
prírodných kúpaliskách, kde 
občania nerešpektujú zákazy. 
Napríklad na Draždiaku zákaz 
kúpania psov, na Kuchajde 
zákaz vstupu zo psom, prípad-
ne zákaz jazdy na bicykloch,“ 
povedal nám hovorcu Mests-
kej polície Peter Pleva. Podľa 
niektorých občanov však stále 
nie dostatočne. „Som rozhor-
čený aktuálnym stavom na Ku-
chajde, kde je tento rok každý 
jeden deň toľko cyklistov, čo 
som za ostatné roky nenarátal 
dokopy, ak som ich vôbec videl 
sa bicyklovať,“ posťažoval sa 
nám čitateľ Peter Gašparovič.

Ingrid Jarunková
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Splnil  
sa nám sen

LIST ČITATEĽA
Snívali  sme...  a  náš  sen  sa 
po troch rokoch stal skutoč-
nosťou. 
V dňoch 23. - 25. júna 2017 
sa za podpory Nadácie pre 
deti Slovenska z grantového 
programu Dôvera uskutočnil 
prvý Bubliňácky splav. Dlhý 
mesiac príprav a zrazu sme 
sa ocitli v nádhernej prírode 
vodáckeho campu u Matisa. 
Vítali nás tri indiánske típí, 
milý pán domáci, nachysta-
né kánojky a po príchode de-
tičiek sa mohlo naše vodné 
dobrodružstvo začať. Celý 
trojdňový splav pre deti 
z detských domovov sa nie-
sol v duchu projektu „5 Ele-
mentov“. Prostredníctvom 
zážitkového pobytu v prí-
rode, spaním v típí a stanoch 
sme našim deťom priniesli 
nový zážitok a veríme, že 
sa nám podarilo ukázať im, 
že voľný čas sa dá tráviť 
aj inak, ako na počítači či 
smartfóne. 
Občianske združenie Bub-
lina totiž nielen organizuje 
pobyty pre deti z detských 
domovov, profesionálnych 
rodín, sociálne slabších 
rodín či reedukačných, 
diagnostických centier... 
Zameriava sa aj na rozvoj 
sociálnych kompetencií, em-
patie, asertivity, komunikač-
ných zručností a podporu se-
bahodnoty prostredníctvom 
zážitkových aktivít a mode-
lových situácií.
  Mirka Jánošíková, 
  OZ Bublina

Veľké  
„ďakujem“
LIST ČITATEĽA
Je  27.  júna  2017,  6.44h 
ráno. 
Autobus číslo 80 prichádza 
na Kollárovo námestie. O pár 
sekúnd skôr pristáva aj tro-
lejbus 212, na ktorý väčšina 
z nás petržalských prestupu-
je a pokračuje v cestovaní za 
prácou. Vystupuje z neho však 
len jeden človek a trolejbus za-
tvára dvere. S nádejou sme vy-
skočili z autobusu. Stihla som 
stlačiť koliesko na zadných 
dverách. Dokonca sa rozsvie-
tilo na zeleno. Šofér však vy-
hodil smerovku a s prázdnym 
trolejbusom odišiel. 
Poteší! A tak len chcem po-
zdraviť kolegu. Kolegu preto, 
lebo aj on bol v práci, hoci my 
sme sa do nej len ponáhľali. 
Nie sme žiadne VIP, chodíme 
spojmi MHD a potrebujeme 
práve tú jeho prácu. Rady by 
sme mu boli všetky ako sme 
tam zostali nahnevané stáť, 
boli sme tam štyri ženy, veno-
vali úsmev a veľké „ďakujem“. 
A deň by bol možno krajší, či?
  Ľudmila Kvasničková

®

Reštaurácia Melrose príliš nenadchla

Aj keď sa o Bratislavskom kraji hovorí, že je naj-
bohatším krajom, platí to iba v štatistike. Aj tu žijú 
ľudia, ktorí nemajú dosť peňazí, aby si napríklad 
zaobstarali vlastné bývanie, aj tu žijú ľudia, ktorí 
sú odkázaní na pomoc druhých, či už zo zdravot-
ných, finančných či iných dôvodov. Som človek, 
ktorý verí tomu, že činnosť samosprávy musí mať 
aj sociálny rozmer, zameraný na podporu a pomoc 
tým, ktorí ju potrebujú.

Väčší podiel nájomného bývania  
Jednou zo základných potrieb ľudí je bývanie. Som 
presvedčený, že Bratislavský kraj potrebuje väčší 
podiel nájomného bývania. Ako ponuku pre mla-
dých ľudí, ale aj pre tých, ktorí si nemôžu bývanie 
zabezpečiť sami. Som rád, že v roku 2014 sa nám 
podarilo dať do užívania jeden nájomný bytový 
dom v Petržalke pre 72  rodín. Na toto musíme 
nadviazať aj na kraji. Preto navrhujem pripraviť 
Program  rozvoja  nájomného  bývania  v  kraji 
a v spolupráci s mestami a obcami, ale aj ďalšími 
partnermi ho začať uskutočňovať. 

Sociálne služby pre občanov
Druhou veľkou témou sú sociálne služby. Ako po-
moc pre zdravotne postihnutých, ako pomoc pre 
sociálne odkázaných, ako pomoc pre ďalšie sociál-
ne skupiny, vrátane bezdomovcov. Pomoc ľuďom 

v núdzi nie je len vecou kraja, lebo ju poskytuje 
v prvom rade rodina, ktorá sa dokáže postarať 
o svojho blízkeho, najlepšie v jeho domácom pros-
tredí. Ale príde čas, kedy pomáha opatrovateľská 
služba, ktorú poskytujú mestá a obce, aj súkromní-
ci či charita, vrátane zariadení pre seniorov. A pre 
ťažšie sociálne odkázaných je tu kraj, ten musí 
pomáhať  a  musí  sa  postarať  o  každého  svoj-
ho občana. A musí aj koordinovať poskytovanie 
sociál nych služieb v celom kraji. 

Program aktívneho starnutia v kraji
Treťou veľkou témou je starostlivosť o našich rodi-
čov a starých rodičov, o našich seniorov. Je to po-

moc a podpora tomu, aby jeseň svojho života pre-
žívali aktívne a v dobrom zdraví. Preto navrhujem 
pripraviť Program aktívneho starnutia v kraji. 
Budú to konkrétne kroky zamerané na zohľadnenie 
potrieb seniorov vo verejnej doprave, rozvoji kul-
túrnych a športových aktivít, rozvoja denných cen-
tier, zamestnanosti seniorov, podpore prevencie 
a dobrého zdravia a ďalšie opatrenia. Mám s tým 
skúsenosti, lebo takýto program sme pripravili už 
na úrovni Bratislavy. A budem pri tom spolupra-
covať s Krajskou radou seniorov, čo je myšlienka, 
s ktorou sme začali ešte v Petržalke. 

Samospráva je tu pre občana
Sociálny rozmer politiky je niečo, kde som sa ni-
kdy nepodriaďoval akémusi duchu doby, ale bol, 
je a bude pre mňa vždy prirodzený. Považujem za 
spravodlivé  a  správne,  aby  sa  spoločnosť,  štát 
či  samospráva  snažili  pomáhať  ľuďom,  ktorí 
sa  dostali  do  stavu  núdze  a  potrebujú  pomoc 
a podporu. Drží to spoločnosť pokope a v nepo-
slednom rade zabraňuje nárastu extrémizmu. Tak 
to chcem robiť aj na úrovni kraja. Aby ľudia vedeli, 
že samospráva je tu pre nich. Je tu pre vás. 

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana Bratislavského kraja 

www.ftacnik.sk

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

!

!
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!

BRATISLAVA 
Hlavné  mesto  pokraču-
je  v  pamiatkovej  obnove 
a  sfunkčnení  mestských 
fontán a pitných fontánok. 
Aktuálne bola obnovená fon-
tána Putto s rybou na Bielej 
ulici. Generálny investor Bra-
tislavy ako správca zabezpe-
čil jej umelecko-remeselnú 
obnovu a  opätovne uvie-
dol fontánku do prevádzky. 
Fontánka vznikla v druhej 
polovici 18. storočia. Potom 
bola inštalovaná ako voľná 
plastika v parku Grassalko-
vichovho paláca. Po úprave 
Grassalkovichovej záhrady 
v roku 1999 bola fontánka 
premiestnená na nádvorie 
domu „Čierny havran“ na 
Bielej ulici 6 ako okrasný pr-
vok bez sfunkčnenia.
Bratislavčania sa môžu tešiť aj 
z obnovenej technickej fontány 
na rohu Novackého a Adámiho 
ulice v Karlovej Vsi. „Bazén 
fontány nebol opravovaný od 
roku 1970 a bol značne po-

škodený, pričom vo veľkej 
miere chýbal. Dno bazéna bolo 
taktiež popraskané, obrubník 
bazéna značne popísaný a na 
viacerých miestach chýbal ob-
klad. Preto sme ešte koncom 
marca vzhľad fontány obnovi-
li,“ povedal riaditeľ mestskej 
organizácie Generálny investor 
Bratislavy Vladimír Gašperák.
V tomto roku boli obnovené 
aj ďalšie fontány -  mestská 
fontána na Jurigovom ná-
mestí, Kozmická fontána na 
Jurkovičovej ulici v Rači, 
fontána Plastika kvetu na 
Ožvaldíkovej ulici v Dúbrav-
ke či Kozmický kameň na 
ulici Vladimíra Clementisa 
v mestskej časti Ružinov.
Generálny investor Bratislavy 
plánuje v tomto roku uviesť do 
prevádzky aj fontánu na Ná-
mestí Martina Benku v Starom 
Meste a fontánu na Kvačalovej 
ulici v Ružinove. Aktuálne je 
spustených 38 mestských fon-
tán.  (kk)
 Foto: Magistrát

Ožili nefunkčné fontány
PETRŽALKA
Petržalskí  poslanci  nesúh-
lasia  s  udelením  štatútu 
významnej  investície 
súkromnej   výstavbe  na 
území  mestskej  časti,  pre-
tože  sa  obávajú,  že  by  tak 
mohla Petržalka  prísť  o  fi-
nancie  z  výberu  miestneho 
poplatku za rozvoj. 
Starostu zastupiteľstvo poži-
adalo, aby toto stanovisko 
referoval Úradu vlády. Toto 
rozhodnutie sa priamo dotýka 
developera HB Reavis, ktorý 
sa v marci rozhodol požiadať 
štát o vydanie osvedčenia o vý-
znamnej investícii pre skupinu 
projektov v Bratislave, v zóne 
Nivy a Petržalke. Je v nich 
zahrnutá aj nová autobusová 
stanica či lanovka cez Dunaj, 
ktoré HB Reavis plánuje po-
staviť. Developer uviedol, že 
ak nebude žiadosť o významnú 
investíciu schválená, Bratisla-
va, ale najmä Petržalka, príde 
o rozsiahle rozvojové projek-
ty, investície, nové pracovné 

pozície železničné nástupište, 
parkovací dom, nadzemnú 
dráhu či okolitú infraštruktúru. 
Ide podľa nej o súkromnú in-
vestíciu vo výške viac ako  
60 miliónov eur do verejnej 
infraštruktúry „Naše investície 
do dopravných riešení či infra-
štruktúry násobkami prekra-
čujú akékoľvek odhady výšky 
poplatku,“ podotkla hovorkyňa 
hovorkyňa developera Martina 
Jamrichová.
Starosta Petržalky Vladimír 
Bajan uznesenie podpísal, pre-
tože podľa jeho slov rešpektu-
je zákon a názor poslancov. 
„Osobne však naďalej zastá-
vam názor, že by sme mali 
podporovať akúkoľvek inves-
tíciu, ktorá môže pomôcť ko-
labujúcej doprave v hlavnom 
meste a nadzemka ňou reálne 
môže byt,“ uviedol. „Samo-
správa má čo robiť s financo-
vaním svojich zákonných po-
vinností a takéto projekty by 
mohol na svoje plecia zobrať 
práve súkromný sektor.“ (brn)

Nechcú prísť o peniazePRED

PO



Na  konci  Betliarskej  ulice 
za  Dolnozemskou  cestou 
sme  objavili  apartmánový 
komplex  Melrose,  ktorého 
súčasťou  je  aj  rovnomen-
ná  reštaurácia. Vydali  sme 
sa  teda  na  úplný  koniec 
Petržalky,  aby  sme  zisti-
li,  ako  chutí  Reštaurácia  
MELROSE.
Priestranné parkovisko pred 
budovou je prístupné ne-
tradičným tunelom zo Sit-
nianskej ulice. Napriek tomu, 
že sme sa ocitli na úplnom 
konci mesta, je tu prístup aj 
verejnou dopravou, zastávka 
MHD je priamo pred kom-
plexom. Ide o modernú no-
vostavbu s bazénom v átriu, 
podobne ako v americkom 
seriáli, ktorého názvom sa 
zrejme nechali inšpirovať 
majitelia apartmánov.
Reštaurácia je otvorená už od 
8.00 h, nachádza sa prakticky 
hneď vo vestibule objektu. 
Vpravo je barový pult, za ním 
je reštauračná časť, oproti sa 
nachádza kaviarenská časť, 
v átriu v susedstve bazéna je 
terasa.

Melrose má v ponuke raňaj-
ky, predjedlá, polievky, ryby, 
jedlá z mäsa, cestoviny, ri-
zotá, šaláty. Zaujala nás ce-
notvorba, kde ceny nie sú za-
okrúhlené, čo pôsobí trochu 
zvláštne. Posúďte sami.
Z polievok sme ochutnali 
tradičný slepačí vývar s do-
mácou cestovinou (2,13 €) 
a dubákový krém s tekvi-
covými pagáčikmi (3,39 €). 
Obe polievky boli príliš horú-
ce a presolené, ani cestoviny 
nevyzerali veľmi domáco. 
Nenadchla nás ani jedna. 
Ako hlavné jedlo sme si dali 
bravčovú panenku plnenú 
anglickou slaninkou a syrom 
s modrou plesňou vyprážanú 
v mandľovej kruste (7,99 €) 
s opekanými zemiakmi (1,69 €) 
a talianske hubové risotto 
Con Pollo s cibuľkou, kura-
cími kúskami, hubami, posy-
pané parmezánom (7,43 €). 
Panenka bola taká obyčajná, 
porcia zemiakov zbytočne 
veľká. Rizoto si prívlastok ta-
lianske nezaslúži, kto navští-

vil niektorú z bratislavských 
reštaurácií s talianskym per-
sonálom, nám dá určite za 
pravdu. Na náš vkus bolo ri-
zoto zbytočne celé zasypané 
rukolou. Rovnako zmiešať 
huby s kuracinou nemusí byť 
vždy najlepšie riešenie.
Celkovo sme boli z návštevy 
reštaurácie Melrose sklama-
ní. Pravdou je, že reštaurá-
cia je primárne určená pre 
krátkodobých či dlhodobých 
obyvateľov apartmánov, 
ktorí v okolí veľmi na výber 
nemajú. Napriek tomu by 
malo byť ambíciou každej 
hotelovej reštaurácie osloviť aj 
miest nu klientelu. Nie je dob-
rm vysvedčením reštaurácie, 
ak v jej hodnotení boduje in-
teriér či exteriér pred kvalitou 
kuchyne. V tomto prípade 
sme posedenie na terase pri 
bazéne ocenili viac, ako tvo-
rivosť a umenie kuchára.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 
Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.
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Sedačka aj peniaze sú stále v oblakoch
„V septembri 2016 sme si 
v bratislavskej firme objedna-
li sedačku a zaplatili zálohu 
700 eur. V objednávke bol 
uvedený dátum dodania 6-8 
týždňov od zaplatenia zálo-
hy. Teda sedačka mala byť 
hotová koncom októbra alebo 
začiatkom novembra 2016. 
Je koniec februára 2017 a se-
dačku stále nemáme. 
Už štvrtý mesiac nás majiteľ 
klame a ťahá za nos. Raz mu 
neprišla šička do práce, raz 
mu chýbajú nožičky na se-
dačku, raz nie je očalúnená. 
Pred mesiacom nám povedal, 
že mal finančné problémy, 
preto nebola naša sedačka 
hotová. Ale už ju dal do vý-
roby. Ubehli štyri týždne 
a sedačky nikde. Tak sme sa 
rozhodli, že zrušíme objed-
návku a vezmeme si zálohu 
späť. Najprv sme boli za ním 

a vyžiadali si zálohu ústne. 
Bol večer a tvrdil, že peniaze 
nám nemôže dať, lebo ban-
ka je zavretá. Nedal nám ich 
však celý týždeň. Napísali 
sme preto žiadosť o vrátenie 
peňazí. Uviedli sme ‚ihneď‘, 
no peniaze sme nedostali. Na 
to som volala na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu, kde mi 
poradili, že na žiadosť mám 
uviesť termín vrátenia peňazí 
a že oni mi viac nemôžu po-
môcť. Dá sa to riešiť jedine 
súdnou cestou. Tak som zno-
va napísala žiadosť a uviedla 
termín vrátenia peňazí 22. 2. 
2017. Ale peniaze stále ne-
máme.“ 

Petra S.
Urobili ste chybu, že ste do 
objednávky nedoplnili sank-
cie za oneskorené plnenie 

zmluvy. Treba tam dať penále 
za každý deň oneskorenia do-
dávky. Tieto zmluvné penále 
sú potom vymáhateľné na 
súde a môžu byť účinnou pá-
kou na dodávateľa. Vzhľadom 
k tomu, že dodávka už mešká 
oproti dohodnutému termí-
nu cca 4 mesiace a správa sa 
evidentne neseriózne, vzniká 
pochybnosť, či vôbec nejaké 
kroky k naplneniu zmluvy 
podnikol a či ju chce dodržať. 
Očividne neoprávnene za-
držiava a užíva vašu zálohu, 
ktorú mal použiť na zhoto-
venie nábytku. Preto zvážte 
možnosť trestného oznáme-
nia na polícii pre podozrenie 
z trestného činu podvodu.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

spotrebiteľov, www.zss.sk
Poradenská linka 0905 719 874

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán Je možné trestné 
oznámenie 
vziať späť?
Orgány  činné  v  trest-
nom konaní majú zákon-
nú  povinnosť  vyšetro-
vať  všetky  trestné  činy, 
o  ktorých  sa  dozvede-
li.  Po  podaní  trestného 
oznámenia  konajú  or-
gány  činné  v  trestnom 
konaní  samostatne,  a  to 
aj  bez  súčinnosti  ozna-
movateľa, ak skutočnosti 
uvedené v trestnom ozná-
mení  naznačujú,  že  bol 
spáchaný trestný čin. 
V trestnom práve neexis-
tuje inštitút späťvzatia, tak 
ako je to napríklad pri ža-
lobe v občianskom práve. 
Trestné oznámenie preto 
nie je možné vziať späť. 
Určité prelomenie tejto zá-
sady predstavuje tzv. súh-
las poškodeného podľa  
§ 211 Trestného poriadku 
a nasledujúcich ustanovení. 
Toto ustanovenie vymenúva 
trestné činy, pri ktorých sa 
na začatie alebo pokračo-
vanie v trestnom stíhaní vy-
žaduje súhlas poškodeného 
týmto trestným činom. Ak je 
poškodených jedným skut-
kom niekoľko, stačí súhlas 
len jedného z nich. Zároveň 
platí, že súhlas s trestným 
stíhaním môže poškode-
ný výslovným vyhlásením 
vziať kedykoľvek späť, a to 
až dovtedy, kým sa odvolací 
súd odoberie na záverečnú 
poradu. Za splnenia vyš-
šie uvedených zákonných 
podmienok, je teda možné, 
vlastným právnym úkonom 
docieliť zastavenie trestné-
ho stíhania.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

Máme za sebou mesiace 
plné práce. Po 45 rokoch 
sme sa pustili do opravy 
Mosta SNP, ktorý sa ko-
nečne dočká nového povr-
chu a pripravujeme aj ob-
novu peších lávok. Začali 
sme druhú etapu masívnej 
opravy ciest, chodníkov, 
zábradlí a úprav prechodov 
pre chodcov. Beží nákup 
vyše 100 nových vozidiel 
MHD – nízkopodlažných, 
klimatizovaných a úspor-
ných. Obnovujeme zeleň, 
spúšťame veľký projekt 
verejných bicyklov. Po 
lete budeme opäť o kúsok 
bližšie k Bratislave, akú by 
sme všetci chceli mať – mo-
dernej, čistej a upravenej. 

Na dopravu kladiem celý 
svoj mandát obrovský 
dôraz. A s dopravou, a rov-
nako aj s kvalitou verejného 
priestoru súvisí ešte jedná 
téma – parkovacia politika. 
Napriek snahe a množstvu 
ústupkov poslanci opäť ne-
schválili posledné potrebné 
uznesenie, ktoré by nám 
umožnilo parkovanie regu-
lovať. Regulovať tak, aby 
Bratislavčania ľahšie za-
parkovali, aby bolo menej 
áut na chodníkoch a v ne-
poslednom rade, aby malo 
mesto páku na státisíce 
ľudí, ktorí tu žijú, ale trva-
lý pobyt majú inde. A teda 
inde idú aj peniaze chýba-
júce v Bratislave. Tak ako 
v iných prípadoch, ani teraz 
sa nemienim vzdať a par-
kovanie chcem dotiahnuť 
do úspešného konca. Drž-
me si palce a užite si leto.
  Ivo Nesrovnal 

Parkovaciu 
politiku nevzdam

Verejná sebeprezentácia politika je súčasťou 
práce. Samozrejme, ideálne je, keď za politika 
hovoria hlavne výsledky, ale nie je nič čudné,  
keď si politik pomáha aj platenou reklamou.  
Ide však o mieru.

Nedávno sa prevalilo, že župan Frešo používa 
desiatky tisíc eur z verejných zdrojov na propagá-
ciu svojej osoby na facebooku. Frešo sedí, Frešo 
stojí, Frešo sa pozerá, Frešo sa smeje, Frešo sa 
odhodlane mračí.

Pre župana Pavla Freša je propagácia jeho majes- 
tátu tou najdôležitejšou vecou na svete a samo-
zrejme sa nekončí len na facebooku. Ak ide o to, 
aby sa videl v televízii, v novinách, alebo aj v tých 
najmenších regionálnych mesačníkoch, spraví pre 
to všetko, nepozná hranice a nehľadí na peniaze.

V tomto prípade prekročil nielen hranice sluš- 
nosti, ale aj hranice kraja. A skutočne nehľadel  
na peniaze - aspoň nie na tie naše spoločné,  
s ktorými gazduje, či šafári, na župe. Frešo nevá-
hal a od roku 2011 si za župné peniaze objednával 
inzerciu, akože na propagáciu župy (rozumej  
seba samého). K dnešnému dňu „preinvestoval“ 
len v dvoch malých regionálnych mesačníkoch  
prinajmenšom 155 000 EUR (roky 2011-2014  

suma 115 200 EUR, v rokoch 2015-2016 suma  
40 000 EUR). A na internete svieti nová objed-
návka za ďalších 19 984 EUR. Môžete namietať, 
že takto koná nejeden komunálny politik. Tento 
prípad je však predsa len výnimočný: inzerciu 
si v tomto konkrétnom prípade Frešo za župné 
peniaze objednal v mesačníkoch “Záhorí” a “Pro 
Záhorí”. Ich vydavateľ sídli v Skalici a oba (aj ich 
internetové mutácie a FB stránky) sú orientované 
prioritne na problémy v meste Skalica a blízkom 
okolí. Niečo Vám nesedí? Máte pravdu: Skalica 
nie je v bratislavskom kraji, ale v kraji trnavskom.

Každému hneď napadne, že je to predsa nezmy-
sel, aby sa bratislavský župan pretŕčal v Skalici  
(aj keď pre objektivitu je treba spomenúť, že vy-
davateľ deklaruje roznos do schránok aj do iných 
obcí na Záhorí). Správne! Bol by to nezmysel, ak 
by za tým nebol úmysel vypomáhať príspevkami 
zo župy (pripomínam, že vo výške cca 175 000 
EUR) svojmu kamarátovi, politickému súputní-
kovi a aktuálnemu správcovi cintorína v SDKÚ 
Milanovi Romanovi.

Milan Roman zo Skalice, terajší 1. podpredseda 
SDKÚ–DS (z ktorej mimochodom Frešo zbabelo 
utiekol hneď po tom, ako túto stranu úspešne po-
choval), je konečnou adresou pre 175 tisíc EUR, 

ktoré prostredníctvom občianskych združení  
“ZÁHORÍ.SK” a “ZA LEPŠIE SKALICKO”  
nenápadne prúdia do mesačníkov “ZÁHORÍ” 
a “PROZÁHORÍ”. Za každým z týchto roman-
tických názvov je jedna a tá istá osoba: Milan 
Roman. Páni Frešo a Roman teda zo svojho  
pohľadu spojili príjemné s užitočným. Aj sa  
vidia na obrázkoch v novinách a nakoniec  
ešte aj zarobia.

V zmysle zákona o verejnom prístupe k infor- 
máciám som požiadal župana Freša o informáciu, 
koľko peňazí vynaložil na akože propagáciu župy 
počas 8 rokov svojho bačovania. Požiadam ho  
o predloženie všetkých zmlúv a faktúr. Ak vedel 
prehajdákať 175 tisíc EUR len cez dve prakticky 
bezvýznamné regionálne médiá svojho kama-
ráta, myslím, že celková suma, ktorú vynaložil 
za propagáciu svojej osoby všelikde inde, určite 
prekročí 1 milión EUR.

A to sú peniaze, ktoré by sa naozaj dali využiť 
lepšie, ako na propagáciu obnoseného župana.
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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

BRATISLAVA
Prepravovať  bicykle  už 
môžete  vo  všetkých  prost-
riedkoch MHD, aj v nových 
trolejbusoch a električkách. 
Čas však zostal obmedzený.
Na podporu cyklošportu pre-
vádzkuje dopravný podnik 
dve špeciálne linky č. 29 
a 30 pre potreby cyklistov 
s nosičmi pre bezpečnú pre-
pravu bicyklov. Ostatné vozi-
dlá MHD odporúča využívať 
skutočne len v akútnej a ne-
vyhnutnej situácii. 
Dopravný podnik doporučuje 
použiť pri preprave špeciál-

ne fixačné pásy na bicykel, 
ak nimi vozidlo disponuje. 
Upozorňuje, že je každý ces-
tujúci povinný zakúpiť si pre 
svoj bicykel dovozný cestov-
ný lístok v hodnote 0,35 eur. 
Preprava bicyklov je možná 
v priestoroch, ktoré sú urče-
né na prevoz detských kočí-
kov. Ak na rovnakej zastávke 
chce nastúpiť aj rodič s kočí-
kom aj cyklista, prednosť má 
kočík. Ak chce rodič s ko-
číkom pristúpiť do vozidla 
s bicyklom, nemusí cyklista 
vystúpiť. V jednom vozidle 
MHD je možné prepravovať 

maximálne dva bicykle. Pri 
nástupe cyklistu s bicyklom 
do dopravného prostriedku 
MHD je potrebné osloviť vo-
diča vozidla zdvihnutím ruky 
alebo ústne. Nástup je možný 
až po jeho súhlase, ktorý vydá 
slovne alebo kývnutím hla-
vou. Vodič má právo prepravu 
bicykla odmietnuť, ak je vozi-
dlo plne obsadené. Preprava 
bicyklov vo vozidlách MHD 
je možná len v nasledovných 
časoch: pracovné dni: 9.00h 
– 13.00h a 18.00h – 6.00h, ví-
kendy a sviatky bez časového 
obmedzenia. (av)

S bicyklom aj do novej električky

BRATISLAVA
Mestskí poslanci na svojom posled-
nom zasadnutí dostali na schválenie 
aj  zmenu  Štatútu  hl.  mesta,  ktorá 
mala  byť  spúšťačom  parkovacej 
politiky. Hlasovaním neprešla. Aké 
boli dôvody proti jeho schváleniu? 
„Neschválenie dodatku k štatútu musí 
byť ľúto každému, kto sa úprimne 
a nezištne snaží o zavedenie nových 
parkovacích pravidiel. Podčiarkujem 
slová úprimne a nezištne,“ vysvetľuje 
starostka Karlovej Vsi Dana Čaho-
jová. „Záväzné nariadenie poslanci 
schválili, dá sa povedať podmieneč-
ne s tým, že mesto bude na mesačnej 
báze informovať o svojich ďalších 
krokoch na zlepšenie mobility a pod-
mienok parkovania Bratislavčanov. 
Nič z toho sa nedeje. Naopak, aktív-
ne mestské časti ako Karlova Ves ne-
cítia otvorenosť ani vôľu magistrátu 
spoločne hľadať riešenia a vychádzať 
v ústrety potrebám obyvateľov. Mesto 
pripravuje obstaranie centrálneho par-
kovacieho systému na desiatky rokov 
netransparentným spôsobom. Magist-
rát nie je ochotný zverejniť tzv. audit 
ani podstúpiť kontrolu pripravovaných 
súťažných podkladov nezávislými od-

borníkmi. De facto sa presadzuje iba 
spoplatnenie parkovania a zaťaženie 
obyvateľov Bratislavy bez nevyhnut-
ných ďalších opatrení. Občania budú 
platiť dvakrát. Raz zo svojho vrecka 
a druhý raz zo svojich daní cez rozpo-
čet mesta a mestských častí. S takými-
to postupmi mesta nemôžem súhlasiť.“
Schválenie štatútu by dalo vedeniu 
mesta mandát na spustenie verejného 
obstarávania na dodávateľa parkova-
cieho systému v Bratislave. Viacerým 
poslancom sa však nepáči, že magist-
rát nezverejnil celý Audit fungovania 
parkovacej politiky, na základe ktorej 
chce rozbehnúť verejné obstaráva-
nie. „Poslanci žiadali primátora, aby 

podmienky zadania verejného obsta-
rávania nechal posúdiť nezávislému 
odbornému združeniu Slovensko.
Digital. To však od primátora na po-
súdenie zatiaľ žiadny materiál nedo-
stalo,“ vyjadril sa ku kauze aj posla-
nec národnej rady Juraj Droba. „Táto 
téma je dôležitá. Každého sa dotkne 
aj finančne, pretože v rámci toho sys-
tému zavedie mesto nový poplatok.“
Naopak, starosta Petržalky Vladimír 
Bajan je z neschválenia zmeny štatútu 
rozčarovaný. „Pozmeňovacie návrhy, 
ktoré som predložil, boli výsledkom 
vyjednávania a následnej dohody tak 
medzi starostami v rámci regionálneho 
združenia bratislavských starostov, ako 

aj s primátorom, čo nebolo vôbec jed-
noduché,“ hovorí. Prvý z nich bol vý-
sledkom dohody starostov o solidarite 
mestských častí, druhý odrážal dohodu 
s primátorom, ktorá sa rodila len veľ-
mi ťažko a spočívala v tom, že výnosy 
zo sankcií z parkovacej politiky ostanú 
v systéme výlučne pre potreby kontro-
ly parkovania mestskou políciou. Tretí 
návrh smeroval k vytvoreniu akéhosi 
dopravného útvaru mestskej polície. 
Napokon išlo aj o to, aby starostovia 
mohli priamo s veliteľmi svojich sta-
níc mestskej polície spolupracovať pri 
výkone kontroly parkovania.
Faktom však je, že poslanci vyhoveli 
protestu prokurátora týkajúce sa jeho 
výhrad v už schválenom VZN o par-
kovaní, takže sa v septembri bude 
schvaľovať nové a ako poznamenal 
jeden z poslancov, VZN a štatút sú 
navzájom späté, takže ani schválenie 
štatútu by veci cez leto neurýchlilo.
Starosta Petržalky teraz žiada primátora, 
aby na septembrové zastupiteľstvo opä-
tovne predložil zmenu štatútu s už zapra-
covanými zmenami, ktoré boli výsled-
kom spomínaných dohôd, a to zároveň 
s novým VZN o parkovaní. (brn, in)
 Foto: Matúš Husár

Riešenie parkovania sa odsunulo na september
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Je človekom, ktorý chce spájať nie-
len  pravicových  voličov,  ale  všet-
kých  ľudí,  ktorým  záleží  na  roz-
voji  a  prosperite  Bratislavského 
samosprávneho kraja. Poslanec NR 
SR za SaS Juraj Droba sa bude na 
jeseň  vo  voľbách  uchádzať  o  post 
župana. Ako vidí svoje šance? 
Čo vás motivovalo k tomu, že ste sa 
rozhodli kandidovať na post pred-
sedu BSK?
Som rodený Bratislavčan. Vyrastal 
som v Ružinove na Pošni – klasickom 
panelákovom sídlisku, odkiaľ som sa 
presťahoval do Starého Mesta. Mama 
pochádza z Ivanky pri Dunaji, kde 
som v detstve strávil každé prázdniny. 
K mestu aj k jeho okoliu tak mám veľmi 
silný vzťah, dokonca som už ako 18-roč-
ný robil turistického sprievodcu pre za-
hraničných návštevníkov Bratislavy. 
Hnevá ma, že hoci sme jeden z naj-
bohatších regiónov Európskej únie, 
v bežnom živote to necítiť. Bratislav-
skému kraju chýba moderná vízia, 
chýba odvaha realizovať veľké pro-
jekty. A to by som chcel zmeniť.
Mám bohaté manažérske skúsenosti 
v súkromnom sektore. Pracoval som 
vo vedení T-Mobile, rozbehol som 
prestížnu slovenskú značku Double 
Cross. Som jedným zo šiestich zakla-
dateľov strany Sloboda a Solidarita 
a už tretie volebné obdobie pracujem 
ako poslanec NR SR. 
Preto som presvedčený, že dokážem 
riadiť župu, a že ju dokážem riadiť 
lepšie, ako to bolo doteraz. Určite 
máme na viac.

Kde vidíte najväčšie rezervy doterajšie-
ho riadenia bratislavskej župy?
Výkon a výsledky kraja sú podprie-
merné. Obyvatelia nemajú pocit, že 
župa má zmysel. Nikto sa ich nesnaží 
vtiahnuť do diania, ani ich motivovať, 
aby sa spolupodieľali na jej rozvoji. 
Osem rokov pôsobenia súčasného 
župana je podľa mňa premárnenou prí-

ležitosťou pre Bratislavu. Pavla Freša 
vnímam ako opotrebovaného politika, 
ktorý už župe nemá čo odovzdať. Tá 
potrebuje nové nápady, potrebuje zní-
žiť prezamestnanosť úradníkov, lepšie 
a transparentnejšie obstarávanie. Nulo-
vou toleranciou ku korupcii by sa dalo 
ušetriť 15 až 20 percent peňazí a mohli 
by sme ich použiť na ďalšie projekty. 
Takisto je problém, že sídlo BSK sa 
stalo odkladiskom pre bývalých čle-
nov skrachovanej SDKÚ.

Čo ste si stanovili ako priority volebnej 
kampane – aké témy chcete na verej-
nosti prezentovať?
Chcem, aby župa pod mojím vedením 
prestala skrývať pred verejnosťou 
čo robí a na čo míňa peniaze, aby sa 
prestala urážať za kritiku (a reagovala 
na ňu), vyvodzovala zodpovednosť za 
chyby a opustila papalášske maniere.
Najväčším problémom župy je, sa-
mozrejme, doprava. Prioritou je do-
končenie obchvatu D4/R7, ale ani to 
nebude definitívne riešenie. 
Podľa mňa je jedinou možnosťou 
výrazne podporovať dopravu, kto-
rá nevytvára zápchy, teda električky 
a vlaky. 
Koľajová doprava je dobrá aj pre 
šoférov, lebo zníži počet áut na ces-
tách. Na viacerých miestach by sme 
mohli zdvojiť koľajiská, aby vlaky 
nemuseli fungovať iba kyvadlovo. 
A nesmieme zabúdať na motocykle 
a bicykle. Každý bicykel znamená na 
ceste o jedno auto menej a jedno uše-
trené parkovacie miesto.
Na osobnú prepravu by sa mohol vyu-
žívať aj Dunaj – napríklad smerom na 
Šamorín a späť. Nezdá sa mi vôbec ne-
reálne, že by človek zo Šamorína mohol 
nastúpiť na loď, ktorá by ho o 10 až 15 
minút doviezla až do osobného prístavu 
v centre Bratislavy. Určite je to lepšia 
alternatíva, než sa trmácať v zápche. 

Beriete do úvahy aj pripomienky alebo 
návrhy samotných obyvateľov BSK, čo 
by chceli alebo potrebovali v bratislav-
skej župe akútne riešiť?
Veľa sa stretávam s ľuďmi z celého 
kraja, ale aj s miestnymi poslancami, 
primátormi miest a starostami obcí. 
Tí, samozrejme, veľmi dobre vedia, 
čo v ktorej mestskej časti, obci a re-
gióne najviac potrebujú. Budem ich 
ďalej veľmi pozorne počúvať. 

Väčšinou sú to praktické záležitosti, 
ako napríklad vybudovanie kruhového 
objazdu v Miloslavove, diaľničnej kri-
žovatky v Malackách alebo Triblavine 
či likvidácia skládky vo Vrakuni alebo 
zvýšenie kapacity škôlok v Petržalke. 
Z oblasti Pezinka zase zaznela požiadav-
ka na väčšiu ochranu viníc, o ktoré preja-
vujú čoraz väčší záujem rôzni develope-
ri. Ide totiž o lukratívne pozemky, ale pre 
mňa majú vinice hodnotu niekoľkých 
storočí a nedajú sa vyčísliť len peniazmi.

Koho považujete za najväčšieho favo-
rita župných volieb – bude podľa vás 
na poste župana personálna zmena?
Medzi tými, ktorí doteraz ohlásili 
kandidatúru, vidím niekoľko kvalit-
ných kandidátov, ktorí majú za sebou 
aj solídne výsledky. Ale sú tu aj kan-
didáti, ktorí svoju šancu v komunále 
už dostali a z obavy, aby nič nepoka-
zili, radšej nepohli ani prstom. 
Ja sa budem snažiť presvedčiť obyva-
teľov Bratislavy aj okresov Pezinok, 
Senec a Malacky, že som pre nich tou 
najlepšou voľbou.

Ako chcete voličov presvedčiť, že ste 
práve vy najvhodnejším kandidátom 
na post župana?
Ponúkam dlhoročné manažérske skú-
senosti, absolútnu transparentnosť 
a 100-percentný výkon v prospech 
občanov kraja. 
Budem kandidátom spojenej pravico-
vej koalície, kým ostatní sú buď ne-
závislí kandidáti, alebo sa tak aspoň 
budú tváriť. Okrem SaS ma podpo-
rujú aj strany OĽaNO, NOVA, OKS, 
SMK či Zmena zdola Jána Budaja, 
a možno k nim ešte ďalšie pribudnú. 
Dúfam, že ma podporia aj silní komu-
nálni hráči a viaceré občianske združe-
nia, ktoré sa venujú regionálnej politi-
ke a sú mi blízke. Ale hlavne chcem 
byť najlepším kandidátom pre ľudí.  

Boli by ste ochotný aj niečoho vzdať sa 
v prípade, že by ste sa stali županom?
Dávam prostredníctvom Bratislav-
ských novín verejný prísľub, že v prí-
pade zvolenia za župana sa vzdám 
mandátu poslanca NR SR. Je mi jasné, 
že práca župana je na plný úväzok. Sú 
to povinnosti sedem dní v týždni a ne-
viem si predstaviť, ako by som popri 
tejto práci vykonával naplno a poctivo 
aj funkciu poslanca v parlamente. 

Bratislavský kraj nie je len Bratislava. 
Myslíte si, že rozumiete aj tzv. dedin-
skému voličovi – v čom je podľa vás 
iný ako ten mestský? 
Ako som už spomínal, mama po-
chádza z Ivanky pri Dunaji a veľkú 
časť detstva som tak trávil práve 
na dedine. Pravidelne sa stretávam 
s ľuďmi z obcí v okolí a často tam aj 
trávim svoj voľný čas. 
So synom chodievame na hríby do le-
sov pri Malackách, plávať na Slnečné 
jazerá v Senci alebo sa prechádzame 
v krásnych lesoch okolo Modry či 
v Malých Karpatoch. A na jeseň s ka-
marátmi navštevujeme vinobrania 
v Pezinku či Modre.
Vidím, ako sa v ostatných rokoch 
zmenili obce, ktoré sú najbližšie 
k hlavnému mestu. Prisťahovalo 
sa tam veľa ľudí, Bratislavčanov aj 
z ďalších oblastí celého Slovenska. 
Pomaly strácajú punc tradičnej dedi-
ny a výrazne sa menia aj ich potreby 
a problémy. 
Ale stále sú aj v našom kraji miesta, 
kde na vás ešte stále dýchne pravý 
vidiek. Skrátka, naozaj bývam dosť 
často v teréne a verím, že ľudia za 
tie roky už hádam o mne vedia, že 
v politike nie som preto, aby som si 
nakradol. 

Aká je vaša vízia pre budúcnosť Brati-
slavského kraja?
Som za to, aby bol Bratislavský kraj 
moderným regiónom v rámci EÚ, 
s vysokou životnou úrovňou aj kva-
litou života, dostupnou dopravou, 
priateľskými inštitúciami, čistým 
vzduchom, vodou aj krásnou prírodou 
okolo. 
Chcem, aby BSK ostal tolerantný 
voči príslušníkom iných národov, 
veď na území Bratislavy a jej oko-
lia stáročia priateľsky spolunaží-
vajú rôzne národnosti. Slováci, 
Nemci, Maďari, Židia, Chorváti či 
Česi, na konci minulého storočia 
sa začala rozrastať aj vietnamská 
komunita. 
Náš kraj môže byť pre každého dob-
rým domovom a ako župan sa budem 
správať priateľsky a úctivo voči všet-
kým bez rozdielu, rovnako k starou-
sadlíkom ako aj k tým, ktorí sem pri-
šli za štúdiom či hľadať prácu a lepší 
život.
  ROMAN SLUŠNÝ

Juraj Droba: Ak sa stanem županom, 
vzdám sa poslaneckého mandátu



STARÉ MESTO
Na  webovej  stránke  odka-
zprestarostu.sk  si  môžete 
podávať  žiadosti  o  opra-
vu  dlažby  na  Mikulášskej 
ulici  od  apríla  2015.  Hoci 
aj bola minulý  rok  zrekon-
štruovaná,  pôvodné  malé 
kocky  sa  uvoľňovali  najmä 
po prejazde áut. Staré Mes-
to v týchto dňoch nahrádza 
drobnú dlažbu väčšími ma-
čacími hlavami v slepej časti 
Mikulášskej  ulice  v  mests-
kej pamiatkovej rezervácii. 
Časť Mikulášskej ulice bola 
pravidelne rozbitá, hlavne 
kvôli otáčaniu áut na priľahlé 

parkovisko. Hoci bola snaha 
ju opraviť, kocky dlho upev-
nené nevydržali. Uvoľnené 
komplikovali prejazd áut. 
Dvor na Mikulášskej, kde sú 
parkovacie miesta, dostáva 
v týchto dňoch novú podobu.
Uzávera pre motorové vozi-
dlá preto trvá celý mesiac až 
do 23. júla. „Recyklujeme 
kamennú dlažbu a vraciame 
ju do Starého Mesta,“ infor-
moval na svojom Facebooku 
starosta Radoslav Števčík. 
Mnohí ľudia súhlasia, do 
centra podľa nich patrí skôr 
ako zámková dlažba. (brn)
 Foto: FB Radoslav Števčík

STARÉ MESTO
Na  zrevitalizovanom kúpa-
lisku Mičurin na Búdkovej 
ceste budú počet návštevní-
kov regulovať.
Hoci bude bazén počas celého 
leta pre verejnosť prístupný 
bezplatne, kúpalisko nebude 
praskať vo švíkoch. Lístky 
totiž návštevníkom vydávať 
budú a dnu vpustia maximál-
ne 150 ľudí.  Náklady, ktoré 
vychádzajú na zhruba 5-tisíc 
eur, zaplatí rezort školstva, 
ktorý má objekt Ekoiuventy 
v správe.
Cesta k rekonštrukcii útul-
ného areálu nebola jedno-
duchá. V lete 2015 ako aj 
vlani bol už bazén bez vody 
a opustená zostala aj budova 
Ekoinuventy, ktorá sa na-
chádza o kúsok vyššie. Ne-
využívaný objekt mal byť 
predaný súkromným inves-
torom, voči čomu však in-
tenzívne protestovali miestni 
obyvatelia aj občianski akti-
visti, a tak napokon zostal vo 
vlastníctve štátu. 

OZ Mičurín, ktorý sa o zá-
chranu areálu zaslúžil, dnes 
vyzýva poslancov a starostu 
Starého Mesta, aby urýchle-
ne iniciovali stavebnú uzá-
veru na celý areál a všetky 
pozemky bývalej Ekoiuven-
ty. „Vďaka našim návrhom 
z roku 2013 tu už dnes stojí 
národná kultúrna pamiatka. 
Ďalším cieľom OZ Mičurín 
je,  aby sme zabránili na tom-
to unikátnom kopci, ktorý je 
určený v územnom pláne 
na šport a rekreáciu, ďal-
šej výstavbe tzv. „hotelov“, 
prípadne „senior domov“, 
ktoré by sa pred dokonče-
ním mohli nakoniec zmeniť 

napríklad na apartmánové 
domy,“  uviedol predseda 
Občianskeho združenia Mi-
čurín Marcel Šimončič. Ot-
vorenie kúpaliska vítajú, 
zároveň ich však mrzí, že 
ich združenie, ktoré sa naj-
viac pričinilo o to, že areál 
je dnes národnou kultúrnou 
pamiatkou, bolo zo všetkých 
procesov následne vytlačené. 
„Hoci sme areál posledné 
roky pred zatvorením v roku 
2015 úspešne prevádzkovali 
a za jeho záchranu bojovali 
sedem rokov,“ uviedol Mar-
cel Šimončič. 
 (ars, brn)

Foto: Matúš Husár

Kúpanie na kúpalisku Mičurin je bezplatné Vyriešia to väčšie kocky
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Čistota a poriadok v Starom Mes-
te  -  najčastejší  podnet  od  Vás, 
Staromešťanov,  nekonečná  téma 
na  blogoch,  sociálnych  sieťach, 
portáloch.  A  v  rámci  toho  jedna 
konkrétna  oblasť  -  preplnené  od-
padkové  koše,  nevysypané  smetné 
koše,  pohodené  odpadky  v  oko-
lí  smetných  košov.  Je  toto  vôbec 
možné  v  historickom  centre  hlav-
ného mesta, ktoré by malo byť vý-
kladnou skriňou mesta, ale aj celej 
krajiny?

Chápem, že časť odpadkových košov 
patrí pod správu magistrátu, časť pod 
správu Starého Mesta. Každá inštitú-
cia má vlastné nádoby, o ktoré sa 
stará a zodpovedá za odvoz odpadu. 
Nerozumiem však tomu, prečo  už 
roky  nie  je  zosúladený  harmono-
gram odvozov. Prečo nie je možné 
smetné koše vynášať častejšie, keď 
je evidentné, že súčasná frekvencia 
nestačí? Neutíchajúce prosby a pod-
nety občanov, a to nielen Staromeš-
ťanov, ale aj ostatných obyvateľov 
Bratislavy, ktorí sa pohybujú v cen-
tre mesta, sú hádam dosť silným ar-
gumentom na to, aby sa tento dlhotr-
vajúci problém raz a navždy vyriešil.
Podľa vašich reakcií je najinkrimino-
vanejším časom víkend, kedy sa po 
piatkovej a sobotnej noci smetiaky 
extrémne rýchlo zaplnia. Áno, je to 
logické, mladí ľudia zo všetkých kút-
ov Bratislavy sa idú zabávať práve do 
centra mesta. Po nich často zostáva 
ráno doslova spúšť okolo kontajne-
rov, ale aj v uliciach mesta, všade 

samé odpadky, fľaše, povaľujúce sa 
obaly z rýchleho občerstvenia. Ná-
vštevníci nášho hlavného mesta a za-
hraniční turisti sa na toto musia pri 
svojich víkendových prehliadkach 
pozerať. Čo si asi tak myslia? Na jed-
nej strane sa teším, že turistov v Bra-
tislave každý rok pribúda, na druhej 
strane – bol by som rád, keby mali 
z nášho mesta len tie najlepšie dojmy 
a pocity. 
Pritom riešenie tohto problému podľa 
mňa nie je až také zložité, len ho tre-
ba zrealizovať a následne striktne do-
držiavať: a) zvýšenie počtu smetných 
nádob celoplošne, no najmä v najfre-
kventovanejších miestach historic-

kého centra, b) obstaranie väčších 
a praktickejších nádob, c) zvýšenie 
frekvencie čistenia košov, a to najmä 
počas víkendov, d) zosúladenie har-
monogramov odvozu smetí magist-
rátu a mestskej časti. Svoje podnety 
k tejto problematike budem komuni-
kovať s príslušnými inštitúciami, aby 
došlo k náprave čo najskôr. Aby bolo 
naše mesto krajšie a čistejšie a my 
sme mohli byť na Bratislavu právom 
hrdí. 

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú 

časť Staré Mesto
martin@borgula.sk, 0905 803 527

Nekonečný príbeh  preplnené smetné koše 
v Starom Meste. Nájdeme riešenie raz a navždy?



KONTAJNEROVÁ AKCIA

ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO
Milí Staromešťania, opäť máte možnosť upratať si vo svojom okolí, a prispieť tak k väčšej čistote 
v našej mestskej časti! Veľkorozmerný kontajner na odpad sa bude počas leta postupne presúvať 

v rámci celého Starého Mesta. Presný harmonogram a rozpis ulíc nájdete na www.borgula.sk

Martin Borguľa
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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

VYHRAJTE RODINNÚ VSTUPENKU
DO FAMILYPARKU

od 12. júla na www.bratislavskenoviny.sk

BRATISLAVA
Z  trinástich  hodnotených 
studničiek  v  bratislavskom 
lesoparku  je  v  tomto  roku 
pitná  len  jedna,  a  to  Stud-
nička II.Lom. 
Potvrdila to analýza vzoriek 
vody, ktorú vykonala v apríli 
vo svojom laboratóriu Brati-
slavská vodárenská spoloč-
nosť, a.s.(BVS) v spolupráci 
s mestskými lesmi v Brati-
slave. Ak vodári vyhodnotili, 
že studnička je pitná, môžete 
si byť istý, že pijete skutoč-
ne výbornú vodu. Studnička 
II.Lom má napokon výbor-
nú pitnú vodu už celé roky. 
Prečo sú však ostatné ne-
pitné? Na Slovensku máme 
na pitnú vodu veľmi prísne 
normy, stačí, ak nevyhovu-
je jediný z vyše dvadsiatich 
ukazovateľov, čo sa merajú, 
a už voda je vyhodnotená ako 
nepitná. Tak je to aj s často 
navštevovanou studničkou 

II. rybník. Oficiálne je ne-
pitná, ale ľudia z nej bežne 
pijú a tvrdia, že im žiadne 
črevné potiaže nespôsobu-
je. A reagujú potom tak, že 
mestským lesom zmizne in-
formačná tabuľa: Nepitná. 
Akoby tým zmenili jej stav. 
Návštevníkom však slúži ku 
cti, že prestrešenia, ktoré pra-
covníci mestských lesov nad 
studničkami rekonštruovali, 
nikto neničí a komfort, ktorý 
poskytujú, si teda doprajeme 
navzájom.  (in)
 Foto: www.ba-lesy.sk

Pijete zo studničiek?

NOVÉ MESTO
Zdevastovaný  podchod  na 
Trnavskom  mýte  aj  grafi-
ti  na  stenách  našli  minulý 
pondelok  svoje  opodstat-
nenie.  Vďaka  projektu 
Spots  tento  spustnutý prie-
stor, zrejme naposledy, ožil. 
V  blízkosti  toaliet,  pretože 
tie  hrali  hlavnú  úlohu,  sa 
stretli nadšenci punku. 
Projekt Spots sa zameriava 
na prezentáciu umenia na 
netradičných, zabudnutých 
alebo neprístupných mies-
tach v Bratislave. Tentoraz 
si vybrali už roky nefunkčné 
toalety v prvom bratislav-
skom podchode. A tak mali 
obyvatelia hlavného mesta 
jedinečnú a zrejme poslednú 
príležitosť vidieť na vlastné 
oči, aké veľkorysé priestory 
mal podchod na Trnavskom 
mýte vyčlenené pre verejné 
záchody. 
Ako sa im vôbec podarilo 
„obsadiť“ na jediný večer 
tento zabudnutý priestor? 
„Povolil nám to nový ná-
jomca, spoločnosť Immocap 
Group. Oslovili sme ich a oni 
reagovali, že sa im náš ná-
pad páči a toalety nám dajú 
k dispozícii,“ hovorí event 
manažér Spots Stano Kočan. 
To bol však len záver takmer 
trojročného projektu, na kto-
rého začiatku stála predstava 

punkovej vernisáže na toa-
letách, ktoré natrú načierno. 
„Dlho sme hľadali. Oslovili 
viacero strán. Napríklad mes-
to k nám bolo veľmi ústreto-
vé. Ponúklo nám okrem iného 
toalety na Šafku, ale ony sú 
funkčné a podmienkou bolo, 
že ich musíme dať po akcii do 
pôvodného stavu.“ Našťastie 
sa ozval nájomca podchodu 
na Trnavskom mýte a s ním 
sa objavila aj istá symbolika. 
Je rovnako starý ako punko-
vá subkultúra, ktorá sa rodila 
v 70-tych rokoch v Anglicku. 
Organizátorom bolo hneď 
jasné, že tu môže vystavovať 
jedine akademický maliar 
s dušou pankáča Ján Hrčka. 
„Keď som si bol prvý raz po-
zrieť priestory toaliet, dosta-
lo ma to. Je to taká tajomná 
komnata. Netušil som, čo sa 
v nej skrýva,“ hovorí umelec, 
ktorý priestory zvýznamnil 
svojimi inštaláciami. 
Toalety boli roky nefunkčné 
a Stano Kočan spomína, že 
priestory boli v niektorých 
častiach zapratané až po strop 
vecami, ktoré „sa možno ešte 
niekedy zídu“. Organizáto-
rom trvalo dva týždne, než 
ich vynosili, priestor upravili 
a dali do rúk Janovi Hrčkovi. 
Keby ste videli jeho čierne 
kachličky v miestnosti, ktorá 
evokovala chrám hudby, ne-

verili by ste, že sú vytvorené 
z podpivníkov. Aj trainspo-
ttingové nohy trčiace zo zá-
chodovej misy boli ako živé. 
„Pripravil som ich špeciálne 
pre tento priestor, inde ich už 
človek neuvidí,“ hovorí Jano 
Hrčka. 
Projekt Spots hľadá pre svo-
je akcie priestory, ktoré sú 
niečím špecifické, majú auru 
a sú svojím spôsobom sexi. 
Nech vám to v prípade toa-
liet znie akokoľvek podivne. 
Faktom je, že väčšina pries-
torov, ktorým povedia áno, 
nevyzerá na začiatku vábne. 
Z tunela metra na konci Petr-
žalky, kde predstavili podze-
mie hudby, hiphopovú kapelu 
H16, vyniesli 60 kubíkov od-
padu. A to prvých sto metrov 
tunela bolo vo vode! „Vytvo-
rili sme popod ňu most. Bolo 
to krásne. Predstavte si, že 
prechádzate ponad vodu, kto-
rá je komplet čierna, nasvieti-
li sme ju a to čerenie vody sa 
odrážalo na strope,“ spomína 
Stano Kočan. 
Projekt Spots začal veľkolepo 
v kúpeľoch Grössling. Boli 
poslední, ktorí tu niečo zor-
ganizovali pre ľudí. Po dvoch 
rokoch majú za sebou dva-
násť akcií. Spot mali v bun-
kri, ktorý mal dve podzemné 
podlažia, pričom zo spodného 
museli odčerpať vodu. Vzda-

li hold Gumeným chlapcom, 
prvým breakdancerom v ce-
lom komunistickom bloku, 
ktorí začali brejkovať v pod-
chode na Trnavskom mýte. 
Dostali sa aj do ruiny nemoc-
nice na Zochovej. A v pivnič-
ných priestoroch račianskeho 
Nemeckého kultúrneho domu 
postavili pre snowboardistov 
lešenársku rampu s desiatimi 
kubíkmi umelého snehu, do-
tiahli tam kapely a urobili ver-
nisáž slovenskej snowboar-
dovej fotografie, aj výstavu 
prvých snowboardov, ktoré 
boli vyrobené na Slovensku. 
Málokto z Bratislavčanov 
tuší, aký je priestor pod touto 
budovou obrovský... 
A čo Spots pripravujú na sep-
tember? Nechcú prezradiť. 
Vraj sa máme nechať prekva-
piť. (in)

Foto: Spots

Labutia pieseň podchodu na 
Trnavskom bola v punkovom štýle

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

KARLOVA VES
Školský rok  je za nami, no 
neskončil  sa  iba  pre  bežné 
deti.  Majú  ho  za  sebou  aj 
tie výnimočné a boli by  ste 
prekvapení,  majú  to  neraz 
ťažšie, ako by ste čakali.
Niektorí rodičia riešia pro-
blém, ktorý by sme im na prvý 
pohľad závideli. Bežná škola 
je pre ich ratolesti príliš ľahká, 
nudia sa v nej. Pre tieto deti sa 
stáva východiskom Súkromná 
základná škola pre žiakov s in-
telektovým nadaním CENA-
DA na bratislavských Dlhých 
dieloch, ktorú sme v deň roz-
dávania vysvedčení navštívili. 
Ak by ste čakali, že odtiaľto 
všetci odchádzajú so samými 
jednotkami, je to inak. Mať 
výnimočné nadanie prináša so 
sebou neraz i problémy. 
„Máme tu deti intelektovo 
nadané. Laická verejnosť má 
predstavu, že nadané dieťa 
je také, ktorému ide všetko 
rýchlo, má samé jednotky, 
rado sa učí. Nie je to celkom 
tak, nie nadarmo sú to deti so 
špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami. Ako sa 

ľudovo hovorí, ak im príroda 
niekde pridala, tak niekde zas 
ubrala. Sprievodným znakom 
mnohých nadaných detí je 
asynchrónia, to znamená, že 
ich intelekt je popredu, ale 
sociálna, emocionálna, moto-
rická stránka za ním zaostáva. 
S tým súvisia riziká v ich vý-
vine,“ vysvetľuje Jana Juráš-
ková, riaditeľka školy.
Škola, ktorá na Dlhých die-
loch funguje už desať rokov, 
sa stáva riešením pre mnohých 
bezradných rodičov, ktorých 
dieťa bez úspechu menilo ško-
lu za školou. „Napríklad na 
matematike sa deti v bežnej 
škole učia pri úlohe urobiť zá-
pis. Pokiaľ však rovno z hlavy 

vedia výsledok, tak vám ten 
zápis jednoducho nenapíšu. 
Žiačik vám vysype výsledok, 
no keď chcete od neho postup, 
nevie ho vysvetliť, lebo uňho to 
prebehne tak rýchlo, že to ne-
dokáže analyzovať,“ približuje 
možné problémy týchto detí 
Martina Mátychová - riaditeľka 
neziskovky Centrum nadania, 
ktorá je zriaďovateľom školy.
Preto je dobré, ak je vyučova-
nie týchto žiakov iné ako na 
bežných školách. „Základný 
princíp vzdelávania intelek-
tovo nadaných je redukcia 
rutiny, teda precvičovania. 
S deťmi sa veľa diskutuje, po-
skytnú sa im základné infor-
mácie a pod vedením učiteľa 

na základe diskusie a úloh 
samy prichádzajú k novým 
poznatkom,“ vysvetľuje Juráš-
ková. Čo však túto školu robí 
jedinečnou v rámci celého 
Slovenska, je najmä fakt, že 
zhruba 30 z celkového počtu 
cca 240 (popri základnej ško-
le tu už funguje aj osemročné 
gymnázium a predškolské 
triedy) tvoria deti s dvojitou 
výnimočnosťou. To znamená, 
že nadpriemerná inteligencia 
nie je tým jediným, čím sa 
líšia od svojich rovesníkov. 
„Pri týchto deťoch je tá od-
lišnosť po emocionálnej či 
sociálnej stránke výraznejšia 
a väčšinou im diagnostikovali 
poruchu autistického spektra, 
najčastejšie tzv. Aspergerov 
syndróm.  Pravdepodobne 
sme jediná škola na Slovensku 
s takým počtom takto diagnos-
tikovaných detí, prichádzajú 
k nám od Stupavy po Senec,“ 
vysvetľuje Jurášková. 
Dôvodov, prečo je táto škola 
neobyčajná, je však viac. Na-
príklad učenie sa v nej neza-
meriava na výkon a výsledok 
v podobe známky, ale na ra-

dosť z poznávania. Učitelia sa 
snažia vytvoriť nekonkurenč-
né prostredie, školáci nie sú 
vystavení tlaku, kto zvládne 
úlohu najlepšie. Týmto deťom 
sa totiž stáva, že ak majú byť 
vystavené nejakému výkonu 
alebo overeniu vedomostí, 
zlyhávajú a napríklad pokrčia 
test alebo odmietnu úlohu.
Čo taktiež zakladateľky ško-
ly pokladajú za dôležité, je 
rešpektujúci princíp. „Učiteľ 
pri komunikácii rešpektuje 
potreby dieťaťa, berie ho ako 
rovnocenného partnera , nie 
podriadeného. Takisto však aj 
očakáva prirodzený rešpekt. 
Keď sem chce dať rodič dieťa, 
vždy skúmame, či sme rov-
nako filozoficky naladení. Ak 
niekto chce, aby bolo dieťa vý-
konovo ladené, súťaživé, tak 
také prostredie u nás nenájde. 
My sa snažíme, aby deti boli 
šťastné nielen pre to, že majú 
nejaký kognitívny výkon, ale 
aby fungovali v živote vyrov-
nane a neboli závislé od toho, 
čo si myslia o nich ostatní,“ 
uzatvára Mátychová. (ms)
 Foto: ms

Vedeli ste, že na Dlhých dieloch máme naozaj výnimočnú školu?
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VSTUP VOĽNÝ
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MEDZINÁRODNÉ JAZDECKÉ PRETEKY

52. MERCEDES-BENZ
Novopostavený moderný štvorhviezdičkový hotel Resort 
Relax v krásnom prostredí Lipenského jazera v Južných 
Čechách hľadá do svojho tímu zamestnancov na pozície

WELLNESS PRACOVNÍK, CHYŽNÁ 
– UPRATOVANIE, ČAŠNÍK/SERVÍRKA

PONÚKAME:
- Nadštandardné platové ohodnotenie
-	 Zázemie	stabilnej	spoločnosti
-	 Možnosť	ubytovania
-	 Prácu	v	krásnom	a	čistom	prostredí
-	 25	dní	dovolenky

Písomné	žiadosti	so	štrukturovaným	životopisom	posielajte	na:
e-mail: homolkova@edikt.cz, manhalova@edikt.cz

telefónne číslo: +420 387 006 638

10BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Archeologický  výskum 
v súvislosti s pripravovanou 
výstavbou  bratislavského 
obchvatu  D4/R7  priniesol 
v  úseku  budúcej  diaľnice 
D4  v  Podunajských  Bisku-
piciach objav jedného z na-
jrozsiahlejších  archeologic-
kých nálezísk na Slovensku. 
„Veľkosť a hodnota avarské-
ho náleziska z obdobia 8. sto-
ročia je najväčším archeolo-
gickým objavom z obdobia 

Avarského kaganátu, ktorý 
sa podaril za posledných 40 
rokov na Slovensku,“ skon-
štatoval vedúci výskumu Mi-
lan Horňák.
Počas päť mesiacov trvajúce-
ho prieskumu odkryli archeo-
lógovia viac ako 460 hrobov, 
ktoré skrývali cenné nálezy. 
Medzi najvzácnejšie nálezy 
patrí minca z obdobia vlá-
dy franského kráľa Karola 
Veľkého. „Nájdená minca 
je z rokov 771-793 a je eu-

rópskou raritou,“ informoval 
archeológ. Medzi najvýznam-
nejšie nálezy odkrytého po-
hrebiska patria taktiež bohaté 
jazdecké hroby s množstvom 
bronzových predmetov, kde 
mnohé z nich boli postriebre-
né. Po ukončení archeologic-
kých prác budú nálezy ulože-
né v Slovenskom národnom 
múzeu - Archeologickom 
múzeu. Ako exponáty výstavy 
by mali byť neskôr sprístupne-
né aj verejnosti. (tasr)

BRATISLAVA
Zábavná hudobná električ-
ka  bude  premávať  každú 
sobotu počas celého leta za-
darmo.
Odchody má zo zastávky 
SND (bývalá zastávka Je-
senského) každú sobotu 
o 17.00h, 18.00h, 19.00h 
a posledná jazda o 20.00h. 
S cestujúcimi bude premávať 
po okružnej trase Bratislavou, 
jazda trvá 35 až 40 minút. 
V historickom vozidle bude 

počas každej jazdy znieť re-
produkovaná hudba rôznych 
žánrov a vždy prvá a posledná 
sobota v júli, aj v auguste sa 
bude niesť v tónoch živej hud-
by. Už 29. júla vám od 19.00h 
do 21.00h budú hrať Funny 
Fellows. Cestujúcim budú 
robiť spoločnosť aj sprievod-
covia v historických unifor-
mách. Električku vypravuje 
Dopravný podnik v spoluprá-
ci s magistrátom. (av)
 Foto: Marek Velček

Užite si soboty 
v hudobnej električkeBRATISLAVA

Tretieho júla začalo mesto 
s opravou Mosta SNP, kto-
rá potrvá do konca prázd-
nin a pracovať sa bude aj 
počas víkendov a sviatkov. 
Oprava v hodnote 1,5 mili-
óna eur prebehne v dvoch 
etapách. V rámci prvej etapy 
sa opravuje vozovka na von-
kajších jazdných pruhoch 
obidvoch jazdných pásov. 
Druhá etapa je zameraná na 
opravu vozovky na vnútor-
ných jazdných pruhoch. 
Most teda zostane prejazdný 
v každom smere, jeden jazd-
ný pruh do Petržalky a je-
den jazdný pruh z Petržalky 

v smere do centra.
Hlavné mesto však pokraču-
je aj v oprave ciest. Začínalo 
sa opravou komunikácie Pri 
Mlyne vo Vajnoroch, ná-
sledne sa opravila Dopravná 
a Detvianska cesta v Rači, 
Panónska cesta v Petržal-
ke, Rožňavská v Ružinove 
a  Staré Grunty v Karlovej 
Vsi. Celkovo sa v tomto roku 
opraví 27 km ciest, 9 km 
chodníkov a 19 ník na zastáv-
kach MHD. Mesto na tieto 
opravy vyčlenilo 6 miliónov 
eur z vlastných finančných 
zdrojov. 
Najbližšie v ďalšej etape je 
naplánovaná oprava Nad-

jazdu Vajnory obojsmerne 
v úseku od svetelnej križo-
vatky po okružnú križovat-
ku. Nasledovať bude oprava 
Karloveskej ulice v mestskej 
časti Karlova Ves v úseku 
od priechodu pre chodcov 

pri CSS „Lackova“ smer ul. 
Na vrátkach v celej šírke ko-
munikácie. Medzi ďalšie vý-
znamné komunikácie, ktoré 
mesto opraví, patrí Smole-
nická (4 300 m2) v celom 
úseku obojsmerne, Tomáši-

kova a Lovinského v Starom 
Meste cez Gaštanovú až po 
Valašskú ulicu. Harmono-
gram opráv je naplánovaný 
do novembra 2017.  (ik)

Foto: Magistrát, 
Marek Velček

Leto v znamení opráv
BRATISLAVA
Od  3.  júla  sa môžu  seniori 
prihlasovať  na  Letnú  bra-
tislavskú  univerzitu  senio-
rov.
Záujemcovia o štúdium na 
letnej univerzite sa môžu 
prihlasovať do 28. júla osob-
ne na pracovisku „Služby ob-
čanom“ na prízemí v budove 
Magistrátu hl. mesta SR Bra-
tislava na Primaciálnom ná-
mestí, kde im bude odovzda-
ná záväzná prihláška, ktorú si 
priamo na mieste vyplnia a 

odovzdajú (prihlášky sa budú 
prijímať do naplnenia kapaci-
ty miestnosti). 
Celý projekt Letnej bratislav-
skej univerzity pre seniorov 
financuje hlavné mesto a 
prednášky sú bezplatné. 
Tohtoročná letná univerzita, 
na ktorej magistrát spolu-
pracuje s Univerzitou Ko-
menského, sa bude konať od  
1. – 10. augusta v Zrka-
dlovej sieni Primaciálneho 
paláca s obmedzenou ka-
pacitou miestnosti pre 160 

ľudí. Pre seniorov sú vždy  
v utorok a vo štvrtok od 
14.00 h do 15.30 h pripra-
vené 4 prednášky na rôzne 
zaujímavé témy s vybraný-
mi slovenskými odborníkmi. 
„Keďže tento rok si navyše 
pripomíname 300. výročie 
narodenia Márie Terézie, 
jedna zo štyroch prednášok 
bude venovaná práve tejto 
panovníčke, a síce baroko-
vej Bratislave za čias jej 
panovania,“ informoval pri-
mátor Ivo Nesrovnal.  (ik)

Unikátny objav poputuje do múzea

Seniorov pozývajú na univerzitu

Nový štýlový smart fortwo kabriolet electric 
drive (elektromotor 60 kW/82 k; 160 Nm, 
spotreba prúdu kombinovaná: 13,0 kWh/100 
km, maximálna rýchlosť 130 km/h, dojazd 
približne 155 km, priemer otáčania len 6,95 
metra) od júla dopĺňa a uzatvára paletu do-
dávaných elektromobilov smart fortwo kupé 
a smart forfour s ekologickým elektrickým 
pohonom (Li-ion akumulátor 17,6 kWh). 
Dostupný je aj v podobe mimoriadneho 
uvádzacieho modelu smart electric drive 
greenflash.

Kabriolet smart fortwo sa môže meniť (po st-
lačení tlačidla) zo zatvoreného dvojmiestneho vo-
zidla na automobil s veľkou skladacou posuvnou 
strechou či kabriolet s úplne otvorenou strechou. 
Flexibilné premeny vozidla zabezpečuje v danom 

segmente výnimočná skladacia strecha tritop a vy-
berateľné strešné nosníky. 

„Spomedzi našich troch elektrických modelov smart 
zažijete v kabriolete smart electric drive všetko to, 

čo naši zákazníci na elektromobilite zbožňujú, 
a to naozaj intenzívne“, vyzdvihuje riaditeľka 
značky smart Annette Winklerová a dodáva: 
„strecha sa otvorí za pár sekúnd, smart poti-
chu preletí cez mesto a vy zakúsite fantastické 
zrýchlenie doslova na vlastnej koži.“

Pri nových elektrických smartoch sa dá okrem 
iného prostredníctvom aplikácie smart con-
trol na diaľku pohodlne sledovať nabíjanie 
a ovládať množstvo ďalších funkcií, vrátane 
predklimatizácie. Dostupná k nim bude tiež 
mimoriadne výkonná trojfázová (22 kW) 
rýchlonabíjačka, ktorá umožní nabíjať za me-

nej ako 45 minút (0 – 80 %).

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

Mimoriadne modely smart: BRABUS edition #2 a crosstown



špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH VOĽNÝCH IZIEB

S expresnou autobusovou linkou na Istriu cez Rakúsko, Slovinsko
vás dovezieme až pred recepciu

TOP PONUKA SEZÓNY 2017: 
CHORVÁTSKO a SLOVINSKO

Dovolenka pre seniorov 55+ 1.9.-10.9. iba 399 € 
(ubytovanie, polpenzia, doprava, poistenie)

Záhradnícka ul. 83, 821 08 Bratislava tel. 02 55563860 www.intermedial.sk

BRATISLAVA
Dopravný  podnik  umiestnil 
36 nových elektronických in-
formačných tabúľ na 34-och 
zastávkach  v  širšom  centre 
mesta a na Patrónke. 
Osadené boli do konca júna, 
v priebehu prázdnin budú na-
stavené do prevádzky. Infor-
mačné tabule budú obojstranné 

štvorriadkové a šesťriadkové. 
„Cestujúci budú informovaní 
o odchodoch liniek MHD zo 
zastávok on-line. Výhodou 
je, že  dispečing môže priamo 
na informačné tabule posielať 
správy o mimoriadnych uda-
lostiach. Informačné tabule 
ukazujú cestujúcej verejnosti 
nie plánované, ale reálne od-

chody liniek MHD,“ povedal 
predseda predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ DPB, a.s. Mi-
lan Urban. V súčasnej dobe je 
už v Bratislave osadených 31 
elektronických informačných 
tabúľ. DPB, a.s. sa aj ďalej 
uchádza o získanie prostried-
kov z fondov EÚ na obstaranie 
viac ako 100 ďalších.  (av)

Tabule ukazujú reálne odchody
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Streda – 12.7.2017

RONA - 125 ROKOV SKLA
Historické múzeum SNM
Historické múzeum a Rona 
a.s. pripravili pre návštevní-
kov Bratislavského hradu ex-
kluzívnu výstavu historického 
a súčasného skla, ktorou roz-
širujú ponuku obrazárne na 
2.poschodí hradu. Ambíciou 
výstavného projektu Rona - 
125 rokov skla je predstaviť 
vývoj dizajnu sklárne v Led-
nických Rovniach od jej zalo-
ženia po súčasnosť. 

Štvrtok – 13.7.2017 

BULP & FALLGRAPP
Magio pláž, 19:30
Na jednej scéne sa stretne ka-
pela Bulp, založená Samom 
Štefancom. V ankete Radio_
Head Awards 2015 získal 
ocenenie Objav roka. Projekt 
Fallgrapp na čele s lídrom 
Jurajom Líškom. Jeho hudba 
je založená na miešaní zau-
jímavých, ale rôznorodých 
elementov a využívaní slo-
venských motívov.

Piatok – 14.7.2017

FRANCÚZSKY DEŇ 2017 
- VÝROČIE DOBYTIA 
BASTILY!
Hlavné námestie, 14:00 – 22:00
Oslava francúzskeho štátne-

ho sviatku 
v Bra-
tislave. 
Ponúkne 
pestrý 
kultúrny 
program, 
trh francúz-

skych výrobkov a pochutín 
a k dispozícii bude aj priestor 
špeciálne venovaný deťom. 
Súčasťou je aj Deň otvore-
ných dverí na Francúzskom 
inštitúte. 

Sobota – 15.7.2017

RÍBEZĽOVÝ DEVÍN
Hrad Devín, 10:00
Druhý ročník kulinárske-
ho podujatia v atraktívnej 
historickej Mestskej časti 
Bratislava - Devín. Propa-
guje tému pestovania ríbezlí 
a tradíciu výroby kvalitného 
ríbezľového vína v Devíne. 
Súčasťou akcie bude aj kul-
túrny a sprievodný program 
ako burza, pojazdná kavia-
reň, sokoliari a ďalšie. 

Nedeľa – 16.7.2017

SIESTA V GALÉRII: 
NECH ŠIJE! MÓDA NA 
SLOVENSKU 1945 – 1989
Slovenská národná galéria 
Bratislava, 16:00
Nedeľný výklad oboznámi 
s vybranými okolnosťami 
vzniku, tvorby a prezentácie 
módy v období socializmu. 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Je  skutočne  najkrajším 
palácom  Bratislavy.  V  mi-
nulosti  bol  zimným  sídlom 
arcibiskupov.  Primaci-
álny  palác  skrýva  v  sebe 
množstvo  zaujímavostí, 
o ktorých ste možno ani ne-
tušili.
Túto nádhernú budovu zhoto-
venú v klasicistickom slohu 
dal v rokoch 1777 -1781 po-
staviť uhorský prímas, arci-
biskup kardinál Jozef Bátthy-
ányi podľa projektu staviteľa 
Hefeleho. Určite ste si všimli, 
že na samom vrchole je erb 
staviteľa, ktorý je pred ne-
priaznivým počasím chráne-
ný obrovským kardinálskym 
klobúkom. Zaujímavosťou 
je, že klobúk je zo železa 
a stále zostáva najmohutnej-
ším v Bratislave s priemerom  
180 centimetrov. 
Unikátny je aj interiér paláca, 
v ktorom dnes sídli primátor 
Bratislavy. Reprezentačné 

sály sa nachádzajú na prvom 
poschodí. Rozhodne k nim 
patrí aj Zrkadlová sieň, ktorá 
je dnes využívaná na rôzne 
koncerty či svadby, no v mi-
nulosti bol v jej priestoroch, 
konkrétne 26.decembra 1805, 
podpísaný Bratislavský mier 
medzi Rakúskom a Francúz-
skom. Za Francúzov doku-
ment podpísal minister zahra-
ničných vecí Tayllerand a za 
Rakúšanov knieža Lichten-
stein. 
No najväčší poklad má Pri-
maciálny palác určite v tapi-
sériách. Ich príbeh je tajupl-
ný. Na začiatku 20. storočia 
potrebovalo mesto rozšíriť 
priestory Starej radnice. Ar-
cibiskupstvo ponúklo mes-
tu práve Primaciálny palác. 
Bola to schátraná budova, za 
ktorú mesto v roku 1903 za-

platilo neuveriteľných 320-ti-
síc strieborných uhorských 
korún. A, navyše, bolo po-
trebné ďalšie obrovské penia-
ze do investície vložiť, aby 
budova mohla slúžiť mestu. 
Obyvatelia Bratislavy sa 
v tom čase veľmi búrili, aké 
nekresťanské peniaze si arci-
biskupstvo vypýtalo. No na-
koniec sa ukázalo, že zase tak 
nevýhodná kúpa to nebola. 
Keď majstri pri rekon-
štrukčných prácach strhávali 
v predsieni Zrkadlovej sály 
staré tapety, objavili dávno 
nepoužívaný starý komín. 
Práve tam našli starostlivo 
uchovaných šesť prekrásnych 
tapisérií. Historici umenia 
tvrdia, že ich vyhotovili 
v anglickej tkáčskej dielni 
v Mortlake podľa výtvarných 
kartónov maliara Francisa 
Cleyna.
 Je to naozaj unikátna séria 
obrazov, ktoré znázorňujú 
príbeh tajnej lásky z gréckej 
mytológie. Mládenec Lean-
der sa zaľúbil do krásnej Af-
roditinej kňažky Héro, ktorá 
pod sľubom nepoškvrneného 
doživotného panenstva udr-
žiavala večný oheň v chrá-
me mesta Sésta. Nakoniec 
Héro neodolala a podľahla 
láske Leandra. Stretávali sa 
po nociach v chráme. Lean-
der musel po každý raz dva-
krát preplávať prieliv. Večer 
tam, ráno späť. Aby v tme 
v mori nezablúdil, jeho milá 

mu nechávala v okne chrá-
movej veži zapálenú lampu. 
Keď skončilo leto a zozimilo 
sa, Leander aj napriek tomu 
riskoval zdravie a plával za 
svojou láskou. No rozbúrené 
more a silný nárazový vietor 
lampu zhasli a on v tme na 
mori stratil orientáciu. Na-
koniec sa utopil. Ráno jeho 
zúbožené telo vymrštili vlny 
na skaly, kde stál Afroditin 
chrám. Keď jeho telo uvidela 
Héro, skočila do rozbúrených 
vĺn. 
Otázkou však stále zostáva, 
ako sa takéto vzácne kúsky 
dostali do komína a ako sa 
vôbec do Bratislavy dostali. 
Niektorí tvrdia, že patrili an-
glickému kráľovi Karolo vi I. 
Keď ho popravili, dostali sa 
do rúk francúzskym staro-
žitníkom, ktorí ich predali 
francúzskemu kardinálovi 
Mazarinovi. Vie sa, že po-
tom sa dostali do rúk ďal-
šieho starožitníka Jabbacha 
a pravdepodobne od neho 
ich kúpil arcibiskup Jozef 
Batthyányi.
V každom prípade, mesto 
urobilo fantastický obchod, 
keď schátraný palác s tapi-
sériami kúpilo. To si potom 
uvedomilo aj arcibiskupstvo 
a chceli nám tapisérie z Bra-
tislavy zobrať a odviesť do 
Ostrihomu. Spor sa riešil 
súdnou cestou a ten nako-
niec Bratislava vďakabohu 
vyhrala.  (lb)

Vzácnosti a poklady Primaciálneho paláca

Túto históriu sme  
čerpali z knihy  

Bratislavské rarity  
od Igora Janotu,  

vydavateľstvo Marenčin PT

Výstava mapuje slovenskú 
módu v období rokov 1945 
– 1989. Výstavu dopĺňa pu-
blikácia Zuzany Šidlíkovej 
Stratená móda: Odevná kul-
túra na Slovensku v rokoch 
1945 – 1989.

Pondelok – 17.7.2017

PETER LIPA „FJÚ-
ČRING“ MILAN LASICA
Štúdio L+S, 19:00
Koncert dvoch pánov, ktorí 
sú ako víno... Účinkujú: Pe-
ter Lipa, Milan Lasica
Dĺžka predstavenia: cca 2 
hod (vrátane prestávky).

Utorok –18.7.2017

KĽÚČOM JE PRÍBEH
Letná čitáreň U červeného 
raka, 18:00
Rozprávanie o nových kni-
hách a prekladoch. Hosťami 
spisovateľa a režiséra Petra 
Krištúfka budú Pavol Ran-
kov, jeden z najprekladanej-
ších slovenských spisova-
teľov a autor románu Matky 

a Peter Ge-
tting, autor 
nedávno 
vydaného 
historické-
ho románu 
Bludné 
kamene. 

Streda – 19.7.2017

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: FRAJERSKÉ FA-
ERSKÉ OSTROVY
Eurovea, 20:30
Dychvyrážajúci sever Euró-

py. Tie najkrajšie scenérie, 
aké si viete predstaviť. Fa-
erské ostrovy – nedotknuté, 
nepreskúmané, neuveriteľné. 
Kto tú zeleň ich štítov raz 
uvidí, bude chcieť ostať na-
vždy. Uvádza Eva Rosíková, 
Boris Barabáš. Premietanie 
na námestí M.R.Štefánika 
pred Euroveou.

Štvrtok – 20.7.2017

MICHAEL HILL ´S 
BLUES BAND
Rock v múzeu - Múzeum 
obchodu, 19:00
Michael Hill´s Blues Mob je 
americké bluesové trio v zlo-
žení Micheala Hilla a jeho 
súrodencov: Kevina a sestier 
Wynette a Kathy. Kapela 

vyšla na 
slnko sveta 
v 90. ro-
koch a vy 
sa môžete 
z ich živej 
hudby tešiť 
aj dnes.

Piatok – 21.7.2017

IVA BITTOVÁ & MU-
CHA QUARTET
Veľký evanjelický kostol, 
20:00
Po piatich rokoch sa na festi-
val Viva Musica! vracia mo-
ravská speváčka a huslistka 
Iva Bittová s pozoruhodným 
projektom Slovenské spevy 
v spolupráci s vynikajúcim 
slovenským sláčikovým 
kvartetom Mucha Quartet. 
Projekt tvorí výber nápevov 
z bohatej zbierky sloven-
ských ľudových piesní 
skladateľa Bélu Bartóka. Na 
koncerte zaznejú aj diela 
z tvorby Leoša Janáčka a Eu-
gena Suchoňa.

Sobota – 22.7.2017

FRWRD BOOKING  
PARTY
Nu Spirit Club, 21:00
Frwrd Booking party ten-
tokrát predstavuje top dru-
mandbassových slovenských 
producentov. Zabávať vás 
budú Changing Faces, Trilo, 
Substention, The Prophecy, 
Olis Bakulu, Slight a Kutlo. 

Nedeľa – 23.7.2017

PALO MACHO:  
ČASOVANIE ČIARY
Galéria Nedbalka
Slovenský umelec Palo Ma-
cho (*1965) je nositeľ rady 
prestížnych ocenení a laureát 
významných domácich i za-
hraničných prehliadok súčas-
ného umenia. Výstava pre-
zentuje Machovu kresliarsku, 
málo známu polohu tvorby, 
pretože sa dosiaľ preslávil 
maľbou na sklo. Výstavný 
súbor má v Bratislave svoju 
svetovú premiéru.

Pondelok – 24.7.2017

3T - TRI TVORIVÉ  
TVORY
Štúdio L+S, 19:00
Nezameniteľné javiskové 
vystúpenie tvorí známa 
trojica hercov Juraj „Šoko“ 
Tabaček, Lukáš „Pucho“ 
Puchovský a Stano “Stanley” 
Staško. Trojica 3T ponúka, 
ako sama hovorí, mentálny 
oddych. To ale neznamená, 
že divák sedí len ako tichý 
pozorovateľ. Práve naopak, 
Šoko, Pucho a Stano vytvára-
jú priamo na pódiu v interak-
cii s divákmi zakaždým novú 
divadelnú hru.

Utorok – 25.7.2017

ŠERMIARSKE UTORKY 
V STAREJ RADNICI
Stará radnica, 18:30 a 19:15
Zábavné šermiarsko-diva-
delné vystúpenia, scénky, 
ukážky bojového umenia 
z obdobia gotiky, renesancie 
a baroka, ukážky šermiar-
skych techník, predvádzanie 
chladných a palných zbraní. 
Vystúpenia sú každý júlový 
a augustový utorok. Pred 
vystúpením bude krátky 
pochod mušketierov ulicami 
mesta.

V blízkosti športovej haly na 
TRNAVSKEJ  CESTE 16. 
júna doposiaľ neznámy pá-
chateľ v čase medzi 18.00h 
a 19.30h poškodil zámok, 
ktorým bol k stojanu riad-
ne pripevnený horský bicy-
kel. Následne s predmetným 
horským bicyklom z miesta 
odišiel, čím spôsobil celkovú 
škodu vo výške 1 500 eur. 

NA ŠTÚROVEJ ULICI od-
cudzila 25. júna o pol šiestej 
ráno 25-ročná Svetlana istému 
mužovi z vrecka nohavíc fi-
nančnú hotovosť a mobilný te-
lefón, a to počas toho, ako na-
stupoval do vozidla taxislužby. 
Peniaze a mobilný telefón ná-
sledne odovzdala 23-ročnému 
Richardovi, ktorý je rovnako 
ako Svetlana z okresu Veľký 
Krtíš. Krádežou mužovi spô-
sobili škodu v celkovej výške 
220 eur. Toto protiprávne ko-
nanie spozorovala na mieste 
prítomná hliadka Policajného 
zboru, oboch eskortovali na 
príslušné oddelenie PZ. 

V  MLYNSKEJ  DOLINE, 
v priestoroch budovy verej-
noprávnej televízie bolo 4. júla 
nutné evakuovať 150 ľudí, vy-
konať bezpečnostné opatrenia 
a priestory prehľadať so psom 
vycvičeným na vyhľadávanie 
výbušnín. Krátko po 15.15h 
v nej totiž 41- ročný Ján z Bra-
tislavy nahlásil bombu. Vy-
šetrovateľ Policajného zboru 
voči nemu vzniesol obvinenie 
z prečinu šírenia poplašnej 
správy. Po vznesení obvine-
nia bol obvinený prevezený 
do jednej z bratislavských ne-
mocníc.Za vedomé oznámenie 
nepravdivej poplašnej správy 
Policajnému zboru a spôsobe-
nie nebezpečenstva vážneho 
znepokojenia aspoň časti oby-
vateľstva, hrozí obvinenému 
v prípade preukázania viny 
v súlade s Trestným zákonom 
trest odňatia slobody na jeden 
až päť rokov.
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BRATISLAVA
Letné kiná v Bratislave od-
štartovali sezónu. Aj s poži-
čovňou  diek  a  repelentom 
zdarma. 
Hoci je kultový amfiteáter 
na Búdkovej ceste minulos-
ťou, viaceré mestské časti 
ponúkajú jeho dôstojných 
malých nasledovníkov. 
Jedno z najkrajších kín pod 
holým nebom sa v Bratislave 
nachádza v karloveskom Líš-
čom údolí. Keď v roku 2015 
rozbehli pilotný projekt, stre-
tol sa s veľkým úspechom 
nielen u miestnych, ale aj 
u Petržalčanov či Račanov. 
„Aj tento rok radi privítame 
obyvateľov sídlisk,“ hovorí 
Adriana Majka, vedúca od-
delenia kultúry mestskej časti 
Karlova Ves. „K dispozícii 
bude občerstvenie v pojazd-
nom bufete, požičiavame 
deky a rozdávame repelenty. 
Teší nás, že ľudia premieta-
nie často spoja s piknikom.“ 
Tento rok stavili v Líščom 
údolí na komédie. Už 14. 
júla si od 21h budete môcť 
pozrieť komédiu Skřítek 
s Bolekom Polívkom a Evou 
Holubovou. Premieta sa kaž-
dý piatok, v júli so začiatkom 
o 21.00h, v auguste o 20.30h. 
Stovky divákov však priťa-
huje aj amfiteáter na Ku-

chajde. „Letné kino na Ku-
chajde sa už stalo značkou. 
Je to nepochybne jedno 
z najúspešnejších podujatí 
Kultúrneho leta v Novom 
Meste. Svedčí o tom vyso-
ká návštevnosť, minulý rok 
si jeden z filmov prišla do-
konca pozrieť rekordná ná-
všteva zhruba 1200 ľudí,“ 
vyjadril sa starosta mestskej 
časti Bratislava – Nové Mes-
to Rudolf Kusý. Premieta sa 
každú letnú stredu a sobotu 
– v júli od 21.30h, v auguste 
od 21.00h. O výbere filmu 
opäť rozhodujú samotní di-
váci hlasovaním na interne-
te, v ponuke je vždy trojica 
filmov. Hlasovať za svojho 
favorita môžu na stránke kino.
nakuchajde.sk alebo na face-
booku kina Kuchajda. Sa-
mozrejmosťou je bezplatný 
vstup, my len pripomíname, 
že lavičky bývajú po chví-
li tvrdé a oplatí sa vziať si 
deku. 
Filmovú romantiku pri vode 
zažijete aj na Magio pláži, 
kde už tradične bude premie-
tať Bažant Kinematograf. Tu 
býva taktiež dobrým zvykom 
poskytnúť divákom deky 
a repelenty. Priemerne sem 
príde na film okolo tristo 
ľudí, ktorí majú k dispozícii 
ležadlá, stoličky alebo lavič-

ky a viacero možností občer-
stvenia.  
Svoje letné kino s rodinnou 
atmosférou má aj Devínska 
Nová Ves. Pred Istra Cen-
trom chránia divákov pred 
komármi tak, že celý priestor 
a najmä kroviny, postriekajú 
pred premietaním postrekom. 
Premieta sa v mesiacoch júl 
a august každý druhý piatok po 
21:15h, resp. po zotmení. Na 
nádvorí miestnej knižnice sa 
budete môcť aj občerstviť a už 
14. júla tu premietnu animova-
ný film Až na severný pól a 21. 
júla vynikajúcu Zuzanu Kro-
nerovú vo filme Baba z ľadu.
Rovnakú atmosféru zažijete 
aj vo Vajnoroch, v Parku pod 
lipami. Záujem o toto open-
-air kino mávajú nielen Vaj-
norčania, ale aj obyvatelia 
Čiernej vody a Chorvátske-
ho Grobu. V parku na pódiu 
je plátno, rozložia sa lavi-
ce, ktorých počet sa pridáva 
podľa potreby. Ľudia si nosia 
deky a sedia na tráve, organi-
zátori však deky aj požičia-

vajú. Na film môžete prísť 
každý druhý piatok o 21h,  
28. júla premietnu recenzent-
mi vychválenú Učiteľku so 
Zuzanou Mauréry.   
Letné premietanie však bude 
aj v Ružinove - každý utorok 
o 21h v Amfiteátri v Areáli 
hier Radosť a každý piatok 
o 21.15h aj v Rači vo vyno-
venom amfiteátri. Kto má 
rád európske filmy, tomu od-
porúčame Letné kino SNG 
v Berlinke v Esterházyho pa-
láci. Už 19. júla tu premietnu 
Bergmanovo Leto s Moni-
kou. Vstupné je tri eurá.
A kto chcete zažiť Ameriku, 
vyskúšajte jediné autokino 
pod holým nebom v Bratisla-
ve. Až do konca septembra 
máte možnosť si na parkovis-
ku pred OC Shopping Palace 
Zlaté Piesky vychutnať filmy 
na plátne s rozmerom takmer 
85 m2. Premieta sa každý štvr-
tok, piatok a v sobotu, vždy 
o 21.30h. Stačí si naladiť fre-
kvenciu v rádiu a baviť sa. (in)
 Foto: MČ Karlova Ves

Keď je filmové 
predstavenie aj piknikom

Pocta  
Gorbačovovi

STARÉ MESTO
Akademický  sochár  Ladi-
slav Gajdoš predstavuje na 
Rybnom  námestí  svoju  za-
tiaľ poslednú plastiku, kto-
rá nesie názov „Memento“. 
Chce  ňou  upozorniť  spo-
ločnosť,  že  nebezpečenstvo 
spätného procesu tu stále je. 
Jej poslaním je znova a zno-
va pripomínať našu minulosť 
spred roka 1989 a najmä vzdať 
poctu Michailovi Sergejevi-
čovi Gorbačovovi, ktorý dal 
bývalým satelitným štátom 
ZSSR do rúk možnosť vnútor-
ne sa oslobodiť od bolševizmu. 
Aktuálne dianie núti pripomí-
nať si hlavné posolstvo roku 
1989 a pozorne dohliadať na 
svoju slobodu.   (brn)
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v Devínskej Novej Vsi 
prijme do TPP

PRÁČOVŇA

OPERÁTOROV 
VÝROBY 

A KRAJČÍROV/ 
KRAJČÍRKY.

Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

na prenájom pozemku 
registra „C“ KN parc.č. 

2565/199.

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 

a podklady k súťaži 
nájdete na 

oficiálnej stránke: 
www.devinskanovaves.sk

Mestská časť Bratislava 
Devínska Nová Ves 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

na prenájom časti 
pozemku registra „C“ KN 

parc.č. 2565/1.

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 

a podklady k súťaži 
nájdete na 

oficiálnej stránke: 
www.devinskanovaves.sk

KARLOVA VES
Po  le tných  prázdni -
nách  pribudne  v   Kar -
lovej   Vs i   ďalš ia   rez i -
dentská  parkovacia 
zóna  –   Hlaváčikova, 
Veternicová. 
Lokalita na Dlhých die-
loch tak bude po zóne Sil-
vánska ďalšou, v ktorej 
mestská časť pri parko-

vaní večer a v noci zvý-
hodní občanov s trvalým 
pobytom v mestskej čas-
ti. „Počas letných mesia-
cov budeme realizovať 
vodorovné a zvislé do-
pravné značenie,“ uvádza 
v súvislosti s novou par-
kovacou zónou samo-
správa. Rezidentské par-
kovacie karty bude úrad 

vydávať od 10. júla. Sa-
mospráva taktiež upozor-
ňuje, že vyhradené parko-
vanie na komunikáciách 
v zóne Hlaváčikova, Ve-
ternicová sa končilo 30. 
júna. „Po tomto termíne 
sú užívatelia parkovacích 
miest povinní dopravné 
značky odstrániť,“ infor-
muje mestská časť. (tasr)

Perspektívnejšia investícia
DÚBRAVKA 
Miestne zastupiteľstvo schválilo návrh na 
navýšenie rozpočtu na vypracovanie projek-
tovej dokumentácie na prestavbu a rekon-
štrukciu Domu kultúry Dúbravka z 50 000 
na 195 000 eur. 
„V tomto roku prebehla architektonická 
súťaž návrhov, z ktorých odborná komisia 
vybrala najvyhovujúcejší projekt,“ hovorí 
starosta Martin Zaťovič. V zmysle víťaznej 
ponuky sú predpokladané návrhy na vy-
pracovanie kompletnej projektovej doku-
mentácie vo výške 195 000 eur. Peniaze 
budú presunuté z plánovanej rekonštrukcie 
strechy miestneho úradu na Žatevnej 4, na-
koľko miestny úrad by sa po rekonštrukcii 
DK Dúbravka mal sťahovať do jeho nových 
priestorov a ďalšia časť peňazí, bude presu-
nutá z financií určených na drobné opravy 
v DKD. Keďže mestská časť plánuje roz-
siahlu rekonštrukciu DK Dúbravka, presun 
prostriedkov na projektovú dokumentáciu 
bol zhodnotený ako perspektívnejší z dlho-
dobého hľadiska. (lm)

KARLOVA VES 
Namiesto sterilne pokosených 
trávnikov  lúky  plné  kvetov, 
farebných motýľov a včiel. V 
Karlovej  Vsi  kosia  toto  leto 
niektoré plochy v špeciálnom 
režime. Ľudia dali samosprá-
ve  tipy  na  to,  ako  ešte  viac 
zlepšiť  životné  prostredie. 
Nevzhľadné  sídliskové  múry 
chcú pokryť brečtanom a pri-
vítali by jazierko v tamojšom 
parku, ako nástroj na zmier-
nenie letných horúčav.

„Sme jedna z najzelenších 
častí Bratislavy. Mestské pro-
stredie stráca kvalitnú zeleň, 
preto je potrebné vytvárať na-
príklad kvitnúce biokoridory. 
Sú nielen potravou pre včely, 
čmeliaky či motýle, ale záro-
veň pohlcujú prach, zvyšujú 
vlhkosť a priaznivo regulujú 
teplotu prostredia počas leta, 
povedala starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová. Trávniky 
s osobitným režimom kosenia 
plné kvetov sú v lokalitách 

Nad lúčkami, v Parku SNP, 
ale aj na Hlaváčikovej ulici.
Aktívni sú v Karlovej Vsi aj 
obyvatelia. Desiatky z nich 
poslali počas apríla a mája 

svoje tipy na zlepšenie ži-
votného prostredia a mnohí 
ľudia sú ochotní zapojiť sa do 
dobrovoľníckych prác.  (bh)
 Foto: MČ Karlova Ves

Kruhy v tráve zmiernia letné horúčavy

Nová parkovacia zóna

Spoločnosť  Kaufland  sa  rozhodla  opäť 
modernizovať. Už aj obyvatelia mestskej 
časti  Bratislava  - Dúbravka môžu  naku-
povať  v  prestavanej  predajni,  ktorá  im 
poskytne  značné  zvýšenie  komfortu.  Zá-
kazníci  tejto  mestskej  časti  sa  môžu  te-
šiť  na  voľnejší  pohyb  v  predajni,  nižšie 
umiestnené  regály,  urýchlenie  nákupu, 
ale  aj  viac  priestoru  na  nákup.  Inovácie 
sa  týkajú  hneď  niekoľkých  pozitívnych 
zmien.
„Vždy čerstvý sortiment, ale aj pozitívne 
emócie a pohoda pri nákupe.“ Týmto heslom 
sa riadi spoločnosť Kaufland, ktorá aj z toh-
to dôvodu pravidelne inovuje štandard svo-
jich predajní. „Cieľom modernizácie je zvý-
šenie komfortu a kultúry predaja pre našich 
zákazníkov, ku ktorým patrí napr. zníženie 
maximálnej výšky regálov, zriadenie oddele-
nia s tovarom na malý rýchly nákup, ako aj 
zvýšenie voľnosti pohybu aplikáciou nového, 
prehľadného konceptu regálov a usporiadania 
sortimentu,“ uviedol na margo inovácií Mar-
tin Gärtner, hovorca spoločnosti Kaufland 
Slovenská republika v.o.s. 
Pohodlnosť a rýchlosť nákupu podporuje via-
cero inovatívnych krokov. Jedným z nich je 

už samotný vchod do predajne, ktorý sa spo-
ločnosť rozhodla rozšíriť tak, že zákazník sa 
hneď po príchode ocitne v zdravom oddelení 
ovocia a zeleniny. Rýchlosti nákupu každé-
ho obyvateľa tejto mestskej časti pomôže aj 
odstránenie stredovej regálovej steny, ktorá 
dáva zelenú pohybu krížom cez celú predaj-
ňu, ale aj medzi jej jednotlivými oddeleniami. 
Zákazníci sa môžu tešiť aj z nových prehľad-
ných regálov a  pultového nábytku, vstupu do 
predajne, ale aj zo zavedenia samoobslužných 
pokladní a nového dizajnu informácií pre-
dajne. Napríklad pekáreň, ktorá je súčasťou 
kaž dodenných nákupov, sa nachádza hneď za 
oddelením ovocia a zeleniny, mrazený tovar 
priamo pri pokladniach. Nákup sa stáva už 
aj v tejto bratislavskej mestskej časti doslova 
otázkou minútky.
Zákazníkom je k dispozícii predajná plocha 
o rozlohe 3 619,70 m2 a parkovisko s kapaci-
tou 250 parkovacích miest. Areál predajne sa 
rozprestiera na pozemku s celkovou rozlohou 
18 751 m2, zastavaná plocha 
z toho predstavuje 5 503,48 m2. 

Viac informácií na: 
www.kaufland.sk.

Kaufland inovoval svoju predajňu 
v mestskej časti Bratislava  Dúbravka
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v Devínskej Novej Vsi 
prijme do TPP

PRÁČOVŇA

OPERÁTOROV 
VÝROBY 

A KRAJČÍROV/ 
KRAJČÍRKY.

ŽP EKO QELET a.s.
VÝKUP STARÝCH 
AUTOMOBILOV
Vaše vozidlo 
odhlásime za 
Vás zadarmo!

Nemusíte	čakať	v	radoch!
Peniaze za vozidlo Vám  

vyplatíme v zmysle zákona!
Navštívte	nás!

Adresa: Pri Šajbách 1,  
Bratislava – Rača

Telefón : 0911 089 603

PETRŽALKA
V budove nákupného cent-
ra na Bratskej ulici v Petr-
žalke  vznikne  na  jar  2018 
moderná  mestská  tržnica, 
ktorá  v  tejto  lokalite  chý-
ba.  Zámerom  projektu  je 
vytvoriť  pre  Petržalčanov 
priestor  na  rodinné  ná-
kupy  v  supermarkete  i  vo 
farmárskych  prevádzkach. 
Mal  by  tu  tiež  vzniknúť 
priestor  pre  susedské  stre-
távania i aktivity pre rodiny 
s deťmi. 
Zmodernizovaná budova s 
rozlohou 4 931 m2 ponúkne 
Petržalčanom ideálne miesto 
na pravidelný rodinný nákup, 

oddych či spoznanie svojich 
susedov pod jednou stre-
chou. Projekt poskytne okrem 
supermarketu s pekárňou, 
lahôdkami a mäsiarstvom 
aj novovybudovanú trhovú 
zónu. „Bude to miesto urče-
né pre lokálnych výrobcov s 
čerstvými potravinami, far-
márske obchody či sezónne 
stánky, gastro zónu, cukráreň, 
kaviareň s vonkajšou tera-
sou, drogériu, lekáreň a iné 
služby,“ hovorí Katarína Le-
šková, projektová manažérka 
Petržalskej tržnice a dodáva: 
„Práve takýto priestor je med-
zi Petržalčanmi nanajvýš žia-
daný.“  Vyplýva to z priesku-

mu realizovaného v septembri 
2016, ktorý zároveň ukázal, 
že až 64 % opýtaných by uví-
talo viac pohybových aktivít 
pre deti. Jedným zo zámerov 
projektu je preto vytvoriť det-
ské centrum – zónu pre deti, 
detské krúžky a aktivity. 

Pri budove novej Petržalskej 
tržnice sa zachová parkovis-
ko s kapacitou 139 miest. 
Tržnica sa v novej koncep-
cii otvorí smerom k zastávke 
MHD Jiráskova.  (brn)
Vizualizácia: Architektonické 

štúdio R.A.U. s.r.o.

Váš názor ich 
zaujíma
PETRŽALKA
Petržalka  ako  prvá  brati-
slavská mestská časť začala 
na skvalitnenie svojej práce 
využívať  Staffino.  Zaujíma 
ju totiž spätná väzba od ob-
čana. Zo slovenských samo-
správ  ju  zatiaľ  využíva  len 
Martin a Trnava. 
Mestskú časť zaujíma názor 
na celkový dojem z práce 
miestneho úradu, odbornosť 
pracovníka, rýchlosť pri vy-
bavovaní, prístup... Obyva-
telia môžu www.stafino.sk/
petrzalka buď poďakovať 
alebo napísať pripomienku. 
Staffino  používajú väčšinou 
obchody, reštaurácie, banky, 
ale aj telekomunikační operá-
tori či Dopravný podnik mes-
ta Bratislavy.  (sv)

NOVÉ MESTO
Ulice, ktoré vzniknú na  ju-
hovýchodnom svahu úpätia 
Malých Karpát dostanú ná-
zvy.
Na území, ktoré bolo v mi-
nulosti významnou vinohrad-
níckou oblasťou v lokalite 
Roličky, vznikne ulica Na 
Roličkách. Areál reziden-
cie tvorí 9 vilových domov, 
v kaž dom vila dome sa na-

chádzajú 3 samostatné byty. 
Vstup do lokality bude zabez-
pečený elektronickým kont-
rolným systémom, prístupová 
komunikácia je napojená na 
ulicu Frankovskú. 
Ďalší názov ulice je Ulica svä-
tého Urbana, týka sa pláno-
vanej výstavby rodinných do-
mov. Názov ulice je navrhnutý 
podľa Svätého Urbana – patró-
na a ochrancu vinohradníkov, 

ktorý mal rád víno a zakladal 
vinohrady. Vinohradníci si 
tohto patróna uctievali a mod-
litbami prosili o ochranu vino-
hradov a úrody vo viniciach. 
Nové ulice vzniknú aj v loka-
lite Vtáčnik, a to pod názvom 
Pod Vtáčnikom“. Ide o areál 
bytových domov vilového 
typu so spoločnou prístupovou 
komunikáciou a vyústením na 
ulicu Tupého. (brn)

Nový klub pre 
mladých
NOVÉ MESTO
Mestská  časť  plánuje 
v  nasledujúcich  mesia-
coch  zrekonštruovať 
dlhodobo  nevyužívané 
priestory  na  Račianskej 
87  a  zriadiť  v  nich  voľ-
nočasový  klub  pre  deti 
a mládež. 
Hlavnou myšlienkou klubu, 
ktorú odobrili novomestskí 
poslanci, je vytvoriť ľahko 
dostupný, otvorený pries-
tor pre mladých od cca 10 
až do 25 rokov. Mal by 
to byť priestor, v ktorom 
budú môcť slobodne tráviť 
svoj voľný čas. Hoci v ňom 
bude vytvorené zázemie 
pre rôznorodé aktivity 
(ping pong, lezecká stena, 
knižnica, spoločenské hry, 
workshopy), nebudú sa mu-
sieť zapájať do jeho aktivít, 
môžu prísť len oddychovať, 
stretnúť sa, zhovárať a po-
dobne. 
Rozbeh aktivít a plán vyu-
žitia priestorov pripravujú 
oddelenia miestneho úradu: 
mládež a voľný čas, kance-
lária pre participáciu verej-
nosti, oddelenie sociálnych 
služieb a oddelenie škol-
stva v odbornej spolupráci 
s OZ Mládež ulice, ktorého 
pracovníci budú v klube za-
bezpečovať aj sociálne kon-
zultačnú činnosť pre mla-
dých. Klub bude v správe 
mestskej časti, ktorá platí aj 
rekonštrukciu. Momentálne 
prebieha rekolaudácia prie-
storu. (in)

Pribudnú nové ulice

Vznikne Petržalská tržnica
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NOVÉ MESTO
Hoci  Kuchajda  máva  pro-
blém s kvalitou vody zväčša 
až po polovici leta, tento rok 
prekročila limity mikrobio-
logických  ukazovateľov  už 
26. júna, a to konkrétne na 
mieste Kuchajda-juh. Voda 
v časti Kuchajda-sever bola 
v poriadku.
„Opakovaný odber vzorky 
vody zo dňa 03.07.2017 na 
mieste Kuchajda-juh preuká-
zal vyhovujúcu kvalitu vody 

na kúpanie,“ informoval už 
minulý týždeň Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 
v Bratislave. 
Je však veľmi pravdepodob-
né, že tento rok sa problémy 
s kvalitou vody na Kuchajde 
budú opakovať. Hoci sa tu 
kvalita vody v posledných 
rokoch zvýšila, veď tu mô-
žete vidieť už aj raky, žije 
tu aj veľa labutí a kačíc. Tie 
boli napríklad pravdepo-
dobnými pôvodcami feká-

lneho znečistenia v auguste 
minulého roka, keď sa vo 
vode na Kuchajde vyskytli 
črevné enterokoky. Podľa 
hovorkyne RÚVZ Bratislava 
Kataríny Nosálovej v aktuál-
nom prípade pôvodca nie je 
jasný. Na vine nemusia byť 
vtáky, vylúčená totiž nie 
je ani nedostatočná hygie-
na u ľudí. Tentoraz vo vode 
zaznamenali zvýšené limity 
niekoľkých mikroorgani-
zmov, medzi inými aj bak-
térie Pseudomonas, ktorej 
niektoré druhy môžu u člo-
veka spôsobiť rôzne infekčné 
ochorenia. 
Kvalitu vody na prírod-
ných kúpaliskách kontro-
lu je RÚVZ v Bratislave 
v dvojtýždňových interva-
loch alebo podľa aktuálnej 
situácie.  (in)
 Foto: Matúš Husár

Kuchajda je už vhodná na kúpanie 


