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BRATISLAVA 
Koncom mája vyhlásilo mes-
to tender na zabezpečenie ve-
rejného osvetlenia v Bratisla-
ve. Pahýle „zlomených“ lámp 
by malo vďaka novému víťa-
zovi nahradiť nové a funkčné 
osvetlenie, v ktorom už bude 
svietiť LED. V najbližších 
rokoch však získajú druhý 
plán aj tisíce stožiarov verej-
ného osvetlenia. Dnes „len“ 
držiaky na svetlá, reklamu 
a navigačné tabule, nás raz 
dokážu informovať trebárs 
aj o predstavení v divadle, pri 
ktorom stoja.  
Mesto chce, aby víťaz ga-
rantoval výraznú úsporu 
elektrickej energie, a to až 
o 40 percent. Nový prevád-
zkovateľ inštaluje napríklad 
do rozvádzačov prvky, ktoré 
umožnia prepojenie svieti-
diel na riadiaci systém a tiež 
diaľkové ovládanie svietidiel. 
Bude tak možné individuálne 

nastavenie úrovne osvetlenia. 
Napríklad zvýšiť intenzitu 
svetla v časti ulice, kde sa sta-
la dopravná nehoda alebo na 
ceste prebiehajú práce a zní-
žiť ju vtedy, keď lampa iden-
tifikuje, že ulica je prázdna. 
Smart riadenie osvetlenia je 
už technologicky vyvinu-
té. Predmetom diskusií sú 
v súčasnosti celkové koncepcie 
smart cities – čiže, čo všetko sa 
bude snímať, aké dáta zbierať 
a ako ich vyhodnocovať, ako 
z nich získať pridanú hodnotu 
pre obyvateľov, aké technoló-
gie k tomu využiť... Keď bude 
rozhodnuté, podľa podkladov 
z tendra by sa mal pilotný 
projekt začať realizovať naj-
skôr na vybraných miestnych 
komunikáciách. Ide o mestské 
radiály – Vajnorská a Ruži-
novská, hlavné ulice – Palisá-
dy, Svätoplukova, Pekná cesta, 
rezidenčné ulice – Edisonova, 
Demänovská, Čierny chodník, 

Bronzová. V centre Gorkého, 
Obchodná, Panenská, sídlis-
kový vnútroblok Gercenova, 
námestia - Námestie SNP, Ka-
menné nám., Námestie slobo-
dy a Medická záhrada. 
Ďalej mesto od nového pre-
vádzkovateľa chce, aby v le-
hote siedmich rokov vymenil 
v 47 475 svetelných bodoch, 
ktoré v Bratislave máme, or-
tuťové či sodíkové výbojky, 
kompaktné či lineárne žiariv-
ky za LED svietidlá. Pričom 
minimálne 50 percent svie-
tidiel musí byť vymenených 
v lehote do 3 rokov od účin-
nosti zmluvy. 
V priebehu siedmich rokov 
by mal vymeniť aj 17 535 
stožiarov verejného osvetle-
nia, pričom za celú dobu 
trvania zmluvy, teda počas 
20 rokov, je povinný vykonať 
modernizáciu spolu 24 000 
kusov stožiarov.
 Pokračovanie na str. 2

Tisíce lámp získajú nové využitie

Oprava  
Michalskej veže 
za milión
BRATISLAVA
Hlavné mesto chce zrekon-
štruovať Michalskú vežu. 
Dôvodom je jej zlý stav, a to 
od sochy archanjela Micha-
la na vrchole veže, cez bal-
kón, schody či fasádu. 
„Chceme na to vyčleniť aspoň 
milión eur,“ priblížil primátor 
Ivo Nesrovnal. Peniaze by 
mohli získať aj iné projekty. 
Hlavné mesto totiž za minulý 
rok dosiahlo v hospodárení 
prebytok približne 26 milió-
nov eur. Magistrát teraz chce 
z toho zhruba 16,4 milióna 
eur využiť na projekty v ob-
lasti dopravy či rozvoja mest-
skej infraštruktúry. Použitie 
týchto financií budú poslan-
ci schvaľovať na júnovom 
mestskom zastupiteľstve. 
Konkrétne ide o projekty ako 
rozšírenie Harmincovej uli-
ce, rekonštrukciu podchodu 
Saratov, búranie nadchodov 
na Kazanskej, rekonštrukciu 
električkovej trate na Špi-
tálskej v Starom Meste či 
vybudovanie kruhového ob-
jazdu na križovatke Rusov-
ská - Lenardova. Ďalej chce 
mesto podporiť napríklad re-
konštrukciu terás v Petržalke, 
poskytnúť dotáciu Karlovej 
Vsi na vybudovanie lodenice, 
plánuje taktiež vybudovanie 
nového parčíka na Komen-
ského námestí za historickou 
budovou SND. (tasr)

Kačice sa tešili 
predčasne
Prečo rybníky na Želez-
nej studničke už napustili 
takmer do polovice a potom 
znova vypustili?

Smart osvetlenie 
ako vo Viedni
Primátor Ivo Nesrovnal 
v rozhovore vysvetľuje prie-
beh tendra na prevádzko-
vateľa verejného osvetlenia.

Viecha vedľa viechy
Kedysi sa hovorilo, že kto 
nebol pod viechou, nebol 
v Bratislave.

Happening pre 
nostalgikov
V rámci Urban Art Festivalu 
sa bude konať aj Bratislavský 
dobový piknik, ktorý vás pre-
sunie v čase o sto rokov späť.

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk
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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

Oprava
„Tvrdenia v samostatnom 
článku nazvanom „Postaviť 
niečo na cudzom je obyčajná 
krádež“ uverejnenom v Bra-
tislavských novinách zo dňa 
1.12.2011, číslo 41, ročník 
XIV, na str.2, a to „Zrazu 
však stánok zbúrala a začala 
stavať betónový polyfunkčný 
objekt. Stavebný úrad zare-
agoval okamžite ako stánok 
zmizol z povrchu zemského, 
potom sa však už len prize-
ral, ako sa betónuje a ťaha-
jú múry čiernej stavby. A to 
všetko sa dialo na mestskom 
pozemku, pretože stánok bol 
síce súkromný, ale pozemok 
je stále mestský!“, je neprav-
divé. Pravdivé je, že pozemok, 
na ktorom je postavený stánok 
PNS je vo výlučnom vlastníc-
tve Zuzany Rapantovej.“

Oprava
„Tvrdenia v samostatnom 
článku nazvanom „Postaviť 
niečo na cudzom je obyčajná 
krádež“ uverejnenom v Bra-
tislavských novinách zo dňa 
1.12.2011, číslo 41, ročník 
XIV, na str.2, a to „V oka-
mihu, keď vlastníčka zbúrala 
stánok, podľa všetkého strati-
la aj akýkoľvek právny vzťah 
k pozemku na ktorom stavba 
stála“, je nepravdivé. Prav-
divé je, že Zuzana Rapantová 
po vykonaní stavebných prác 
na stavbe nestratila žiaden 
právny vzťah k pozemku, na 
ktorom je stavba postavená 
a ostala výlučnou vlastníčkou 
tohto pozemku.“

Najväčší  
problém 
- stožiare
BRATISLAVA
V popise súčasného stavu 
verejného osvetlenia, ktorý 
je súčasťou súťažných pod-
kladov tendra, sa uvádza, 
že v Bratislave máme až  
24 000 kusov stožiarov, ktoré 
sú v havarijnom stave alebo 
s ukončenou dobou život-
nosti (Osvetľovacích stoži-
arov v Bratislave je dokopy  
32 879). Mnohé boli konštru-
ované, keď sa stavali sídliská 
a odvtedy neboli vymene-
né. Pozinkované stožiare sa 
inštalujú približne od roku 
1997 a sú vo veľmi dobrom 
technickom stave. Tie naj-
staršie sa však už tiež blížia 
k hranici životnosti. 
V popise sa uvádza, že v súčas-
ných podmienkach je údržba 
starých stožiarov ekonomic-
ky náročnejšia ako výmena 
stožiara. Ako nás informoval 
Richard Procik, náklady na 
výmenu jedného stožiara sú 
okolo 2000 eur. Stožiare vo 
výslovne havarijnom stave sa 
z bezpečnostných dôvodov 
zrezávajú a svetelné miesto sa 
zakonzervuje. Aj tieto stožia- 
rové torzá by mal nový pre-
vádzkovateľ vymeniť. 
Problémom pôvodných oceľo-
vých stožiarov (je ich dokopy 
17 535) je nielen vek prekra-
čujúci 30 rokov, ale aj koró-
zia. Tou sú napadnuté najmä 
spodné časti do výšky jedné-
ho metra. Spôsobuje ju nielen 
počasie a vlhkosť z blízkych 
rastlín, ale aj agresívne výluč-
ky psov a zimný posyp. 
A v akých lokalitách budú po 
nástupe nového prevádzko-
vateľa osvetľovacie stožia-
re s ukončenou životnosťou 
vymenené? V Karlovej Vsi, 
kde sa výstavba sústavy ve-
rejného osvetlenia realizo-
vala v rokoch 1972-1975, 
v Dúbravke (1973-1979), 
Petržalke (1978-1979, 1982-
1985), v Podunanajských 
Biskupiciach (1975 – 1986), 
Vrakuni (1975 – 1979), Rači 
(1976 – 1983) a Devínskej 
Novej Vsi (1984).  (in)

Pokračovanie zo str. 1
Kto má rád vízie blízkej 
budúcnosti, toho zaujme fakt, 
že nový prevádzkovateľ vybu-
duje aj dátovú komunikačnú 
sieť, ktorá bude slúžiť pre smart 
(nové, inteligentné) riešenia. 
Zjednodušene povedané, pri-
chystá stožiare na to, aby sa cez 
ne mohli „spájať“ s verejnosťou 
viaceré subjekty. Ako? „Naprí-
klad sa nachádzate na Hviezdo-
slavovom námestí a stožiar, ak 
bude prepojený so systémom di-
vadla, vám cez Bluetooth doká-
že poskytnúť informáciu, že naj-
bližšie divadlo začína o dvadsať 
minút a ešte je k dispozícii desať 
lístkov,“ vysvetľuje Richard 
Procik, riaditeľ divízie Public 
Lighting spoločnosti Siemens. 
„Pripojenie senzorov môže po-
môcť pri odvoze odpadu, stožiar 
môže napájať informačné tabule 
či dobíjacie stanice. A raz mož-
no bude vedieť aj zabrániť psom, 
aby ho značkovaním neničili. 
Kreativita ľudí je totiž nevys-
pytateľná. „Dnes ani nevieme 
odhadnúť, čo všetko cez dáta 
môže ísť, vývoj ukáže,“ hovorí 
Richard Procik. 

Toto je krásna perspektí-
va budúcich 10 – 20 rokov. 
V súčasnosti však riešime 
skôr žalostný stav stožiarov 
verejného osvetlenia a sme 
radi, že polovica z nich ešte 
stojí. Tieto „stĺpy“ sú majet-
kom nášho finančne podvýži-
veného mesta a to zodpovedá 
za ich rekonštrukciu . Minulý 
rok vyhradilo mesto na pre-
vádzku verejného osvetlenia 
vrátane elektriny 7,6 milióna 
eur, oproti tomu len ďalších 
110-tisíc (po úprave 480-tisíc) 
boli kapitálové výdavky urče-
né aj na rekonštrukcie. Opra-
vili 57 starých a poškodených 
stožiarov. Lenže v havarijnom 
stave sú ďalšie tisíce. Najkri-
tickejšia situácia, teda naj-
staršie 20-30-ročné kusy, sú 
v Dúbravke a Petržalke. Zde-
montovaných je v celom mes-
te asi 200, každý mesiac musia 
z dôvodu nefunkčnosti odstrá-
niť priemerne ďalšie dva. 
Potrebujeme preto vôbec 
v takejto situácii snívať o smart 
city? Načo nám bude SIMka 
v každej lampe, aby signalizo-
vala, že lampa svieti, keď bude 

stožiar spadnutý na zemi? Na-
vyše, technológie sa vyvíjajú ta-
kou rýchlosťou, že čo je dnes in, 
je zajtra už out.  A aj keby hneď 
v tejto chvíli dokázali lampy 
signalizovať voľné miesta na 
parkovanie pod sebou, bolo by 
to asi na mnohých miestach 
v Bratislave zbytočné, pretože 
ulice sú plné a čakajú na funkč-
nú parkovaciu politiku. 
„Smart riešenia potrebuje-
me skúšať, aj mesto, aj jeho 
obyvatelia a nájsť ich využi-
tie. Iba denné užívanie ukáže, 
čo je zmysluplné, čo odumrie 
a čo sa bude vyvíjať,“ myslí 
si Richard Procik. 
Zmluva na zabezpečenie ve-
rejného osvetlenia v Bratislave 
bude uzatvorená na 20 rokov. 
Predpokladaná hodnota zá-
kazky je 143 697 471,00 eur 
bez DPH, nie je v nej zahrnutá 
elektrická energia. Lehota na 
predkladanie ponúk uplynie 
10.07.2017. Po vyhodnotení 
ponúk vzíde víťaz z elektro-
nickej aukcie, ktorej cieľom je 
ešte znížiť cenu. Či bude nový 
prevádzkovateľ známy do kon-
ca roka, nie je isté. (in) 8BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
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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

NOVÉ MESTO
Hoci rybníky na Železnej 
studničke začali napúšťať 
už koncom mája, minulý 
týždeň ich museli opäť vy-
pustiť. Bolo totiž nutné do 
nich ešte umiestniť špeciál- 
ne merače, ktoré odčítava-
jú stav vodnej hladiny.
Zamestnanci teda opäť zasta-
vili prítok vody z potoka, 
odkiaľ pri napúšťaní 
rybníkov berú asi 
polovicu vody. Mi-
nulý utorok večer 
boli oba rybníky 
znova prázdne. Mest-
ské lesy, ale aj návštev-
níci tak stratili desať dní a sú 
opäť na začiatku. „Je to ško-
da, všetko šlo dobre, v rybní-
koch, ktoré už boli napustené 
asi do trištvrte metra, plávali 
kačice s mladými, vrátili sa aj 
korytnačky,“ hovorí zástupca 
riaditeľa mestských lesov 
Rudolf Ivičič a dodáva, že na 
najhlbšom mieste majú jaze-
rá po napustení zhruba dva 
metre. 
Výpustné zariadenia, ktoré 
boli v havarijnom stave a vy-
žiadali si rekonštrukciu, sa 
počas napúšťania rybníkov 
kontrolujú, voda nesmie 

presakovať. Inak by bolo 
nutné stavbu nanovo rozko-
pať a hľadať problém. Ak sa 
chyby nevyskytnú, prebehne 
kolaudácia a s ňou konečne 
aj možnosť člnkovania pre 
návštevníkov lesoparku. 
„Rybníky sa budú aj opäť za-

rybňovať. O tretí sa postara-
jú rybári, o štvrtý my, ale to 
bude aktuálne až na jeseň,“ 
hovorí Rudolf Ivičič. Do 
svojho pôvodného prostredia 
sa vrátia aj lastúrniky – korý-
tko riečne a rybničné. (in)
 Foto: Matúš Husár

Kačice na Železnej sa tešili predčasne

Voda v dvoch zo štyroch rybníkov na Železnej 
studničke nebola od konca júla minulého roka.

Spoločnosť 
ŽP EKO QELET a.s.

príjme do 
pracovného pomeru

administrátora - 
vykupovača a

vodiča, strojníka  
MIESTO PRÁCE: Bratislava 
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: 
plný úväzok
TERMÍN NÁSTUPU: ihneď
PLATOVÉ PODMIENKY:  
dohodou
BENEFITY:
- profesionálne školenia 

pri nástupe
- príspevok na stravova-

nie, pitný režim
- možnosť kariérneho 

rastu
- preplácanie nadčasov

kontakt pre záujemcov: 
mobil : 0911 089 660

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

Železničná 
nostalgia
BRATISLAVA
Cez víkend 17. a 18. júna 
sa uskutoční celoslovenský 
zraz historických železnič-
ných vozidiel – Rendez 2017.
Medzi najväčšie zaujímavosti 
patrí určite stretnutie parného 
rušňa „Šľachtičná“ a moto-
rového rušňa „Sergej,“ ktoré 
spolu účinkovali v americkom 
akčnom filme Peacemaker. 
Dopravu do starého rušňo-
vého depa Bratislava východ 
budú zabezpečovať mimoriad- 
ne motorové vlaky v sobotu 
z Hlavnej stanice, v nedeľu zo 
stanice Nové Mesto a historic-
ké električky i autobusy z cen-
tra mesta. Historický vlak  
pôjde aj z Petržalky. (brn)

Prečo chátra 
Kamenné  
námestie?
STARÉ MESTO
Mesto by chcelo priestor re-
vitalizovať, ale Okresný súd 
Bratislava I pred mesiacom 
rozhodol, že mesto nesmie 
nakladať s pozemkami na 
Kamennom námestí. Nemô-
že ich predať, ani prenajať. 
Začiatok problému treba hľa-
dať ešte v roku 2007, keď 
spoločnosť Intermont uzavre-
la s mestom (primátorom bol 
Andrej Ďurkovský) nájomnú 
zmluvu na pozemky na Ka-
mennom námestí. Spoloč-
nosť mala na námestí pred 
obchodným domom vybudo-
vať v roku 2010 trojpodlažné 
podzemné garáže. Stavba sa 
však nerealizovala, až mesto 
v roku 2012 za primátorova-
nia Milana Ftáčnika zmluvu 
vypovedalo. Spoločnosť In-
termont, sa však obrátila na 
súd so žalobou o určenie ne-
platnosti a neúčinnosti tohto 
právneho úkonu. Okresný 
súd Bratislava I rozhodol, že 
odstúpenie hlavného mesta 
od zmluvy o nájme pozemku 
a o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena je neplatné. 
Magistrát sa proti opatreniu 
odvolal. „Spoločnosť Inter-
mont totiž za celé obdobie 
zmluvného vzťahu v lokalite 
Kamenného námestia neu-
robila nič v prospech mesta 
a Bratislavčanov. Od júna 
2012 zároveň prestala platiť 
nájomné. Hlavné mesto pre-
to od tejto zmluvy odstúpilo 
ešte v roku 2012,“ uviedol 
magistrát.  
Tento problém nápadne pri-
pomína nekonečný príbeh 
chátrajúceho Predstaničného 
námestia. (tasr, ms)

V kuloároch Bratislavy sa stále častejšie špe-
kuluje o predaji Istropolisu, bývalého Domu 
odborov. Jeho vlastníka, Jednotný majet-
kový fond (odborári), už 
obchádzajú potenciálni 
kupci. Ostane Bratislave 
jedinečná budova s uni-
kátnymi koncertnými sá-
lami? Alebo nový vlastník 
bude chcieť budovu zbúrať 
a postaviť miesto nej ďal-
šie nákupné centrum ale-
bo byty? Starosta Nového 
Mesta Rudolf Kusý má 
vo veci jasno - chápe, 
že prevádzka budovy je 
neekonomická a sú po-
trebné zmeny, s búraním 
však zásadne nesúhlasí. 
„Istropolis nie je PKO a 
nemôže tak skončiť. Je 
nepredstaviteľné pre Bratislavčanov, aby prí-
padný nový vlastník uvažovať nad zbúraním 
hlavnej budovy Istropolisu. Má predsa svoju 
históriu. Zároveň všetci vidíme, že súčasný 
vlastník do budovy neinvestuje, že námestie 
je zdevastované. Je to škoda, všetky tie ne-
vzhľadné stánky, ktoré evokujú deväťdesiate 
roky, tam nepatria.“ 

Istropolis bol dokončený začiatkom osem-
desiatych rokov minulého storočia. Dodnes 
sa v ňom konajú významné kultúrne poduja-

tia. Hlavná sála (známa aj 
ako Veľká sála Istropoli-
su) je jediná v Bratislave, 
ktorá má kapacitu takmer 
1300 návštevníkov. Jej 
zánik by znamenal pre 
Bratislavu nenahraditeľnú 
stratu. 
Starosta Rudolf Kusý 
upozorňuje, že odbory sú 
financované z príspevkov 
zamestnancov a aj na sa-
motnú výstavbu Istropoli-
su prispeli všetci vtedajší 
členovia odborov. „Ne-
mali by preto s majetkom 
nakladať ako súkromná 
firma a predaj by mal byť 

pod kontrolou verejnosti,“ zdôraznil Rudolf 
Kusý. Odborári pritom dopredu rozhodli, 
že o kupcovi nemusí rozhodnúť najvyš-
šia ponúknutá cena. „Žiadame teda, nech 
zohľadnia aj to, ako chce budúci vlastník 
s budovou naložiť – aby tam zachoval kul-
túru,“ upozorňuje starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý.

Rudolf Kusý: Istropolis nesmie skončiť ako PKO



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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Ázijská SaSaZu ponúka luxusný zážitok

Asi vás neprekvapím, keď poviem, že vzdelanie, jeho kvalita 
a úroveň, sa týkajú celej spoločnosti. Menej známe už je, že sú 
to práve samosprávne kraje, ktoré zodpovedajú za výcho-
vu a vzdelávanie na stredných školách. Problémy nášho vz-
delávacieho systému si vyžadujú koncepčné riešenie. Som rád, 
že som dostal ponuku, aby som sa podieľal na vypracovaní 
dokumentu Učiace sa Slovensko, ktorý navrhuje zásadné 
zmeny vo výchove a vzdelávaní na najbližších 10 rokov.

Rozvoj potenciálu každého žiaka a kvalitní, dobre motivo-
vaní a lepšie zaplatení učitelia
Dokument má 220 strán, ale keby som ho mal zhrnúť do 
niekoľkých hlavných myšlienok, tak poviem, že navrhuje individualizova-
né vzdelávanie, zamerané na rozvoj potenciálu každého dieťaťa. Na to treba 
v školách vytvoriť podmienky. Zlepšiť postavenie učiteľa, aj zvýšením jeho 
finančného ohodnotenia. Poskytnúť učiteľovi podporu zo strany odborníkov, 
ako sú asistenti, psychológovia a ďalší. A dať školám viac slobody a dôvery 
v tom, ako si budú organizovať výchovno-vzdelávací proces, ale kontrolovať 
ich na výstupe, akí kvalitní sú absolventi, ktorí školu končia. 

Pomoc od samosprávneho kraja a poskytnutie eurofondov na rozšírenie 
kapacít MŠ
Dokument hovorí o dôležitosti práce s deťmi už vo veku 0 až 3 roky. Navr-
huje garantovať miesto v materskej škole od 3 rokov veku dieťaťa. Navrhuje 
povinné vzdelávanie od 5 rokov veku dieťaťa, ktoré sa bude plniť primárne 
v materskej škole. To si vyžaduje dobudovať kapacity, najmä tam, kde pri-
búdajú deti. A to je aj Bratislavský kraj. Mnohí starostovia mi hovoria, že to 
majú vyriešené z vlastných peňazí, prípadne s podporou štátu, ale mnohí by 

mohli využiť európske fondy. Bude to treba riešiť systémovo 
vo väzbe na demografický a územný rozvoj. 

V Bratislavskom kraji platí: remeslo má zlaté dno
Cieľom vzdelávania na strednej škole je rozvinúť osobnosť študenta 
a pripraviť ho na budúce uplatnenie. Tým môže byť úspešný vstup 
na vysokú školu, ale rovnako úspešné uplatnenie sa na trhu práce, 
pretože v Bratislavskom kraji má remeslo zlaté dno. Dosiahnuť sa to 
dá ponukou kvalitného vzdelávania na gymnáziách, ale aj na stred-
ných odborných školách. Z hľadiska obsahu vzdelávania menej 
faktov, ale viac priestoru na diskusie, rozvoj kritického myslenia, 
rozvoj tvorivosti, rozvoj mäkkých zručností. Učiteľ ako sprievodca 

na ceste poznania, ktorý usmerňuje žiakov pri rozvoji ich potenciálu. Odborné vzde-
lávanie si vyžaduje silnejší vstup zamestnávateľov, ktorí dokážu ponúknuť študen-
tom praktickú prípravu na život. Kraj by mal pokračovať v optimalizácii a profilácii 
siete škôl. V rámci integrovaného prístupu do toho treba zapojiť aj neštátnych zria-
ďovateľov. Rovnako ako do diskusie o profilácii 8-ročných gymnázií.   

V kraji treba dať vzdelávanie na popredné miesto
Ak sa podarí schváliť Učiace sa Slovensko na úrovni vlády a vláda vyčlení na 
výchovu a vzdelávanie viac prostriedkov, tak aj v kraji bude priestor na aktív-
ne uplatňovanie reformných zmien. Aby sme žiakom stredných škôl v kraji 
ponúkli vzdelanie s vysokou kvalitou a šancou uplatniť sa na trhu práce. Pova-
žujem to aj za svoju osobnú prioritu.

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana Bratislavského kraja 

www.ftacnik.sk 

Ako zlepšiť v kraji vzdelanie našich detí?
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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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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

Kto ma  
vypočuje?
LIST ČITATEĽA
Napriek mojim pripomien-
kam napríklad na stránke Od-
kaz pre starostu sa nič nedeje. 
Ide o zanedbaný priestor za 
zastávkou SAV smer Hodžo-
vo námestie. Zničená tráva, 
prerastené kríky a množstvo 
odpadu sú každodennou ku-
lisou cestujúcej verejnosti. 
Okrem toho sa odpad hroma-
dí pri ohradenom pozemku na 
spojnici Križkovej a Štefáni-
kovej. K tomu zohyzdené bu-
dovy na rohu Leškovej a Šte-
fánikovej vytvárajú hrozný 
priestor v samom centre mes-
ta v lukratívnej lokalite. Je to 
oblasť, ktorou do mesta vstu-
pujú turisti z Hlavnej stanice 
a nejedna delegácia smerujú-
ca na MZV sa môže ,,poko-
chať“ takouto vizitkou. Ale, 
ako som spomenul, najviac ho 
musia znášať Bratislavčania.
Bolo by vhodné priestor upra-
viť, čiastočne vydláždiť, čo by 
zjednodušilo údržbu. Možno 
podobne ako napríklad za za-
stávkou MOST SNP liniek 50, 
70 pri Dunaji. Takisto je potreb-
né upratať smeti pri ohradenom 
pozemku a  pokúsiť sa dohod-
núť s majiteľmi na zamaľovaní 
čarbaníc na okolitých budovách. 
 Ľubomír Bajaník

Poklady za 
Slovnaftom
LIST ČITATEĽA
Priamo za Slovnaftom sa za-
čína začiatok náučného chod-
níka do prírodnej rezervácie 
na Ostrove Kopáč, ktorá bola 
vyhlásená za štátnu prírodnú 
rezerváciu v roku 1976. 
Rezervácia je známa a charak-
teristická najmä svojou zaují-
mavou vegetáciou. Práve preto 
sme sa ju rozhodli preskúmať 
a čiastočne zmapovať v rámci 
celoslovenského projektu Taj-
ný život mesta. Toto svojrázne 
prírodne spoločenstvo pripo-
mína africkú savanu a hlav-
ným predmetom ochrany sú 
lesostepné porasty tzv. dunaj-
skej hložiny, čo je európskym 
unikátom. Niektorí z Vás si 
možno povedia, že tam musí 
byť škaredo už len pri pomy-
slení na rafinériu a spaľovňu, 
ale opak je pravdou. 
Na začiatku mája sme sa teda 
rozhodli uskutočniť prvú ob-
javiteľskú výpravu a pozvali 
sme aj našich najmenších - 
nulťákov. Len čo sme minu-
li posledné známky ľudskej 
civilizácie, dostali sme sa do 
prekrásneho prostredia luž-
ných lesov. Každú zaujímavú 
rastlinku sme odfotili a uložili 
do tabletov, aby sme ju neskôr 
pomocou aplikácie PlantNet 
mohli identifikovať. A nebolo 
toho veru málo, nafotili sme 
vyše 200 obrázkov tráv, lis-
tov, kôry, kvetov a podobne. 
Naša prvá výprava sa vyda-
rila. 
 Výskumný tím 
 zo ZŠ Biskupická 21

 nebytové priestory vo výmere 2 069,05 m², terasy vo výmere 426,19 m², bytu 
vo výmere 71,62 m² v stavbe súp. č. 3114 a pozemky parc. č. 2091 a parc. 
č. 2092 spolu vo výmere 8 054 m² na Znievskej 26, k. ú. Petržalka,

 nebytový priestor č. 1.38, vo výmere 54,44 m² v stavbe bez  
súp. č. - podchod na Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto.

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú zve-
rejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy a na internetovej stránke www.bratislava.sk. Záujemcovia 
si ich môžu vyzdvihnúť osobne v budove Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFI-
CE“, v pracovných dňoch od 15.06.2017 do 18.08.2017 v čase od 9:00 
h do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť najneskôr do 18.08.2017 
do 14:00 h do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer 
prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže 

formou výberu víťaza elektronickou aukciou 
nebytové priestory v Bratislave:

STARÉ MESTO
V prevádzke bude od 12. 
júna do 31. augusta, denne 
vrátane víkendov od 10.00 
do 18.00 h. 
„Letná čitáreň je už roky 
obľúbenou zastávkou potul-
kami mestom pre Staromeš-
ťanov, ale aj návštevníkov 
Medickej záhrady,“  povedal 
staromestský starosta Rado-
slav Števčík, ktorý prebral nad 
Letnou čitárňou záštitu. V či-
tárni je k dispozícii 52 študij-
ných miest, v ponuke 70 titu-
lov domácich a zahraničných 
časopisov a denníkov, infor-
mačné a propagačné materiá-
ly o Bratislave, návštevníci si 
tiež môžu bezplatne požičať 
a prečítať knihy vyradené zo 
zbierok Staromestskej knižni-
ce a dary od občanov – v prie-
store letnej čitárne je umie-
stnená malá samoobslužná 
knižnica. V Medickej záhrade 
je i bezplatné wi-fi-pripoje-

nie na internet. Počas letných 
mesiacov čakajú na návštev-
níkov zaujímavé podujatia. 
Pre deti je pripravených se-
dem bábkových predstave-
ní Stražanovho bábkového 
divadla, ktoré už štyri roky 
organizuje poslanec mests-
kej časti Staré Mesto Martin 
Borguľa, tvorivé dielne, zá-
žitkové čítanie; pre dospelých 
medzigeneračné tvorivé die-
lne, stretnutia so zaujímavými 
osobnosťami a slovenskými 
spisovateľmi z cyklu Rozprá-
vanie o Bratislave a Čítanie 
v tráve, cestovateľské video-
projekcie Lenky Gondovej, 
Štefana Kardoša a Vladimíra 
Fecka z ich ciest po Arktíde, 
Špicbergoch a Grónsku, vý-
stavy v spolupráci so ZUŠ 
na Radlinského ul. a BIBI-
ANOU. Využívanie služieb 
letnej čitárne je bezplatné, 
vstup na všetky podujatia je 
voľný. (nr)

Letná čitáreň v Medickej 
záhrade opäť otvorená
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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)

Rytieri v Sade 
Janka Kráľa
PETRŽAKA
Štvrtý ročník podujatia 
Stredovek pri Dunaji bude 
17. júna v Sade Janka 
Kráľa patriť historickému 
táboru viacerých šermi-
arskych skupín z rôznych 
kútov Slovenska a Čiech. 
Už od 10.00 h sa budete môcť 
prejsť popri stredovekých 
stanových táboroch a pýtať 
sa šermiarskych skupín na 
ich činnosť. Nasledovať budú 
rytierske turnaje, lukostrelec-
ký turnaj a obľúbená rekon-
štrukcia stredovekej bitky. 
Nebudú chýbať ani reme-
selníci, ale ani hostia, ktorí 
si pre vás pripravili pútavé 
prednášky. Tohtoročnou no-
vinkou bude buhurt, turnaj 
päťčlenných skupín bojujú-
cich medzi sebou. Družiny 
bojovníkov sa stretnú v boji 
podľa vopred určených pra-
vidiel. Podujatie je súčasťou 
Bratislavských korunovač-
ných slávností. (brn)

Arbeitskraft für Stallarbeiten und  
Abmisten der Weideflächen für  
Reitstall im Bezirk Neusiedl  
entweder stundenweise oder  
für Vollzeit ab sofort gesucht. 
Umgang mit Pferden ist  
Voraussetzung!

Bezahlung Kollektivvertrag und nach 
Vereinbarung.

Bewerbungen per Mail an:  pferdesport@gmx.net

Antikoncepcia

Sedavé zamestnanie
Zlepšenie ovulácie Andropauza

Vyšetrenia

Umelé oplodnenie Panvové dno

#gynobox#gynobox

Tehotenstvo po štyridsiatke?
Dojcenieˇ

Spermie

Pre snažilky, tehuľky, mamičky a ich polovičky
BOCIANOVINY.skTurné plodnosti

V Erdődyho paláci na 
Ventúrskej ulici je ázijská 
reštaurácia Kitchen & Bar 
SASAZU. Ide o pobočku 
rovnomennej reštaurá-
cie z pražských Holešovic 
a treba povedať, že nejde 
o prvú snahu využiť pražský 
úspech v Bratislave. Reštau-
rácia SaSaZu obsadila väčšinu 
partera paláca vrátane prekry-
tého nádvoria. Po pravej strane 
je komornejšia časť s barom. 
Interiér je prispôsobený ázij-
ským kultúram, takže už po 
vstupe do reštaurácie sa ná-
vštevník cíti ako v inom svete.
Jedálny lístok bratislavskej 
reštaurácie kopíruje osvedče-
ný koncept pražskej SaSaZu, 
ktorá sa niekoľko rokov môže 
pýšiť ocenením BIB svetozná-
meho bedekra Michelin za 
výnimočné jedlo za rozumnú 
cenu. Ponúka päť kategórií 
jedál podľa spôsobu ich prí-
pravy, a to Sambal, Roti, Otak 
Otak, Tai Tai Gril a Flame. 
Okrem toho sú v ponuke ve-
getariánske jedlá a dezerty.

Na úvod nás čašníčka zasko-
čila akýmsi rituálom očisty 
rúk pred jedlom – potreli sme 
si ruky citrusovým listom 
a následne utreli v naparenej 
utierke. Z ponuky Sambal 
sme si dali jednu z dvoch po-
lievok – kokosovo-kukuričnú 
so sklenými rezancami, bazal-
kou a zeleným chilli (8,00 €). 
Bola vynikajúca a originálna, 
na niečo podobné sme zatiaľ 
v Bratislave nenarazili.
Veľkosťou a gramážou sa jed-
notlivé jedlá výrazne líšia, pre-
to je dobré nielen poriadne si 
preštudovať jedálny lístok, ale 
poradiť sa s personálom. Niek-
toré hlavné jedlá majú 150 g, 
iné aj 350 g. K tým menším 
patrí chrumkavá pekingská 
kačica pečená v kamennej 
peci s foie gras, jarnou ci-
buľkou, uhorkou a dvoma čín-
skými palacinkami (13,50 €). 
Nedávno sme pekingskú ka-
čicu ochutnali v inej brati-
slavskej reštaurácii a treba 

povedať, že to bol diametrál-
ny rozdiel. V prípade SaSaZu 
bola luxusná najmä chuť.
Z ponuky Tai Tai Grilu, čo 
je klasický gril s kokosovým 
mliekom, sme si dali vietnam-
ské Bo z hovädzej sviečkovi-
ce s foie gras, kokosovým 
maslom, avokádom, agedashi 
sójou, reďkovkou a hľuzov-
kovým olejom (22,00 €). 
K tomu sme si dali jasmí-
novú ryžu na pare Buri Bop  
(3,00 €). Vynikajúce, aj keď 
ani jedna z porcií nie je ur-
čená pre veľkých jedákov. 
Okrem toho sme ochutnali 
niektoré čerstvé ovocné šťavy 
(5,50 €), ktoré boli osviežujú-
ce a chutné.
Celkovo hodnotíme reštauráciu 
SaSaZu ako jednu z najlepších 
v meste. A nie je to len luxu-
som interiéru, ale aj vysokou 
kvalitou kuchyne a obsluhy. 
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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Aby ste si 
znova užívali 
výnimočné 
okamihy.

Fix it, aby ste 
sa nezaoberali 

so svojou 
protézou!

Pripevníme Vám protézu pre dokonalý úsmev a pôžitok z dobrého jedla.
Navštívte nás s dôverou!
Požiadajte o bezplatné informácie na telefónnom čísle +421 904 492 725 , 
email:  info@fix-it.sk
Adresa ordinácie : Antolská 4, Bratislava, 851 07,
WEB stránka : www.fix-it.sk
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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

Omeškanie 
dlžníka
Dobrý deň, s dlžníkom 
som sa dohodol v zmluve 
o pôžičke na splatení dlhu 
v splátkach, no doteraz mi 
zaplatil len jednu splátku 
a mešká už s piatimi. Je 
možné od dlžníka požado-
vať vrátiť celý dlh naraz? 
Ďakujem.
Dobrý deň, aby ste mohli 
požadovať vrátenie celého 
dlhu naraz, museli by ste 
v zmluve o pôžičke mať za-
komponovanú aj tzv. „stratu 
výhody splátok“. To zname-
ná dohodu o tom, že keď sa 
dlžník omešká so splátkou, 
stáva sa splatným celý dlh. 
Stratu výhody splátok však 
odporúčame naviazať na 
nezaplatenie, čo i len jed-
nej splátky, pretože dlžníka 
to nepriamo núti uhrádzať 
dlh pravidelne. Pokiaľ ste 
si v zmluve nedohodli stra-
tu výhody splátok, potom 
nemôžete jednostranne zme-
niť dohodu o splátkach. Od 
dlžníka môžete požadovať 
iba splátky, ktoré sú splat-
né. Pri splátkach je potrebné 
myslieť aj na premlčanie, 
nakoľko jednotlivé splát-
ky sa premlčujú v 3-ročnej 
premlčacej lehote. Strata 
výhody splátok môže nastať 
automaticky (v zmluve by 
musela byť formulácia „ak 
sa dlžník omešká s čo i len 
jednou splátkou, dlh sa stá-
va splatným celý“) alebo na 
výzvu veriteľa. Odporúčame 
do zmluvy uviesť skôr druhý 
prípad, t.j. naviazať stratu vý-
hody splátok na výzvu veri-
teľa, a to kvôli premlčaniu, to 
totiž plynie od každej splátky 
osobitne.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

N e d á v n o 
som navští-
vila jedno 
z kader-
níctiev v centre mesta. Ob-
jednala som si jednoduchý 
strih bez umývania vlasov. 
Zaplatila som 9 EUR, ale 
vlastne neviem za čo, keďže 
cenník služieb, ktorý som 
si pýtala, mi vedúca nebola 
ochotná poskytnúť. Namies-
to toho mi aj so svojou ko-
legyňou zvýšeným hlasom 
odporúčali, že mám ísť tam, 
kde je to lacnejšie. Vraj po-
kladničný blok som dostala, 
cenník si stanovujú sami. Ja 
si však myslím, že cenník 
by mal byť pre zákazníka 
voľne prístupný a správanie 
personálu by malo byť tro-
chu iné.
 Andrea Dúbravka
Pri konzultácii v predmet-
nom kaderníctve sme zis-
tili, že cenník síce majú 
vyvesený, ale sama vedúca 
povedala, že z neho sa cena 

ich služby 
nedá zistiť. 
Lebo sú 
rôzne vlasy 

- krátke, dlhé, husté... Ale 
vraj cenník je v poriadku, 
lebo mali už veľa kontrol 
a žiadny problém im nezis-
tili. Takže vlastne vlk by 
mal byť sýty a ovca celá. 
Nie je to tak. Spotrebiteľ 
má právo na informácie, 
výber a voľbu a na to je po-
trebný taký cenník, z kto-
rého môžeme jednoznačne 
zistiť, aká služba sa nám 
ponúka, a čo za ňu budeme 
platiť. Len tak sa môžeme 
rozhodnúť a vybrať si. Ale 
aj v prípade, že je cenník 
komplexný, je vždy naj-
lepšie sa vopred spýtať, čo 
nám ponúkajú, a čo to bude 
stáť.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Problémy s cenníkom

Na dobrom mieste v meste 
www.urbanresidence.sk

Kuchyňav cenebytuUŽITE
SI JU
PODĽA
SEBA

UR_Kuchyna print 206x268.indd   1 09/06/2017   15:45
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

BRATISLAVA
Ak máte tip na človeka, kto-
rý by si zaslúžil cenu Senior 
roka, neváhajte o tom dať 
vedieť.
Návrhy je potrebné posielať 
v elektronickej forme na mailo-
vú adresu: senior@bratislava.sk 
alebo v písomnej forme poštou 
na adresu Magistrát hl.m. SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 
814 99 Bratislava, príp. priniesť 
do podateľne magistrátu osobne 
do 8. septembra 2017.
V návrhu je potrebné uviesť: 

meno a kontaktné údaje na-
vrhovaného a navrhovateľa 
a stručné odôvodnenie poda-
nia návrhu.
Titul Senior roka sa udeľuje 
Bratislavčanom, ktorí počas 
aktívnej profesie prispievali a aj 
v seniorskom veku prispieva-
jú k rozvoju mesta. Primátor 
Bratislavy každoročne oceňuje 
4 – 6 laureátov, ktorých nomi-
novala verejnosť, a to na sláv-
nostnom galavečere 12. októbra 
2017 v Zrkadlovej sieni Prima-
ciálneho paláca.  (brn)

Kto bude Seniorom roka?

BRATISLAVA
V minulom čísle sme prinies-
li informáciu o čistení kanali-
začných odtokov. „V prípade 
havarijného stavu sa dávajú 
čistiť uličné vpusty ihneď pri 
zistení tohto stavu,“ informo-
vala nás Iveta Kešeľáková 
z tlačového odboru magis-
trátu a pridala aj kontakty, 
kam sa treba obrátiť v prí-

pade upchatého kanála. Via-
cerí ste nám telefonovali, že 
kontakt nie je správny. Tu je 
vysvetlenie: „Momentálne sa 
menia pevné linky, t.j. ide o 
krátkodobý výpadok. Pracu-
jeme na jeho odstránení, ale 
ľudia môžu volať aj na mest-
ský dispečing na mobilnú lin-
ku: 0902/985887,“ vysvetlila 
Iveta Kešeľáková.  (brn)

Upresnenie ku kanálom
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Náučné prehliadky pre školopovinné deti a ich 
rodičov SPOZNAJ STARÉ MESTO pokračujú 

ešte do konca júna. 

Ak ste doteraz prehliadku nestihli, neváhajte 
a prihláste sa spolu so svojimi deťmi či vnúčata-
mi. Prehliadky vedie akreditovaný sprievodca 
a vďaka jeho pútavému rozprávaniu budete 
mať možnosť spoznať históriu pamiatok, oko-
lo ktorých možno bez povšimnutia denne pre-
chádzate, a vypočuť si príbehy, ktoré ste dote-
raz nepoznali. Možno sa potom na našu mestskú 
štvrť začnete pozerať inými očami. A rovnako 
tak aj vaše deti. Možno to bude začiatok budova-
nia ich pozitívneho vzťahu k tomuto mestu.

Keď som bol ja žiakom základnej školy, podobné 
podujatie existovalo. Volalo sa Poznaj svoje mesto 
a išlo o vlastivedné prehliadky organizované ško-
lou. Presne na toto podujatie som si spomenul, keď 
som premýšľal o tom, ako málo asi vedia dnešné 
deti o histórii Bratislavy. Staré Mesto je predsa 
plné architektonických skvostov, cenných pa-
mätihodností a malebných zákutí, ktoré by sme 
mali ako Staromešťania poznať. A tak sa zrodi-
la myšlienka zorganizovať podobné prehliadky aj 
dnes. Asi mi dáte za pravdu, že teraz to môže byť 

pre deti ešte užitočnejšie ako kedysi pre nás. Ja 
sám som už otcom dvoch detí a záleží mi na tom, 
aby poznali Bratislavu, Staré Mesto a aby boli na 
svoje rodné mesto hrdí.

Skúsený sprievodca po Bratislave pán Milan Pe-
ško vedie prehliadky SPOZNAJ STARÉ MES-
TO tak, aby boli zaujímavé predovšetkým pre deti. 
Ako mi povedal, záujem o Bratislavu zo strany 

zahraničných návštevníkov každý rok výrazne 
narastá. Často sa dokonca stáva, že turisti majú 
informácie o našom hlavnom meste naštudova-
né dopredu, chcú vidieť konkrétne miesta a pre-
kvapia aj fundovanými otázkami. Sprevádzal 
už turistov z mnohých krajín, aj takých vzdiale-
ných, ako je napríklad Nový Zéland, Austrália, 
Brazília, Mexiko či India. A ja myslím, že by sme 
Bratislavu mali poznať predovšetkým my, ktorí 
v nej žijeme. A ukázať našim deťom, že Bratisla-
va je krásne a jedinečné mesto s bohatou históriou 
a úžasnými pamiatkami!

Prehliadky sú určené pre všetkých Staromeš-
ťanov a sú zdarma. Konajú sa každú sobotu 
a nedeľu do 25. júna. Zraz je vždy na Primaci-
álnom námestí. Jedna prehliadka trvá približne  
90 minút, môžete si vybrať čas so začiatkom 
o 14. alebo 16. hodine. 
Na prehliadku je potrebné sa prihlásiť, prihlá-
senie vám nezaberie viac ako jednu minútu 
vášho času. Prihlasovací formulár nájdete na 
webstránke www.borgula.sk

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Príďte spoznávať históriu mestskej časti, v ktorej žijete



Poviem to narovinu: nie 
je normálne, aby námestie 
v strede mesta, medzi Úra-
dom vlády, ministerstvom 
a dvomi špičkovými fakul-
tami vyzeralo tak, ako dnes 
vyzerá Námestie Slobody. 
Súčasný stav námestia je 
akýmsi pomníkom toho, čo 
sa v Bratislave ostatné de-
saťročia dialo: zatváranie očí 
pred problémami, neporia-
dok a obrovský dlh na údržbe 
a investíciách.

Som rád, že okrem množ-
stva iných vecí sa nám ko-
nečne podarilo pohnúť aj 
s Námestím Slobody. Prvá 
etapa obnovy námestia sa 
už začala – čistíme mobi-
liár, vymieňame zničené 
objekty, upravujeme zeleň 
a opravujeme chodníky.

Zároveň spolu s partnermi, 
spoločnosťou HB Reavis 
a m.č. Staré Mesto pripra-
vujeme verejnú architekto-
nickú súťaž, ktorá rozhodne 
o budúcej podobe námestia. 
Podobe, ktorá bude dôstoj-
ná centrálneho verejného 
priestoru v hlavnom meste. 

Po rokoch ignorácie, sta-
gnácie a úpadku sa veci 
v meste hýbu dopredu a bu-
dem rád, keď sa Námestie 
Slobody stane symbolom 
tejto zmeny. Keď sa stane 
kvalitným verejným prie-
storom, ktorý bude čistý, 
bezpečný a kde sa budú dob-
re cítiť Bratislavčania a aj 
návštevníci mesta. Držme si 
palce, nech je to čo najskôr. 
  Ivo Nesrovnal 

špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH VOĽNÝCH IZIEB NA ISTRII
Autobusový zájazd na kúpanie pri Jadrane     23.6.-25.6. iba za 44 €

Autobusový zájazd do rezortov v Slovinsku a Chorvátsku na Istrii
už od 218 €                      (ubytovanie a doprava)

Expresná autobusová linka na Istriu cez Rakúsko

TOP PONUKA SEZÓNY 2017: 
CHORVÁTSKO a SLOVINSKO

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

23.6.-2.7

23.6.-25.6

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

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody

Námestie Slobody: 

veci sa konečne 
hýbu

STARÉ MESTO
Na Jakubovom námestí od-
stránia niekoľko stromov. 
Mestská časť si totiž ne-
chala vypracovať odborný 
dendrologický posudok na 
niektoré stromy a drevi-
ny, ktoré sa jej nepozdávali 
a mohli by byť v zlom zdra-
votnom stave. Píliť sa teda 
bude v záujme bezpečnosti 
návštevníkov obľúbeného 
námestia.
Dendrologický posudok sa 
týkal ôsmich stromov, ktoré 
mestská časť vytipovala na 
výmenu. „Posudok odporúča 
tieto stromy na odstránenie,“ 
uviedla hovorkyňa Starého 
Mesta Nora Gubková.

K výmene siedmich drevín 
v havarijnom stave a jednej 
náletovej dreviny by mala 
miestna samospráva pris-
túpiť v období jesene alebo 
zimy. Na Jakubovom ná-
mestí sa podľa vypracovanej 
inventarizácie drevín z roku 
2016 nachádza celkovo 68 
stromov. Podobne pritom 
samospráva postupovala 
v prípade stromov na Hviez-
doslavovom námestí. Aj pre 
tie bola v uplynulom roku 
vypracovaná inventarizácia 
drevín, v rámci ktorej bolo 
skontrolovaných 161 stro-
mov.
Staré Mesto zároveň plánu-
je celé územie Jakubovho 

námestia zrevitalizovať. 
V súčasnosti vyhodnocuje 
dáta z verejnej ankety, ktorú 
na jar vyhlásila samospráva. 
Jej výsledky majú slúžiť ako 
jeden z podkladov zadania 
revitalizácie tohto územia. 
Nejde pritom o jedinú anke-
tu v tejto súvislosti. Druhú 
spustili v marci miestne po-
slankyne Barbora Oráčová 
a Veronika Remišová ako 
jednu z poslaneckých priorít 
na tento rok. Z nej napr. vy-
plynulo, že najpálčivejším 
problémom sú psy a ľudia tu 
psí výbeh zásadne nechcú. 
Najviac im záleží práve na 
zeleni, ktorú navrhujú rozši-
rovať. (tasr)

STARÉ MESTO
Žižkova ulica je v smere 
z Karlovej Vsi neprejazdná. 
Obojsmerná je len po ľavú 
odbočku za cintorínom. Ďa-
lej je vjazd zakázaný.
V opačnom smere je Žiž-
kova jednosmerná od par-
koviska nad tunelom po 
spomínanú odbočku. Na 
zmenu dopravného režimu 
bude upozorňovať mestská 
polícia.
Staré Mesto pristúpilo 
k zmene organizácie do-
pravy na základe podnetov 
obyvateľov Žižkovej 24 a v 
snahe obmedziť tranzit po 
tejto obslužnej komunikácii.
„Hovorili sme o tom už 
skôr, žiaľ, vinou úradu sa 
túto zmenu podarilo zreali-

zovať až teraz. Nasledovať 
bude oprava cesty pred hor-
ným vežiakom, vybudovanie 
chodníka a zavedenie systé-
mu regulovaného parkova-
nia. Situácia v parkovaní je 
po dostavbe Zuckermandlu 

na tejto ulici neúnosná, aby 
sme chránili záujmy obyva-
teľov, musíme pristúpiť aj 
k regulácii parkovania,“ po-
vedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík. (ms)
 Foto: MČ Staré Mesto

Na Jakubovom námestí vypília stromy

Vyhoveli obyvateľom zo Žižkovej ulice

Hovorí sa, že úrady a politici sú najlepšie 
vtedy, keď o nich človek nevie. Znie to pekne, 
ale platí to, iba ak veci aj naozaj fungujú. Naša 
bratislavská župa je úrad, o ktorom málokto 
vie vôbec niečo. Žiaľ, nie preto, že by na župe 
všetko fungovalo - skôr preto, že si ľudia neve-
dia ani veľmi predstaviť, ako by vlastne župa 
fungovať mohla a mala.

V komunálnej politike pôsobím takmer 7 rokov 
ako poslanec miestneho a mestského zastupi- 
teľstva. Dennodenne vidím, čo všetko sa dá ro- 
biť lepšie - a aj sa o to snažím. Pozerám okolo 
seba, rozprávam sa s ľuďmi a chodím do zahra- 
ničia, inšpirovať sa a vidieť veci v praxi: ako 

fungujú, v čom občas zlyhávajú, ako k nim 
politici a úrady pristupujú… Chcem, aby sme  
aj u nás mali integrovanú dopravu aspoň ako  
v Brne, cestovný ruch ako v Burgenlande  
a školy ako v Dolnom Rakúsku. Všetko sú to 
kraje, ktoré s tým naším priamo susedia  
a neexistujú nijaké prekážky, prečo by to  
aj u nás nemohlo fungovať. Zaslúžime si to 
predsa úplne rovnako.

Lenže tak veľmi potrebnú zmenu už neprinesie 
politik, o ktorého úrade takmer nikto nevie už 
8 rokov. A nespasia nás už ani politici, ktorí 
župu berú ako poslednú zastávku kariéry pred 
vlastným politickým dôchodkom.

Naša župa spí a potrebuje nový impulz, nové 
nápady, nové riešenia a nový prístup. Toto 
všetko ponúkam vo svojom programe, práve 
pre toto chcem byť županom. Chcem do župy 
konečne vniesť nový vietor. A sľubujem, že keď 
vo voľbách dostanem mandát od vás, voličov, 
budete úplne presne vedieť, čo župa robí - 
úplne konkrétne, pre vás.

ZASA PO STAROM alebo ŽUPA PO NOVOM?

Váš 
kandidát 

na župana
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Najmenej  
zrážok od 
roku 1951
RUŽINOV
V Bratislave na letisku 
za prvých päť mesiacov 
spadlo najmenej zrážok 
minimálne od roku 1951. 
Slovenský hydrometeo-
rologický ústav (SHMÚ) 
o tom informoval na svojej 
sociálnej sieti.
„Od prvého januára tohto 
roku sa na západe Podunaj-
skej nížiny zvyšuje celkový 
deficit zrážok. Mimoriadne 
zlá situácia je v tomto smere 
na stanici Bratislava-letis-
ko. Za prvých päť mesiacov 
roka tu spadlo len 91 mm 
zrážok,“ varujú meteoroló-
govia.
Zároveň zdôrazňujú, že od 
roku 1951 sa v tejto lokalite 
okrem tohto roka ešte nikdy 
nestalo, aby za obdobie ja-
nuár až máj spadlo menej 
ako 100 mm zrážok. „Dru-
hý najnižší úhrn za uvede-
né obdobie sme namerali 
v roku 1998, a to konkrétne  
101 mm,“ dodali.
Naopak, najvyšší úhrn v Bra-
tislave na letisku pozorovali 
v roku 1965, keď tu spadlo až 
374 mm.
Príčinu vidia meteorológovia 
v tom, že vyššie zrážkové úhr-
ny v tomto roku na Slovensku 
zaznamenali najmä pri búr-
kach. A tie boli sprevádzané 
intenzívnym dažďom najmä 
v hornatých oblastiach stred-
ného a východného Sloven-
ska. (tasr)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 1
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Bratislava!Bratislava!

Po úspešnej premiére na autosalóne v New Yorku sa v septembri začne do-
dávať stredne veľké vysokovýkonné vozidlo SUV: Mercedes-AMG GLC 63 
4MATIC+ nielen s klasickou karosériou SUV ale tiež s tvarmi kupé (kombi-
novaná spotreba paliva: 10,7 – 10,3 l/100 km). Dostupné bude aj ako ešte si-
lnejší Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ (kom-
binovaná spotreba paliva: 10,7 l/100 km). 

Prvý raz a ako jediný vo svojej kategórii získa 
Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ osemvalcový 
biturbo motor s priamym vstrekovaním, ktorý pri 
objeme štyroch litrov ponúka výkon 350 kW/476 
k (650 Nm) zrýchľujúci z 0 na 100 km/h už za štyri 
sekundy a pri Mercedes-AMG GLC 63 S 4MA-
TIC+ 375 kW/510 k (700 Nm) dokonca za 3,8 sekundy. 

Súčasťou výbavy nových modelov je podvozok odpružený vzduchom s adaptív-
nym nastaviteľným tlmením, pohonom všetkých kolies 4MATIC+ AMG Perfor-
mance s úplne variabilným rozdeľovaním momentu, zverným diferenciálom zad-

nej nápravy ako aj vysokovýkonnou brzdovou sústavou. Príbuznosť so športovými 
vozidlami Mercedes-AMG zvýrazňuje mriežka chladiča AMG Panamericana, 
ktorá bola doposiaľ vyhradená rodine AMG GT. Novinky okrem iného ponúka-
jú všetky výhody SUV značky Mercedes: veľa miesta pre cestujúcich a batožinu, 

rozsiahlu bezpečnostnú výbavu ako aj suverénnu trakciu aj na 
vlhkom podklade alebo v zimných cestných podmienkach. 

V novom GLC 63 4MATIC+ a GLC 63 S 4MATIC+ je použitá 
9-stupňová prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT. Individuálny 
zážitok poskytnú štyri jazdné programy AMG DYNAMIC SE-
LECT, umožňujúce komplexne zmeniť charakteristiku vozidla pri-
čom modifikujú odozvu motora, prevodovky, komfortného nasta-
venia podvozku, riadenia, ESP® či pohonu všetkých kolies. Model 

S má navyše k dispozícii jazdný program PRETEK s parametrami nastavenými na 
maximálnu výkonnosť. Na zlepšenie trakcie a dynamiky jazdy má GLC 63 4MA-
TIC+ mechanický zverný diferenciál zadnej nápravy, GLC 63 S 4MATIC+ elekt-
ronický zverný diferenciál zadnej nápravy s ešte presnejšou a rýchlejšou reguláciou. 

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

8-valcové SUV a SUV-kupé: Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+
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Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu

25. JÚN 2017 o 20:00 h.
predpredaj vstupeniek: ticketportal.sk

KONCERT

PAOLO FRESU & BEBO FERRA

POD ZÁŠTITOU PARTNERIORGANIZÁTORI HLAVNÝ PARTNER 
PODUJATIA

MEDIÁLNI PARTNERI

K téme čísla (str.1-2) sme 
s niekoľkými otázkami 
oslovili aj primátora Brati-
slavy Iva Nesrovnala.
V  týchto  dňoch mesto  vyhlá-
silo tender na verejné osvetle-
nie.  Kedy  by  ho mohla  nová 
firma začať prevádzkovať?
Minulý rok sa mestu skončila 
20-ročná zmluva, ktorú malo 
uzavretú so spoločnosťou 
Siemens. A keďže verejné 
osvetlenie je strategický sys-
tém mesta, postupujeme veľ-
mi obozretne, aby sme zabez-
pečili jeho fungovanie.
V akom stave ste našli po svo-
jom nástupe do funkcie doku-
menty, ktoré sa týkali prevádz-
ky osvetlenia v Bratislave? 
Keď som nastúpil do funkcie 
ako primátor, zistili sme, že 
mestu chýba veľké množ-
stvo podkladov, ktoré by 
dokumentovali, ako systém 
osvetlenia funguje. Neboli tu 
ľudia, ktorí by sa tomu veno-
vali. Riešime to už od roku 
2015, stáli sme pred úlohou, 
ako získať základné infor-
mácie, lebo už od začiatku 
sme vedeli, že zmluva končí. 
Obrátili sme sa preto na reno-
movanú spoločnosť Deloitte, 
ktorú vysúťažil ešte môj pred-
chodca, aby nám odborne po-
mohli zmapovať celý systém. 
Ako to dopadlo?
Prebehol rozsiahly audit a zi-
stilo sa, že 20 rokov fungoval 
systém ako udržiavací, vy-

tvoril sa obrovský investič-
ný dlh. Vidíte, v akom stave 
sú lampy. Informovali sme 
o tom minulý rok na verejnej 
prezentácii aj poslancov, bo-
hužiaľ, veľký záujem nebol. 
No na adresu mesta sa aj tak 
zniesla vlna kritiky. Prečo ste 
po  týchto  zisteniach  predĺžili 
zmluvu so Siemensom?
Museli sme pripraviť pod-
klady na nové verejné ob-
starávanie, na to však potre-
bujete čas. Je to obrovský 
a komplikovaný proces, 
hlavne technicky náročný. 
Ide predsa o strategický sys-
tém mesta, ktorý jednoducho 
musí fungovať. A aby sme 
neriskovali, rozhodli sme sa 
na prechodné obdobie využiť 
postup podľa zákona o verej-
nom obstarávaní, ktorý nám 
zabezpečuje bezproblémovú 
prevádzku osvetlenia až do 

výberu nového prevádzko-
vateľa. Nemôžeme predsa 
hazardovať s tým, čo v meste 
jednoducho musí fungovať.
Koľko  bude  mesto  osvetlenie 
stáť? 
V meste máme 47-tisíc sve-
telných bodov a viac než 30- 
tisíc stĺpov verejného osvetle-
nia. Súťaž už je zverejnená 
a hľadáme prevádzkovateľa 
systému. Predpokladaná výš-
ka zákazky je 143 miliónov 
eur bez DPH. Hľadáme, kto 
ponúkne mestu najlepšiu po-
nuku. Dodávateľ musí ma-
sívne investovať do výmeny 
všetkých 47-tisíc svetelných 
bodov. Musí sa vymeniť 
24-tisíc stĺpov, ako aj znižo-
vať energetická náročnosť. 
Systém musí byť efektívny, 
udržateľný, moderný a s pa-
rametrami, ktoré nájdete v eu-
rópskych hlavných mestách.

Tvrdíte, že budete presadzovať 
SMART  riešenia  pre  Brati-
slavu podobne ako vo Viedni 
či  Kodani.  Využijete  obnovu 
osvetlenia aj v tomto smere?
Treba vybudovať dátovú ko-
munikáciu medzi jednotli-
vými svetelnými bodmi tak, 
aby ich bolo možné na diaľku 
ovládať a regulovať intenzitu 
osvetlenia v závislosti od mie-
sta, kde sa svetelný bod na-
chádza. Jednoducho poveda-
né, kde to bude svietiť naplno, 
a kde postačí menšia intenzita. 
Tým sa ušetrí množstvo ener-
gie. Táto sústava musí byť 
jednoducho smart. A musí 
byť schopná ponúknuť okrem 
svietenia aj viac funkciona-
lít. Od informácií o čistote 
ovzdušia, teplote, počte áut, 
parkovacích miest, orientačné 
informácie, to všetko už tieto 
systémy dnes vedia ponúknuť 
a musíme to vybudovať aj 
v Bratislave.
Bude to od nového roka?
Je to najväčší projekt obno-
vy infraštruktúry za posledné 
roky, ktorý spadol do tohto 
funkčného obdobia. Verejné 
obstarávanie sme koncom 
apríla vyhlásili a celý proces 
prebieha podľa zákona. Bu-
dem rád, keď to prebehne čo 
najskôr. Neviete však dopre-
du predvídať, kto sa prihlási, 
kto bude proti komu namietať 
a bojovať. Máme lehoty prijí-
mania ponúk, otvárania obá-

lok, bude stanovená komisia 
z pracovníkov magistrátu, po-
slancov a odborníkov. Verím, 
že sme to urobili dobre. 
Členov  komisie  za  magistrát 
ste určili vy? Lebo právo hla-
sovať budú mať iba oni...
Samozrejme, zo zákona je to 
zodpovednosť mesta. Mesto 
postupuje striktne podľa zá-
kona o verejnom obstarávaní. 
Čelíte  žalobe  poslanca,  že 
audit  je  utajovaný.  Nemôže 
sa stať, že dodatočne súd na-
príklad o rok - dva spochybní 
celú súťaž?
Nemám krištáľovú guľu, ale 
mesto nič neutajovalo. Prvú 
prezentáciu sme spravili pre 
poslancov v októbri minulého 
roku. Ďalšie sme urobili pre po-
slanecké komisie, informujeme 
médiá, starostovia sa môžu ke-
dykoľvek prísť pozrieť. Áno, 
podpisovali dohodu o mlčan-
livosti, to bolo však preto, aby 
sme dodržali princíp rovnosti 
a nediskriminácie uchádzačov. 
A čo by sa stalo, ak by ste in-
formácie zverejnili?
Čiastkové zverejňovanie in-
formácií pred vyhlásením 
verejného obstarávania je 
porušovaním zákona. To by 
mohlo ohroziť celú súťaž. 
Mesto audit zverejní, nemá-
me s tým problém. Právnici 
teraz posudzujú, čo všetko 
môže ísť von. 

Matej Štrbák
Foto: Magistrát

Bratislava bude mať SMART osvetlenie. Ako Viedeň
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Potrebujete sa postarať o svojho otca,
alebo mamu alebo inú osobu, ktorá potrebuje opateru?

Poskytujeme profesionálnu 24 hod. opatrovateľskú 
službu v rámci celého Slovenska. 

Denná sadzba už od 34- 47 Eur v závislosti od zdrav. stavu 
opatrovanej osoby. Pri 24 hod. opatrovaní opatrovateľka býva 

s opatrovanou osobou a jej k dispozícií počas celého dňa, 
poprípade aj noci, ak je to potrebne.

HĽADÁME OPATROVATEĽKY, KTORÉ MAJÚ ZÁUJEM 
PRACOVAŤ AKO OPATROVATEĽKY NA SLOVENSKU. 

ALSES, s.r.o.
Tel. 0948660240, www.opatrujdoma.sk , info@opatrujdoma.sk  

!

!

! ! ! !
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BRATISLAVA
To najlepšie, čo môžete 
svojmu dieťaťu v lete do-
priať, je okrem spoločnej 
dovolenky, letný tábor. 
V Bratislave je ponuka den-
ných táborov široká a hoci 
zodpovednejší rodičia majú 
miesta zabezpečené neraz 
už od marca, väčšina vybe-
rá práve v týchto dňoch.
Podľa Michala Moška z obči-
anskeho združenia Preliezka 
majú šancu aj tí, ktorí si to 
nechajú na poslednú chvíľu. 
Mali by však myslieť na to, 
že najobsadenejšie bývajú po-
sledné dva júlové a prvé dva 
augustové týždne. „Štandard-
ne sú najskôr vypredané pro-
gramy so zvieratkami (Mladí 
zoológovia, Hravé zvieratká, 
Letné ródeo). Tento rok sú 
hitom programy Leto s lego 
kockami a Smelé svište.“ Je 
štandardom, že v cene tábo-
ra je celodenná strava, pitný 
režim a celodenný program 
s animátormi.  
Tábor sa dá stráviť v aqua-
parku, na kajaku, v bunkroch 
alebo pri tanci, parkoure či an-
gličtine. Umelecko-remesel-

ný tábor  má aj mestská časť 
Dúbravka pre „svoje“ deti. V 
klube Benitim sú zas flexibil-
ní, dieťa môže v priebehu dňa 
prechádzať zo skupiny poku-
sov do športovej.
„U nás mal minulý rok mi-
moriadny ohlas tábor Tenisoví 
maniaci,“ hovorí Daniel Mrva 
z Victour. Deťom sa v Ružino-
ve venujú profitréneri, rakety 
im tiež požičajú. Na súčas-
nú fascináciu technológiami 
organizátori táborov takisto 
reagujú. „Našich Digimania-
kov však učíme tráviť čas pri 
počítači zmysluplnejšie. Poži-
čiame im fotoaparát, naučíme 
upravovať fotky, naprogramo-
vať vlastnú stránku,“ hovorí 
Daniel Mrva. 
Ak je však vaše dieťa ochotné 
opustiť na týždeň domov, podľa 
Daniela Mrvu je pre mestské 
deti nezabudnuteľným zážit-
kom tábor pod Kráľovou Holou 
v Pohorelej. Už cesta vlakom 
je pre niektoré deti premiérou. 
Deti vyháňajú ovce na pašu, 
doja kozy, na salaši vyrábajú 
vlastný syr, kúpu sa v potoku 
alebo kosia trávu. Toto v meste 
nemajú šancu prežiť.  (in)

Povinná jazda pre  
všetky mestské deti BRATISLAVA

Skúsenosti pracovníkov 
OLO-a hovoria, že hnedé 
zberné nádoby obsahujú 
okrem bio odpadu zo zá-
hrad, aj taký odpad, ktorý 
do nich nepatrí.
Mestská spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) 
začala s odvozom biologicky 
rozložiteľného komunálneho 
odpadu zo záhrad v polovi-
ci marca 2017. Doteraz jej 
zamestnanci odviezli vyše 
220 ton tohto druhu odpa-
du z tých rodinných domov 
v rámci Bratislavy, ktorým 
bola doručená hnedá zberná 
nádoba v objeme 120 l alebo 
240 l. V hnedých zberných 
nádobách sa však okrem bio 
odpadu zo záhrad nachádza 
aj zmesový odpad a plasty. 
„Doteraz zamestnanci vyt-
riedili viac ako 130 kg také-
hoto odpadu, čo predstavuje 
jeden plný kontajner v ob-
jeme 1 100 l,“ informovala 
nás Beata Humeníková, ho-
vorkyňa spoločnosti OLO. 
„Častým problémom je, že 
obyvatelia umiestňujú zme-
sový a plastový odpad do 
spodnej časti hnedej zber-
nej nádoby, následne ho 

prikryjú bio odpadom, a tak 
naši zamestnanci pri otvore-
ní a kontrole zbernej nádo-
by nedokážu identifikovať 
skutočný obsah celej nádo-
by. Do hnedých zberných 
nádob je pritom potrebné 
umiestňovať kvety, štiepky, 
piliny, pokosenú trávu, malé 
kusy konárov, lístie, odpad 
z ovocia, zeleniny a burinu 
bez plastových vriec a iných 
obalov. Nepatria sem odpa-
dy z domácností živočíšneho 
pôvodu, mliečne a mäsové 
výrobky. V prípade, že pri 
kontrole naši zamestnanci 
zistia, že nádoba obsahuje 

odpad, ktorý do nej nepatrí, 
nebude vyprázdnená. Aký-
koľvek iný odpad, okrem bio 
odpadu, totiž spôsobuje pro-
blémy pri ďalšom spracovaní 
v kompostárni.“ 
Bio odpad z hnedých zber-
ných nádob je odvážaný do 
kompostárne vo Svätom Jure. 
Tam sa z neho odstránia také 
druhy odpadov, ktoré doň 
nepatria a následne sa bio od-
pad drví. Takto rozdrvený sa 
ďalej spracováva na kompost. 
Celý proces vzniku kompostu 
trvá v priemere 3 – 5 mesia-
cov.  (brn)
 Foto: OLO

DANUBE 
FACILITY 

SERVICES s.r.o.

PRIJME DO TPP/NA
 DOHODU/ŽIVNOSŤ 

PRACOVNÍKOV NA POZÍCIU

ÚDRŽBÁR, 
ELEKTRIKÁR, 

DISPEČER
POŽIADAVKY: 

VYHLÁŠKA 508/2009 - 
§21,§22,§23

NÁSTUP: 
MOŽNÝ IHNEĎ

MIESTO VÝKONU PRÁCE: 
BRATISLAVA, 

BRATISLAVA - RAČA

ŽIADOSTI A ŽIVOTOPISY 
POSIELAJTE NA: 

INFO@D-FS.SK
TEL : 02/59418314

wonderland.skk 0903 828 530

Výberové konanie na funkciu riaditeľa
do súkromnej ZŠ Wonderschool
Bilíkova 34, Bratislava-Dúbravka s nástupom od 15. 08. 2017

Žiadosti spolu so životopisom prosíme zasielať mailom 
na adresu: wonderland@wonderland.sk alebo poštou 
na adresu školy, pripadne nás kontaktujte: 
0903 828 530, Bubeníková Soňa - zriaďovateľ
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Kto medzi bioodpad hádže plasty?
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Streda – 14.6.2017

JAPANESE NEW MUSIC 
FESTIVAL
A4 - priestor súčasnej kultú-
ry, 20:00
Večer nabitý inšpiratívnou 
japonskou hudbou, počas 
ktorej sa traja hudobníci Tat-
suya Yoshida (Ruins), Mako-
to Kawabata (Acid Mothers 
Temple) a Atsushi Tsuyama 
(ex Acid Mothers Temple) 
predstavia ako celkovo osem 
rôznych legendárnych pro-
jektov.

Štvrtok – 15.6.2017

BRATISLAVSKÝ ZBO-
ROVÝ FESTIVAL
Bratislava
Bratislava Choir Festival 
2017 - Medzinárodný festi-
val speváckych zborov, ktorý 
sa uskutoční 15. - 18. júna 
2017 predstaví širokú veko-
vú, ale aj žánrovú škálu zbo-
rov. Akcia sa bude konať vo 
viacerých sálach a kostoloch 
a potrvá do 18. júna. 

Piatok – 16.6.2017

42. MEDZINÁRODNÝ 
GITAROVÝ FESTIVAL J. 
K. MERTZA
Bratislava
Bratislavské koncertné sály 
budú koncom júna patriť 
renomovanému podujatiu 

Gitarový 
festival J. 
K. Mertza, 
ktorý je 
súčasťou 
Kultúr-
neho leta 

a Hradných slávností Bra-
tislava 2017. Opäť privíta 
mimoriadnych hostí z Ar-
gentíny, Veľkej Británie, 
Nemecka, Francúzska, Špa-
nielska, Chorvátska, Českej 
republiky a Slovenska.

Sobota – 17.6.2017

WOLFGANG AMADEUS 
MOZART: ÚNOS ZO SE-
RAILU
SND - Historická budova, 
19:00
Poslednou premiérou v se-
zóne pokračuje Opera SND 
v projekte Operného štúdia, 
v ktorom ponúka mladým 
interpretom príležitosť po-
dieľať sa na príprave novej 
opernej inscenácie, je ly-
rická komediálna spevohra 
Wolfganga Amadea Mozarta 
Únos zo serailu. Netradične 
v réžii Jána Ďurovčíka. 

Nedeľa – 18.6.2017

OBRAZY A SOCHY
Danubiana, 10:00 – 18:00
Vladimír Kompánek, sochár 
a maliar, najznámejší prota-
gonista dnes už legendárnej 
skupiny galandovcov pri 
príležitosti deväťdesiateho 
výročia narodenia vystavuje 
v Danubiane znova po desia- 
tich rokoch. Uvidíte výber 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Správa telovýchovných  
a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky  
Bratislavy, Junácka 4, 831 04  

Bratislava, IČO: 00179663
v súlade s ust. § 9a ods. 1, písm. 
c) a ods. 5 v spojení s ust. § 9a 
ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, uverejňuje svoj zámer 
prenajať časť nebytových pries-
torov na Plavárni Pasienky, k. ú.: 
Nové Mesto, parc. č. 15123/10, 
Zimnom štadióne O. Nepelu, k. ú. 
Nové Mesto, parc. č. 15141/21, 
Zimnom štadióne Harmincova, 
k. ú.: Dúbravka, parc. č. 2753/10 
a Športovej hale Harmincova, k. ú. 
Dúbravka, parc. č. 2751, na dobu 
neurčitú, za účelom umiestnenia 
predajných nápojových a snacko-
vých automatov, formou priameho 
nájmu. Podrobnejšie informácie sú 
uvedené na úradnej tabuli a na in-
ternetovej stránke www.starz.sk. 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bub-
lincová, tel. 02/44373200, e-mail: 
bublincova@starz.sk

Ing. Peter Vojtko
riaditeľ

Kedysi sa hovorilo, že kto 
nebol pod viechou, nebol 
v Bratislave. 
Keď sa Prešporok stal v 16. 
storočí hlavným mestom 
Uhorského kráľovstva, stalo 
sa z neho bohaté mesto ob-
chodníkov a vinohradníkov. 
Prichádzali noví obyvatelia 
a prechodní návštevníci, a tak 
tu prekvitali krčmy, hostince, 
ubytovne pre vandrujúcich 
remeselníkov či pre pútnikov 
a od 17. storočia aj populárne 
kaviarne. Tí všetci však mali 
v Prešporku vážneho konku-
renta - viechy.
Podnikanie v tomto období 
bolo dôsledne regulované. 
Napríklad v kaviarňach sa 
mohli podávať likéry, ale žia- 
dne víno alebo pivo. Cukrári 
si zas možnosť predávať k zá-
kuskom kávu, museli tvrdo 
vybojovať. Výsadou hostin-
cov a neskôr reštaurácií bolo 
servírovať jedlo. To mali pre 
zmenu zakázané vinohradní-
ci. Ich právom bolo ponúkať 
víno vo vlastných domoch za 
výhodných podmienok. A ro-
bili ho zjavne dobré. Kým 
kaviarne v období monarchie 
a v rokoch medzivojnovej 
Československej republiky 
zdôrazňovali sociálne rozdie-
ly, vo viechach to neplatilo. 
Práve naopak – pri víne sociál- 
ne, etnické ani náboženské 
rozdiely nehrali rolu. 
Dni otvorených dverí
V Bratislave sa výrobou vína 
živilo odjakživa množstvo 
ľudí. Už v roku 1435 žilo 
v pätnástich uliciach Bratisla-
vy 484 vinohradníkov. Na za-

čiatku 20. storočia už obýva-
li 31 ulíc a v medzivojnovom 
období dokonca 44. V priebe-
hu storočí šlo prevažne o tie 
isté časti mesta – väčšina vie-
charských domov sa sústreďo-
vala na Vysokej, Schondor-
fskej (Obchodná), Mýtnej 
a Krížnej. Tú napríklad tvorili 
samé malé prízemné domče-
ky. Boli to viecha vedľa vie-
chy. V menšom počte ste ich 
však našli od Karlovej Vsi až 
po Raču. Nemenilo sa ani ná-
rodnostné zloženie bratislav-
ských vinohradníkov. Takmer 
všetci bez výnimky boli ne-
meckej národnosti. 
Plody vinohradníkov vy-
chutnávali Bratislavčania na 
rôznych miestach – z vinární 
sú azda najznámejší Veľkí 
františkáni. Väčšiu popularitu 
než vinárne však mali viechy. 
V tej dobe patrili k mestu ako 
hrad, boli úzko späté so živo-
tom jeho obyvateľov a neje-
den umelec na ne skladal ódy. 
Viechy, to boli v podstate 
„dni otvorených dverí“ u vte-
dajších vinárov. Každý mal 
právo nalievať vo svojom 
dome víno dva týždne do 
roka. Ak chcel o tom infor-
movať zákazníkov, vyvesil 
nad dvere alebo z okna tzv. 
viechu. Bol to na dlhej tyči 
priviazaný veniec z dubové-
ho alebo hroznového lístia. 
Niektorí večer rozsvecovali 
aj zelené žiarovky, aby mi-
lovníci vína trafili k novému 
prameňu. V novinách bola 
dokonca rubrika, kde uvádza-

li adresy práve otvorených 
viech, lebo vinohradníckych 
ulíc bolo v meste niekoľko 
desiatok. Mestu dávali „svoj-
skú“ špecifickú atmosféru. 
Ak máte pocit, že dva otvore-
né týždne je málo, vedzte, že 
napríklad v roku 1909 otvorili 
viechu len na Vysokej v 25 
rôznych domoch! A niektorí 
vinári predávali aj viac ako 
dva týždne, pretože licencie sa 
síce vydávali na jednu osobu 
v dome, ale v nejednom dome 
sa striedali aj dvaja, traja viná-
ri a nezriedka aj ich príbuzní. 
Ako prebiehali ochutnávky? 
Spočiatku sa čapovalo pred 
bránou, hostia stáli pri stene 
s policami, na ktorú si polo-
žili pohár. Neskôr už sa pilo 
v takmer všetkých miestnos-
tiach vinohradníkovho domu, 
ktorí vyprázdnili pre hostí 
a v lete, samozrejme, na dvo-
roch. A spomienky pôsobia 
priam idylicky. Vinári vraj boli 
poctiví a návštevníci ich zas 
ušetrili opileckých výtržností.
A keďže tam, kde sa pije, treba 
aj jesť, viechy boli dobrým bi-
znisom aj pre rôznych obchod-
níkov. Vinári totiž koncesiu na 
podávanie jedla nemali. Ná-
vštevníci si síce mohli priniesť 
vlastné jedlo so sebou, obľú-
bené vraj bolo varené koleno, 
ale šancu dávali aj potulným 
obchodníkom, ktorí predáva-
li chuťovky od olomouckých 
syrečkov, uvarených vajíčok 
a zeleniny, cez burské orieš-
ky, opečené zemiačiky až po 
čokoládu. Konkurencia bola 
veľká, takže mnohí ponúkali 
aj pridanú hodnotu - dokázali 
na počkanie citovať Platóna, 

Sokrata či Goetheho. Ľudí 
však pred viechami zabávali 
aj artisti či ´bruchomluvci´. 
Návštevníci sa však dokázali 
baviť aj sami, a to pri hazard-
ných hrách, hudbe či speve. 
A to neraz aj do druhej rána, 
hoci oficiálna záverečná bola 
o desiatej večer. 
Spoločnosť sa vzácne re-
špektovala, hoci bola zložená 
z rôznych skupín. „Čech sa tu 
rozpráva s Nemcom a Slovák 
s Maďarom a nikde zášti, ni-
kde hnevu,“ tvrdia spomienky 
pamätníkov. To isté platilo 
pre sociálnu rovnosť. Sedel tu 
vraj robotník vedľa bankové-
ho úradníka či riaditeľ vedľa 
zametača a mali si čo pove-
dať. Víno stieralo rozdiely. To 
sa však skončilo s nástupom 
nemeckého fašizmu, ktoré-
mu podľahli aj bratislavskí 
Nemci.
Koniec idyly   
Koniec druhej svetovej voj-
ny znamenal koniec aj pre 
viechy. Jednak väčšinu vi-
nohradníckych domov a ulíc 
zničilo bombardovanie, jed-
nak sa nemeckí majitelia 
vysťahovali. Žezlo po nich 
prebrali čerstvo prisťaho-
vané slovenské rodiny zo 
severu krajiny, ktorým však 
trvalo dlho, kým sa naučili 
vinohradníckemu remeslu. 
A niektoré ani nemali zá-
ujem, zúrodnilo vinohrady 
a nasadili zemiaky. 
Janko Alexy píše, že v roku 
1945, keď z Bratislavy zmizli 
viechy, zmizlo s nimi aj čosi 
typické pre mesto. Hoci vraj 
manželky a rodičia vysoko-
školákov si vydýchli.  (brn)

Viecha vedľa viechy

Históriu a fotografie sme 
čerpali z knihy Petra 
Salnera Bratislavské  
kaviarne a viechy 

z Vydavateľstva PT Marenčin. 

NA MLYNAROVIČOVEJ 
ULICI došlo 30. mája k lúpež-
nému prepadnutiu záložne. Dva-
ja muži vošli do jej priestorov, 
jeden bol ozbrojený krátkou 
guľovou zbraňou. Pod hrozbou 
jej použitia odcudzili dve zlaté 
retiazky. Celková škoda bola 
vyčíslená na cca 4 700 eur. 
NA ROMANOVEJ ULICI 
vošiel 18.mája neznámy muž 
do vinotéky a od zamestnan-
kyne najprv požadoval na-
blokovanie fľaše vína. Potom 
však vytiahol krátku guľovú 
zbraň a žiadal finančnú ho-
tovosť. Zamestnankyňa mu 
z obavy o život a zdravie 
vydala 150 eur. Páchateľ ná-
sledne z miesta odišiel.
V jednom z fitness centier 
26-ročný Radovan K. z okresu 
Poprad 6. júna fyzicky napadol 
muža, ktorý ho upozornil, že 
poškodil zámok na únikovom 
východe. Muža udieral do tváre 
aj do oblasti rebier, poškodený 
sa dal na útek. Pri úteku však 
obvinený poškodeného dobe-
hol, napadol a ten spadol zo 
schodov. Za toto konanie hrozí 
obvinenému mužovi trest od-
ňatia slobody až na tri roky.

z jeho tvorby, konkrétne 
kolekciu obrazov zo zbierky 
Gerarda Meulensteena a sôch 
zo zbierky Oravskej galérie 
v Dolnom Kubíne.

Pondelok – 19.6.2017

CIFRAS IMAGINARIAS
Koncertná sieň Klarisky, 
19:00
Nádherný program pozo-
stávajúci z vlastných úprav 
vokálnych a inštrumentál-
nych diel inšpirovaných 
španielskymi majstrami 16. 

storočia. 
Interpre-
ti: Ariel 
Abramo-
vich (AR), 
Jacob 
Heringman 
(GB). 

Utorok –20.6.2017

TEASING #2
A4 - priestor súčasnej kultú-
ry, 20:00
Nový koncept diskusno-liste-
ningových večerov s ľuďmi, 
ktorí sú hudbou živí. Nefor-
málne debaty bez žánrových 
ohraničení. Pod taktovkou 
Tea Tralnej (BWO) Vás do 
varu dostane jej hosť Stroon 
aka Dalibor Kocián - vib-
rafonista s dušou metalistu 
a hudobný multifrenik. A, sa-
mozrejme, tiež hudobník, 
skladateľ, producent a DJ.

Streda – 21.6.2017

KOZMONAUTI (MY 
BIKE IS MY LIFE)
GunaGU, 19:30

Posledná premiéra v sezóne 
- komédia inšpirovaná romá-
nom V. Klimáčka „námestie 
kozmonautov. Príbeh dvoch 
mužov o hľadaní stratených 
ideálov mladosti, až kým 
do toho nevstúpia dve ženy. 

Hrajú: Ka-
rin Haydu, 
Roman 
Pomajbo, 
Martin 
Meľo, 
Natália 
Germani. 

Štvrtok – 22.6.2017

STANO FILKO: 2037
Kunsthalle Bratislava, verni-
sáž o 18:00
Samostatná výstava Stana Fil-
ka v priestore Kunsthalle LAB 
bude poctou významnému 
slovenskému avantgardistovi, 
ktorý by sa v júni tohto roka 
dožil 80 rokov. Názov výstavy 
2037 je odkazom na futuris-
ticko-utopistický akcent jeho 
neskorej tvorby po roku 2000. 

Piatok – 23.6.2017

GURMÁN FEST BRATI-
SLAVA 2017
Sad Janka 
Kráľa
9. ročník 
obľúbeného 
gastronomic-
kého festiva-
lu Gurmán fest Bratislava, 
prezentujúceho tie najlepšie 
reštaurácie, šéfkuchárov, vi-
nárov, farmárov či predajcov 
rôznych delikates si vychut-
náte v Sade Janka Kráľa.

Sobota – 24.6.2017

ĽUBOMÍR FELDEK: NE-
POLEPŠENÝ SVÄTEC
Slovenské národné divadlo – 
Činohra, 19:30

Hra Nepolepšený svätec 
alebo Vy máte v rukách moc, 
my pravdu sa sústreďuje 
na mravné posolstvo života 
katolíckeho disidenta a leká-
ra Silvestra Krčméryho vo 
väzení, kde ho nedokázali 
zlomiť ani najbrutálnejšími 
metódami vtedajšej ŠtB.

Nedeľa – 25.6.2017

PAOLO FRESHU & 
BEBO FERRA
Koncertné štúdio Slovenské-
ho rozhlasu, 20:00
Legendárni jazzoví hudobní-
ci z Talianska sa predstavia 
na záverečnom koncerte 
10. ročníka festivalu Dolce 
Vitaj! Fenomenálny trubkár 
Paolo Fresu a jeden z najpo-
pulárnejších talianskych gi-
taristov Beba Ferru vystúpia 
v Slovenskom rozhlase.

Pondelok – 26.6.2017

TRI LETUŠKY V PARÍŽI
Dom kultúry Zrkadlový háj, 
19:00
Francúzska situačná komédia 
o tom, čo sa môže stať, keď 
si muž chce užívať výhody 
ženáča, no do svadby sa mu 
príliš nechce. Hrajú: Viki Rá-
ková, Henrieta Mičkovicová, 
Ivana Kubačková, Mária 
Breinerová, Richard Stanke, 
Ján Dobrík

Utorok – 27.6.2017

PRECHÁDZKY STARÝM 
PREŠPORKOM: PRÍNOS 
ARCHITEKTOV A STA-
VITEĽOV FEIGLEROV-
COV A RUMPELMAYE-
ROVCOV
Múzeum mesta Bratislavy, 
18:00
Architekti a stavitelia Fei-
glerovci významnou mierou 
prispeli k utváraniu staveb-
ného obrazu Bratislavy / 
Prešporku v 19. storočí. S ich 
prácami sa dodnes stretávame 
v exponovaných i menej „vi-
diteľných“ lokalitách širšieho 
centra mesta. Prednáška sa 
zameria na osudy niekoľkých 
vybraných objektov.
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-4,5/6,1-3,6/7,4-3,9 l/100km.
Emisie CO2 kombinované: 172-103 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

Nová GLA od 440 € mesačne vrátane DPH
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Jazdi

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk

prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

vyjdú o 2 týždne
28. júna 2017

STARÉ MESTO
Ak patríte k tým, ktorí nos-
talgicky uchovávajú doma 
v skrini šaty po babičke, te-
raz sa ich oplatí vytiahnuť 
a predviesť v Medickej zá-
hrade. V rámci celomestské-
ho URBAN ART FESTIVA-
LU sa tu 24. júna bude konať 
prvý Bratislavský dobový 
piknik, vďaka ktorému sa 
presuniete do doby, keď bol 
na všetko čas a ľuďom bolo 
prirodzené baviť sa spoloč-
ne. A ak alchýmia chemiká-
lií dovolí, na pikniku budete 
mať jedinečnú príležitosť 
nechať sa odfotiť fotoapará-
tom z roku 1851 a pochopiť 
vôbec jednu z najstarších 
fotografických techník - na 
vlastné oči vidieť ako pravé 
striebro vykresľuje váš por-
trét na kovovej platni. To, či 
príde dobový alebo súčasný 
fotograf, teda bude do po-
slednej chvíle prekvapením.
Spoluorganizátorka prvého 
dobového pikniku Janka De-
kánková je speváčkou hot 
jazzového a  swingového or-
chestra FATS JAZZ BAND. 
Venuje sa aj oživovaniu 
swingových tančiarní, o ktoré 
je už taký záujem, že sú vždy 
beznádejne vypredané. Vede-
la preto, že ľudí, ktorí majú 
radi atmosféru medzivojno-
vého obdobia, je v hlavnom 
meste dosť. A keď napokon 

videla, s akým nadšením sa 
dokážu tisíce nostalgikov za-
bávať na dobovom pikniku 
v New Yorku, bolo rozhod-
nuté. Toto by mala zažiť aj 
Bratislava. A kde inde ako 
v krásnom prostredí Medic-
kej záhrady, v ktorej kedysi 
piknikovali aj dávni majitelia 
priľahlého Aspremontovho 
letného paláca?
Happening, ktorý organizuje 
občianske združenie Swing-
mánia, bude stáť za to. Ro-
bia ho totiž ľudia z čistého 
nadšenia pre iných ľudí, bez 
vstupného. Piknikovú atmo-
sféru môžete pomôcť vytvoriť 
aj vy, i keď aj v civile. Stačí, 
ak si prinesiete deku, občerst-
venie v košíčku alebo sa roz-
hodnete ochutnať bratislavské 
špeciality ako makovníky, 
orechovníky, pagáče, posú-
chy či povestné Bratislavské 
rožky. Nebudete však od-
súdení len na to, aby ste po-

lihovali, posedávali a jedli. 
Hoci aj to už má v našej ultra 
rýchlej dobe svoje čaro. 
Skúste si vziať bedminton, 
lietajúci tanier, ale pokojne 
aj kolky, guľôčky, pexeso 
či karty a zahrať sa inak ako 
s mobilom. Presunúť sa o sto 
rokov späť, vám však po-
môžu aj pripravené atrakcie 
a kultúrny program.  
Organizátorky garantujú, že 
v dobových kostýmoch príde 
minimálne stovka nadšencov, 
ktorí milujú časy swingu. 
Nielen pre nich bude už od 
12.00h hrať dychový C. a k. 
orchester hudbu ešte z čias ci-
sára. Dievčatá z Paper Moon 
Tria vám predvedú napríklad 
aj bendžolele, jediný nástroj 
svojho druhu na Slovensku, 
Saxophone Syncopators oča-
ria saxofónmi a hudbou z ob-
dobia vzniku ragtimu, FATS 
JAZZ BAND zahrá do tanca, 
a to výsostne hudbu prvej 

polovice minulého storočia 
z amerického, ale aj sloven-
ského či českého pôvodu. 
Súčasťou programu však budú 
aj dve módne prehliadky –štý-
ly rokov 1900 až 1918 zmapu-
je štúdio, ktoré šije kostýmy 
aj pre Korunovačné slávnosti, 
druhú zrealizuje Klub vojen-
skej histórie Zolium a pred-
vedie originálne kostýmy 
z rokov 1920 až 1950, ale aj 
inšpirácie, ako vpraviť histó-
riu do súčasných odevov. Ak 
vás zaujíma história, združenie 
Bratislavské rožky má pre vás 
prednášku o medzivojnovom 
období a kto rád tancuje, môže 
sa na tanečnom workshope na-
učiť charleston alebo swingo-
vý tanec. A večer pod hviez-
dami si schopnosti preveriť na 
hudbu Fats Jazz Bandu. 
Dámy nepochybne nadchne 
možnosť dať si urobiť dobo-
vú vizáž – teda mejkap a účes 
a la Marlene Dietrich a po-
tom sa nechať zvečniť fotoa-
parátom, ktorý si pamätá ešte 
19. storočie a časy, kedy sa 
nefotilo tisíc fotografií za jed-
nu minútu, ale existoval vždy 
len jeden jediný originál.
Nie vždy máte možnosť zažiť 
históriu a dokonca si z nej 
kúsok odniesť aj domov. Ver-
te, že ak vyjde počasie, bude 
24. júna na Medickú záhradu 
fascinujúci pohľad. (in) 
 Foto: archív OZ Swingmania

Happening pre nostalgikov bude magický

02/64530066

v Devínskej Novej Vsi 
prijme do TPP

PRÁČOVŇA

OPERÁTOROV 
VÝROBY 

A KRAJČÍROV/ 
KRAJČÍRKY.

Don Quijot 
v Pálffyho paláci
BRATISLAVA
Pred týždňom otvori-
li v Pálffyho paláci vý-
stavu Don Quijot. Až do  
1. októbra máte možnosť sa 
pozrieť, ako ho videli slo-
venskí autori ilustrátorskej 
a voľnej tvorby 20. storo-
čia. 
Postava Dona Quijota z ro-
mánu Miguela de Cervan-
tesa Dômyselný rytier Don 
Quijote de la Mancha bola 
známa už od svojho vzniku 
v roku 1605 a celé stáročia 
sa k nej vracali nielen špani-
elski umelci. „Ilustrácie“ sa 
objavovali už v prvých pre-
kladoch. 
Aktuálna výstava prezentuje 
výber diel autorov ilustrátor-
skej a voľnej tvorby, ktoré 
vznikli na Slovensku v 20. 
a 21. storočí: Cyprián Majer-
ník, František Kudláč, Ko-
loman Sokol, Július Szabó, 
Fraňo Štefunko, Július Jako-
by, Martin Martinček, Vin-
cent Hložník, Oskár Čepan, 
Ján Ilavský, Bohumír Prihel, 
Ľubomír Kellenberger a Al-
bín Brunovský a ďalší. (brn)

PETRŽALKA
Niekoľko metrov od hlav-
ného vchodu do Domu 
kultúry Lúky, pod terasou 
a schodiskom sa návštev-
níkom naskytne nevábny 
pohľad na smetisko, upro-
stred ktorého spáva bezdo-
movec. „Tento dom kultúry 
navštevujú aj zahraniční 
občania, čo si pomyslia o 
našej čistote a kultúre ži-
votného prostredia?“ pýta 
sa v mejli náš čitateľ.
Vedenie domu kultúry bo-
juje s neporiadkom, ktorý 
vytvárajú ľudia bez domova 
už niekoľko rokov. Rieše-
nie problému zatiaľ nenašli. 
„Zamestnanci neraz berú 
vrecia a odpadky zbierajú 
a vynášajú, lenže o pár dní to 
tam vyzerá rovnako,“ smut-
ne konštatuje Zuzana Ďuri-
šová, zástupkyňa riaditeľa 
DK Lúky. Momentálne im 
neporiadok okolo objektu, 
ktorý pravidelne navštevujú 
aj desiatky detí, robí jedi-

ný človek a priatelia, čo za 
ním cez deň chodia. Vedenie 
domu kultúry zaktivizovalo 
niekoľko oddelení Miestneho 
úradu v Petržalke. Nedávno 
prišlo šesť ľudí a dvaja poli-
cajti vypratať priestor. Kvô-
li jednému bezdomovcovi!  
„Kompetentní odišli a on bol 
do pol hodiny späť a o dva 
dni to tu vyzeralo rovnako 
ako predtým,“ hovorí Zuzana 
Ďurišová.  Mestskí policajti 
naňho páky nemajú, veď vy-
berajte pokutu od niekoho, 
kto nič nemá. „Pokúšali sme 
sa dať mu aspoň vrece, aby 
odpadky nerozhadzoval vša-

de naokolo. Nereflektoval...“
Podobne to podľa jej slov vy-
zerá aj pred Cik-Cak centrom, 
kde bezdomovci tiež prebý-
vajú, a to rovno na krásnych 
nových lavičkách. Predstavte 
si kríky plné fekálií, odpad-
kov... Okolo nich prechádza-
jú aj svadobčania do sobášnej 
siene, aj deti na krúžky.... 
„Kritizujú nás za neporiadok, 
ale my sme absolvovali desi-
atky telefonátov na príslušné 
oddelenia a ako vidíte, bez 
úspechu. Zjavne sú rovnako 
bezmocní ako my,“ dodáva.
 (in)
 Foto: Rastislav Gemerský

Bezmocní voči bezdomovcoviŠanca pre  
mladé kapely
PETRŽALKA
Projekt na rozvoj mladých 
začínajúcich kapiel, komor-
ných zoskupení a sólistov 
s názvom ZUŠ Fest bude 
mať po minuloročnom úspe-
chu už svoj druhý ročník.
Pre žiakov ZUŠ Františka 
Oswalda je tento projekt 
mimoriadne atraktívnou ak-
tivitou, počas ktorej môžu 
v dobrej nálade, pohode 
a hlavne na čerstvom vzdu-
chu prezentovať svoje hudob-
né umenie. Program, ktorý sa 
uskutoční 21. júna 2017 v zá-
hrade Petržalskej klubovne na 
Starohájskej ulici v čase od 
16:30 do 21:30 hod.,  je kon-
cipovaný tak, aby si žánrovo 
každý prišiel na svoje. Počas 
festivalu zaznejú skladby od 
jazzových štandardov, cez 
slovenskú tvorbu 80. a 90. ro-
kov, svetové populárne a ta-
nečné hity až po klasický rock 
a vlastnú tvorbu začínajúcich 
bratislavských kapiel.  (brn)
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch
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Hovorí sa, že úrady a politici sú najlepšie 
vtedy, keď o nich človek nevie. Znie to pekne, 
ale platí to, iba ak veci aj naozaj fungujú. Naša 
bratislavská župa je úrad, o ktorom málokto 
vie vôbec niečo. Žiaľ, nie preto, že by na župe 
všetko fungovalo - skôr preto, že si ľudia neve-
dia ani veľmi predstaviť, ako by vlastne župa 
fungovať mohla a mala.

V komunálnej politike pôsobím takmer 7 rokov 
ako poslanec miestneho a mestského zastupi- 
teľstva. Dennodenne vidím, čo všetko sa dá ro- 
biť lepšie - a aj sa o to snažím. Pozerám okolo 
seba, rozprávam sa s ľuďmi a chodím do zahra- 
ničia, inšpirovať sa a vidieť veci v praxi: ako 

fungujú, v čom občas zlyhávajú, ako k nim 
politici a úrady pristupujú… Chcem, aby sme  
aj u nás mali integrovanú dopravu aspoň ako  
v Brne, cestovný ruch ako v Burgenlande  
a školy ako v Dolnom Rakúsku. Všetko sú to 
kraje, ktoré s tým naším priamo susedia  
a neexistujú nijaké prekážky, prečo by to  
aj u nás nemohlo fungovať. Zaslúžime si to 
predsa úplne rovnako.

Lenže tak veľmi potrebnú zmenu už neprinesie 
politik, o ktorého úrade takmer nikto nevie už 
8 rokov. A nespasia nás už ani politici, ktorí 
župu berú ako poslednú zastávku kariéry pred 
vlastným politickým dôchodkom.

Naša župa spí a potrebuje nový impulz, nové 
nápady, nové riešenia a nový prístup. Toto 
všetko ponúkam vo svojom programe, práve 
pre toto chcem byť županom. Chcem do župy 
konečne vniesť nový vietor. A sľubujem, že keď 
vo voľbách dostanem mandát od vás, voličov, 
budete úplne presne vedieť, čo župa robí - 
úplne konkrétne, pre vás.

ZASA PO STAROM alebo ŽUPA PO NOVOM?

Váš 
kandidát 

na župana

U
H
LE

R
20

17
.S
K
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
V RUŽINOVE
UŽ VO ŠTVRTOK 22. JÚNA

88.- 
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Scandinavian Sleeping & Living
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politik, o ktorého úrade takmer nikto nevie už 
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župu berú ako poslednú zastávku kariéry pred 
vlastným politickým dôchodkom.

Naša župa spí a potrebuje nový impulz, nové 
nápady, nové riešenia a nový prístup. Toto 
všetko ponúkam vo svojom programe, práve 
pre toto chcem byť županom. Chcem do župy 
konečne vniesť nový vietor. A sľubujem, že keď 
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Mobilitami učiteľov k vyššiemu hodnoteniu kvality školy.
Trvanie: 01.07.2016 – 30.06.2017

Je vyjadrením našej snahy o zaistenie vysokej kvality vzdelávania technic-
kých zdravotníckych pracovníkov. Manažment školy a vedúci študijných 
odborov navštívili líderské zdravotnícke školy v Čechách. Porovnali vz-
delávacie obsahy odborných predmetov, zoznámili sa s učebnicami, pozreli si priebeh 
viacerých hodín, prediskutovali mnohé spoločné témy. Inšpiratívne myšlienky sa preniesli 
do života našej školy a výučby jednotlivých odborných predmetov. Našli sme výborných 
partnerov pre realizáciu  ďalšej spolupráce. V projektovej činnosti na medzinárodnej úrov-
ni v rámci EU vidíme veľkú príležitosť nájsť správny smer na ceste ku kvalitnému vzdelá-
vaniu. Viac o postrehoch učiteľov sa môžete dozvedieť na: www.szsbaza.sk

Stredná zdravotnícka škola, 
Záhradnícka 44, Bratislava
Náš projekt:
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