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BRATISLAVA
Pri pohľade na zábery z po-
lovice júna, na ktorých ho-
rela 24-poschodová bytovka 
v Londýne, si len ignorant 
neuvedomil, že horiaci obyt-
ný dom, to je hotové peklo. 
Aj v Bratislave sa aktuálne 
chystá výstavba niekoľkých 
mrakodrapov. Zvládli by 
bratislavskí hasiči požiar 
takej vysokej budovy? Už 
dnes totiž zasahujú pri poži-
aroch v bytoch do 10-krát za 
mesiac. Ako reagovať, keď 
začne horieť vo vašom dome?
„Pri výstavbe „výškových 
objektov“ už samotný projekt 
ráta s inštaláciou mnohých 
požiarnych zariadení, počnúc 
prenosným hasiacim prístro-
jom, cez požiarny vodovod 
a elektrickú požiarnu signa-
lizáciu až po stabilné hasiace 
zariadenia a zariadenia na od-
vod dymu a tepla, požiarnym 

či evakuačným výťahom,“ 
vysvetľuje Marián Bugár, 
veliteľ Hasičského a záchran-
ného útvaru Hlavného mesta 
SR Bratislavy. Pre moderné 
budovy je samozrejmosťou, 
že pri zásahu by hasiči využili 
požiarne zariadenia a technic-
ké riešenie samotného objektu. 
„Vo výškových budovách nad 
60 metrov sa navyše zriaďuje 
aj zavodnený vnútorný poži-
arny vodovod v zásahovej 
ceste. K miestu požiaru sa na-
príklad aj s materiálom hasiči 
presúvajú požiarnym výťa-
hom. Evakuáciu vedú priamo 
po únikových cestách, prípad-
ne evakuačnými výťahmi... 
Máme teda techniku a taktické 
postupy na to, aby sme požiar 
vo výškovom objekte zvládli.“ 
Zdôrazňuje pritom, že takmer 
každý požiar je v zárodku 
uhasiteľný aj laikom. Často to 
však nezvládneme. Od januára 

do mája zasahovali hasiči v 44 
bratislavských bytoch. Boli to 
zväčša menšie požiare, ale aj 
pri nich šlo o čas. Čím skôr 
požiar ohlásite, tým skôr je po-
moc na ceste. Podľa Mariána 
Bugára sú bratislavskí vodiči 
voči hasičom smerujúcim k zá-
sahu ohľaduplní a problémy 
evidujú ojedinele. Problém im 
skôr robia priestranstvá a ulice 
pred domami zaplnené parku-
júcimi autami. „Veľakrát sme 
radi, že sa vôbec dostaneme do 
blízkosti objektu. Už sa nám 
stalo, že sme pre autá museli 
naťahovať hadice aj 200 met-
rov od zásahovej techniky, čo 
automaticky predlžuje čas na-
sadenia,“ hovorí. A hoci majú 
v Bratislave k dispozícii auto-
mobilovú plošinu s dosahom 
do 44 metrov, nie všade ju pre 
zaparkované autá dokážu pris-
taviť k objektu, v ktorom horí. 
 Pokračovanie na str. 2

Aj hasiči by uvítali parkovaciu politiku

Schyľuje sa 
k oprave 
Mosta SNP
STARÉ MESTO
Mesto má ukončené verejné 
obstarávanie na opravu vo-
zovky mosta, oprava by sa 
teda mohla začať.
V čase našej uzávierky však 
ešte prebiehali rokovania 
s Krajským dopravným in-
špektorátom ohľadom doprav-
ného značenia a tiež s Národ-
nou diaľničnou spoločnosťou, 
s ktorou je potrebné zosúladiť 
časový plán opráv na ďalších 
bratislavských mostoch. Ma-
gistrát nám preto ešte minulý 
týždeň nevedel potvrdiť, či sa 
s opravami začne hneď začiat-
kom prázdnin. V prvej etape 
opráv dostali zastávky pod 
mostom nové povrchy, zmizli 
grafiti, pribudli nové koše aj 
lampy. Samotný most je nat-
retý antigrafiti náterom, mesto 
opravilo aj chodníky. Ďalšou 
etapou mala byť už v minulom 
roku avizovaná oprava vozov-
ky. Primátor Ivo Nesrovnal 
však už niekoľkokrát zopako-
val, že oprava vozovky mosta 
je iná ako oprava vozovky 
v meste, takže netušili, čo sa 
v konštrukcii môže nachádzať 
po 40 rokoch, keď sa mostu 
nikto nevenoval. Mesto si pre-
to dalo spraviť sondáž, ktorá, 
našťastie, ukázala, že most nie 
je zásadne porušený. Oprava 
vozovky by sa mala robiť na 
etapy, takže nedôjde k úplné-
mu uzavretiu mosta. (in)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Bikesharing  
v Bratislave
Bude stáť hodina jazdy na bi-
cykli podobne ako v Brne?

Keď vás začnú  
trápiť komáre
Mesto vykonáva monitoring, 
ale reflektuje aj na podnety 
od občanov. Vieme, na koho 
sa obrátiť.

Zabudnuté  
prípady inšpektora 
Šétaffyho
Inšpektor Šétaffy  sa tentoraz 
stane svedkom osudu vplyv-
ného človeka, ktorý spreneve-
ril štátne peniaze. 

Romeo a Júlia ako 
balet
Autorkou libreta a zároveň 
choreografkou je Natália 
H o r e č n á , 
vyh lásená 
v roku 2014 
za najlepšiu 
mladú cho-
reografku 
Európy. 
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Legendárny Istropolis na 
Trnavskom mýte môže už 
čoskoro stretnúť podob-
ný osud ako známe PKO. 
Stavba s najväčšou sálou 
na koncerty a kongresy na 
celom Slovensku je totiž na 
predaj. Starosta mestskej 
časti Nové Mesto Rudolf 
Kusý sa obáva, že stavbu 
by nový vlastník mohol 
chcieť zrovnať so zemou. 
„Otvorene hovorím, že prí-
padnú žiadosť na odstráne-
nie Istropolisu nepodpíšem. Istropolis nie je 
PKO. Kultúrna a kongresová funkcia tejto 
budovy musí ostať zachovaná,“ odkazuje 
starosta Rudolf Kusý záujemcom o kúpu 
budovy. 
V Istropolise sa po desaťročia konali 
a stále konajú významné kultúrne podu-
jatia – v budove sídlia dve divadlá, koná 
sa tu rešpektovaný One Day Jazz Festi-
val a ďalšie podujatia. Zbúraním Veľkej 
sály Istropolisu by mesto prišlo o jedinú 
sálu v Bratislave, ktorá je schopná pohltiť 
1280 návštevníkov, ale aj o sálu, ktorá má 
podľa odborníkov jedinečnú akustiku. „V 
Bratislave neexistuje sála s lepšou akusti-

kou na koncerty,“ upozorňuje spevák gi-
tarista z Orchestra Gustáva Broma Tomáš 
Rédey. 
Okrem kultúrnej hodnoty je Istropolis pa-
mätihodnosťou Nového Mesta a ikonická 
stavba Trnavského mýta. Starosta Rudolf 
Kusý kritizuje aj fakt, že hoci sa budova 
stavala aj za štátne peniaze, verejnosti nie 
sú známe podmienky predaja. „Je pre nás 
neuveriteľné, že nepoznáme podmienky, za 
akých sa má Istropolis predať.“
Hoci sa on i médiá v uplynulých týždňoch 
snažili zistiť detaily predaja, predávajúci, 
ktorým je Jednotný majetkový fond, detaily 
tají.

Rudolf Kusý: Istropolis nesmie skončiť ako PKO
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Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta

Keď vás začnú 
trápiť komáre
BRATISLAVA
Na Záhorí už župa realizo-
vala postreky proti komá-
rom, ako je na tom Brati-
slava?
„Mesto vykonáva postreky 
v čase zvýšeného výskytu 
komárov na základe výzvy 
od mestskej časti, regionálne-
ho úradu verejného zdravot-
níctva či na základe priamej 
výzvy od obyvateľov,“ infor-
movala nás Iveta Kešeľáková 
z tlačového odboru magis-
trátu. „Novinkou poslednej 
sezóny je vykonávanie pravi-
delného monitoringu výskytu 
komárov na území Bratislavy. 
Pre mesto ho vykonáva od-
borník v danej problematike, 
pričom už vytypoval niektoré 
lokality, kde by sa vykonal 
pozemný postrek.“ 
Kalamitný stav komárov bol 
podľa jej informácií zazna-
menaný v lokalitách Devín-
ska Nová Ves (Sandberg), na 
Devíne (medzi hrádzou a Mo-
ravou), v petržalskom Ovsišti 
(od lesoparku po EÚ Bratisla-
va), v starej časti Dúbravky 
(na okrajoch pri lese), v Ru-
žinove (okolie Astronomickej 
ulice) a aj v Starom Meste 
okolo Račianskeho mýta. „Na 
základe posudku z monito-
ringu bude mesto informovať 
mestské časti Bratislavy o sta-
ve výskytu komárov, pretože 
mesto zabezpečuje túto služ-
bu pre všetky mestské časti.“ 
Občania sa môžu na mesto 
obracať aj individuálnou ces-
tou a posielať svoje podnety 
ohľadne zvýšeného výskytu 
komárov na ozp@bratislava.
sk - oddelenie životného pro-
stredia a mestskej zelene na 
Magistráte hlavného mesta 
SR Bratislavy. (in)

Nezneužívajte 
hasičov
Jeden bežný letný slnečný 
deň v Bratislave: Utorok  
13. júna bratislavskí ha-
siči zasahovali pri požiari 
v dome na Stavbárskej, pri 
požiari porastu na Senec-
kej ceste, porast horel aj na 
Žabom Majeri, kvôli pripá-
lenej strave a zadymeniu 
kancelárskych priestorov 
museli vyraziť na Hálovu, 
kvôli požiaru v suteréne na 
Tomášikovu... 
Denne majú bratislavskí ha-
siči podobných výjazdov 7 až 
12, niekedy aj 25 a keď dôjde 
k búrke, ku ktorej sa pridá aj 
nárazový vietor a s ním popa-
dané stromy, tak za 24 hodín 
zasahujú aj do 60-krát. 
Zasahujú aj pri požiaroch 
dopravných prostriedkov, do-
pravných nehodách, pri zá-
chrane topiacich sa, teda na 
zemi, vo vzduchu, pod vodou, 
aj nad vodou, volajú ich pri 
úniku nebezpečných látok aj 
k horiacim odpadkovým ko-
šom. Rýchlejšie by bolo zrejme 
vymenovať, čo nerobia. Zákon 
totiž hovorí, že ich poslaním je 
záchrana života osôb, zvierat 
a majetku. Čo všetko pod to 
možno skryť? Podľa niektorých 
ľudí všetko. Zneužitie núdzovej 
linky je však podľa zákona pro-
tiprávnym konaním a človek 
zaň môže dostať pokutu až do 
výšky 1 659 eur. Zvažujte pre-
to, či váš problém skutočne do-
kážu vyriešiť len vyťažení hasiči. 

Ingrid Jarunková

Kritická Rača
BRATISLAVA
Najkritickejšou oblasťou 
Bratislavy pokiaľ ide o poži-
are v prírodnom prostredí 
je mestská časť Rača, kon-
krétne ulice Kadnárova 
a Horská smerom k Malým 
Karpatom a oblasť Ahoj 
v Novom Meste s množ-
stvom záhradných chatiek.
Počet takýchto požiarov 
ovplyvňuje počasie, vypaľo-
vanie trávy, ale aj sezóna 
topoľových chumáčov, ktoré 
dokážu neuveriteľne rýchlo 
vzbĺknuť. „Napríklad tento 
rok evidujeme celkovo o 51 
požiarov viac ako v roku 
2016,“ hovorí Marián Bugár, 
veliteľ Hasičského a záchran-
ného útvaru hlavného mesta 
SR Bratislavy. Zo 433 požia-
rov od januára do mája 2017 
tvoria práve tie v prírodnom 
prostredí takmer polovicu. 
„V lete býva nárast výjazdov 
oproti zvyšku roka, ale ne-
býva výnimkou, že aj v zime 
hasíme les.“
V prípade požiarov v prí-
rodnom prostredí sa len má-
lokedy podarí zistiť, či šlo 
o úmyselné konanie. „Vo 
väčšine prípadov vzniknú 
požiare z nedbanlivosti, z ne-
dokonale uhaseného ohorku, 
zle uhaseného ohňa pri ope-
kaní....“ Práve pre ľudskú 
nedbanlivosť zasahujú hasiči 
v starých aj užívaných vino-
hradoch v Rači niekedy aj tri 
štyrikrát denne. Ide zväčša 
o lokálne požiare, priestor 
s rozmermi 10x20 metrov 
dokážu traja hasiči uhasiť za 
pár minút. Problémom je, keď 
sa k suchu pridá vietor. Sta-
čia minúty a oheň sa dokáže 
rozšíriť na plochu 100x200 
metrov za niekoľko desiatok 
sekúnd. Aj preto vyhlasujú 
hasiči najmä v lete čas zvý-
šeného nebezpečenstva vzni-
ku požiaru. Ten vyhlásili aj 
minulý týždeň. Zakázané je 
vtedy zakladanie a udržiava-
nie ohňa, pretože stačí náhla 
zmena počasia v podobe vetra 
a jediná preskočená iskra vy-
robí rýchlo sa šíriaci požiar. 
A človek má v panike tenden-
cie nehasiť, ale zmätkovať 
a utekať.  (in)

Múzeum 
v Mýtnom dom- 
čeku nebude 
STARÉ MESTO
Hoci v apríli bratislavskí 
mestskí poslanci schválili 
prenájom Mýtneho domčeka 
pri Starom moste Finanč-
nému riaditeľstvu SR na päť 
rokov za 100 eur ročne, to ná-
jomnú zmluvu nepodpísalo. 
Uznesenie mestského zastupi-
teľstva tak uplynutím 30-dňo-
vej lehoty na uzatvorenie 
zmluvy stratilo platnosť. Jed-
nou z podmienok prenájmu 
bolo, že Finančné riaditeľstvo 
musí zrealizovať do roka od 
účinnosti zmluvy rekonštruk-
ciu Mýtneho domčeka za 
minimálne 100-tisíc  eur. Ri-
aditeľstvo chcelo túto obnovu 
financovať z vlastného roz-
počtu a po jej ukončení ob-
jekt sprístupniť verejnosti ako 
Múzeum colníctva a finančnej 
správy. „Podrobnou obhliad-
kou objektu bolo zistené, že 
náklady na jeho rekonštrukciu 
niekoľkonásobne presiahnu 
pôvodne odhadovanú sumu 
100-tisíc eur,“ zdôvodnila ho-
vorkyňa finančnej správy Pat-
rícia Macíková. Keďže nájom 
bol schválený na päť rokov, 
bola by podľa jej slov takáto 
veľká investícia do cudzie-
ho majetku nehospodárnym 
nakladaním s verejnými fi-
nanciami. Ako podotkla, ex-
pozícia dejín colníctva a fi-
nančnej správy sa pripravuje 
už v iných priestoroch, ktoré 
sú z historického hľadiska ne-
menej atraktívne. (tasr)

Otrávená voda zo skládky vo 
Vrakuni ohrozuje Bratislavský 
kraj. Podľa geologického prie-
skumu boli v podzemnej vode 
identifikované hlavne pesticídy, 
herbicídy, chlórované uhľovo-
díky či benzén-toluén-etylben-
zén-xylén. Človek nemusí byť 
chemikom aby pochopil, že ne-
jde o žiadne dobroty. Hoci mini-
sterstvo životného prostredia už 
dávno pozná tieto hrozby, rozhodlo sa až na 
podnet poslancov za SaS dotknutým obciam 
rozoslať varovný list. „Najrizikovejšou expo-
zičnou cestou je okrem konzumácie koreňovej 
a listovej zeleniny dopestovanej na lokalite aj 
pitie podzemnej vody zo studní. Zvýšené sú aj 
potenciálne riziká plynúce zo sprchovania pri 
využívaní kontaminovanej vody a z kúpania 
v bazénoch napúšťaných zo studní.“ Pri čítaní 
týchto riadkov ma oblieva studený pot.

S kolegyňami poslankyňami An-
nou Zemanovou a Jankou Cigá-
nikovou sme požiadali ministrov 
životného prostredia, zdravotníc-
tva a pôdohospodárstva, aby čo 
najskôr zvolali hydrogeológov 
a našli funkčné riešenie ochrany 
Žitného ostrova. Navrhujeme, 
aby bol zriadený informačný bod, 
na ktorom ľudia z ohrozenej ob-
lasti dostanú aktuálne a presné 

informácie, v akom ohrození sú spodné vody 
v mieste ich bydliska. A Slovenský hydrome-
teorologický ústav by mal čo najskôr rozšíriť 
monitorovaciu sieť v ohrozenej oblasti. Pri-
dávame ruku k dielu aj my. Na vlastné ná-
klady v najrizikovejších oblastiach otestu-
jeme vodu, aby sme ľuďom vedeli povedať 
na čom sú. Budíček, ide o naše zdravie!

JURAJ DROBA, 
poslanec NR SR a kandidát na župana

Dobré ráno, vážení úradníci. Stále 
máte pocit, že sa nič vážne nedeje?



Pokračovanie zo str. 1
Najmä budovy postavené po 
roku 2000 majú podľa Mariána 
Bugára prísnejšie protipoži-
arne opatrenia, horšie je to so 
staršími budovami a najmä 
bytmi. „Množstvo vlastníkov 
pri rekonštrukciách nerieši 
stavebné povolenie, ani v prí-
padoch, kedy toto konanie 
absolvovať musia. Hlavne 
pri búraní bytového jadra do-
chádza k tomu, že sa narušia 
konštrukcie a v prípade vzni-
ku požiaru pod vami, má oheň 
a dym veľmi jednoduchú cestu 
nahor,“ vysvetľuje. „Dym stú-
pajúci cez stupačky je veľmi 
častý jav. Preto je pri vnútor-
ných požiaroch druhé najviac 
ohrozené miesto po mieste ho-
renia byt rovno nad požiarom.“ 
Kuchyňa a obývačka sú naj-
častejšími miestami vzniku 
požiaru. A príčiny? Väčšinou 
ľudský faktor, technické po-
ruchy, napríklad skrat v elekt-
rospotrebiči, sú oveľa zriedka-
vejšie. Veľa požiarov spôsobí 
strava na sporáku. Alebo niekto 
dá mäso do rúry, odíde k suse-
dovi, zarozpráva sa a vybehne 

z neho až vtedy, keď počuje 
hasičské sirény. „V deväťdesia-
tych rokoch neexistoval v Petr-
žalke víkend, aby sme nemali 
výjazd k horiacemu kuraťu,“ za-
myslí sa Marián Bugár. „Dnes 
je podobných zásahov menej, 
napríklad za celý rok 2016 ta-
kých evidujeme 23.“ 
Kedysi viedli aj zle uhasené ci-
garety, dnes sa k nim pridávajú 
aj biokrby. „Pri nich je skutočne 
dôležité overiť si, či sú certifi-
kované a preštudovať si dôklad-
ne návod na použitie. Množstvo 
požiarov vznikne totiž tak, 
že pri dolievaní paliva dôjde 
k vzplanutiu, pretože zariadenie 
ešte nebolo vychladnuté. Na-
jmä v zime a v období Dušičiek 
sú zas príčinou požiarov svieč-
ky a adventné vence. „Sám si 
zapálim sviečku len vtedy, keď 
sedím pri nej. Keď odchádzam, 
hoci aj do kuchyne, sfúknem 
ju,“ hovorí veliteľ hasičov. Vie 
totiž, že keď vzbĺkne vianočný 
stromček v malej miestnosti, 
trvá nanajvýš dve minúty, kým 
sa miestnosť naplní dymom 
a vy po pár nádychoch upadne-
te do bezvedomia. 

Takže, ako reagovať, keď zis-
títe, že oheň neuhasíte alebo 
že vo vašom dome horí? Pani-
ka káže utekať, ale hasiči vám 
povedia, že útek neznamená 
vždy záchranu. Základ je za-
tvárať za sebou dvere. Požia-
ru robíte prekážky a získavate 
čas pre hasičov a najmä pre 
seba. Ak horí vo vašom byte 
a vy sa nemôžete dostať von, 
treba sa dostať do najvzdiale-
nejšej miestnosti, volať 150, 
povedať, kde presne ste, utes-
niť priestory okolo dverí, hasi-
či sú pri vás v Bratislave bež-
ne do 15 minút. Ak horí byt 
pod vami, útek po schodoch 
je často veľmi zlé riešenie. Ak 
má totiž horiaci byt otvorené 
dvere, na schodisku je zakrát-
ko horúco, nedýchateľne a je 
tam takmer nulová viditeľ-
nosť. Práve dym na schodisku 
sa stal osudným pre dve ženy 
v novembri minulého roka pri 
požiari v Dúbravke. Preto je 
lepšie zostať v byte, pozatvá-
rať dvere a informovať o sebe 
hasičov. Ich prioritou je totiž 
záchrana ľudí. (in)
 Foto: Martin Novanský HaZÚ

KAMENÁRSTVO
Akcia na všetky 

druhy prác.

www.kamenarstvoradko.sk
Tel. 0907 705 948 

0902 310 775

K novému pomníku 
váza a lampáš zdarma. 
Pracujeme bez zálohy.

Trnavská cesta 67, 
Bratislava

BRATISLAVA
Už na jar budúceho roka by 
mala mať Bratislava mo-
derný bikesharing.
Zatiaľ máme v meste len ko-
munitný systém zdieľaných 
bicyklov, tzv. Biele bicykle 
od Cyklokoalície. 
V polovici júna však primá-
tor Ivo Nesrovnal podpísal 
s predstaviteľmi spoločnosti 
Slovnaft memorandum, ďal-
ším krokom bude zmluva 
o spolupráci a na základe nej 
spoločnosť spustí projekt bi-
kesharingu. Podľa slov primá-
tora si mesto vybralo Slovnaft, 
pretože predložil najkom-
plexnejšiu ponuku realizácie. 
Slovnaft totiž deklaruje, že 
mestu daruje časť majetku 
zhromaždeného v rámci tohto 
systému, čím ho odbremení 
od finančných výdavkov. Vý-
hodu mesto vidí aj v tom, že 
Slovnaft bude zodpovedný za 
samotnú prevádzku. Navyše 
má skúsenosti s vybudovaním 
bikesharingu v Budapešti. 
Pilotná fáza bikesharingu 
bude pokrývať najskôr na-
jväčšie mestské časti Staré 
Mesto, Petržalku, Nové Mes-
to a Ružinov. Bratislava má 
na daný projekt vyčlenených 

460 000 eur, Slovnaft prispe-
je sumou do 1,5 milióna eur. 
Pilotná fáza počíta so 750 kla-
sickými i elektrickými bicyk-
lami a vytvorením 75 staníc, 
kde ich budú ľudia odkladať. 
V menšom meradle spustila 
12. júna súkromná spoločnosť 
pilotný projekt bikesharingu 
aj v Brne. Na 16 staniciach 
v centre majú momentálne 50 
smart bicyklov. Dôkazom, že 
ľudia na moderný bikesharing 
už netrpezlivo čakali (v Brne 
funguje ešte jeden systém so 
staršími bicyklami), je, že 
aplikácia má za krátky čas 
už niekoľko stoviek užíva-
teľov. Bratislavský bikesha-
ring bude zrejme podobný 
brnenskému smart systému. 
Detaily ešte nepoznáme, ale 
riaditeľ bratislavského ma-
gistrátu Martin Maruška sa 
vyjadril, že „naším cieľom 
je, aby Bratislava mala naj-
modernejší systém“. Asi teda 

pôjde o smart bicykle piatej 
generácie.   
Ako by to teda mohlo fungo-
vať? „Elektroniku sme umie-
stnili priamo do bicyklov, spô-
sob ako si ich požičať je teda 
veľmi jednoduchý,“ povedal 
nám Jakub Mrózek zo spoloč-
nosti Velonet. Bicykle si ľudia 
v Brne môžu požičať, keď sa 
zaregistrujú prostredníctvom 
mobilu alebo mejlom. Získa-
jú klientske šesťmiestne číslo 
a štvormiestny PIN, ktoré im 
uvoľnia zámok na bicykli. Za 
hodinu jazdy zaplatia 29 čes-
kých korún (1,10 eura), prvých 
15 minút je zdarma, mesač-
né predplatné je 260 českých 
korún (9,89 eura) a je v ňom 
zahrnutých 75 minút jazdy de-
nne. Platí sa len prejdený čas, 
po prekročení limitu každá 
prejdená minúta. Platba je po-
dobná ako v e-shope cez elek-
tronickú bránu.  (tasr, brn, in)
 Ilustračné foto: Nextbike

Budeme mať smart bikesharing ako v Brne?
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Nedá sa
LIST ČITATEĽA
Chcem sa podeliť s dlhoroč-
ným problémom na Koceľo-
vej ulici v Ružinove. 
Táto je v úseku od Kvačalovej 
po Rastislavovu jednosmerná 
s chodníkom na oboch stra-
nách a parkovaním na nich. 
Lenže ... Pravostranný chod-
ník má šírku 190 -195 cm a ľa-
vostranný 200-205 cm. Par-
kujú na nich denne desiatky 
aut, takže pre chodcov zostá-
va pravidelne pri niektorých 
vozidlách 70-80 cm.  Podo-
týkam, že ani jedno vozidlo 
neparkuje v zmysle Vyhlášky 
o premávke na pozemných 
komunikáciach, teda nene-
chá min.150 cm pre priechod 
chodcov. A tak pri prechád-
zke s vnukmi  či manželkou, 
nemôžeme ísť vedľa seba, ale 
za sebou. Chudáci starí ľu-
dia, ktorí sa chcú držať, kvôli 
rovnováhe. A tak som tento 
stav odfotografoval a poslal 
na mestskú políciu. Nič. Tak 
som teda poslal sťažnosť sta-
rostovi Ružinova s fotodoku-
mentáciou. Prišla odpoveď, 
citujem: „Vaša  sťažnosť 
bola preverená, vykonali sme 
obhliadku na mieste a kon-
štatujeme, že sa porušuje zá-
kon.“ Napísal som na MiU 
Ružinov, aby urobili súvislú 
bielu čiaru na oboch chodní-
koch  so šírkou 120 cm (teda 
kompromis). Odpoveď: „To 
sa nedá.“  Žiadne papuče, 
žiadne odťahovanie vozidiel, 
nikomu nevadí, že sú chodci 
obmedzení a ohrozovaní. 
 Ing.Peter Bella, Bratislava  

Reštaurácia Flip stavila na veľké porcie Poznáte túto 
pohľadnicu?

LIST ČITATEĽA
Ide o vzácnu fotografiu 
známej bratislavskej Ho-
rárne Horský park z roku 
1904. Okrem nej sú nám 
známe ešte pohľadnice 
troch reštaurácií na Búd-
kovej ceste nazývaných 
Púčkove domy (Batzenhäu-
sel, Bimbóházak), kam sa 
chodievali kedysi občerst-
viť a odpočinúť návštevníci 
parku.
Park v dobe svojho vzniku 
(1868 – 1870) bol umelec-
kým dielom, ktoré poznáme 
zo sporadických slovných 
popisov a fragmentov, ktoré 
objaví pozorný návštevník 
súčasného Horského parku. 
Radi by sme podrobnejšie 
spoznali stav a vývoj parku 
v minulosti. Preto sa obracia-
me na starých Prešpurákov, 
aby nazreli do svojich rodin-
ných albumov a pokúsili sa 
nájsť staré pohľadnice alebo 
rodinné fotografie zhotovené 
v Horskom parku. Radi by 
sme z nich urobili (s Vašim 
súhlasom) výstavu a radi by 
sme ich použili pri Štúdii 
o Horskom parku, ktorú prá-
ve spracúvame. 

Nadácia Horský park- ho-
raren@horaren.sk, OZ 
Bratislavské rožky, OZ 

PamMap, FiFUK

Mária Kisková
Janko Mrva je politik novej, prichádzajúcej doby. Veľmi aktívny, cieľavedomý a produktívny pracant. Spája ma s ním  
dlhodobá snaha o čo najlepšiu dopravu v celom našom regióne. Vážim si jeho prácu starostu vo Vajnoroch i mestského 
poslanca v Bratislave, hlboké morálne hodnoty a príkladný vzťah k rodine. Hovorí za neho jeho práca a verím, že spolu  
s ľudmi, ktorí s ním hodlajú spolupracovat na programe otvorenej župy, bude Janko Mrva skvelým županom pre všetkých 
občanov nášho regiónu.

Matej Vagač
Jana Mrvu podporujem za župana, lebo ho dlhodobo poznám ako charakterného človeka, ktorý má snahu a vôľu meniť 
veci k lepšiemu. Toto by ale nestačilo, ak by nemal na to aj dosť vnútornej energie a sily.

Peter Kremský
Podporujem Jána Mrvu, pretože je starý Bratislavčan a verím, že práve on môže tento región posunúť dopredu. Bra tislav ský  
kraj patrí medzi ekonomicky najrýchlejšie sa rozvíjajúce a rastúce regióny v Európe, jeho obyvatelia to však na kvalite 
svojho života cítia veľmi málo. Aj u nás v Pezinku každý deň trpíme zápchami a Jano už presvedčil, že dokáže bojovať za 
lepšiu dopravu. Verím, že ako župan bude bojovať aj za obchvat Pezinka a ďalšie cesty v našom regióne. Verím, že zmení 
kraj tak, aby slúžil ľuďom, ktorí tu žijú.
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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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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

www.banoviny.sk

ČÍTAJTE NÁS AJ 
NA WEBE

DENNE AKTUÁLNE INFORMÁCIE, 
SPRAVODAJSTVO A TÉMY 

ZAMERANÉ NA ŽIVOT V BRATISLAVE.

Nájdete nás aj na Facebooku 
www.facebook.com/banoviny.
Píšte, pýtajte sa, komentujte.

KARLOVA VES
V apríli minulého roka 
zaktivizovala verejnosť 
správa, že na ostrove Sihoť 
sa má do roku 2025 vyťa-
žiť aj päťdesiat percent 
dreva! Petíciu za ochranu 
vodného zdroja Sihoť vte-
dy podpísali tisícky ľudí. 
Ministerka Gabriela Ma-
tečná vtedy výrub stromov 
zastavila. Dnes rezort pô-
dohospodárstva avizuje, 
že lesníci hospodária na 
Sihoti už podľa nových 
pravidiel.
Roky to totiž fungovalo 
tak, že na ostrove sadili 
umelo šľachtené topole, 
ktoré vyrúbali a potom 
opäť nasadili. Lesoochra-
nári darmo opakovali, že 
lesy by mali byť prirodzené 
a mali by sa rúbať šetrne. 
Väčšina lesa sa totiž po-
stará sama o seba, ale ten 
z vyšľachtených topoľov to 
nedokáže.
Dnes štátni lesníci infor-

mujú, že obnovná ťažba, 
ktorá začala v polovici 
júna, bude prebiehať še-
trne, na malých plochách 
a nemala by presiahnuť tri 
percentá z celej plochy lesa 
ročne. „Na prvom mieste 
je ochrana vodného zdroja 
a kvalita vody. Pribúdať 
budú pôvodné druhy dre-

vín,“ informoval hovorca 
rezortu Michal Feik. „Na-
miesto topoľa šľachteného 
vysádzame autochtónne, 
teda pôvodné druhy,“ do-
dala Matečná. Rezort pôdo-
hospodárstva plní aj ďalší 
zo sľubov, ktoré dal verej-
nosti. Vo všetkých prípa-
doch pôjde o maloplošnú 

obnovnú ťažbu, konkrétne 
o plochy o výmere 1,00 ha, 
1,10 ha, 0,84 ha a 1,20 ha. 
Z celkovej ťažby pripadá 
na topoľ šľachtený 92,34%, 
čo je dôkazom jeho postup-
ného výberu a nahradenia 
novou výsadbou pôvod-
ných, domácich druhov 
drevín.
Ostrov Sihoť sa na účely 
zásobovania pitnou vodou 
využíva od roku 1886, kon-
krétne zásobuje mestské čas-
ti Karlova Ves, Devín a Staré 
Mesto. Vďaka geologickému 
zloženiu pôdnych a pod-
ložných vrstiev ostrova je 
na ňom ťažená voda jednou 
z najkvalitnejších na Sloven-
sku a v celej strednej Euró-
pe. V súčasnosti sa na Sihoti 
nachádza 13 kopaných a 33 
vŕtaných studní. Zároveň sa 
tam nachádza 148 kontrol-
ných vrtov. Na ostrove platí 
pásmo hygienickej ochrany 
1. stupňa. (brn, in)
 Foto: STUBA

Na ostrove Sihoť vysadia pôvodné druhy drevín V júli nezačnú
RUŽINOV
S výstavbou novej autobu-
sovej stanice sa začne zrej-
me až koncom leta.
Plán prestavby Nív je ako 
z nekonečného románu. O no-
vej stavbe sa hovorí už vyše 
deväť rokov. V novembri 
2015 sa objavili detailné vi-
zualizácie komplexu a odhady 
hovorili, že sa začne stavať 
koncom roka 2016 a stanica 
bude dokončená v roku 2019. 
Na výstavbu stanice už má 
developer stavebné povolenie, 
musí však zabezpečiť presun 
súčasnej stanice do náhrad-
ných priestorov. A tu ho za-
stihli komplikácie v povoľo-
vacom procese v rámci stavby 
dočasnej stanice na Bottovej 
ulici. „Veríme, že sa nám po-
darí ku koncu leta dať dočasnú 
stanicu do prevádzky, aby sme 
v tomto termíne mohli začať aj 
s výstavbou novej autobusovej 
stanice, ktorá má byť ukonče-
ná v roku 2020,“ uviedla ho-
vorkyňa developera Martina 
Jamrichová. (tasr, brn))

Na prízemí a terase panelo-
vého domu na Tupolevovej 
ulici v Petržalke sme navští-
vili REŠTAURÁCIU A PI-
VÁREŇ FLIP.
Flip je tu už viacero rokov 
a prešiel viacerými premena-
mi. Súčasná podoba je ladená 
v akomsi hispánskom štýle 
– steny obložené kúskami or-
namentálnych kachličiek, ko-
vaného nábytku, na stenách 
sme objavili všetko mož-
né – od reprodukcií starých 
máp a obrazov, fotografií, 
hodín až po sekery. Interiér 
pripomína trochu španielske 
vetešníctvo, kde každý do-
nesie niečo drobné. Celkovo 
pôsobí exotickým a útulným 
dojmom, ktorý absolútne ne-
korešponduje so socialistic-
kou architektúrou panelové-
ho domu.
Spodná časť je vyhradená 
fajčiarom, pivárom a, žiaľ, 
aj gamblerom. Práve dva 
hracie automaty pri výčape 
pôsobia nevhodne a rušivo. 
Na poschodí je nefajčiarska 
časť s prevažujúcou funkciou 
reštaurácie a pekným výhľa-
dom na Chorvátske rameno.

V jedálnom lístku sme na-
šli všetko možné. Flip patrí 
k podnikom, kde sa snažia 
uspokojiť každého, čo sa 
však dá len na úkor kvali-
ty. V ponuke majú poliev-
ky, bezmäsité jedlá, rizotá, 
špecia lity, panvičky, burgre, 
jedlá z kuracieho a bravčové-
ho mäsa, šaláty a 14 druhov 
pizze. Na stoloch sú aj ďalšie 
ponuky – týždenné a víken-
dové menu, rôzne akcie, kaž-
dé v inom obale, čo pôsobí 
dosť nevkusne. Množstvo je-
dál bolo priveľa zrejme aj na 
kuchára, preto boli niektoré 
priamo v jedálnom lístku pre-
čiarknuté.
Zo štvorice polievok sme 
ochutnali dve – číru cesnako-
vú so syrom a krutónmi, teda 
opečenými kúskami chleba, 
(1,50 €) a fazuľovú s úde-
ným mäsom (2,30 €). Obe 
polievky boli chutné, serví-
rovanie v miskách má však 
jedno veľké úskalie – pokiaľ 
je polievka horúca, chladne 
pomaly. Potom sa môže stať 
to, čo nám, že polievka ešte 

nebola zjedená a už sa na 
stole objavilo hlavné jedlo. 
Fazuľová bola poriadne hustá 
a mimoriadne chutná.
Ako hlavné jedlo sme si dali 
bravčovú panenku v slanin-
kovom župane na medovej 
omáčke so šťuchanými ze-
miakmi (7,80 €) a Flip bur-
ger s hranolčekovou oblohou  
(6,50 €). Obe porcie boli ex-
trémne veľké, zdá sa však, 
že Flip stavil na veľké porcie 
a niektorí zákazníci to stále oce-
ňujú. Panenka nebola vo vnútri 
prepečená, v burgri bola okrem 
majonézy aj horčica, k tomu 
ešte osobitne bbq omáčka. 
Reštaurácia FLIP patrí k tra-
dičným bratislavským pod-
nikom, kde nesmie chýbať 
„černohor“, halušky, koleno, 
ale aj aktuálne módne bur-
gre či pizza. Dokonalý guláš, 
ktorý má stále, žiaľ, svojich 
priaznivcov. Žiadna veľká 
gastronómia, hlavne nech je 
brucho plné a je čo vypiť.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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Topánky, ktoré nie sú na bežné nosenie
„Manžel si v apríli tohto roku 
kúpil kožené topánky v hod-
note 70 eur. Pri prvom použití, 
bola to iba krátka prechádzka 
po meste, mu zmokli, mal 
mokré až ponožky. Pri rekla-
mácii mu predavačka ozná-
mila, že to nie sú topánky 
na bežné nosenie, ale iba na 
príležitostné nosenie či jazdu 
v aute. Takéto informácie 
neboli však ani na záručnom 
liste, ani nás neinformovala 
o tejto zvláštnosti pri ich ná-
kupe. Určite by ich kúpu zvá-
žil. Po reklamácii sa manžel 
snažil nosiť topánky, len keď 
bolo sucho, ale nedávno ces-
tou z práce sa rozpršalo a po-
nožky mal opäť premočené. 
Tentoraz to nebolo zvrchu, ale 
na chodidle. Chcela by som sa 
opýtať, koľkokrát má spotre-
biteľ právo tovar reklamovať 
a kedy je povinný predajca 
zákazníkovi vrátiť peniaze?“ 
 Anna S.
Pri kúpe obuvi je potrebné dať 
si pozor, aby ste nekúpili tzv. 

módnu obuv. Lebo obuv tejto 
kategórie je podľa normy len 
na nosenie v interiéri a nemu-
sí spĺňať požiadavky na bežné 
nosenie vonku, teda ani na 
nepremokavosť - zostáva nad 
tým síce rozum stáť, ale je to 
tak. Na toto vás predajca mal, 
samozrejme, upozorniť (aby 
ste sa mohli ešte pred kúpou 
rozhodnúť, či ozaj takúto obuv 
chcete) a musí to byť uvede-
né aj v záručnom liste alebo 
v príbalovom letáku, ktorý ste 
mali pri kúpe s obuvou dostať 
- spolu s informáciou o mate-
riálovom zložení a pokynmi 
na ošetrovanie obuvi. Ak táto 
informácia (že ide o módnu 
obuv) na škatuli, v záručnom 
liste alebo v sprievodnom 
letáku nebola uvedená a ide 
napr. o vychádz kovú obuv, tá 
musí nezávisle na tom, či má 
podrážku lepenú alebo šitú 
- strojovo či ručne, vydržať 
test nepremokavosti spočí-

vajúci  v simulovanej chôdzi 
vo vlhkom prostredí v dĺžke 
200 krokov. Takéto, aj iné 
testy obuvi, rukavíc, kabeliek, 
kožuchov a iných kožených 
výrobkov robí autorizovaná 
skúšobňa - napr. VIPO Par-
tizánske. Nie je to ale lacná 
záležitosť, bežné posúdenie 
obuvi v závislosti na skúš-
kach, ktoré sa musia vykonať, 
stojí viac ako 50 eur. 
Inak má spotrebiteľ právo na 
vrátenie peňazí alebo nový 
výrobok (to závisí len na 
jeho rozhodnutí a predajca 
ho v tomto nemôže ovplyv-
ňovať), ak sa po dvoch záruč-
ných opravách tá istá chyba 
vyskytne aj po tretíkrát alebo 
ak by sa naraz vyskytli tri 
chyby, z ktorých každá sa-
mostatne bráni riadnemu uží-
vaniu veci.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Odstupné  
a odchodné
Mám nárok na odstupné, 
odchodné? Pracujem 5 ro-
kov na dobu neurčitú ako 
predavačka. Rok poberám 
starobný dôchodok. Chcem 
odrobiť ešte rok a dať výpo-
veď. Ako mám postupovať?
Vychádzajúc z opisu vo Va-
šej otázke máte nárok na od-
chodné. Odchodné upravuje 
ustanovenie § 76a Zákonníka 
práce, podľa ktorého pri prvom 
skončení pracovného pomeru 
po vzniku nároku na starobný 
dôchodok Vám patrí odchodné. 
O odchodné však musíte požia-
dať svojho zamestnávateľa 
pred skončením pracovného 
pomeru alebo do 10 dní odo 
dňa skončenia pracovného po-
meru. Dodávam však, že dosia-
hnutie dôchodkového veku ale-
bo vznik nároku na dôchodok 
nie je výpovedným dôvodom 
(ak výpoveď dáva zamestná-
vateľ), ak zamestnanec naďalej 
spĺňa predpoklady výkonu prá-
ce podľa osobitných právnych 
predpisov alebo vnútorných 
predpisov zamestnávateľa. Ná-
rok na odstupné zamestnancovi 
vzniká iba v zákonom vymed-
zených prípadoch, teda v prí-
pade ukončenia pracovného 
pomeru dohodou alebo ak za-
mestnávateľ dá zamestnancovi 
výpoveď. Nárok na odstupné 
nevzniká, ak výpoveď dáva 
zamestnanec. Z toho dôvodu 
bude vo Vašom prípade najlep-
šie, ak sa na ukončení pracov-
ného pomeru so svojím zamest-
návateľom dohodnete.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

Zákazník je pán

Bratislava minulý rok 
hospodárila s rekordným 
prebytkom 26 miliónov 
eur. Napriek tomu, že sme 
projekty rozpočtu naplnili 
takmer na 100 %, rekordne 
sme investovali do ciest, 
chodníkov, verejnej dopra-
vy, zelene, kultúry, vzde-
lania i na sociálne služby. 
A popritom všetkom sme 
znížili mieru zadlženia 
mesta.

Je to veľký úspech mesta 
a viditeľný prejav lepšieho 
manažmentu a, samozrej-
me, aj výberu daní, ktoré 
Bratislavčania platia. Za 
tieto peniaze budeme môcť 
urobiť veľa dobrých vecí, 
ktoré bolo mnoho rokov 
nutné odkladať . Oprava 
mestských pamiatok ako 
je Michalská veža, do-
pravné projekty, úpravy 
zastávok, nové parky či 
investície do základných 
umeleckých škôl a centi-
er voľného času. Všetko 
sú to veci, na ktorých sa 
prejavuje obrovský inves-
tičný dlh nazbieraný za 
dlhé desaťročia. Konečne 
sa nám z neho darí odkra-
jovať a verím, že sa tieto 
projekty nestanú nástrojom 
politických kšeftov v za-
stupiteľstve a poslanci ich 
schvália. Bez schválenia 
v zastupiteľstve nemôžeme 
spraviť nič.
A horšie, ako nemať 
na nič peniaze, je pe-
niaze mať a nemôcť 
ich zmysluplne použiť. 
  Ivo Nesrovnal 

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

BRATISLAVA
Mobilná aplikácia na ces-
tovanie vo verejnej do-
prave Ubian spustila ako 
prvá na Slovensku zobra-
zovanie reálnej polohy vo-
zidiel bratislavskej MHD. 
Obyvatelia Bratislavy sa 
tak pridali k cestujúcim 
ďalších štrnástich do-
pravcov, ktorí sú pro-
stredníctvom mobilnej 
aplikácie Ubian a web-
stránky www.mojbus.sk, 
informovaní o aktuálnej 
polohe vozidiel. 
Aplikácia Ubian v súčas-
nosti poskytuje informácie 
o cestovných poriadkoch 

21 autobusových dopravcov 
a u pätnástich z nich do-
konca zobrazuje aj polohu. 
Do zobrazovania polohy sa 
pridal aj Dopravný podnik 
mesta Bratislava. V prípa-
de, ak ešte aplikáciu nemá-
te, môžete si ju bezplatne 
stiahnuť v obchode Google 
Play. iOS verzia je už v tes-
tovaní a bude dostupná na 
appstore. 
K dispozícii máte cestovné 
poriadky, meškania, aktuál-
ne polohy autobusov, navi-
gáciu z akéhokoľvek miesta 
na ľubovoľné miesto verej-
nou dopravou, kombinácie 
všetkých druhov verejnej 

dopravy do jednej trasy, a to 
všetko v telefóne na pár kli-
kov. Vývojári vnímajú apli-
káciu ako komunitný projekt 
s cieľom uľahčiť cestovanie 
všetkým ľuďom vo verejnej 
doprave. Neustále sa preto 
snažia o jej zlepšovanie, pri-
čom neoceniteľná je najmä 
podpora verejnosti. Vyzýva-
jú preto užívateľov, aby ich 
o prípadných nedostatkoch 
informovali. Zistené nedo-
statky môžete nahlasovať 
priamo cez nástroj na na-
hlasovanie chýb v aplikácii, 
cez príslušnú facebookovú 
stránku alebo emailom na  
info@ubian.sk.  (brn)

VRAKUŇA 
Ministerstvo životného 
prostredia chystá zakon-
zervovanie skládky do betó-
nu. Zabráni sa tak úniku 
toxických látok, podľa od-
borníkov je však dôležité 
predtým zanalyzovať, čo sa 
vlastne v zemi skrýva. 
Skládku Chemických závo-
dov Juraja Dimitrova začala 
v 90-tych rokoch v dôsledku 
postavenia vodného diela 
Gabčíkovo zalievať stúpa-
júca spodná voda. „Určitý 
čas trvalo, kým sa prišlo na 
to, že sa skládka začína vy-
luhovávať. Odvtedy, je to 
nejakých 15 rokov, sa to mo-
nitoruje. A až teraz, pri po-
sledných výskumoch sa zis-
tilo, že kontaminačný mrak 
sa prúdením spodnej vody 
šíri mimo skládky,“ pove-
dal v diskusii na TABLET.
TV podpredseda Slovenskej 
akadémie vied (SAV) Pavol 
Siman.
Podľa predstaviteľov Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja treba jednak zastaviť 
šírenie kontaminovanej vody, 
jednak pripraviť projekt na 
postupnú dekontamináciu ob-
sahu skládky, ako aj územia, 
ktoré zasiahol šíriaci sa che-
mický mrak. Práve na defini-
tívnu dekontamináciu územia 
bude podľa neho potrebné 
realizovať výskumný projekt 

so SAV a UK. Poslanci BSK 
ho schválili už v máji. „Prí-
prava kontraktu trvala celé 
mesiace. Čo sa týka financií, 
sme pripravení to celé zapla-
tiť, ide o 350-tisíc eur,“ pove-
dal župan Pavol Frešo.
Ministerstvo sa teda rozhod-
lo uzavrieť skládku priamo 
na mieste do betónového 
sarkofágu. „Osemdesiat až 
sto miliónov by stálo od-
vezenie toho materiálu, ale 
s tým, že aj tak by sa muselo 
niekde postaviť puzdro na 
jeho uloženie. Zhruba polo-
vicu bude stáť toto zvolené 
riešenie. Počul som o leho-
tách rok až rok a pol.“ Kraj 
v spolupráci s odborníkmi 
chce zatiaľ skúmať možnos-
ti, ako dekontaminovať úze-
mie ako celok.

Univerzita Komenského 
a SAV vyvíjajú technológie, 
ktoré sa dajú využiť na de-
kontamináciu. Každá skládka 
je však špecifická. „Sú známe 
chemikálie, ktoré tam sú, her-
bicídy, pesticídy, teda orga-
nické látky a sú tam aj ťažké 
kovy. Ale nevieme, ako zin-
teragovali za to obdobie, čo 
sú tam uložené. Sústredíme 
sa teda na výskum metaboli-
dov, látok, ktoré tam vznikli 
a vývoj technológií pre de-
kontamináciu vody,“ uviedol 
Pavol Siman. Podľa jeho slov 
je totiž jedna vec vytvorenie 
sarkofágu a druhá vyvinutie 
technológií, ktoré budú vodu 
čistiť aj po jeho vytvorení. 
„Podľa tých informácií, ktoré 
máme, je to nebezpečné skôr 
z dlhodobého hľadiska. Ak 

si budete kontaminovanou 
vodou dopestovávať zeleni-
nu a polievať x-rokov denne, 
ťažké kovy majú tenden-
ciu akumulovať sa v pôde 
a v rastlinách.“ Momentálne 
sa podľa neho predpokladá, 
že sa mrak kontaminovanej 
vody dostal približne päť ki-
lometrov od skládky smerom 
po prúde. „Okrajovo to zasa-
huje do Podunajských Bis-
kupíc,“ povedal. Priľahlých 
obcí ako je Most pri Brati-
slave, Rovinka či Miloslavov 
by sa problém zatiaľ týkať 
nemal.
Kraj plánuje v najbližšej dobe 
začať odoberať vzorky cez 
existujúce otvory a požiadajú 
aj ľudí, aby poskytli vzorky 
vody zo svojich studní. (tasr)
 Foto: Matúš Husár

Vrakunská skládka - po sarkofágu dekontaminácia
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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

KARLOVA VES
Po letných prázdninách 
pribudne v Karlovej Vsi 
ďalšia rezidentská parko-
vacia zóna – Hlaváčikova, 
Veternicová. 
Lokalita na Dlhých dieloch 
tak bude po zóne Silvánska 
ďalšou, v ktorej mestská časť 
pri parkovaní večer a v noci 

zvýhodní občanov s trvalým 
pobytom v mestskej časti. 
„Počas letných mesiacov bu-
deme realizovať vodorovné 
a zvislé dopravné značenie,“ 
uvádza v súvislosti s novou 
parkovacou zónou samosprá-
va. Rezidentské parkovacie 
karty bude úrad vydávať od 
10. júla. Samospráva taktiež 
upozorňuje, že vyhradené 
parkovanie na komunikáciách 
v zóne Hlaváčikova, Veterni-
cová sa končí 30. júna. „Po 
tomto termíne sú užívatelia 
parkovacích miest povinní 
dopravné značky odstrániť,“ 
informuje mestská časť. (tasr)
 Foto: archív

Meškania autobusov máte v mobile Nová parkovacia zóna
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Každodenný život v bratislavskom Starom Mes-
te potvrdzuje, že kritika práce mestskej polície 
je, bohužiaľ, oprávnená.

Už na aprílovom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva som si dovolil vyjadriť sa kriticky k práci 
našej mestskej polície. Podnetom sa stal predlože-
ný dokument „Správa o plnení úloh mestskej po-
lície za rok 2016.“ Nemohol som s touto správou 
súhlasiť, hoci vehementne prezentovala výsledky 
práce polície ako výborné. Ja mám však k jej práci 
vážne výhrady a dôsledky liknavosti polície môže-
me vidieť v uliciach mesta na každom kroku. 

V Starom Meste už bola poškodená socha Schoener 
Naci, rovnako tak aj socha Napoleonského vojaka. 
Odcudzená bola polovica nultého kilometrovníka pod 
Michalskou bránou. O niekoľko dní po tejto krádeži, 
napriek kamerovému systému, dokonca aj jeho dru-
há časť! „Výtvarné diela“ sprejerov môžeme vidieť 
v celom historickom centre nevynímajúc chránené 
pamiatky a historické budovy ako napríklad barokový 
meštiansky dom na Michalskej, v ktorom sa dnes, v bý-
valých priestoroch lekárne U červeného raka, nachádza 
Múzeum farmácie. Takto by som mohol pokračovať 
ešte veľmi dlho... Všetky tieto prípady vandalizmu 
majú jedno spoločné, a to, že sa nepodarilo vypátrať 
a už vôbec nie prichytiť pri čine páchateľa!

Odpoveď mestskej polície na výhrady je stále rovna-
ká: „nemôžeme byť všade“. Takáto odpoveď je však 
podľa mňa neprípustná! Kamerový systém, ktorý 
je v meste nainštalovaný, je pomôckou len v tom 
prípade, ak je funkčný a záznamy sú nepretržite 
kontrolované. V Bratislave tomu asi tak nie je, čo 
dokazuje aj na dvakrát ukradnutý nultý kilome-
trovník... Rozpis hliadkovacej činnosti je potreb-
né asi urobiť efektívnejšie tak, aby pravdepodob-
nosť nespáchania priestupkov či trestných činov 
bola oveľa vyššia, ako je tomu dnes. Kľúčové a 

susediace námestia Bratislavy - Hviezdoslavovo, 
Hlavné, Františkánske (ale, samozrejme, nielen tie) 
je aj z pohľadu turistického ruchu potrebné ochrá-
niť a zabezpečiť, aby sa návštevníci hlavného mesta 
(rovnako tak aj my, Bratislavčania) cítili na týchto 
miestach bezpečne a komfortne. 

Pred nejakým časom bratislavská televízia zve-
rejnila krátky film, ktorý zmonitoroval skupinu 
zlodejov okrádajúcich turistov pod Michalskou 
bránou. Táto reportáž všetkým ukázala, ako zlodeji 
vyzerajú, akým spôsobom okrádajú. Výpovede ľudí 
bez domova, ktorí tu vysedávajú, vypovedali, kde 
sa zlodeji grupujú. Čašníci vypovedali, kde sa po 
lupe zlodeji stretávajú a akými nápojmi zapíjajú 
svoje “úspechy”. Pred kamerou zlodejky utekali 
hore Zámockými schodmi, na ktorých po redak-
torke hádzali dlažobné kocky. To všetko dokázala 
obyčajná komerčná televízia bez špeciálnych tech-
nických prostriedkov! Mestská polícia s pridelený-
mi zbraňami, právomocami stanovenými zákonom, 
predpokladanou dobrou miestnou znalosťou, s au-
tami, bicyklami, kolobežkami to nedokázala. Nie-
kde musí byť nejaká chyba, nemyslíte...??

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Kadiaľ kráča bratislavská mestská polícia? Po meste určite nie!



STARÉ MESTO
Stará tržnica na Námestí 
SNP bola niekoľko posled-
ných rokov miestom kona-
nia viacerých rockových 
koncertov. S nimi však 
v tomto objekte budú mu-
sieť skončiť.
Bratislavský úrad verejného 
zdravotníctva ešte v marci vy-
dal vyhlášku, že hluk, ktorý sa 
z budovy ozýval, prekračuje 
povolené normy. Na túto sku-
točnosť úrady upozornil svo-
jou sťažnosťou jeden z oby-
vateľov priľahlej Nedbalovej 

ulice a nasledujúce merania 
hlučnosti zo strany hygienikov 
dali občanovi za pravdu. „Mu-
síme toto rozhodnutie rešpek-
tovať,“ hovorí Pavol Murín, 
ktorý je organizátorom kultúr-
nych podujatí v Starej tržnici.
„Nezostáva nám nič iné, len 
podujatia, ktoré by mohli 
znamenať zvýšenú hlučnosť, 
skrátka neorganizovať. Takže 
už od januára sme nútení rad-
-radom odmietať všetky požia-
davky napríklad na usporiada-
nie rockových koncertov alebo 
takých, kde by bolo príliš po-

čuť bicie. Neznamená to, že 
hudba zo Starej tržnice úplne 
zmizne, ale bude dosť záležať 
na žánri. Napríklad už naplá-
nované letné podujatie v rámci 
festivalu Viva Musica! by sa 
u nás určite malo uskutočniť,“ 
dodal Murín, ktorého mrzí, že 
Bratislava nemá žiadnu kvalit-
nú koncertnú halu s dostatoč-
nou diváckou kapacitou, a tak 
jej absenciu musí sanovať 
stará mestská tržnica, ktorá sa 
nachádza v budove postavenej 
v roku 1910.
Čitateľ na našom webe ba-
noviny.sk si však neodpustil 
poznámku, že preňho je na-
jväčším narúšateľom nočné-
ho pokoja v Starom Meste 
Umelka na Dostojevského 
rade. „Diskotéka pod holým 
nebom tu hučí do diaľky 
kaž dú stredu, štvrtok, piatok 
a sobotu. Nedodržujú zákon 
o nočnom pokoji a reproduk-
tory na ulici revú do diaľky. 
A to všetko pod oknami Mi-
nisterstva vnútra SR.“ (ars)
 Foto: Shutterstock

STARÉ MESTO
Staré Mesto dokončilo re-
konštrukciu Palackého ulice 
spolu s priľahlou Kúpeľnou 
ulicou.  Opravuje Škarniclo-
vu, ktorá ústi na Zámockú. 
Z dôvodu rekonštrukcie ko-
munikácie bola uzavretá aj 
časť Moskovskej ulice v úse-
ku Strážnická - Záhradníc-
ka, uzávera je plánovaná 
i v slepej časti Mikulášskej 
ulice z dôvodu výmeny ka-
mennej dlažby do 23.7.2017. 
Spodná časť (pod horným 
líniovým odvádzačom zráž-
kových vôd) bude uzavretá 
pre motorové vozidlá od 
1.7.2017 do 23.7.2017.
Obyvateľom Panenskej a oko-
lia predstavil starosta Radoslav 
Števčík na pikniku Dobrého 
trhu aj projekt revitalizácie 
Panenskej ulice. V prvej fáze 
ide o slepý úsek od Štetino-
vej po Astóriu, kde sa počíta 
so zjednotením úrovne chod-
níkov a cesty, aby bola ulica 
bezbariérová. Chodníky majú 
byť vydláždené, parkovacie 

miesta odlíšené iným typom 
dlažby, vozovka dostane nový 
asfaltový povrch. Pribudnúť 
by mala zeleň a cyklostojany.
 „V minulosti zeleň ustupo-
vala asfaltu a betónu. Teraz 
sa snažíme zadržať vodu 
v území, to znamená, aby 
neodtekala do kanálov, ale 
zostávala v území, v zelených 
kruhoch,“ vysvetlil starosta.
Na komplexnú opravu všet-
kých ulíc by samospráva po-
trebovala okolo 24 miliónov 
eur, ktoré však nemá. Mie-
stny úrad v tejto súvislosti 
už niekoľkokrát predložil 
poslancom návrh na zobratie 
úveru, dostatočnú podpo-
ru medzi nimi ale nenašiel. 
Mestská časť sa preto rozhod-
la, že každoročne komplexne 
opraví aspoň desať ulíc, pri-
oritne frekventované, pred 
školami a v dezolátnom stave. 
V minulosti vyčleňovala sa-
mospráva z rozpočtu na tie-
to práce okolo 200-tisíc eur, 
tento rok by to malo byť vyše 
milióna eur.  (tasr, brn)

Bicie zo Starej tržnice už počuť nebudetePokračujú v obnove ulíc
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Starosta mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto 
RUDOLF KUSÝ pôsobí 
v samospráve už vyše de-
sať rokov. Je aj župným 
poslancom a tento rok sa 
rozhodol kandidovať aj na 
post predsedu Bratislavské-
ho samosprávneho kraja 
a pri tejto príležitosti nám 
poskytol rozhovor. 
Čo vás motivovalo k tomu, aby 
ste šli pracovať do samosprávy? 
Bola to náhoda. Pred pár ro-
kmi som videl v Londýne 
ako by mohla vyzerať samo-
správa trochu inak. Mal som 
asi 28 rokov a spoznal som 
tam jednu poslankyňu, ktorá 
vo svojom volebnom období 
skoro všetkých poznala, cho-
dila za ľuďmi, počúvala ich 
a vedela, aké majú problémy 
a tento jej prístup ma veľmi 
oslovil, lebo bolo vidno, že ju 
tá práca teší. Keď som sa vrá-
til na Slovensko, uvedomil 
som si, že takto nejako by to 
mohlo fungovať aj u nás, a to 
doslova v každej obci, preto-
že tá je v prvej línii. Každý 
z nás predsa chce, aby mies-
to, kde žijeme i jeho okolie 
bolo pekné, čisté či osvetlené. 
Rozhodol som sa teda, že to 
najskôr skúsim v našej mest-
skej časti ako miestny posla-
nec. Začal som obchádzať 
susedov, hovoriť s ľuďmi 
a zbierať podpisy, pretože 
som chcel byť nezávislým 
kandidátom. Dodnes si pa-
mätám, ako som stál asi ho-
dinu pred nákupným centrom 
Slimák a získal som ich asi 
len šesť. Potom som chodil 
po bytoch, kde ma ľudia pod-
robovali doslova výsluchu 

a chceli vedieť, kto som, kde 
bývam, kam som chodil do 
školy, do škôlky, kto bol môj 
učiteľ a kto moji spolužiaci. 
Ale napokon som sa ocitol 
ako jeden z dvoch nezávis-
lých poslancov v 40-člennom 
miestnom zastupiteľstve. 
Už druhé volebné obdobie sto-
jíte na čele MČ Nové Mesto. 
Vidíte dnes ako skúsený sta-
rosta problémy inak, než keď 
ste boli začínajúcim poslan-
com?
Možno je to trochu iný uhol 
pohľadu, ale isté veci vidím 
stále rovnako. Myslel som si 
a stále som presvedčený, že 
ľudí treba zapájať do vecí ve-
rejných. A to aj napriek tomu, 
že niekedy nemajú o projek-
toch dostatok informácií 
a preto sa môžu zdať niektoré 
ich názory dosť zvláštne. Ale 
my sme tu pre nich a musia 
mať možnosť nazrieť do ku-
chyne, aby videli, čo a ako 
sa robí, prípadne sa mali 
možnosť k veciam vyjadriť. 
Základom fungovania samo-
správy je komunikácia.
Aké problémy obyvateľov va-
šej mestskej časti najviac trá-
pia?
Možno budete prekvapení, 
ale ja za najväčší problém 
považujem egoizmus ľudí, 
ktorých trápi jedine to, čo sa 
ich bezprostredne týka. Keď 
sme sa pustili vo veľkom do 
rekonštrukcie základných 
a materských škôl, tak vždy 
sa našla nejaká mamička, 
ktorá nám vyčítala, že pre-
čo neopravujeme tú budovu, 
kde chodí jej syn. Mrzí ma, 
ak niekto vidí iba sám seba 
a svoj prospech. 

Keď ste sa stali starostom No-
vého Mesta, tak ste si určite 
stanovili nejaké ciele, ktoré by 
ste chceli splniť či dosiahnuť. 
Čo z toho sa vám podarilo?
Mnoho z vecí, ktoré som si 
predsavzal, muselo ísť nabok, 
pretože sme museli riešiť ako 
prvé rôzne havarijné situá-
cie. Napríklad v Tržnici na 
Trnavskom mýte, kde bolo 
treba opraviť chladiaci ag-
regát, lebo inak by nám celý 
kolos skolaboval. Takisto už 
spomínané školy a škôlky 
boli v zlom technickom stave 
- niekde tiekla strecha a inde 
museli zaklincovať okná, lebo 
inak už nešli zavrieť. Ťažko 
môžeme v takej situácii ísť 
budovať park alebo riešiť do-
pravu, keď vieme, že niekde 
v škole sa napríklad nekúri 
a žiaci sedia v triedach vo ve-
trovkách. Takže ten čas plniť 
si nejaké svoje sny či predsta-
vy prišiel až o čosi neskôr. 
Ako starosta ste museli za 
posledné roky urobiť veľa 
rozhodnutí. Ktoré z nich bolo 
najťažšie?
Najzložitejšie boli rokovania 
s niektorými developermi, 
ktorí už mali od bývalého 
vedenia stavebné povolenia, 
pričom miestni obyvatelia 
boli zásadne proti realizácii 
ich projektov najmä z po-
hľadu výšky. Ťažko sa ko-
munikovalo napríklad s Pen-
tou, ktorá mala povolenie 
na výstavbu budovy so 42 
poschodiami na Račianskej 
ulici. Nakoľko v tejto lokalite 
bývam, tak som si povedal, 
že sa na tú výškovú budovu 
budem musieť celý život po-
zerať a vyčítať si, ak by som 
nebol schopný nič proti tomu 
spraviť. V Novom Meste sme 
mali viaceré podobné prípa-
dy – napríklad na Vajnorskej 
alebo v lokalite Dimitrovky, 
ktorá sa nachádza síce na pe-
riférii, ale je to pekná a zaují-
mavá štvrť, kde sa ľudia cítia 
byť patriotmi a takisto proti 
12-poschodovému domu 
v ich susedstve intenzívne 
protestovali. Teda viacero 

tých mojich rozhodnutí malo 
aj nepríjemné dôsledky a ob-
čas človek kvôli nim v noci aj 
nespal, ale ak stojíte na čele 
mestskej časti, tak chcete 
mať pocit, že ste urobili ma-
ximum, aby to v nej vyzeralo 
normálne a aj novostavby za-
padli do okolia.
Čo podľa vás vo vašej mests-
kej časti najviac chýba?
Novému Mestu veľmi chýba 
centrum. Verím však, že keď 
sa budú riešiť nejaké nové 
projekty, tak sa dohodneme 
za obojstranne výhodných 
podmienok, aby aj takéto nie-
čo v Novom Meste vzniklo.
Nedávno ste ohlásili kandi-
datúru na post predsedu BSK. 
Čo bolo hlavným dôvodom, pre-
čo ste sa rozhodli do toho ísť?
Hlavný dôvod je ten, že ako 
starosta a župný poslanec 
vidím, že mnoho vecí, ktoré 
som chcel aj tu v Novom 
Meste urobiť, jednoducho 
stoja a možno úplne zbytoč-
ne. Napríklad by bolo žiaduce 
rekonštruovať školské dvo-
ry, ktoré sú buď plné buriny 
alebo zdevastované. A keď 
vidím, že to dokážem ja ako 
starosta s menším rozpočtom, 
tak nechápem, prečo župa nie. 
Týka sa to, samozrejme, aj 
stredných škôl, keď župa pre-
dala viacero školských areá-
lov, s čím máme potom v sa-
mospráve problémy. Hovorí 
sa stále o doprave a zápchach 
a hoci kraj navrhol budovanie 
záchytných parkovísk na kraji 
Bratislavy, tak doteraz nebolo 
urobené ani jedno. Ani cyklo-
trasy sa nebudujú, hoci by sa 
mohli a radšej sa tu rozpráva 
o metre, filiálke či lanovke, čo 
sú podľa mňa témy, ktoré ľudí 
priam až dráždia. Takže idem 
kandidovať na župana hlavne 
preto, lebo vidím, že v župe 
veľa projektov stojí a ako 
starosta som sa naučil mnohé 
z týchto vecí riešiť. 
Kto by vás nahradil na poste 
starostu, kebyže ste sa stali 
predsedom BSK, aby bola za-
chovaná kontinuita vo vašej 
mestskej časti?

Ak by som sa stal županom, 
tak zo zákona na post sta-
rostu nastupuje môj doterajší 
zástupca pán Stanislav Win-
kler, ktorý je veľmi čestný 
a slušný človek. U neho sa 
určite nebojím žiadneho da-
rebáctva. 
Nebojíte sa, že budete mať ako 
budúci župan vždy tak trochu 
slabosť pre Nové Mesto, čo by 
vám mohli vyčítať obyvatelia 
iných mestských častí a okoli-
tých miest a obcí patriacich do 
bratislavského kraja? 
V Novom Meste som sa naro-
dil, v ňom som prežil celý ži-
vot a, samozrejme, že ma vždy 
bude zaujímať, čo sa tu deje. 
Ale ako župan budem musieť 
riešiť celú župu, teda všetky 
mestské časti a obce, ktoré 
BSK spája. Viem, čo potre-
bujú ľudia, ktorí žijú v regió-
noch. Sú záležitosti, ktoré spá-
jajú, zaujímajú a majú dopad 
na celú župu. Nedajú sa riešiť 
len v niektorej mestskej časti, 
ale zároveň by sa mala župa 
zaujímať o problémy, ktoré 
obecné a miestne samosprávy 
majú. Preto by som chcel, aby 
bola župa oveľa aktívnejšia 
a jej vedenie si uvedomilo, že 
všetko, čo sa urobí pre úžitok 
ľudí žijúcich na jej území, je 
prospešné pre celý kraj.
Ktoré miesta v Bratislave a jej 
okolí máte najradšej - kam by 
ste vzali napríklad nejakých 
známych zo zahraničia?
Vždy všetky návštevy beriem 
na Devín. Je to posvätné 
miesto nielen pre Bratisla-
včanov, ale aj všetkých Slo-
vákov. Dýcha to tu históriou. 
Ak by sa chceli najesť, tak 
by som ich vzal na televíznu 
vežu, ktorá sa otáča a mohlo 
by to byť pre nich niečo za-
ujímavé. A poprechádzať by 
sme šli okolo Primaciálneho 
paláca, ktorý je podľa mňa 
najkrajšou klasicistickou pa-
miatkou na svete, ale vo vše-
obecnosti rád chodím a vo-
dím ľudí do uličiek Starého 
Mesta.
 ROMAN SLUŠNÝ
 Foto: MČ Nové Mesto

Rudolf Kusý: Čo je dobré pre ľudí 
v obci či meste, je dobré aj pre župu!
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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:

špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH 
VOĽNÝCH IZIEB NA ISTRII

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)

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

Komplexná stavebná činnosť, HSV, PSV, jadrové vŕtanie, 
zámková dlažba-dvory, ploty,  zateplenia - fasády, 
plastové okná, rekonštrukcie, renovácie, prístavby, 
nadstavby, sadrokartón, komíny, obklady, dlažby, 
gabióny - profesionálny a zodpovedný prístup  
v €urópskej kvalite za Slovenské ceny.  

0915824062

NEBRASTAV

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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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

BRATISLAVA
Magistrát prešiel za posled-
ných dva a pol roka preme-
nami, ktoré na prvý pohľad 
nevidno, hoci pri osobnom 
styku by ste už zmenu mali 
pocítiť. Napríklad by sa 
vám už nemalo stať, že váš 
list kdesi zapadne. 
Zmeny sa dotkli nielen za-
mestnancov a ich pracovných 
prostriedkov, ale tiež finan-
cií či inventarizácie majetku 
hlavného mesta. 
Kým koncom roka 2014 
pracovalo na magistráte 532 
zamestnancov, dnes je ich 
596. Napriek tomu, že sa ich 
počet navýšil kvôli vzniku 
nových útvarov, napríklad 
Oddeleniu energetického 
manažmentu,  Archívu mes-
ta či útvaru, ktorý má na 
starosti európske programy 
a projekty, stále sme s po-
rovnateľne veľkými mestami 
poddimenzovaní - napríklad 
Brno zamestnáva dvetisíc 
ľudí. 
Podľa riaditeľa magistrá-
tu hlavného mesta Martina 
Marušku nie je jednoduché 
získať pre prácu pre mesto 
najmä architektov či odbor-
níkov na dopravu, preto ich 
mesto často cielene oslovuje 
a tiež si vychováva nových 
odborníkov z mladých absol-
ventov. 
Zmenil sa aj prístup k čin-
nostiam, ktoré by mohli vy-
konávať pracovníci mesta 
a nie automaticky externá 
firma. Príkladom je zakúpe-
nie tomografu, ktorý umož-
ňuje vykresliť napadnutie 
kmeňa stromu. Ten dnes 
pomáha posudzovať stav ze-
lene priamo zamestnancom 
oddelenia životného pro-
stredia. Podobne funguje aj 
mestský prístroj na odstra-
ňovanie grafiti. 
Mesto sa počas uplynu-
lých dvoch rokov snažilo 
zmodernizovať a sfunkčniť 
aj administratívu. V roku 
2015 napríklad existova-
lo zhruba 3000 listov bez 
odpovede. „Mesto nemalo 
podchytené byrokratické 
procesy, napríklad kolobeh 

spisov, podpisový poria-
dok, podateľňu, dochádza-
lo k tomu, že mnohé listy 
občanov ležali nevybavené 
alebo kamsi zapadli, a to nie 
je dobrá vizitka. Nechceli 
sme pokračovať v tom, že 
mesto neodpovedá. Mojím 
cieľom je, aby každý do-
stal odpoveď na svoj list,“ 
povedal nám primátor Ivo 
Nesrovnal. Martin Maruška 
dodal, že cieľom magistrátu 
je bezpapierový chod úradu. 
To znamená, že všetka došlá 
pošta sa skenuje a je dostup-
ná pre relevantné oddele-
nia v tejto podobe. Proces 
registrácie cez elektronic-
kú podateľňu je jednotný, 
postupuje cez ňu aj interná 
pošta, čo šetrí čas aj papier. 
Poviete si, že toto musí byť 
predsa v 21. storočí bežné. 
Ešte v roku 2014 však spo-
lu oddelenia na magistráte 
komunikovali len prostred-
níctvom „papierov“, skeno-
vali sa len doručené faktúry, 
neexistoval jednotný postup 
pri registrácii a distribúcii 
dokumentov. 
Mesto tiež považovalo za ne-
vyhnutné kúpiť pre svojich 
zamestnancov 11 nových 
vozidiel, vrátane vozidla 
s pohonom 4x4 pre dispe-
čerov správy komunikácií. 
Na starých autách totiž mali 
problém v zime vyjsť na Ko-
libu či Železnú studničku, ísť 
skontrolovať posyp bolo pre 
nich často nereálne. 
Podobne sa zlepšili pracovné 
podmienky aj pre pracov-
níkov kancelárií. Postupne 
sa rekonštruuje a obnovu-
je aj vybavenie kancelárií, 
v ktorých pred pár rokmi čas-
to chýbali aj bežné žalúzie. 
Dnes sa tam inštaluje klima-
tizácia a obnovujú aj sociá-
lne zariadenia. Pevné linky 
sú už schopné identifikovať 
číslo volajúceho, zaviedli sa 
konzultačné hodiny pre ve-
rejnosť, dispečeri v uliciach 
majú mobily aj tablety. Jednu 
geodetickú mapu neotvára 
pracovníčka na svojom počí-
tači desať minút, pretože jed-
nak sú deväťročné počítače 

minulosťou, jednak majú už 
virtuálne servre, na ktoré ma-
gistrát prechádza, dostatočný 
výkon a zamestnankyňa už 
používa špecializovaný licen-
covaný softvér. Ten pracuje 
s mapami a geografickými 
informáciami. Oproti roku 
2014 už má magistrát koneč-
ne aj ochranu pred hackermi 
a tiež záložný zdroj.
Magistrát stihol do konca 
roka 2015 spustiť 85 elek-
tronických služieb a mo-
mentálne plánuje 56 ďalších. 
Medzi jednu z najzaujíma-
vejších noviniek v rám-
ci elektronických služieb, 
na ktorej sa bude na úrade 
pracovať najbližšie roky, 
však určite patrí geografic-
ký informačný systém. Ten 
v budúcnosti umožní gra-
fickú vizualizáciu majetku 
vo vlastníctve alebo správe 
mesta. Znamená to, že už 
nebudete musieť prácne zis-
ťovať, ktorá má v správe tú-
-ktorú komunikáciu, nájdete 
to všetko na mape. Základná 
báza by mala byť hotová do 
konca roka. 
Pokiaľ ide o financie, v roku 
2016 mala Bratislava his-
toricky najvyšší prebytok 
hospodárenia vo výške  
26 miliónov eur. Mestu sa 
podarilo znížiť aj výšku ne-
uhradených faktúr po lehote 
splatnosti z 8,1 milióna eur 
v roku 2014 na pol milióna 
v roku 2016. 
Magistrát zmenil aj prístup 
k svojmu majetku. Zreali-
zoval inventarizáciu, ktorá 
bola naposledy vykonaná 
v roku 2004 a aj vďaka tomu 
identifikoval aj nepriradené 
financie v hodnote 5,23 mi-
lióna eur, ktoré mohli byť 
zaradené do rozpočtu. Ako 
detail sa v tomto kontex-
te javí, že mesto rozšírilo 
možnosti prenájmu priesto-
rov Primaciálneho paláca, 
napríklad aj pre firemné 
konferencie s rautami, čo 
v roku 2016 prinieslo zisk 
takmer 57-tisíc eur. Avšak 
aj za tie peniaze možno za-
čať s obnovou atiky a sôch 
na paláci. (in)

Neviditeľné zmeny na magistráte
NOVÉ MESTO
Centrum metropolitných 
inovácií vdýchne život celej 
štvrti, zaplní ju totiž ľuďmi.
Nadácia Cvernovka podpo-
ruje jednotlivcov a profesi-
onálov z oblasti kreatívneho 
priemyslu. V roku 2016 zís-
kala od Bratislavského sa-
mosprávneho kraja do dlho-
dobého nájmu areál bývalej 
chemickej priemyslovky na 
Račianskej ulici, kde vy-
tvorila kreatívne a kultúrne 
centrum s vyše 40 kreatív-
nymi ateliérmi. Do budovy 
v priebehu 10 mesiacov pre-
investovala viac ako 950-ti-
síc eur.
Po odobrení poslancov BSK 
má teraz v pláne rekonštruk-
ciu a oživenie budovy inter-
nátu na Račianskej 80, ktorý 
je súčasťou areálu zaniknutej 
chemickej priemyslovky.  
Zatiaľ, čo škola pomohla 
udržať kreatívnu komuni-
tu z bývalej Cvernovky pod 
jednou strechou, výsledkom 
rekonštrukcie internátu bude 
rozšírenie verejných funkcií 
tak, aby slúžili ľuďom z mes-
ta a regiónu. Projekt chce pre-
pojiť viaceré funkčné modely 
z oblastí kreatívneho priemy-
slu, vzdelávania, občianskej 
spoločnosti a sociálnych ino-
vácií. Výsledkom majú byť 
nové formy bývania, práce 
a doplnkových verejných 
funkcií. Dostupné bývanie 
s komunitnými prvkami bude 
určené rôznym sociálnym 
skupinám, predovšetkým uči-
teľom, vedcom a taktiež štu-

dentom a absolventom ume-
leckých škôl.
Angažovaným a talentova-
ným ľuďom má slúžiť na-
jmä coworkingový priestor 
s možnosťou poradenstva 
od neziskových organizácií 
a profesionálov z kreatívneho 
priemyslu. V tomto priestore 
zároveň vzniknú rezidenčné 
ateliéry, vďaka ktorým môžu 
lokálne komunity spolupra-
covať s odborníkmi z celého 
sveta. Podobné priestory sú 
bežne prevádzkované v iných 
európskych metropolách, 
v Bratislave však chýbajú. 
Doplnkové verejné funkcie 
vytvoria možnosti pre oddy-
chové, športové a vzdeláva-
cie aktivity pre deti a mládež 
a ich zmyslom bude aj prepá-
janie so staršou generáciou 
v rámci spoločného progra-
mu. Na tento účel bude slúžiť 
denný stacionár, k dispozícii 
však bude aj telocvičňa, spo-
ločná kuchyňa, recyklačná 
opravovňa, ihrisko, skate 
park a mestské eko centrum. 

„Takéto mestské eko centrum 
zatiaľ v bratislavskom regió-
ne chýba,” vyjadril sa Juraj 
Hipš z OZ Živica.
Celý projekt nesie názov 
Centrum metropolitných ino-
vácií. Nadácia Cvernovka za-
väzuje investovať do budovy 
internátu a areálu sumu vo 
výške minimálne 1,6 milió-
na eur v priebehu 10 rokov. 
„Keď som prvýkrát videl 
v máji školu plnú ateliérov 
a ľudí, napísal som, že je to 
kultúrna udalosť desaťročia, 
ak nie storočia u nás. Vďaka 
komunitnej energii, s akou 
to vzniká – ale najmä vďaka 
premyslenému, inovatívnemu 
a súčasne veľmi čitateľnému 
modelu fungovania. Ak sa 
k tomu pridajú ďalšie spolu-
práce, mimovládky, bývanie 
a služby, bude tento projekt 
nielen kultúrnym ale aj spo-
ločenským posunom - takto 
si predstavujem budúcnosť,” 
dodal Marek Adamov z OZ 
Truc sphérique. (brn)
 Foto: Nadácia Cvernovka

Cvernovka predstavuje budúcnosť Turné 
plodnosti 
BRATISLAVA
Vek prvorodičky v naj-
väčších slovenských mes-
tách sa radikálne blíži 
k číslu 30. Priemerný po-
čet detí v týchto mestách 
je najnižší. Čo je hlavným 
dôvodom nízkej pôrod-
nosti a problémov s plod-
nosťou?
Aktuálne má problém 
s plodnosťou každá ôsma 
žena. Informácie o bo-
lestivej menštruácii, 
zápaloch, HPV, osla-
benom panvovom dne, 
opakovaných potratoch 
či problematickom sper-
miograme, o vplyve stre-
su, ale aj o moderných 
vyšetre niach plodu pred 
pôrodom, pomôckach pri 
pôrode či problémoch pri 
dojčení vám opäť prezradí 
edukačná roadshow Turné 
plodnosti. V Bratislave sa 
podujatia pre verejnosť 
uskutočnia vo štvrtok, 
29. 6. na Poštovej ulici 
od 14.00 do 15.30 hod. 
a v Primaciálnom paláci, 
v Sieni Archa na Uršulín-
skej 6 od 16.00 do 18.30 
hod. aj s prednáškami na 
témy: Ako nám môže po-
môcť genetika pri riešení 
porúch plodnosti? Aj kal-
ciový sirup môže chutiť 
skvele a Výhody dojčenia 
a alternatívne podávanie 
materského mlieka. Viac 
sa dozviete na fb stránke 
OZ Bocian a na www.bo-
cianoviny.sk. (brn)
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Bratislava!Bratislava!

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

WELLNESS PRACOVNÍK, CHYŽNÁ 
– UPRATOVANIE, ČAŠNÍK/SERVÍRKA

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

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

telefónne číslo: +420 387 006 638

 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:

HĽADÁME ĽUDÍ NA UPRATOVANIE: 
3-4 HOD. AKO AJ 8 HOD. PRACOVNÝ 

ÚVÄZOK.
MIESTO VÝKONU PRÁCE: OBJEKTY  

V BRATISLAVE - STARÉ MESTO  
(RIVER PARK), KARLOVA VES  

(PATRÓNKA), KOLIBA
KONTAKT: TEL. 0911 695 518, 

PRÍPADNE MAILOM 
CLEANING@D-FS.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

RAČA
Popri komunikácii Na Pán-
toch smerom k zastávke 
MHD obyvateľom už roky 
chýba časť chodníka. 
„Keď naprší alebo ešte horšie 
namrzne, môže sa stať úraz. 
Chodia tadiaľ mamičky s ko-
číkmi, seniori a, samozrej-
me, ľudia do práce. Niekedy 
chodíme radšej po vozovke 
akoby si mal človek zablatiť 
topánky alebo sa nepekne 
šmyknúť,“ napísala nám do 
redakcie čitateľka Monika 
Voleková, ktorá otázku adre-
sovala aj magistrátu. „V zlom 
stave je aj samotná komuni-
kácia Na Pántoch, po ktorej 
denne chodia nielen autobusy 
MHD, ale aj nákladiaky do 
logistického centra.“ 
Z magistrátu napokon čita-
teľku informovali, že v roz-
počte na rok 2017 neboli na 
túto investičnú akciu vyčlene-
né prostriedky. „Vybudovanie 
časti chodníka popri komuni-

kácii Na Pántoch ku zastáv-
ke MHD OU Obchodné sme 
zaradili do plánu investičných 
akcií na budúce obdobie.“ 
Dodala, že mesto pokraču-
je v masívnej oprave ciest, 
bezbariérových úpravách 
a opravách chodníkov, opraví 
celkovo viac ako 30 km ciest,  
5 km chodníkov či 18 zastá-
vok MHD v celkovej hodnote 
približne 7 mil. eur. Opro-
ti minulému roku tento rok 
opraví dvakrát toľko chodní-
kov a ník na zastávkach, pri-

čom v rámci opráv chodníkov 
sa budú robiť aj bezbariérové 
úpravy priechodov.
Reakcia na Facebooku Naša 
Rybničná akoby hovorila za 
všetkých miestnych: „V rám-
ci Bratislavy sa urobilo veľa, 
ale kto sa prejde lokalitou 
Rybničná a Na Pántoch zistí, 
že tu sa o všetko stará roz-
právková macocha. Pokiaľ 
ide o chodník na fotke, tak 
ten tu nikto nikdy neurobil,“ 
napísala Beáta Repíková. (in)
 Foto: Archív

Na chýbajúcu časť chodníka si počkajú

BRATISLAVA
Populárna Letná linka ove-
reného dopravcu Slovak 
Lines so zastávkami v rak-
úskych mestách Parndorf a 
Neusiedl am See bude pre-
mávať od konca júna do za-
čiatku septembra.
Za menej ako hodinu cesty 

sa tak cestujúci dostanú z 
autobusovej stanice Mlynské 
nivy do nákupného centra 
v Parndorfe či ku krásnym 
plážam Neziderského jazera. 
Spojenie je pre cestujúcich k 
dispozícii vždy trikrát denne 
vo štvrtok, piatok a v sobotu. 
„Autobusy Letnej linky do 

Rakúska za relaxom a nákup-
mi ľudia využívajú radi, pre-
to linku spúšťame opäť popri 
najhustejšej sieti našich spo-
jov na trase Bratislava – le-
tisko Schwechat – Viedeň,“ 
vysvetľuje generálny riaditeľ 
Slovak Lines Peter Sádov-
ský. (brn)

Letnou linkou do Rakúska
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Streda – 28.6.2017

MÓDA V MESTE
Hlavné námestie, 20:00
Bratislavské módne dni na 
Hlavnom námestí. Netradič-
ná open-air módna prehli-
adka slovenských módnych 
tvorcov. Akcia je súčasťou 
Kultúrneho leta a Hradných 
slávností 2017. 

Štvrtok – 29.6.2017 

FRANK MCCOMB / 
MARTIN VALIHORA & 
JURAJ 
GRIGLÁK
Nu Spirit 
Club, 20:00
Jazzman 
a bubeník 
Martin  
Valihora 
 sa po dvojročnej prestáv-
ke vracia na bratislavské 
klubové pódiá. Na ďalšom 
koncerte zo série In Jazz We 
Trust bude spolu s Jurajom 
Griglákom na bassgitare 
sprevádzať amerického sou-
lového speváka a klaviristu 
Franka McComba, ktorý 
hrával spolu s Princeom či 
Chaka Khan.

Piatok – 30.6.2017

VÝPRAVY DO STARO-
VEKÉHO 
EGYPTA
Stará rad-
nica, 17:30
Posledná 
prednáška 
Múzea 
mesta 

Bratislavy zo 6. cyklusov 
egyptologických prednášok 
„Výpravy do stredoveku“. 
Téma: Kráľovstvo nebeské: 
Poznávanie astronómie Sta-
rovekého egypta, prednáša: 
Mgr. Dušan Magdolen PhD.

Sobota – 1.7.2017

HUDBA V SADE
Sad Janka Kráľa, 17:00
Hudba v sade (všade) prine-
sie do Sadu Janka Kráľa cy-
klus obľúbených komorných 
open-air koncertov. Najstarší 
mestský park v strednej Eu-
rópe sa každú sobotu podve-
čer rozozvučí klasickou hud-
bou v podaní etablovaných 
domácich a zahraničných 
umelcov, profesionálnych 

komor-
ných zos-
kupení 
a minulo-
ročných 
laureátov 
ocenenia 
Viva Mu-
sica!. 

Nedeľa – 2.7.2017

RYTIERI NA DEVÍNE
Hrad Devín, 10:00
Rytieri na Devíne - séria 
celodenných podujatí, 
počas ktorých sa v prvú 
nedeľu v mesiaci máj - sep-
tember dostanete do rôz-
nych historických období 
a uvidíte širokú škálu pro-
gramov - šerm, tance, diva-
dlo či hlavné predstavenie 
s koňmi.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Ingrid Jarunková  

E-mail: redakcia@banoviny.sk 
Telefón: 02/62801182  

Inzercia: 0911 668 469 
E-mail: reklama@banoviny.sk 

PR reklama  
je graficky vyznačená. 

  
www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Obráťte sa na distribučnú spoločnosť 
Red Post, obchod@redpost.sk alebo 

 volajte na číslo 02/62801182.  

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Vysoká hra 
štátnej moci
Tento prípad bol v mojej 
kriminalistickej praxi vý-
nimočný z viacerých dôvo-
dov. Dostal som ho rozka-
zom priamo od policajného 
riaditeľa s podmienkou do-
držania absolútneho utaje-
nia a mlčanlivosti. Z pocho-
piteľných dôvodov o ňom 
neinformovala žiadna tlač, 
čo vtedy nebolo vôbec sa-
mozrejmé. Vo svojich spo-
mienkach som si ho zaradil 
do kategórie - prípad vyrie-
šený, páchateľ známy, ale 
skutok sa (akože) nestal. 
Ďalšou mimoriadnou okol-
nosťou tohto prípadu bolo, 
že jeho réžiu z pozadia, bez 
môjho vedomia, riadila vyš-
šia štátna moc. To som ale 
pochopil až po jeho tragic-
kom vyvrcholení.
Poďme ale od začiatku. Podľa 
rozhodnutia, údajne z najvyš-
ších miest, som mal preveriť 
súkromné aktivity pána vlád-
neho radcu X, nazvime ho 
pán Lopašovský. Bol nielen 
sám vysoká šarža, ale bol 
aj zaťom jedného z prvých 
mužov politickej šachovnice 
prvej Československej re-
publiky. Najprv mi napadlo, 
že tie najvyššie miesta asi 
predstavuje žiarlivá manžel-
ka a jej vplyvný apinko. „Pán 
vládny radca Lopašovský,“ 

objasnil mi pán policajný ri-
aditeľ, „sa správa už istý čas 
veľmi podozrivo, disponuje 
veľkým kapitálom, neúmer-
ným k jeho príjmom a na so-
botu a nedeľu vždy záhadne 
zmizne. Keď v sobotu od-
chádza z domu, má pri sebe 
veľkú sumu hotovosti, keď sa 
vracia, nemá ani na fiaker ...“
Vyšetrovanie som začal štan-
dardným spôsobom, teda 
sledovaním dotknutej osoby. 
V sobotu sa skutočne pán 
radca Lopašovský vybral na 
železničnú stanicu, kúpil si 
lístok do Piešťan a odcesto-
val. V Piešťanoch sa ubyto-
val v najlepšom hoteli a po 
večeri si chvíľu sám posedel 
pri poháriku vína v hotelovej 
reštaurácii. Potom sa odobral 
ku schodisku. Nezamieril 
však na poschodie, kde mal 
svoj apartmán, ale do su-
terénu. Na moje prekvape-
nie vstúpil do nenápadných 
dverí, pri ktorých kontroloval 
vstup urastený „recepčný“. 
Po malom zaváhaní som pána 
radcu nasledoval. Recepč-

ný ma zastavil a oznámil, že 
tento priestor je vyhradený 
pre uzatvorenú spoločnosť. 
Samozrejme, povedal som 
ležérne, ja som tu s pánom 
radcom Lopašovským a dis-
krétne som mu vložil do dla-
ne bankovku. To okamžite 
zmenilo situáciu a pustil ma 
ďalej. Za ďalšími dverami 
som vstúpil do skutočného 
hniezda hazardu, nachádzala 
sa tam totiž nelegálna herňa 
a kasíno. Nedal som najavo 
svoje prekvapenie a zapojil sa 
minimálnym vkladom do hry. 
Pán radca Lopašovský však 
hral a prehrával vo veľkom 
štýle.  
V pondelok ráno som podal 
hlásenie policajnému riadi-
teľovi. Výsledok môjho vy-
šetrovania ho ani príliš ne-
prekvapil. Oznámil mi, že od 
tohto momentu preberá vyše-
trovanie iná zložka polície. 
Myslel som si, že týmto som 
sa ošemetného prípadu zba-
vil. Na moje veľké prekva-
penie som bol ale o pár dní 
v kancelárii pána policajného 
riaditeľa znova. Tentoraz bol 
veľmi prívetivý a žoviálny. 
Pán inšpektor, prihovoril sa 
priateľsky a ponúkol cigaru, 
ide o delikátnu záležitosť. 
Pán radca Lopašovský je vo 
väzbe v súvislosti vyšetro-
vaním sprenevery štátnych 
peňazí. Prostredníctvom 
svojho obhajcu ma požiadal, 
že by chcel predložiť dôkazy 
o svojej nevine, ktoré má ulo-
žené doma, vo svojom dome. 

Aj keď to nie je v súlade 
s predpismi, vyzdvihnite ho 
z väzby, choďte s ním k nemu 
domov a dovezte ho aj s tými 
dôkazmi naspäť. Dávam vám 
k dispozícii moje služobné 
auto s vodičom. 
Javilo sa to ako jednoduchá 
záležitosť. Zaviezol som 
pána radcu do jeho vily a vo 
vstupnej hale čakal, pokiaľ 
si zo svojej pracovne na po-
schodí vyzdvihne svoje veci. 
Moje čakanie ale zrazu pre-
rušil výstrel. Vybehol som 
hore a našiel som pána rad-
cu za svojím písacím stolom 
s prestrelenou hlavou. Ťažko 
opísať ten šok, už som sa 
videl v base, zastrelil sa mi 
eskortovaný väzeň... Po krát-
kej chvíli som sa zmohol na 
telefonát, priamo policajné-
mu riaditeľovi. Pán inšpek-
tor, zaistite miesto činu do 
príchodu štátnej bezpečnosti 
a potom sa okamžite hláste 
u mňa - bol príkaz riaditeľa. 
Na moje veľké prekvapenie 
ma nedegradoval, ani nepo-
trestal. Dostal som dokonca 
obálku s odmenou za spolu-
prácu pri „vyriešení“ tohto 
delikátneho prípadu, ktorý sa 
vlastne oficiálne nestal. Vte-
dy som si uvedomil, že som 
bol figúrkou vo vyššej hre 
štátnej moci. Niekto veľmi 
vplyvný si nemohol dovo-
liť, aby takýto škandál, teda 
sprenevera štátnych peňazí 
členom jeho rodiny, vyšiel na 
verejnosť. Vyšetrovanie spre-
nevery sa diskrétne odložilo, 
pretože páchateľ zomrel. Pre 
„zachovanie cti“ svojej rodi-
ny obetoval život.
 Jozef Šétaffy

Foto: Archív J. Š.

7. časť 

Interiér kasína z 30. rokov.min.stor.

Thermia Hotel v Piešťanoch v 30. rokoch min.stor.
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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)

Pondelok – 3.7.2017

SOCHA A OBJEKT XXII.
Bratislava
Tohtoročný dvadsiaty druhý 
ročník výstavy predsta-
ví na viacerých miestach 
v Bratislave diela viac než 
110 umelcov zo Slovenska, 
Brazílie, Bulharska, Čes-
kej republiky, Francúzska, 
Holandska, Maďarska, Ne-
mecka, Paraguaya, Poľska, 
Rakúska, Rumunska, Švajči-
arska, Talianska a USA. Vý-
stavy potrvajú do 27.8.2016. 

Utorok –4.7.2017

IL CUORE BAROCCO: 
LUDUS TONALIS
Zichyho palác, 20:30
Il Cuore Barocco (Baroko-
vé srdce) je súbor mladých 
hudobníkov zameraných na 
historicky poučenú interpre-
táciu hudby obdobia baroka 
a klasicizmu. Hrajú na repliky 
dobových nástrojov, používajú 
dobové ladenia a poznatky čer-
pajú najmä z dobových ruko-
pisov a traktátov. Na nádvorí 
Zichyho paláca zaznejú fugy 
inšpirované J.S.Bachom.

Streda – 5.7.2017

LETNÉ SHAKESPEAROV-
SKÉ SLÁVNOSTI 2017
Bratislavský hrad
Letné Shakespearovské 
Slávnosti Vás aj tento rok po-
zývajú na Bratislavský hrad. 
Čaká Vás 26 predstavení, 
premiérovo bude uvedená 
inscenácia Komédia Omy-
lov v réžii Romana Poláka 

a derniérovo sa môžete tešiť 
na inscenáciu o vášni Othello 
v réžii Michala Vajdičku. 17. 
ročník festivalu privíta aj dve 
české predstavenia: Rómeo 
a Júlia z LSS Praha a Skutr 
a Hamlet z divadla v Ostrave.

Štvrtok – 6.7.2017

MEDZINÁRODNÝ MLÁ-
DEŽNÍCKY HUDOBNÝ 
FESTIVAL
Hviezdoslavovo námestie
Medzinárodný festival pre 
detské, mládežnícke a dospe-
lé spevácke zbory a orchestre 
sa uskutoční 6. - 9. júla 2017 
na Hviezdoslavovom námestí 
v altánku. Spevácke zbory 
a orchestre z celého sveta 
svojím spevom a tradičnou 
hudobnou kultúrou a spon-
tánnym vystúpením prispejú 
k pokojnej letnej hudobnej 
atmosfére v Bratislave. 

Piatok – 7.7.2017

THE KING´S SINGERS
Veľký evanjelický kostol, 
20:00
Najslávnejší a cappella 
súbor, svetoznámi The 
King‘s Singers, prichádzajú 
do Bratislavy. Na svojom 
konte majú okrem dvoch 
cien Grammy aj cenu Mi-
dem Award a mnohé ďalšie 

ocenenia. V roku 2013 boli 
zapísaní aj do prestížnej Gra-
mophone Hall of Fame.

Sobota – 8.7.2017

KREAFEST
Hviezdoslavovo námestie, 
10:00
Radi tvoríte a chcete sa 
oboznámiť s rôznymi tech-
nikami tvorenia? Príďte aj 
s deťmi na Kreafest spoznať 
quilling, kawasaki, tkanie na 
katóne, korálkovanie, pover-
pol, paličkovanie, plstenie 
a pod. Mnohé techniky si bu-
dete môcť aj vyskúšať. Nebu-
de chýbať kultúrny program 
až do 17:00 hod. 

Nedeľa – 9.7.2017

DON 
QUIJOTE
Galéria 
mesta 
Bratislavy 
- Pálffyho 
palác

Ikonografický vývin po-
stáv a scén Cervantesovho 
románu sa formoval v deji-
nách svetového výtvarného 
umenia tiež od 17. storočia 
a v slovenskom výtvarnom 
umení od začiatku 20. sto-
ročia. Výstava mapuje túto 
rozmanitosť postavy Dona 
Quijota vo voľnej a ilustrá-
torskej tvorbe výtvarníkov na 
Slovensku.

Pondelok – 10.7.2017

POSÁDKOVÝ DEŇ 
KULTÚRY 
Hviezdoslavovo námestie, 
17:00
V rámci Staromestkého kul-
túrneho leta sa na Hviezdo-
slavovom námestí predstavia 
posádkové dychové hudby, 
čestná stráž, vystúpia čle-
novia posádky, v spolupráci 
s Ministerstvom obrany SR. 

Utorok – 11.7.2017

BOB DYLAN
Letná čitáreň U červeného 
raka, 18:00
Podvečer venovaný hudobnej 
legende Bobovi Dylanovi, 
ktorý v roku 2016 získal 
Nobelovu cenu za literatúru. 
Účinkujú: Robert Pospiš 
a Martin Sillay.

NA MILETIČOVEJ ULI-
CI vyliezol 22. mája 
37-ročný Róbert Ch. 
z okresu Trebišov na jed-
nu z terás domu, odtiaľ sa 
dostal do jedného z bal-
kónov na treťom podla-
ží a odcudzil pripevne-
ný cestný bicykel spolu 
s výbavou. Ten následne 
spustil pomocou zabezpe-
čovacieho popruhu z bal-
kóna na zem a z miesta 
odišiel. Krádežou bicykla 
spôsobil celkovú škodu 
vo výške cca 1 400 eur. 
V prípade preukázania 
viny mu hrozí trest odňa-
tia slobody na tri roky až 
desať rokov. 

NA ULICI ODBOJÁ-
ROV, pred zimným šta-
diónom, došlo 14. júna 
k bitke viacerých mužov. 
Jeden muž utrpel zrane-
nia, ktoré si vyžiadali jeho 
prevoz do jednej z brati-
slavských nemocníc. Na 
mieste bolo obmedzených 
celkom 12 osôb. Boli 
predvedené na príslušné 
oddelenie PZ. 

NA CYPRICHOVEJ ULI-
CI vošiel neznámy pácha-
teľ 18. júna do priestorov 
stávkovej kancelárie. Bol 
ozbrojený krátkou guľo-
vou zbraňou a pod hroz-
bou jej použitia požadoval 
od zamestnankyne vyda-
nie finančnej hotovosti. 
Tá mu z obavy o svoj život 
a zdravie vydala 400 eur. 
Lúpežné prepadnutie sa 
zaobišlo bez zranení.
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-3,9/6,0-3,2/7,3-3,5 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 171-89 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

od 299 € 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
12. júla 2017

BRATISLAVA
Nesmrteľný príbeh nešťast-
ne zaľúbených dvoch mla-
dých ľudí Romea a Júlie 
pozná vari každý. Anglický 
dramatik svetového formá-
tu William Shakespeare 
ho napísal už v 16. storočí 
a odvtedy dostal množstvo 
umeleckých podôb. 
Znepriatelené rodiny Kapule-
tovcov a Montekov neprajú 
láske svojich detí, Júliini ro-
dičia ju nútia k sobášu s Pari-
som proti jej vôli. Júliin brat 
pripraví elixír pre zaľúben-
cov, ktorý by mal oddialiť 
túto neželanú svadbu. Nikto 
nevie, že sa tajne zosobášili. 
Na uliciach sa konajú súbo-
je, pri ktorých Romeo zabi-
je chlapca z nepriateľského 
tábora Tybalda. Keď Júlia 
vidí, že niet úniku pred plá-
novanou svadbou s Parisom, 
vypije elixír, ktorý by mal 
účinkovať dvadsaťštyri ho-
dín. Romeo netuší, že jeho 
milovaná iba spí, v zúfalstve 
sa zabije. Táto nenaplnená 
láska, spôsobená nenávisťou 
a neprajnosťou natoľko fas-
cinovala divadelníkov, filmá-
rov ba aj hudobníkov, že ju 
spracovali do rôznych žán-
rov. Geniálny ruský hudobný 
skladateľ Sergej Prokofiev 
skomponoval na túto tému 
nádhernú hudbu a dal jej po-
dobu baletného predstavenia. 

Dramaturgia Baletu Sloven-
ského národného divadla 
nám ho teraz ponúka s med-
zinárodným obsadením ba-
lerín a tanečných majstrov. 
Sú medzi nimi aj moldavská 
tanečnica Ilinca Gribincea 
v úlohe Júlie, ktorú alternu-
jú naše, slovenské sólistky 
Klaudia Görödzös či Katarí-
na Kaanová. V úlohe Romea 
tancuje Peter Dedinský alebo 
ruskí umelci Igor Leushin či 
Evgenij Korsakov. Účinkujú 
aj ďalší naši i zahraniční só-
listi, tiež zbor Baletu SND. 
Autorkou libreta, zároveň 
choreografkou je Natália 
Horečná, vyhlásená v roku 
2014 za najlepšiu mladú 
choreografku Európy. Mi-
nulý rok uviedla na doskách 
SND baletné predstavenie 
Slovenské tance - Životy 
svetiel. V tomto diele využi-
la široké spektrum baletných 
prvkov pri ktorých ukázala 
nesmiernu ohybnosť a nád-
heru ľudského tela. Jednak 
pri obratných atletických 
premetoch, inokedy pri sta-
tických scénach ustrnú ta-
nečníci akoby v polohe ne-
hybných prekrásnych sôch 
Augusta Rodina. 
Tento projekt je výsledkom 
koprodukčnej práce dvoch 
inštitúcií - Fínskeho národ-
ného divadla v Helsinkách 
a SND v Bratislave, kde sa 

šili aj kostýmy umeleckej 
návrhárky Christiane Achat-
zi. Naša choreografka, pred-
tým tanečníčka vo viacerých 
zahraničných ansámbloch 
Nikoleta Rafaelisová bola 
pri celom naštudovaní diela 
nielen vo Fínsku, ale aj na 
Slovensku. Spoluúčinkuje 
orchester Národného diva-
dla, za dirigentským pultom 
sa striedajú Peter Valentovič 
a Peter Breiner, ktorý sa za-
čiatkom júla dožíva svojho 
okrúhleho jubilea - šesťde-
siatky.

Tvorcovia pridali k pôvod-
nému titulu Romeo a Júlia aj 
podtitul Tak ako včera...čím 
chceli k pôvodnému motívu 
v podobe nenaplnenej lásky 
zmarenej nenávisťou, pridať 
aj aktuálne dianie súčasnosti, 
v ktorej sa nenávisť a vojny 
odohrávajú i v dnešnej dobe. 
Poslanie umenia vidia nielen 
v zábave publika, ale chcú 
poukázať na negatívne uda-
losti, ktorých sme svedkami 
a ktoré nás denne obklopujú.
 Anna Sláviková
 Foto: Peter Brenkus, SND

Organ opäť 
trochu inak
BRATISLAVA
Nástroj, ktorý väčšinou 
vnímame ako súčasť chrá-
mového prostredia, sa na 
Bratislavskom organovom 
festivale predstaví v nefor-
málnejšej atmosfére.
Maďarský organista László 
Fassang bol prvým organi-
stom, ktorý tu prezentoval 
svoj crossoverový projekt. 
Pred piatimi rokmi si k orga-
nu pozval hráča na gajdách 
a ľudových dychových ná-
strojoch, tentoraz predstaví 
svoju spoluprácu s francúz-
skym jazzovým saxofonistom 
Vincentom Le Quangom. (Pi 
30. 6., 18.00, Hudobná sieň 
Bratislavského hradu)
Na hrade zaznie aj exkluzív-
ny komorný projekt známej 
propagátorky súčasnej hudby, 
česko-portugalskej flautist-
ky Moniky Duarte Štreitovej 
v spolupráci s organistom 
Markom Vráblom v duchovne 
ladenom programe z diel F. 
Martina, K. Dietricha, J. Wea-
vera, I. Paríka a J. S. Bacha. 
(Ne 2. 7. , 18.00, Hudobná sieň 
Bratislavského hradu). (brn)

Romeo a Júlia ako balet

02/64530066

v Devínskej Novej Vsi 
prijme do TPP

PRÁČOVŇA

OPERÁTOROV 
VÝROBY 

A KRAJČÍROV/ 
KRAJČÍRKY.

PETRŽALKA
Doteraz sa chodníky a par-
koviská v Petržalke opravo-
vali len čiastkovo, tam, kde 
to bolo urgentné. Dôvodom 
boli najmä financie. 
Komplexná rekonštrukcia 
chodníkov a parkovísk je 
jednou z priorít petržalského 
starostu Vladimíra Bajana. 
„Som rád, že rekonštrukcie 
podporili aj naši poslanci a  na 
tieto akcie v rozpočte vyčleni-
li 400-tisíc eur, čo je doteraz 
historicky najvyššia suma,“ 
povedal Bajan.Opravy sa tý-
kajú šiestich objektov. Ako 

prvú ukončili rekonštruk-
ciu dnes už bezbariérového 
chodníka a časti parkoviska 
na Medveďovej ulici. Celá 
rekonštrukcia stála zhruba 
80-tisíc eur. K dokonalosti 
chýba okoliu už len kvalitnej-
šie osvetlenie, keďže v blíz-
kosti funguje len jedna lampa, 
ostatné dva stĺpy verejného 
osvetlenia sú vypílené. 
V týchto dňoch už robotníci 
opravujú chodník na Holíčs-
kej, kde sa vlani rekonštruo-
vala cesta, a tiež parkovisko 
na Fedinovej ulici. (sv)
 Foto: in

Dorazia peniaze 
na lodenicu?
KARLOVA VES
Príprava výstavby novej lo-
denice v Karloveskej zátoke 
sa dostala do fázy finalizácie 
realizačného projektu. 
„Pripravujeme verejné obsta-
rávanie na zhotoviteľa stav-
by,“ potvrdil hovorca mestskej 
časti Branislav Heldes, ktorý 
pripomenul, že na zasadnu-
tí bratislavského mestského 
zastupiteľstva (29.6.) majú 
poslanci v súvislosti s výsled-
kom záverečného účtu a avi-
zovaným prebytkom v hospo-
dárení za rok 2016 hlasovať 
o zmenách tohtoročného roz-
počtu. Tie sa týkajú aj uvoľne-
nia zdrojov pre Karlovu Ves 
na výstavbu lodenice.
Ide o peniaze, ktoré mest-
ská časť opakovane žiada od 
hlavného mesta v súvislosti 
s predajom pozemkov v Kar-
loveskej zátoke v roku 2007. 
Mestská časť ich vtedy, s ve-
rejným prísľubom použiť celý 
výťažok na výstavbu lodeni-
ce, predala spoločnosti Kar-
loveské rameno za približne 
25 miliónov korún (837-tisíc 
eur). Podľa štatútu hlavné-
ho mesta sa výnos z predaja 
nehnuteľného majetku, ktorý 
je zverený do správy mest-
skej časti, delí v pomere 60 
percent pre mestskú časť 
a 40 percent pre hlavné mes-
to. „Mestskí poslanci už v mi-
nulosti schválili, aby aj podiel 
mesta išiel na výstavbu lode-
nice. Magistrát však doteraz 
neposlal na účet mestskej 
časti celú sumu,“ skonštato-
val Heldes. (tasr)

PETRŽALKA
Do redakcie nám poslal sériu 
fotografií čitateľ Rastislav 
Gemerský, ktorého trápi po-
sledných desať rokov pustnú-
ce Námestie hraničiarov.
„Konkrétne ide o objekt 
v podzemí pod terasou, ktorý 
slúžil verejnosti ako verejné 
wc až do konca roka 2007. 
Tento objekt bol na vysokej 
kultúrnej úrovni, čo sa týka 
udržiavania čistoty, poriad-
ku a celkového vnútorného 
aj vonkajšieho vzhľadu, aj 
s prislúchajúcou obsluhou,“ 
píše. „Od roku 2008 sú tieto 
priestory opustené, chátrajú 
a rozpadávajú sa. Priestory 
slúžia ako stanovište a úkryt 
rôznych asociálnych osôb 
a narkomanov bez domova, 
ktorí tu všetko zničili, zdevas-
tovali a rozkradli. Z areálu je 
verejné smetisko a hnojisko, 
medzi rôznym odpadom sa 
pohybujú myši, potkany, túla-
vé mačky a psi, ktorí sa navzá-
jom lovia. Z týchto priestorov 
sa šíri nepríjemný zápach po 
okolí. Do týchto priestorov 
je vstup bezproblémový, na-
jmä z vrchnej časti pod tera-
sou, ktorá nie je ničím, všetky 
ochranné zámky boli násilím 
zlikvidované, alebo úmysel-
ne poškodené. Vnútorný po-
hľad je len pre silné povahy 
a žalúdky, lebo medzi uhy-

nutými zvieratami sú aj rôzne 
druhy vtákov a holubov, ľud-
ské aj zvieracie telesné výluč-
ky... Takáto „kultúrna prezen-
tácia“ by predsa nemala byť 
nikomu ľahostajná.“
Ako nás informovala Silvia 
Vnenková z tlačového odbo-
ru mestskej časti Petržalka: 
„celé Námestie hraničiarov 
patrí mestu, vrátane WC“.
Oslovili sme teda magistrát, 
ktorý v týchto dňoch plánuje 
využiť zhruba 16,4 milióna 
eur (z prebytku v hospodá-
rení) aj na projekty rozvo-
ja mestskej infraštruktúry. 
Okrem iného avizovali aj 
opravy petržalských terás. 
Zaujímalo nás, či sa v blízkej 
budúcnosti nechystá revita-
lizácia aj Námestia hraničia-
rov. „Terasa, na ktorú sa 
pýtate, nie je vo vlastníctve 
hlavného mesta,“ informo-

vala nás Veronika Šafáriko-
vá, pričom dodala, že pokiaľ 
ide o terasy vo vlastníctve 
hlavného mesta v Petržal-
ke, plánujú tento rok začať 
s opravou časti terasy na 
Blagoevovej ulici. Problé-
mom pri zrekonštruovaní 
niektorých terás je podľa nej 
zložité vysporiadanie majet-
kovo-právnych vzťahov. Na 
tento fakt upozorňuje Petržal-
ka už dlhé roky. Viaceré stav-
by nie sú ani zapísané v kata-
stri nehnuteľností, stoja však 
väčšinou na mestských po-
zemkoch. Mesto by teda malo 
vedieť, kto na jeho pozemku 
čo postavil, kto je vlastník 
alebo komu bola terasa preve-
dená do správy. Pasportizáciu 
terás sa však Petržalka snaží 
získať márne. Výrazne by jej 
totiž pomohlo, keby bolo by 
jasné, kto je vlastníkom či 

správcom tej-ktorej terasy, 
prípadne by boli terasy s pri-
meranými financiami zverené 
do správy mestskej časti.
Nejasné kompetencie sa však 
zjavne netýkajú len terás. 
Chodník na Jasovskej ulici 
zarastá náletovými drevinami 
a burinou, pretože sa mestská 
časť s mestom nevedia zhod-
núť na tom, kto je vlastne 
za verejný chodník zodpo-
vedný. Keď priestor nemáte 
v správe, podľa zákona na 
ňom nesmiete robiť opravy. 
Lenže napokon to vyzerá tak, 
že jediný, kto nás v takejto 
patovej situácii zachráni, je 
Zelená hliadka, ktorá síce tiež 
nemá priestranstvá v správe, 
ale dobrovoľne, svojpomocne 
a čoraz častejšie ich v meste 
začína revitalizovať. Je však 
toto riešenie? (in)
 Foto: Rastislav Gemerský

Terasy sa rozpadávajú.  
Napríklad na terase na 

Strečnianskej chýba 
ochranné zábradlie. Skoro-

dovalo a odpadlo. 

Priestor, ktorý nepatrí nikomu

Pustili sa do najväčšej rekonštrukcie  
chodníkov a parkovísk

K zdevastovaným verejným záchodom 
na námestí Hraničiarov sa nikto nehlási. 

Na fotografii moldavská tanečnica Ilinca Gribincea  
v úlohe Júlie a ruský sólista Igor Leushin ako Romeo.

Pred
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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

NOVÉ MESTO
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťa-
že na prenájom budovy Konskej že-
leznice rozdelilo nielen poslancov, ale 
aj verejnosť na dva tábory. 
Historická budova na križovatke Le-
gionárskej a Krížnej ulice je majetkom 
mestskej časti. V roku 2007 sa v rám-
ci rekonštrukcie odstraňovala vlhkosť 
vonkajších múrov, napriek tomu je už 
takmer sedem rokov prázdna a mest-
ská časť pre ňu nevedela nájsť využitie. 
„Mesačné náklady na správu sa hýbu na 
úrovni 1 200 eur, ročne je to 14 400 eur, za 
sedem rokov prišla mestská časť o viac 
ako 100-tisíc eur. Jediné, čo tu prebieha, 
sú občasné svadby. Myslím, že už len ti-
eto skutočnosti predstavujú pádny argu-
ment na to, aby sa mestská časť snažila 
danú situáciu urgentne riešiť,“ napísal 
poslanec Marek Líška vo facebookovej 
diskusii.
„Aktuálne sa ozvalo niekoľko záujem-
cov, v tejto situácii sa mi teda verejná 
obchodná súťaž javí ako najtransparent-
nejší spôsob, ako z nich vybrať,“ pove-
dal nám poslanec Martin Vlačiky, ktorý 
sa bol osobne presvedčiť ako nevyužitý 
priestor začína chátrať a podkrovie je už 

zatečené. „Verím, že vyberieme záujem-
cu dôstojného k histórii budovy, že ne-
pôjde o bezduchý komerčný prenájom.“ 
Výhodou prenájmu podľa neho je, že 
priestory prejdú opravou, budú využí-
vané a mestskej časti pribudnú financie. 
„Keď sa v budúcnosti objaví návrh na jej 
lepšie využitie, môže sa predsa nájomca 
zmeniť.“
Nájomná zmluva by sa mala uzatvoriť 
na desať rokov a prihlásiť sa môžu aj 
firmy, ktoré by v priestoroch s výnim-
kou sobášnej siene, matričnej miestnos-
ti, šatní a čakárne, chceli mať kancelárie. 
Samospráva však má právo odmietnuť 
všetky návrhy alebo súťaž zrušiť.
Poslankyňa Zuzana Rattajová by ju 
v tomto znení najradšej zrušila hneď. 
„Čo sa týka toho priestoru, už rok a pol 

žiadam o verejnú diskusiu. Namiesto 
toho prišla verejná obchodná súťaž, kto-
rej jediným kritériom je výška nájomné-
ho, a to minimálne 53-tisíc eur ročne, čo 
žiadne komunitné ani kultúrne centrum 
nebude schopné zaplatiť,“ vysvetlila nám 
svoje dôvody. „Nie som proti obchodnej 
súťaži, ale mala by jej predchádzať dis-
kusia, na ktorej by boli dohodnuté také 
podmienky, aby v súťaži mali šancu 
uspieť aj združenia, ktoré rozvíjajú kul-
túrny a komunitný život obyvateľov. 
Konská železnica je totiž národná kultúr-
na pamiatka, je to symbol Nového Mes-
ta a podľa mňa má z toho dôvodu slúžiť 
najmä ľuďom, Novomešťanom aj Bra-
tislavčanom. Rozhodne do nej nepatria 
kancelárie.“ Dodala, že mestská časť má 
v súčasnosti na to, aby dokázala spo-
lufinancovať kultúrne aktivity a ani sa-
motná budova nie je v takom stave, aby 
potrebovala výrazné finančné investície 
do rekonštrukcie. „Z toho dôvodu som 
spustila petíciu za zrušenie verejnej ob-
chodnej súťaže,“ uviedla a doplnila, že 
na ňu pozitívne reagujú aj starší obyva-
telia, ktorí si ešte pamätajú na časy, keď 
tento priestor slúžil kultúre.  (in)
 Foto: Wikipedia

Komu prenajmú symbol Nového Mesta?
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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

MESTSKÁ ČASŤ 
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž  na predloženie najvhodnejšieho návrhu 
na uzatvorenie nájomnej zmluvy s predmetom nájmu: 

SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVEJ STAVBY so súpisným číslom 7768 
v Bratislave pri ul. Kalinčiakova postavenej na pozemku registra „C“ 
KN parc. č. 11280/46 a na pozemku „C“ KN parc. č. 11280/57, evi-
dovaných na liste vlastníctva číslo 1 v katastrálnom území Nové Mesto.

Účel nájmu: 
rekonštrukcia objektu, ktorá musí vzhľadom zapadnúť do architektúry 
novovybudovaného parku a následné využívanie Objektu k prevádzkova-
niu služieb charakteru športového, rekreačného, resp. zabezpečovanie 
oddychových činnosti v prospech celej vekovej kategórie verejnosti.

Kontaktné osoby: 
právna časť - Mgr. Jana Biharyová (02/49 253 201, jana.biharyova@
banm.sk , Miestny úrad Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1 Bratislava, 
oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel 
a správy pozemkov, č. dverí 317), technická časť – Ing. Zuzana Miškov-
ská (02/49 253 375, zuzana.miskovska@banm.sk, č. dverí 718)

Súťažné podmienky: 
je možné vyzdvihnúť na Miestnom úrade Bratislava–Nové Mesto, 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, III. poschodie č. dverí 305 – oddelenie 
právne, alebo si ich stiahnuť na webovej stránke www.banm.sk

Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami je potrebné doručiť 
(nie len odoslať) poštou (adresa: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava) alebo podať osobne do podateľne 
Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto do 31.7.2017 do 12.00 hod. v za-
lepenej obálke s výrazným označením: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – so-
ciálno-prevádzková budova pri ul. Kalinčiakova v Bratislave -  NEOTVÁRAŤ!“

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž na predloženie 
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej 
zmluvy na prenájom:

BUDOVY KONSKEJ ŽELEZNICE s tromi nadzemnými 
podlažiami, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na 
Krížnej ul. č. 33 v Bratislave, so s. č. 3284, na parc. 
č. 21304/1, zapísanej na LV č. 3749, vo výlučnom 
vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 
(s výnimkou priestorov: č. 1 - šatňa pre účastníkov sobáša 
na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 23 m2, č. 2 - sobášna sieň na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe  
71,8 m2, č. 3 - matričná miestnosť na 1. nadzemnom podlaží o rozlohe 6,6 m2, č. 4 - čakáreň na 
1. nadzemnom podlaží o rozlohe 24,6 m2, č. 6 - šatňa pre účinkujúcich na 1. nadzemnom podlaží 
o rozlohe 11,3 m2), t.j. predmet nájmu je o celkovej rozlohe 503,2 m2.

Účel nájmu: 
Kancelárske/administratívne priestory, poskytovanie služieb alebo prevádzkovanie obchodu, verejno-
prospešné účely - kultúrne, vzdelávacie, športové, sociálne.

Kontaktné osoby: 
právna časť - Mgr. Zuzana Kozáková (02/49253-138,-152 zuzana.kozakova@banm.sk, andrea.vrab-
lova@banm.sk, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka 1 Bratislava, oddelenie 
právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov, č. dverí 314, 305),  
technická časť – Martin Ješko (02/49253-327, 0907 703 967, martin.jesko@banm.sk, č. dverí 723)

Súťažné podmienky: 
je možné vyzdvihnúť na Miestnom úrade Bratislava–Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava, III. 
poschodie č. dverí 305 – oddelenie právne, alebo si ich stiahnuť na webovej stránke www.banm.sk

Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou 
(adresa: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava) alebo podať 
osobne do podateľne Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto do 15.8.2017 do 12.00 hod. v zalepe-
nej obálke s výrazným označením: „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Konská železnica -  NEOTVÁRAŤ!“
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