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Začal HB Reavis stavať načierno?

Navštívte 
Františkánsku 
záhradu
STARÉ MESTO
Františkánska záhrada na 
Uršulínskej ulici je opäť  
otvorená pre verejnosť. 
Ak ste mali dojem, že rov-
nakú správu ste evidovali 
aj minulý rok, vedzte, že 
bol správny. Sprístupnenie 
Františkánskej záhrady je 
dlhodobou snahou starosti 
Starého Mesta Radoslava 
Števčíka. Už ako poslanec 
inicioval v júni 2010 jej 
otvorenie. „Rok som finan-
coval jej prevádzku, vede-
nie mesta a mestskej časti 
však nemali záujem, aby 
slúžila ľuďom,“ vyjadril 
sa. Následne ju už ako sta-
rosta v októbri 2016 opäť 
sprístupnil bežným návštev-
níkom. Otvorená však bol 
len do konca novembra, 
avšak mestská časť avizova-
la, že ju na jar opäť sprístup-
ní verejnosti. Podarilo sa to 
v týchto dňoch, začiatkom 
augusta.
Záhrada bola vybudovaná 
v roku 1999 ako strecha pod-
zemnej garáže. Je súkromná, 
a ako informovalo Staré Mes-
to na sociálnej sieti, mestská 
časť si ju prenajala, aby slúži-
la Staromešťanom a návštev-
níkom Starého Mesta. „Ak 
pôjdete okolo, pristavte sa 
a poseďte si na lavičke v tie-
ni Františkánskeho kostola,“ 
pozýva. (brn)

STARÉ MESTO
Výstavba novej autobusovej 
stanice, alebo lepšie pove
dané skôr nového nákupné
ho centra, ktorého súčasťou 
bude aj stanica, je zatiaľ ne
konečný projekt, o ktorom 
sa roky len hovorí. Teraz sa 
k nemu pridalo aj podozre
nie, že dočasnú autobusovú 
stanicu začal developer sta
vať v rozpore so zákonom. 
A napokon sa v súčasnosti 
objavujú aj oprávnené oba
vy z toho, ako bude počas 
výstavby vyzerať doprava 
v okolí Mlynských nív. Za
tiaľ v tom nemá jasno mes
to, ani Dopravný podnik. 
A to by sa práce mali spus
tiť už v septembri. 
Aby sa výstavba na Mlyn-
ských nivách mohla začať, 
je potrebné najskôr vybudo-
vať dočasnú stanicu na po-

zemkoch pri bývalom centre 
na Bottovej. Na túto stavbu 
vydal stavebný úrad Staré 
Mesto stavebné povolenie 
22. mája, a toto bolo staveb-
níkovi doručené 25. mája. 
Podľa informácií viacerých 
médií však HB Reavis začal 
stavať skôr, ako sa posledný 
účastník stavebného konania 
vzdal odvolania. Tým bolo 
Hlavné mesto SR Bratisla-
va, a to 9. júna. Developer 
priznáva, že so stavebnými 
prácami začal 1. júna. Fo-
tografie na stránke www.
skyscrapercity.com, čo je 
odborné fórum pre verejnosť, 
ktorá sa zaujíma o výstavbu, 
však ukazujú, že to bolo ešte 
skôr. A tak vznikol spor o to, 
či nešlo o nelegálnu aktivitu, 
keďže stavebné povolenie by 
mal úrad správoplatniť až po 
15 pracovných dňoch od do-

ručenia, ktoré majú účastníci 
konania a verejnosť, vyhra-
dené na prípadné námietky, 
keďže ide o procesy v zmysle 
konania EIA. Posledný júno-
vý deň stavebný úrad vydal 
rozhodnutie o zastavení sta-
vebného konania a tlačové 
oddelenie Starého Mesta 
avizovalo, že mestská časť 
dá právoplatnosť stavebného 
povolenia preveriť nadriade-
nému orgánu, teda okresné-
mu úradu. 
Developer na pár týždňov 
práce na stavbe skutočne pre-
rušil, od približne 24. júla ich 
však znova rozbehol. „Práce 
na náhradnej autobusovej 
stanici prebiehajú na základe 
niekoľkých už právoplatných 
stavebných povolení, prá-
ce vychádzajú aj zo zmluvy 
o spolupráci s mestom. 
 Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Kedy otvoria park 
Jama?
Nové Mesto chce dať pred 
otvorením parku šancu rastli
nám a tráve. Dopraje im čas, 
aby sa ujali. 

Spojená Bratislava 
zvýznamní Petržalku
V súvislosti s projektmi rozší
renia Eurovea a vybudovania 
štvrte Nové Lido v Petržalke 
požiadal developer o udelenie 
Štatútu významnej investície.

Ľudskosť na  
verejných toaletách
Prvotnou motiváciou pre našu 
reportáž nebolo potvrdiť, že 
verejné WC sú hanbou Brati
slavy. Skôr nás zaujímalo, akí 
ľudia sa starajú o verejné toale
ty a za akú cenu ich udržiavajú.

Muž, ktorý vymyslel 
Bambuľku
S Petrom Gu
ldanom sme 
s p o m í n a l i 
na začiatky 
a nakrúcanie 
legendárneho 
večerníčka. 
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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

Všetci máme radi prí-
rodu. Trávniky, parky, 
fontány, jazerá, lesy. 
Napriek tomu zelene 
v posledných rokoch 
v Bratislave trestu-
hodne ubúda. Z Hlav-
ného námestia zmizli 
stromy úplne, zo Sadu 
Janka Kráľa ukroji-
lo nákupné centrum, 
parčík na Kollárovom 
námestí je menší kvôli administratívnej bu-
dove, stromy na Trenčianskej museli ustúpiť 
trolejbusovej trati. A to ani nehovorím o tom, 
ako vytláčajú nové bytovky vinice v Novom 
Meste aj Rači. Takto by som mohol pokra-
čovať veľmi dlho. Namiesto toho pribúda-
jú haldy betónu a nové asfaltové plochy. 
A nepomôže im ani to, že developeri svoje 
megaprojekty čoraz viac cnostne nazývajú 

parkami. S tými majú 
spoločné asi toľko, 
ako hotel s hlavnou 
stanicou.
Od siahodlhých dis-
kusií by sme mali 
prejsť k činom. Posta-
viť zdravie a životné 
prostredie na miesto, 
ktoré im patrí. Na-
vrhujem zaviesť tri 
jednoduché pravidlá: 

1) Developer musí zazelenať rovnakú plo-
chu, ako zastaval 2) Na každom betónovom 
námestí a pri širokých asfaltových cestách 
vysadiť plnohodnotný park alebo alej 3) Kaž-
doročne zväčšiť plochu zelene o 5%.
Načo nám bude ekonomicky atraktívny kraj, 
keď si zničíme životné prostredie?

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, 
Priemyselná 8, 821 09 Bratislava, IČO: 421 39 333 



Dôstojnejšie 
podmienky
Magistrát stoja verejné toa-
lety na Uršulínskej zhruba 
12-tisíc eur ročne, presne 
996 eur mesačne, ktoré za 
údržbu platia súkromnej 
firme. Na jar minulého 
roka ich z dôvodu poškode-
nia kanalizácie mesto opra-
vovalo. Okrem toho došlo aj 
k sanácii omietok, výmene 
dlažby a sanitky a inštalácii 
prečerpávajúceho čerpadla. 
Staré Mesto má zas zmluvu 
o  poskytovaní  služieb  s  Tech-
nickými službami Starého Mesta 
a.s. V nej je okrem iného zahr-
nuté  aj  prevádzkovanie  verej-
ných  sociálnych  zariadení.  Ide 
o štyri prevádzky – v Medickej 
záhrade,  v  Grassalkovichovej 
záhrade,  na  Palackého  (pred 
Redutou)  a  na  Šafárikovom 
námestí. Celková suma za pre-
vádzkovanie  verejných  sociál-
nych zariadení činí 92 500 eur 
s DPH, to je v priemere 23-tisíc 
ročne na každé. Ich povinnosťou 
je okrem stálej služby aj dvakrát 
ročne  deratizácia  zariadení  a 
bežná  údržba.  Tá  pozostáva 
z umývania podláh, kabín, piso-
árov,  minimálne  5-krát  denne, 
umývania  obkladačiek,  veľkého 
upratovania aspoň raz za týždeň, 
zabezpečovanie  čistiacich  pro-
striedkov a toaletného papiera...  
Presne to isté robila aj pani na 
verejných toaletách v podchode 
na  Hodžovom  námestí,  ktorý 
je  v  správe  hlavného  mesta. 
Napriek  tomu  nedostávala  za 
údržbu  sociálnych  zariadení 
od  mesta  ani  euro.  Vyberala 
po 50 centov, za osemhodinovú 
službu získala približne 20 eur. 
Z  toho  nakupovala  aj  čistiace 
prostriedky a ostatný servis. Po 
sčítaní nákladov jej vychádzalo, 
že  pracuje  za  sotva  75  centov 
na hodinu. Vzdala to, hoci by za 
2 eurá na hodinu bola ochotná 
pokračovať  ďalej.  Mesto  bude 
teraz hľadať nového prevádzko-
vateľa a je jasné, že ten ho vy-
jde  podstatne  drahšie  ako  táto 
obetavá žena, čo sa o toalety v 
podchode starala dlhé roky. 
Reportáž čítajte na strane 13. 

Ingrid Jarunková

Začala druhá 
etapa opravy 
mosta
STARÉ MESTO
Prvá etapa opravy povrchu 
vozovky na Moste SNP bola. 
Doprava je momentálne 
vedená po opravených von
kajších pruhoch a  počas 
druhej etapy sa budú opra
vovať vnútorné jazdné pru
hy. Oprava ide podľa plánu 
a Bratislavčania tak v sep
tembri budú cez Most SNP 
jazdiť po novej vozovke. 
Oprava vozovky v rámci pr-
vej etapy zahŕňala opravu 
vonkajších jazdných pruhov 
v obidvoch jazdných pásoch. 
Odstránené boli pôvodné 
asfaltové a izolačné vrstvy 
z povrchu oceľovej mostov-
ky, na ktorú sa po dočistení 
postupne kládli vrstvy liateho 
asfaltu. Druhá etapa je v rov-
nakej forme, pričom, v prí-
pade priaznivého počasia, 
budú do konca mesiaca takto 
opravené aj vnútorné jazdné 
pruhy.
Doprava počas opravy bude 
aj naďalej obmedzená len 
čiastočne, to znamená, že 
vždy bude prejazdný jeden 
jazdný pruh do a z Petržal-
ky. Vedenie mesta zároveň 
prosí o trpezlivosť vodičov 
a cestujúcich, ktorí túto tra-
su využívajú aj počas opra-
vy. „Oprava nám ide podľa 
plánu a prvú polovicu máme 
za sebou. Prosím preto ešte 
Bratislavčanov o strpenie. Je 
to náročná oprava, ale po 44 
rokoch sa konečne dočkáme 
a už o pár týždňov budeme 
mať novú vozovku na dôle-
žitom dopravnom uzli, ktorý 
spája Petržalku s centrom 
mesta,“ dodal primátor Brati-
slavy Ivo Nesrovnal.  (kk)

Pokračovanie zo str. 1
Predmetné povolenie vní-
mame ako právoplatné a na-
koľko nie je možné zastaviť 
stavebné konanie, ktoré už 
skončilo vydaním právoplat-
ného rozhodnutia, považujeme 
tento krok stavebného úradu za 
nezákonný a preto sme sa voči 
tomuto formálnemu kroku od-
volali. V tejto chvíli teda vyu-
žívame všetky dostupné práv-
ne nástroje a urobíme všetko 
čo bude v našich silách, aby 
sme náhradnú stanicu spus-
tili do prevádzky čo najskôr 
a mohli tak zahájiť výstavbu 
novej autobusovej stanice, na 

ktorú Bratislavčania dlhé roky 
čakajú,” informovala nás Mar-
tina Jamrichová, Country PR 
& Marketing Manager HB Re-
avis Slovakia. Dodala, že čaka-
jú na vyjadrenie odvolacieho 
orgánu, ktorým je v tomto 

prípade Okresný úrad Bratisla-
va, odbor výstavby a bytovej 
politiky. Bratislavské noviny 
odbor oslovil s otázkou, kedy 
sa vyjadria k odvolaniu. Do 
našej uzávierky nereagovali.
Developer nám zaslal aj nezá-
vislú právnu analýzu, ktorá ich 
stanovisko potvrdzuje. Okrem 

iného sa v nej uvádza, že „vy-
dané stavebné povolenie nado-
budlo právoplatnosť vzdaním 
sa práva na odvolanie voči 
nemu posledným účastníkom, 
a to aj napriek tomu, že sa po 
jeho vydaní a pred nadobudnu-
tím jeho právoplatnosti začalo 
so stavebnými prácami“. Práv-
nici, ktorí analýzu spracúvali 
však vychádzali z informácie, 
že zo stavebnými prácami sa 
začalo 1. júna. Oslovili sme 
ich preto s otázkou, či by zá-
very analýzy boli rovnaké aj 
v prípade, že stavebník neza-
čal so stavebnými prácami 1. 
júna, ale skôr, teda ešte pred 
vydaním stavebného povola-
nia a jeho doručení stavební-
kovi. Priamu odpoveď sme 
nedostali. Ich reakciu nám 
tlmočila hovorkyňa HB Re-
avis s tým, že na hypotetické 
otázky neodpovedajú a ani o 
medializáciu nemajú záujem.  
Na margo medializovaných 
fotiek dodala, že šlo o príprav-
né a mobilizačné práce, na 
ktoré nepotrebovali špeciálne 
povolenia. 
Podľa niektorých odborníkov 
by práce na dočasnej autobu-
sovej stanici mali byť zasta-
vené do doby, kým sa k odvo-
laniu nevyjadrí okresný úrad. 
A potom by mal nasledovať 
proces vydania dodatočného 
stavebného povolenia. Tým 
by sa zrejme opäť oddialilo 
začatie výstavby. 
Problémy okolo nového ná-
kupného centra Stanica Nivy 
sa tým neskončia, práve na-
opak. Developer plánuje uza-
vrieť jednu  z najvýznamnej-
ších komunikácií pre MHD 
v Bratislave na 14 mesiacov. 
Viac si o tom môžete prečítať 
na strane 11. (brn)

Foto: Matúš Husár, 
www.skyscrapercity.com

18. 5. - Užívateľ portálu avizuje, že sa práce rozbehli. 

7. 6.- Ak developer začal stavať 1. júna, 
mohol za pár dní postaviť toľko stĺpov?

STARÉ MESTO
Presmerované sú električ
kové linky č. 3, 4 a 9 obo
jsmerne a do 15. septembra 
je uzavretý aj prejazd kri
žovatkou Ulica 29. augusta 
-Špitálska ulica, čo ovplyvní 
premávku trolejbusov číslo 
202 a 212 a nočných liniek 
N61 a N72.
Oprava na Špitálskej ulici, 
ktorá potrvá asi tri mesiace 
a bude stáť zhruba 2,5 milió-
na eur, bude vykonaná v úse-
ku od zastávky na Kamennom 
námestí po odbočenie elek-
tričiek za križovatkou Mic-
kiewiczova - Americké nám. 
– Špitálska. Cieľom je kom-
plexná rekonštrukcia koľajo-
vého zvršku a nástupíšť. Pro-
jekt rieši opravu dvojkoľajnej 
električkovej trate bez zmeny 
smerového a výškového ve-

denia so zabudovaním anti-
vibračných a protihlukových 
opatrení. Nástupište na Mari-
ánskej ulici zostane v zásade 
v pôvodnej polohe, jeho pa-
rametre sa upravia v zmysle 
platných noriem. Nástupište 
pri Lazaretskej ulici sa zruší. 
Navrhnuté je vybudovanie 
novej zastávky tzv. vieden-
ského typu oproti nástupišťu 
pri Mariánskej. ulici. Takéto 
nástupište je prakticky chod-
ník v celej dĺžke nástupišťa 
rozšírený, vysunutý do prie-
storu súčasnej vozovky až 
k telesu električkovej trate. 
To umožňuje nastupovanie 
a vystupovanie cestujúcich 
prakticky z úrovne chodníka. 
Úprava je pozitívom pre po-
hodlie cestujúcich a obzvlášť 
pre seniorov, menej mobilné 
a hendikepované osoby. 

Električkové linky 3, 4, a 9 
teda vynechajú zastávky 
Kamenné nám; Mariánska, 
Americké nám. Budú jazdiť 
cez Námestie SNP, Obchod-
nú, Radlinského. Cestujúcim 
Dopravný podnik odporúča 
využiť zastávky Blumentál, 
STU, Vysoká, Poštová a Ná-
mestie SNP.
Od 7. augusta do 15. septem-
bra linka č. 212 v smere ŽST 
Železná studienka neobslúži 
zastávky Svätoplukova (na 
ulici Mlynské nivy), Auto-
busová stanica, Cintorínska 
a Špitálska. V smere Cin-
torín Vrakuňa zas neobslúži 
zastávky Špitálska, Ul. 29. 
augusta, Autobusová stanica. 
Linka č. N61 v smere Hlav-
ná stanica neobslúži zastávky 
Cintorínska a Špitálska a v 
smere na Letisko neobslúži 
zastávky Špitálska a Ul. 29. 
augusta. Na linku N72 bude 
vypravený autobus namiesto 
trolejbusu, pričom v smere 
Hodžovo nám neoblúži za-
stávky Cintorínska a Špitál-
ska a v smere Dolné hony 
vynechá stále zastávky Špi-
tálska, Ul. 29. augusta.  (av) 
 Foto: ms

Začala sa rekonštrukcia trate na Špitálskej

Zeleň vytlačil z mesta betón, 
namiesto rečí už treba činy

Zákaz kúpania 
na Kuchajde
NOVÉ MESTO
Presne po roku sa situá
cia na Kuchajde opakuje. 
Rozbory znova preukázali 
zhoršenie mikrobiologic
kej kvality vody v ukazo
vateli črevné enterokoky. 
Kúpanie je zakázané, nie 
všetci návštevníci to však 
rešpektujú. Koledujú si 
však o zdravotné problé
my.
Vzorky vody, ktoré odobral 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Bratislave 
dňa 24.07.2017 na mieste 
Kuchajda-sever aj juh preu-
kázali prekročenie v mik-
robiologických ukazova-
teľoch. Opakovaný odber zo 
dňa 31.07.2017 preukázal 
opäť prekročenie v mikro-
biologických ukazovateľoch 
na mieste Kuchajda-sever. 
Prevádzkovateľ mal povin-
nosť zabezpečiť osadenie 
varovných tabúľ v areáli 
prírodného kúpaliska o tom, 
že voda nie je vhodná na 
kúpanie.
Príčinou sú črevné enteroko-
ky. Vo vode s enterokokmi 
vám hrozia nielen črevné ale-
bo žalúdočné ťažkosti, teda 
nevoľnosť, vracanie a hnač-
ky, ale aj nepríjemné zápa-
ly močových ciest, ktorých 
liečba antibiotikami trvá aj 
niekoľko týždňov. Napriek 
tomu sa nájde zopár skal-
ných jedincov, ktorí to aj po 
prečítaní zákazových tabúľ 
či upozornení plavčíkom, 
risknú. 
Pomôcť prečistiť vodu by 
mohol dážď. Každé narie-
denie vody v jazere daž-
ďovými vodami spravidla 
prináša väčší rozptyl mik-
róbov, dochádza k pokle-
su hodnôt pod príslušné 
limity a tým aj zlepšenie 
kvality vody a zníženie 
zdravotného rizika. Zlep-
šenie kvality vody na 
vyhovujúcu úroveň však 
musí byť jednoznačne 
preukázané laboratórnym 
rozborom. Najbližší odber 
na Kuchajde je v pláne 
tento týždeň. (in)

Postavme spolu
Park športu 
a oddychu

Objednávateľ: Rudolf Kusý, Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35712058
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Knajpa na Dunaji potešila aj sklamala



Samospráva Starého Mesta 
má obrovský dlh voči obyva-
teľom mestskej časti najmä 
vo vzťahu k stavu chodníkov 
a ciest. Niektoré ulice neboli 
rekonštruované desiatky ro-
kov, predchádzajúce samo-
správy sa obmedzovali len na 
plátanie dier a opravy výtl-
kov. To sa konečne zmenilo.
Od nástupu do funkcie sta-
rostu som si predsavzal 
opravovať staromestské 
ulice komplexne. Jednak 
preto, že cesty už neslúžia 
len pôvodnému účelu, teda 
jazdeniu. Na uliciach pri-
budlo parkovanie, často na 
úkor chodníkov a chodcov. 
Ďalším dôvodom komplex-
nej rekonštrukcie ulíc sú 
nové nároky obyvateľov 
mesta a technických noriem 
ako sú bezbariérovosť prie-
chodov, či povinnosť budo-
vať navádzanie pre nevidia-
cich a slabozrakých.
Kým predchádzajúce vede-
nie Starého Mesta dalo za 4 
roky na rekonštrukcie ciest 
a chodníkov 500-ticíc eur, 
v tomto volebnom období 
išlo na opravy komunikácií 
už 2,5 milióna eur. A to sme 
len v treťom roku volebného 
obdobia.
Staromestské chodníky 
a cesty sú v katastrofálnom 
stave. Na komplexnú rekon-
štrukciu všetkých by sme 
potrebovali 24 miliónov 
eur. Tie nemáme, preto ich 
budeme opravovať postup-
ne. Len tento rok sme už 
opravili Škarniclovu, Mos-
kovskú, zvyšok Mikulášskej 
a Palackého, časť Kúpeľnej 
a Björnsonovej, začali sme 
s opravou Heydukovej ulice.
            Radoslav Števčík

Opravujeme
chodníky a cesty

Zdravie máme iba jedno a v mno-
hom záleží na nás, ako sa oň doká-
žeme starať. Keď potrebujeme po
moc lekára, očakávame, že v kraji 
bude fungovať dostupný, moderný 
a dobre fungujúci systém zdravot
nej starostlivosti. Podľa zákona je to 
kraj, ktorý tvorí podmienky na rozvoj 
zdravotníctva. V Bratislavskom kraji 
máme štátne zdravotnícke zariadenia, 
ktoré plnia funkciu pre obyvateľov 
kraja, ale aj pre obyvateľov celého 
Slovenska. A máme zdravotnícke za-
riadenia kraja, ktoré kraj ešte za Ľuba 
Romana prenajal do súkromných rúk, 
okrem polikliniky v Karlovej Vsi. 

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti 

Mojim cieľom je zabezpečiť kva
litu a dostupnosť zdravotníckych 
služieb v kraji. To si vyžaduje opti-
malizáciu siete zdravotníckych zaria-
dení a stanovenie minimálnej dostup-
nosti zdravotníckych služieb. Keď 
rozprávam so starostami a primátor-
mi, vždy hovoríme aj o zdravotných 
strediskách, ktoré sú v obecných bu-

dovách a ktoré obce podporujú, aby 
zvýšili dostupnosť ambulantných 
zdravotníckych služieb pre občanov. 
K tomu treba pridať polikliniky, ne-
mocnice a špecializované zariadenia, 
ktoré majú byť dostupné pre ľudí.

Kvalita zdravotnej starostlivosti 

Určite chcem preveriť ako fungujú 
nájomné zmluvy na zdravotnícke 
zariadenia, uzavreté v minulosti. 

Chcem prispieť k tomu, aby polikli-
nika v Karlovej Vsi bola vzorovou 
poliklinikou a príkladom pre ostat-
né polikliniky v kraji. Chcem riešiť 
dostupnosť pohotovostnej služby, 
osobitne v Malackách, ale aj ďal-
ších častiach kraja, aby ľudia nemu-
seli cestovať ďaleko, keď potrebujú 
pomoc. V otázke kvality lekárskej 
starostlivosti chcem stáť na strane  
pacienta, občana, ktorý má nárok na 
čo najlepšie služby. Budem riešiť 

sťažnosti občanov, rovnako ako aj 
jasné pravidlá, ktoré sa týkajú po-
platkov. Nemôže to byť tak, že v Ma-
lackách sa platí, v Bratislave sa za 
tú istú službu neplatí, tu treba urobiť 
jasné pravidlá v spolupráci s minis-
terstvom zdravotníctva. 

Prevencia a zdravý životný štýl 

O svoje zdravie sa musíme starať 
v prvom rade sami. Budem podporo-
vať rozličné aktivity a programy na 
podporu zdravia a prevenciu ocho-
rení. Budem podporovať zvýšenie 
pohybových aktivít občanov, zme-
nu stravovacích návykov a rozvoj 
zdravého spôsobu života, a to už od 
stredoškolskej mládeže. Ale keď nás 
zdravie nebude poslúchať, musí 
kraj zabezpečiť kvalitné a dostup
né zdravotnícke služby pre svojich 
občanov. O to sa budem usilovať.

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana 
Bratislavského kraja 

www.ftacnik.sk

Kraj musí zabezpečiť kvalitné a dostupné zdravotnícke služby 
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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)

NOVÉ MESTO
Rekonštrukcia zanedbaného 
podchodu na Trnavskom 
mýte v Bratislave by sa 
mohla začať na jeseň.
Takýto termín predpokladá 
hlavné mesto i spoločnosť 
Immocap Group, ktorá má 
podchod obnoviť. „V súčas-
nej dobe prebieha stavebné 
konanie na revitalizáciu na 
príslušnom stavebnom úrade, 
ktoré bolo začaté v júni,“ in-
formoval magistrát i investor.
Samotná obnova podcho-
du by mala podľa doterajších 
odhadov trvať približne rok. 
Presný čas začiatku staveb-
ných prác bude závisieť od 
vydania stavebného povo-
lenia. Projektovú dokumen-
táciu pripravovanej rekon-
štrukcie podchodu ešte na 
jar pripomienkovali všetky 
odborné oddelenia magistrá-
tu. „Výsledkom bolo vydanie 
súhlasného stanoviska magis-

trátu s projektovou dokumen-
táciou,“ uviedla samospráva 
s investorom.
Ten sa zaviazal prefinancovať 
do tohto priestoru jeden mi-
lión eur. Približne rovnakou 
čiastkou prispeje aj magis-
trát, a to do výťahov a výme-
ny eskalátorov. Hlavné mesto 
už spustilo súťaž. „Práce sa 
začnú v priamej nadväznosti 
na ostatné stavebné práce,“ 
priblížil magistrát.
Počas prebiehajúcich prác 
bude podchod fungovať 
v upravenom režime, aby 
rekonštrukcia ovplyvnila 

jeho prevádzku čo najmenej. 
Na poriadok a bezpečnosť 
by mala dohliadať aj mest-
ská polícia. V zrekonštruo-
vanom podchode pribudnú 
prevádzky a služby pre verej-
nosť. Po novom by tu nemal 
chýbať obchod s potravina-
mi, občerstvenie či trafika. 
V podchode bude nepretr-
žitý 24-hodinový kamero-
vý systém a strážna služba, 
s ktorými sa počíta v rámci 
prevádzky podchodu. Ráta sa 
aj s rekonštrukciou nadzem-
ných častí podchodu. (tasr)
 Foto: ms

Obnova podchodu na Trnavskom mýte 
na jeseň

Oáza pokoja 
a čistoty
STARÉ MESTO
Do redakcie nám napísal či
tateľ, ktorý chcel pochváliť 
kompetentným za udržia
vanie Ondrejského cintorí
na. 
„K jeho návštevnosti veľ-
mi prispelo urobenie brány 
z Poľnej ulice, ktoré na-
hradilo už dávno zrušené 
bočné vchody pre pozo-
stalých. Tie boli situované 
po stranách a boli hlavné, 
lebo súčasný zo strany ulice  
29. augusta bol pôvodne 
určený len pre obsluhujúci 
personál cintorína,“ píše 
Ing. Ország. 
„Cintorín je oáza poko-
ja, čistoty, udržiavaných, 
chodníkov, drevín v kaž-
dom ročnom období a v 
lete aj zelených plôch. Je 
to priestor, ktorý neláka 
bezdomovcov, ani zamilo-
vané páriky, skôr športov-
cov, mamičky s kočíkmi 
a menej mobilných starších 
občanov z blízkeho okolia. 
Na zvýšenie atraktívnosti 
by som odporúčal opraviť 
lavičky ktoré nezničili van-
dali, ale zub času, drevo je 
prehnité. 
A tiež doviesť do pries-
toru nebojácne veveričky 
s ktorými sa stretávame vo 
Vysokých Tatrách a sú spes-
trením prírody, najmä pre 
deti. Určite by si tam našli 
vhodné životné podmienky 
a akiste by sa im zapáčilo aj 
cez cestu – v Medickej zá-
hrade.“ (brn)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Starosta Záhorskej Bystrice 
Jozef Krúpa sa opäť obrátil 
na primátora s dlhodobo 
predkladanou požiadavkou 
na zriadenie novej autobu
sovej linky zo Záhorskej 
Bystrice do Dúbravky cez 
OC Bory Mall.
Primátor už pred časom pod-
mienil zriadenie novej linky 
finančnou spoluúčasťou mest-
skej časti. Starosta argumen-
tuje, že mestská časť v roku 
2005 prispela do mestskej 
pokladne z výnosu dane fy-
zických osôb a dane z nehnu-
teľnosti pri počte 2 627 oby-
vateľov sumou 859 311 eur. 
V roku 2016 pri počte 4 930 
obyvateľov poukázala mestu 
z výnosov daní sumu 1 470 
582 eur. „Porovnaním rokov 
2005 a 2016 však zaznamená-
vame, že aj napriek zdvojná-
sobeniu počtu obyvateľov, čo 
predstavuje zdvojnásobenie 
daňových príjmov do mests-
kej pokladne, sú služby, ktoré 

jej mesto poskytuje v oblasti 
dopravy, nezmenené,“ píše 
starosta v liste primátorovi. 
„Dopravnú obslužnosť mests-
kej časti v roku 2005 zabezpe-
čovala autobusová linka č.37 
zo Záhorskej Bystrice po Most 
SNP. Aj v roku 2016 mestskú 
časť obsluhovala autobuso-
vá linka č.37 s kozmeticky 
upravenou frekvenciou. A to 
všetko pri navýšení príjmov 
mesta v porovnaní oboch ro-
kov o 611 271 eur. Podľa pre-
počtov Dopravného podniku 
Bratislava by zriadenie novej 
linky v trasovaní Záhorská 
Bystrica, Strmé vŕšky, Bory 
Mall, Dúbravka, s prípadnou 
obsluhou obce Mariánka, 
predstavovalo ročné náklady 
cca 365-tisíc eur. V porovnaní 
s očakávaným príjmom z vý-
nosov z daní mestskej časti 
za rok 2016 a zohľadnením 
nákladov na prevádzku linky 
č.37, príjem mesta významne 
prevýši náklady na prevádzku 
novej linky.“  (ab)

Trvajú na novej linke

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.

Nové prevádzky pribúdajú ni
elen v bratislavských uliciach, 
ale aj na rieke. Najnovším 
prírastkom je Restaurant & 
Bar KNAJPA NA DUNAJI. 
Nachádza sa ružinovskej st
rane rieky medzi Euroveou 
a Mostom Apollo. Dostať sa 
na ňu dá aj po vode. Knajpa 
má totiž pristávacie mólo pre 
riečne člny a menšie jachty.
Na rozdiel od iných plávajú-
cich prevádzok nie je Knajpa 
na Dunaji obyčajná krčma (aj 
keď názov práve to evokuje), 
ale pomerne slušná reštaurá-
cia a piváreň. Stavila na slo-
venskú, maďarskú a rakúsku 
kuchyňu, doménou by mali 
byť najmä sladkovodné ryby.
Interiér je zariadený vkusne 
v štýle lodnej paluby. Dre-
vené parkety, drevené stoly 
a stoličky, plechové lampy 
zavesené na pomerne nízkom 
strope. Na stenách historické 
fotografie Bratislavy a Duna-
ja. Smerom po prúde rieky je 
priestranná terasa so slnečník-
mi s masívnymi drevenými 
stolmi a kreslami natretými 
na bielo. Paluba je perforova-
ná, preto pozor, aby kľúče či 

mince neskončili v rieke.
Jedálny lístok je pomerne 
jednoduchý. Z predjedál sme 
si vybrali filet z údeného 
pstruha na listovom šaláte 
(4,90 €) a utopenca (4,50 €). 
Obe predjedlá boli vynikajú-
ce, mimoriadne nám chutil aj 
čerstvý chlieb, ktorý v Knaj-
pe k jedlám servírujú.
Z polievok sme si dali slepačí 
vývar s celestínskymi rezan-
cami (3,90 €), pretože rybacie 
halászlé (5,90 €) nemali. Vý-
var servírovaný v plechovom 
smaltovanom kastróliku bol 
vynikajúci.
Ako hlavné jedlo sme ožele-
li viedenský rezeň (12,90 €), 
grilovaný oštiepok (7,90 €), 
pečené koleno (18,90 €), či 
hovädzí steak (21,90 €). Ob-
jednali sme si rybací perkelt 
s haluškami (9,90 €) a údené 
kura s varenými zemiakmi 
(9,90 €). Rybací perkelt sme 
si vylepšili kyslou smotanou, 
ktorú nám doniesli v miske, 
a bol vynikajúci. Dostali sme 
ho na plechovej panvici, čo 
by bolo autentické, keby to 

na nej bolo aj pripravované. 
Takto to pôsobilo ako trochu 
neprakticky a gýčovito. Na-
miesto údeného sme, podľa 
všetkého, dostali grilované 
kura (13,90 € celé / 7,90 € 
polovica). Servírované bolo 
v pekáči s nakladanou zele-
ninou a chlebom. Odhliadnuc 
od toho, že sme dostali niečo 
iné, ako sme si objednali, na-
miesto pekáča by sme privíta-
li obyčajný tanier, z pekáča sa 
totiž je s príborom dosť ťažko.
V ponuke má Knajpa na Duna-
ji aj celé pečené ryby, konkrét-
nejšie sumca, jesetera, kapra 
a šťuku, podmienkou je však 
objednávka dva dni vopred.
Celkovo hodnotíme Knajpu 
na Dunaji ako dobrý projekt. 
Zrejme ešte potrebuje čas, 
aby sa jasne vyprofilovala. Ak 
bude mať všetko, čo ponúka 
a na stôl vám donesú, čo si 
objednáte, bude príjemnou 
reštauráciou na vode, akých 
má Bratislava, zatiaľ, málo. 
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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„Bezchybné“ auto plné nedostatkov
Pred časom som si kúpil 
v autobazáre Peugeot za 8 ti-
síc eur. Podľa ich informácií 
malo byť auto vo výbornom 
technickom stave. Zároveň 
ma pred svedkom ubezpe-
čili, že predmet kúpy nemá 
žiadne nedostatky a je plne 
funkčný. Pri prehliadke po 
malej havárii ma v značko-
vom servise upozornili, že 
auto bolo pred mojou kúpou 
určite silno havarované a ne-
odborne opravené. Predná 
kapota motora bola vyme-
nená a je oveľa ťažšia ako 
pôvodná. Vymenené bolo 
tiež predné sklo. Celá kapo-
ta je posunutá, predná časť 
karosérie je vyosená, ľavý 
airbag je vystrelený a jeho 
kryt zalepený, nesedia pred-
né svetlomety, dvere vodi-
ča a spolujazdca sú utopené 
voči predným blatníkom, 
poškodená je aj riadiaca 
jednotka. Okrem toho som 
v zmluve našiel veľmi zvlášt-
ne ustanovenie - v prípade 
vrátenia auta z akýchkoľvek 
dôvodov je kupujúci povin-
ný zaplatiť predávajúcemu 
zmluvný poplatok vo výške  

1 % kúpnej ceny za každý 
deň používania auta. Keď 
som oslovil autobazár s re-
klamáciou a odstúpením od 
kúpnej zmluvy, jeho vedúci 
sa bránil tým, že za stav auta 
zodpovedá pôvodný majiteľ, 
autobazár je len sprostredko-
vateľ predaja.
 J. C., Dúbravka
Znovu sa potvrdilo, že kúpa 
auta v autobazáre je často 
spojená s vysokou mierou 
rizika. Prvé pravidlo je, že 
ak nemáme v autobazáre 
dobrého známeho, ktorý 
nám môže pomôcť, auto tam 
radšej nekupujme. Závisí 
od zmluvy, ale principiálne 
platí, že autobazár je partne-
rom kupujúceho, ktorý platí 
kúpnu cenu na jeho účet, 
a preto je aj povinný každú 
reklamáciu prijať a v záko-
nnej lehote 30 dní vyriešiť. 
Taktiež zodpovedá za infor-
mácie, ktoré kupujúcemu 
poskytuje - v každej forme, 
či ústne, na internete alebo 
v zmluve. Toto dobre vedia 
aj v tomto konkrétnom auto-

bazáre, pretože na webovej 
stránke Slovenskej obchod-
nej inšpekcie (www.soi.sk) 
možno v časti o právoplat-
ných rozhodnutiach nájsť aj 
rozhodnutie uložené tomuto 
autobazáru za neriešenie re-
klamácie v zákonnej lehote. 
Stránku teda môžeme vyu-
žiť, keď sa chystáme niečo 
kúpiť od neznámej spoloč-
nosti.
Ak autobazár odmieta rekla-
máciu riešiť, je potrebné sa 
obrátiť na príslušný Krajský 
inšpektorát SOI, ktorý v prí-
pade potvrdenia uvedených 
skutočností môže autoba-
zár sankcionovať, nie však 
donútiť uznať reklamáciu. 
Potom zostáva len jediná 
možnosť - podať trestné 
oznámenie pre dôvodné po-
dozrenie z trestného činu 
podvodu, prípadne sa do-
máhať svojich práv formou 
občianskoprávneho konania 
na príslušnom súde.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán Vysporiadanie 
majetku po 
rozvode
Dobrý deň, mám otázku. 
S manželkou sme sa rozvied
li. Pred rozvodom bol dom 
prepísaný na syna. Mám ná
rok na nejaké finančné vy
sporiadanie. Či hnuteľného 
alebo nehnuteľného majet
ku? Ďakujem za radu.
Dobrý deň, rozvodom zaniklo 
nielen Vaše manželstvo, ale aj 
Vaše bezpodielové spoluvlast-
níctvo manželov (ďalej len 
„BSM“). Teraz by teda malo 
nasledovať vyrovnanie Vášho 
BSM. V BSM je pritom všet-
ko, čo môže byť predmetom 
vlastníctva a čo nadobudol 
niektorý z manželov za trvania 
manželstva (či už hnuteľné, ale-
bo nehnuteľné veci). Výnimku 
z BSM tvoria len veci získané 
dedičstvom alebo darom, ako aj 
veci, ktoré podľa svojej povahy 
slúžia osobnej potrebe alebo 
výkonu povolania len jedného 
z manželov, a tiež veci vydané 
v rámci predpisov o reštitúcii 
majetku jednému z manže-
lov, ktorý mal vydanú vec vo 
vlastníctve pred uzavretím 
manželstva alebo ktorému bola 
vec vydaná ako právnemu ná-
stupcovi pôvodného vlastníka. 
Pokiaľ ide o dom, vzhľadom 
na to, že tento bol prevedený na 
syna ešte pred rozvodom man-
želstva, dom ako taký by nemal 
byť predmetom vyrovnania 
Vášho zaniknutého BSM.
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk  02/38104750

Príbeh Námestia Slobo-
dy je symbolom toho, čo 
v našom meste nefungo-
valo. Priestor bol mnoho 
rokov zanedbávaný, chá-
tral, námestie sa rozpa-
dalo. Nepomohli mu ani 
roky sporov o tom, kto 
sa má vlastne o námestie 
starať. Pred dvomi rokmi 
sme toto trápenie ukončili 
a od mestskej časti si ho 
do správy zobralo mesto. 
Isto si pamätáte tabule 
„vstup na vlastné rizi-
ko“, ktoré ľudí vítali na 
vstupoch. Na centrálnom 
priestore, priamo pred 
úradom vlády…
Niekoľko mesiacov sme 
hľadali najvhodnejšie rie-
šenie, ktoré by priestoru 
pomohlo a vrátilo ho ľu-
ďom. Podarilo sa. V tých-
to dňoch finišuje prvá fáza 
obnovy: opravili a vyčis-
tili sme múriky, natreli 
lavičky a odbornú starost-
livosť dostala aj zeleň. 
Obnova čaká aj chodníky 
a dlažbu.
Tým sa však všetko len 
začína. Na jeseň spustíme 
verejnú architektonickú 
súťaž o budúcu podobu ná-
mestia, ktorá z neho urobí 
moderný verejný priestor 
hodný hlavného mesta 
krajiny. To všetko je mož-
né vďaka tomu, že po ro-
koch sporov a alibizmu tu 
našli spoločnú reč mesto, 
mestská časť aj súkromní 
partneri. Tak, ako sa na 
moderné a sebavedomé 
mesto patrí - a na výsledok 
sa môžeme tešiť všetci. 
  Ivo Nesrovnal 

Námestie 
Slobody ožíva

Hlavné mesto SR 
Bratislava 

v súvislosti s organizovaním 
Vianočných trhov 2017  
vyhlasuje výberové konanie 
na prenájom stánkov 
na Hlavnom námestí a  
Františkánskom námestí 
v Bratislave na obdobie 
od 24. 11. do 22.12.2017. 
Podmienky výberového 
konania a tlačivo prihlášky 
sú k dispozícii na webovej 
stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy www.bratislava.sk 
a na pracovisku Služby  
občanom, prihlášky je  
potrebné doručiť do 
14.9.2016 do 14:00 hod.  
do podateľne Magistrátu  
hlavného mesta SR Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, 814 99  
Bratislava, alebo zaslať  
poštou. V prípade doručovania 
prihlášky poštou sa za deň 
doručenia prihlášky  
považuje deň doručenia 
poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
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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

špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH VOĽNÝCH IZIEB

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

TOP PONUKA SEZÓNY 2017: 
CHORVÁTSKO a SLOVINSKO

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

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

BRATISLAVA
Začiatok augusta aj na
priek prázdninovému ter
mínu bude patriť v nedeľu 
trinásteho na petržalskom 
hipodróme konským pre
tekom. 
Na programe bude spolu 
osem rovinových dostihov, 

pričom určite najviac po-
zornosti budú stávkari ve-
novať rovine I. kategórie 
na 2400 m o Cenu turfu 
(celková dotácia 7000 €) 
pre 3-ročné a staršie kone. 
Štart prvých dostihov je 
o 14. hodine. Viac na www.
dostihy.sk.

O týždeň neskôr, 19. 
a 20. augusta, čakajú 
návštevníkov areálu do-
stihovej dráhy dve med-
zinárodné výstavy psov 
(FCI). Informácie ohľad-
ne účasti  ako i organizá-
cie nájdete na www.duo-
danube.sk. (zr)

Závodisko pozýva v nedeľu na dostihy

BRATISLAVA
Ako by mohla Bratislava 
vyzerať už o päť, desať 
rokov? Spoločnosť J&T 
REAL ESTATE predstavi
la koncept Spojenej Brati
slavy, ktorý stavia na roz
voji územia okolo Dunaja. 
Rieka by už viac nemala 
mesto rozdeľovať, ale spá
jať. A nebude to len vďake 
mostu pre peších, ktorým 
sa dostanete od národného 
divadla na petržalské ná
mestie na Novom Lide.
„Sme presvedčení, že aktivi-
záciou a oživením prepojené-
ho nábrežia na ľavom brehu, 
cez existujúci River Park, 
Zuckermandel, Staré Mesto 
a Euroveu, a vytvorením živej 
nábrežnej zóny v rozvojovom 
území Nové Lido, sa centrum 
mesta môže postupne „pre-
liať” cez zónu Pribinova na 
pravý breh Dunaja a pritia-
hnuť tak doteraz izolovanú 
Petržalku bližšie k mestu,“ 
vysvetľuje podstatu Spojenej 
Bratislavy Peter Korbač-
ka z J&T REAL ESTATE. 
„Atraktívne nábrežie spojí 
Bratislavu nielen fyzicky, ale 
postupne aj v mysliach ľudí, 
pričom zmení Bratislavu na 
skutočné mesto na Dunaji.“
Rozšírenia polyfunkčného 
komplexu Eurovea a vybudo-
vanie novej štvrte v rozvojo-
vej zóne Nové Lido v Petržal-
ke sú pripravované projekty, 
ktorých hlavnou črtou podľa 
vedenia spoločnosti je, aby 
šlo o živé územia počas ce-
lých 24 hodín, a nie o bloky 
budov, ktoré o 17h po skon-
čení pracovného času vymrú. 
Takže napríklad Nové Lido by 
malo mať až pri Einsteinovej 
administratívne budovy, ktoré 
by tvorili akúsi bariéru, bližšie 
k Dunaji potom verejné pries-
transtvá s bytmi, a pri Dunaji 
priestor určený pre športovis-
ká. Obe strany Dunaja by na-
pokon spájal nový peší most, 
ktorý by sa mohol stať symbo-
lom prepojenia jadra nového 
centra mesta. 
Pre Spojenú Bratislavu je 
však nevyhnutný aj rozvoj 
verejnej dopravy. Aktuálny 

návrh v rámci konceptu Spo-
jenej Bratislavy aj z dôvodu 
„živých štvrtí“ predpokladá 
vybudovanie nových elek-
tričkových tratí, a to Ruži-
novskej a Petržalskej radiály. 
Spoločnosť je rozhodnutá na 
vlastné náklady vybudovať 
vyše štyri kilometre električ-
kových tratí za zhruba 60 
miliónov eur. Električku pri 
Eurovey by sme mohli mať 
do päť rokov. Nové Lido 
v súčasnosti potrebuje zmenu 
územného plánu.
Električka by mala 
v budúcnosti prechádzať 
jadrom ľavobrežného cen-
tra mesta medzi Euroveou 
a SND, ako aj cez pravobrež-
né centrum na Novom Lide, 
a navzájom ich prepájať. Do-
budovaním okružného systé-
mu električiek cez Pribinovu 
a Košickú ulicu smerom na 
radiálu centrum – Ružinov 
môže byť raz Nové Lido ako 
aj samotná Petržalka pohod-
lne prepojená nielen s cen-
trom mesta, Dúbravkou, Ra-
čou, Ružinovom a Zlatými 
pieskami, ale v budúcnosti aj 
s areálom Slovnaftu a Vraku-
ňou. 

A to je podľa Petra Korbačku 
hlavný dôvod, prečo sa roz-
hodli požiadať o Štatút vý-
znamnej investície. Električ-
ky sa spoločnosť síce nevzdá, 
ani keby im štatút nepriznali, 
faktom však je, že po jeho 
udelení by sa vybavovacie 
procesy smerujúce k jej re-
alizácii podstatne urýchlili. 
A v prípade električky, ktorej 
stavbu posudzujú desiatky 
úradov, by to bol výrazný 
prínos. „„Významná investí-
cia neznamená obídenie po-
voľovacích procesov alebo 
zníženie objemu finančných 
prostriedkov, ktoré budú 
smerovať do rozvoja daného 
územia. Skôr naopak, po-
voľovací proces musí byť do-
držaný a výška plánovaných 
investícií do územia vysoko 
presahuje objem poplatkov 
za rozvoj alebo vyvolaných 
investícií,“ vysvetľuje vý-
konný riaditeľ J&T REAL 
ESTATE Pavol Pelikán.
Častým protiargumentom 
voči priznaniu štatútu vý-
znamnej investície býva to-
tiž odpustenie poplatku za 
rozvoj. Spoločnosť tvrdí, že 
po vyčíslení jej vychádza, že 

poplatok by činil 15 miliónov 
eur, ich investície do rozvoja, 
ktorý by sa z poplatku finan-
coval, sú však 74 miliónov 
eur.
Inak projekt spoločnosti 
spĺňa podmienky pre udele-
nie štatútu, teda minimálne 
náklady 100 miliónov eur, 
vytvorenie 300 pracovných 
miest a vybudovanie pro-
jektu, ktorý je vo verejnom 
záujme. Celkový objem in-
vestície na realizáciu zámeru 
Spojenej Bratislavy je totiž až 
1,2 miliardy eur. 
A čo by teda v rámci nového 
centra mesta mohlo vznik-
núť? Najmä by došlo k rozvo-
ju mestských nábreží skulti-
vovaním 35 000 m2 verejných 
priestorov. Dunajská prome-
náda by sa zväčšila a poskyt-
la priestor pre šport, kultúru, 
s podporou lodnej dopravy by 
sa stala príťažlivejšou aj pre 
turistov. Spoločnosť plánuje 
vytvoriť 6 hektárov zelene,  
4 hektáre venovať športovým 
plochám, vybudovať detské 
ihriská, nové kongresové 
centrum s kapacitou 1700 ná-
vštevníkov, ktoré Bratislave 
chýba a pomohlo by v hlav-
nom meste rozvinúť kon-
ferenčný turizmus. K tomu 
4200 nových bytov, 254 000 m2  
kancelárskych priestorov,  
1 000 nových pracovných 
miest počas výstavby a 560 
pracovných pozícií vo vytvo-
rených prevádzkach. 
Prestalo by platiť, že z Pe-
tržalky sa za prácou len od-
chádza. Tieto projekty by ju 
prudko zvýznamnili.  (in)
 Foto: J&T REAL ESTATE

Spojená Bratislava posunie Petržalku o level vyššie

Takto má vyzerať rozšírená Eurovea

Námestie na Novom Lide bude žiť aj v noci. Z Eurovey 
sa naň dostanete aj mostom pre peších.

Spoločnosť ELTM, s.r.o. 
ako jediný výrobca 
bezkonkurenčných 

regeneračných minerálnych 
terapií na svete, hľadá 
obchodného zástupcu, 

živnostníka, firmu. Pôsobenie 
v SR+EÚ. Zaujímavý provízny 
systém, možnosť budovania 
obchodnej siete. Požadujeme 

obchodné skúsenosti 
s predajom a následným 

servisom o zákazníkov. Vlastné 
auto podmienkou. 

Kontakt: eltm@eltm.sk.

PREDÁM STAVEBNÝ 
POZEMOK 

s rozlohou viac ako 10 500 m2 
v blízkosti Banskej Bystrice.

Cena 550 000 €.

Tel: 0908 526 814

BRIGÁDA
VANDA STORE

Do našej zariadenej predajne 
v Bratislave príjmeme pána na 

opravu kočiarikov.
Vhodné pre pánov v dôchodku.
kontakt: tomas@vandastore.cz   

0903 733 347
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Dovolenka 
seniorov 
LIST ČITATEĽA
Ľudia s ôsmimi či deviatimi 
krížikmi na chrbte, s ne
hybnými kolenami, bedro
vými kĺbmi, odkázaní na 
invalidný vozík a zdravotnú 
starostlivosť. Ako by len 
mohli dovolenkovať ľudia, 
o ktorých by sotva prejavila 
záujem niektorá z cestov
ných kancelárií?
A predsa. Aj ľudia tretieho 
veku môžu cestovať do sveta 
i po krásnom Slovensku. Po-
stačí virtuálna realita, fantázia 
a štipka vedomostí. V centre 
zdravotnej a sociálnej starostli-
vosti Domu RAFAEL v brati-
slavskej Petržalke si aj pacienti 
a klienti „balia kufre na van-
drovku“. A potom sa presunú 
sa do spoločenskej miestnosti 
alebo exteriéru zariadenia. 
Podľa ich želania už prešli 
Rím, Dubaj, ako aj Vysoké Ta-
try či Banskú Štiavnicu. A nie-
len to. V rámci interaktívneho 
cvičenia sa na takzvaných po-
tulkách snažia hýbať – dvíhať 
kolená, ohmatať pamiatky po-
hybmi rúk, filmovať, osviežiť 
sa vo fontánach a poslať po-
zdrav svojim príbuzným. Po-
zvaní hostia ako misionárka sr. 
Kamila v juhoamerickom Pa-
raguaji, cestovateľka po juhoá-
zijskom Thajsku či malé taneč-
nice sú vzácni dobrovoľníci, 
ktorí nezištne prichádzajú do 
sociálnych a zdravotníckych 
zariadení a svojou štipkou času 
a úsmevu darujú „dovolenku“ 
ľuďom pripútaným na lôžko. 
Týmto ľuďom patrí náš obdiv 
a vďačnosť. 
 Marta Majerčáková 

Hľadám 
riešenia
LIST ČITATEĽA
Prečítal som si článok 
v Bratislavských novi
nách 11/2017 “Parkovanie 
v lesoparku nám prerást
lo cez hlavu“. Vyjadrenia 
ľudí z nejakej iniciatívy 
mi pripadajú ako v stre
doveku, nechajte auta 
doma, choďte pešo, alebo 
MHD. 
Asi nemajú deti a netušia 
čo to obnáša. Rodiny idú 
do lesoparku s kočíkmi, 
hračkami idú opekať, majú 
zásoby jedla a pitia. To ne-
odvezú v MHD, prosto, keď 
majú na auto, tak si to chcú 
doviezť sú ochotní aj za to 
parkovanie aj zaplatiť. AK 
sa nájde ta možnosť vybu-
dovať parkoviská, nájdu sa 
peniaze tak aktivisti kričia 
nebudujme parkoviská, lebo 
prídu autá! Tie autá tam prí-
du aj tak, len je potom chaos 
v celom okolí. Každé jedno 
miesto má cenu zlata a mali 
by sme bozkávať ruky tomu, 
kto to vybuduje. Chodím 
s deťmi bicyklovať, keďže 
NEEXISTUJE v meste žiad-
na bezpečná cyklotrasa, tak 
moja jediná možnosť, aby sa 
deti dožili dospelého veku je 
zbaliť bicykle do auta a vy-
viezť sa pod Devín, alebo 
nad Partizánsku lúku a až 
tam nasadnúť v bezpečí na 
bicykel. Aktivisti si vymys-
leli zlého démona autá a idú 
proti ním bojovať, ale v 21. 
storočí treba hľadať riešenia 
a nie byť apriori proti všet-
kému. 
 Jozef Brhlík

Napríklad prostredníctvom tzv. poslaneckých 
priorít. Každý poslanec mestského zastupi
teľstva má možnosť presadiť do mestského 
rozpočtu sumu, ktorá bude vyhradená na vyrie
šenie konkrétneho problému v mestskej časti, 
ktorú poslanec zastupuje. 

Ja som si za svoje priority vybral revitalizáciu 
Amerického a Floriánskeho námestia a vybudo-
vanie cyklotrasy na Radlinského ulici. Nie sú to 
jednoduché projekty a určite to nepôjde rýchlo 
a hneď. Veď okrem odborného posúdenia doprav-
ného aj architektonického je potrebné dospieť k ši-
rokému konsenzu aj s obyvateľmi tejto lokality, 
ktorých sa zmena bezprostredne týka.

Do mestského rozpočtu na rok 2017 som presadil 
sumu 50 000 eur na vybudovanie cyklotrasy a 42 
000 eur na prípravu projektovej dokumentácie na 
revitalizáciu spomínaných námestí. V súčasnosti 
sa dokončuje dopravná štúdia. Po jej dôslednom 
posúdení všetkými zainteresovanými stranami 
budeme môcť konečne prejsť k príprave samotnej 
projektovej dokumentácie.

Všetci, ktorí tu priamo a v bezprostrednom okolí 
bývame, vieme, aká je tu situácia – chaotická do-
prava, všade odparkované autá, zúžené alebo ne-

existujúce chodníky pre chodcov, žiadny verejný 
priestor určený na posedenie či oddych. Pre peších 
a cyklistov je táto oblasť takmer životu nebezpečná! 

A ako by mala táto oblasť vyzerať po novom? Na 
Floriánskom námestí by sa mal vytvoriť prí
jemný verejný priestor určený aj pre peších 
a cyklodopravu s množstvom zelene, lavičkami 
a moderným mestským mobiliárom. Dnešná 
funkcia dopravnej križovatky tohto jedinečného 
miesta by sa mala výrazne obmedziť v prospech 
funkcie námestia ako stretávacieho bodu občanov. 

Na Americkom námestí by mal vzniknúť nový 
priestor, ktorý sa prepojí s existujúcim zeleným 
parčíkom a tiež s Floriánskym námestím. Týmto 
prepojením vznikne jeden kontinuálny, mo
derný mestský priestor, ktorý bude po novom 
slúžiť aj pre chodcov a cyklistov. K tomu by 
sa mala ešte pripojiť obojsmerná cyklotrasa na 
Radlinského, ktorá bude viesť od Račianskeho 
Mýta až po Kollárovo námestie. 

Samozrejme, bude tomu predchádzať ešte veľa 
práce. Osobne dohliadam na stav projektu a po-
stup prác. Ako som už spomenul v úvode, dôležité 
bude aj stretnutie s občanmi, ktoré chcem určite 
absolvovať, pretože ich názor a stotožnenie sa 
s projetom bude alfou a omegou pre jeho úspešnú 
realizáciu.

Ak všetko ale pôjde tak, ako má, výsledkom by 
mal byť estetický, multifunkčný verejný prie
stor s moderným dizajnom, ktorý bude slúžiť 
predovšetkým ľuďom, nie autám. Mal by to byť 
ďalší krok k tomu, aby sa z Bratislavy stalo lepšie 
a krajšie miesto pre život. 

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Komunálny poslanec je tu na to, aby pre svoju mestskú časť robil maximum
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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

!

!

! ! ! !
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Na Björnsonovej 
pribudne zeleň
STARÉ MESTO
V Starom Meste pokraču
jú s opravami ciest a chod
níkov, nezabúda sa ani na 
zeleň.
Rekonštrukcia Björnsonovej 
ulice v Starom Meste je už 
hotová, na čerstvom asfalte 
pribudlo i dopravné znače-
nie. „Upravili sme obrubní-
ky, opravili sme kanalizačné 
vpusty, vytvorili na oboch 
stranách zo Šancovej a Po-
vrazníckej slonie uši, vybu-
dovali sme bezbariérové prie-
chody, presunuli parkovanie 
z chodníka na cestu,“ infor-
moval nedávno starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík. 
Na komunikácii i chodníkoch 
je nový asfalt. Momentálne 
vstupuje obnova tejto komuni-
kácie do úplne poslednej fázy, 
keď sa na časti chodníka na 
ploche 75 štvorcových metrov 
ešte osadí zeleň. „Vysadíme tu 
tri stromy a zvyšok zatrávni-
me,“ informoval Števčík. (ms)

STARÉ MESTO
Bratislavské Staré Mesto 
sa vysadenia lúčnej zme
si v Landererovom parku 
v blízkosti Šafárikovho 
námestia nevzdáva, do 
budúcna však plánuje za
viesť niekoľko opatrení.
Nimi chce predísť aktuálne-
mu stavu, kedy prvá zmes pre 
horúčavy a málo vlahy, ale aj 
zvieracích škodcov nevzišla 
a momentálne sa na ploche, 
na ktorej stálo Bistro Kaza-
čok, darí burine. Lúčna zmes 
by pritom v rámci projektu 
parku mala byť na všetkých 
súčasných betónových a as-
faltových plochách.
Na pokusnej ploche sa totiž 
závlahy cisternami v období 
sucha ukázali ako nedostatoč-
né. Staré Mesto preto uvažuje 
aj o prekrytí plochy po výseve 
geotextíliou, keďže časť osiva 
znehodnotili aj holuby. Za-
bezpečiť by to mal dodávateľ, 
ktorý zároveň na vlastné ná-
klady zabezpečí aj nové osi-

vo. Predchádzajúce semená 
vyšli mestskú časť na 500 eur.
V rámci prvej etapy sa okrem 
samotného výsevu vybúrali 
plochy po bývalom bistre, čo 
podľa Nory Remiárovej bola 
niekoľko desiatok centimet-
rov hrubá vrstva betónu. Čo 
spolu s jej odvozom a legál-
nym zaskládkovaním a návo-
zom i rozprestretím novej dre-
nážnej vrstvy a ornice vyšlo 
samosprávu doteraz na zhruba 
50-tisíc eur. Počas augusta by 
mala byť odstránená burina, 
s druhou etapou prác by sa 
malo začať v septembri. Vy-
budované budú nové dláždené 
a vodopriepustné chodníky 

a vysiate ďalšie zelené plochy 
a nové stromy, ktoré pribudnú 
k zrevitalizovaným súčasným 
drevinám. Pribudnúť by malo 
aj detské ihrisko, nové prie-
story na oddych či obslužný 
objekt s verejnými toaletami.
O spolupráci na projekte revi-
talizácie predmetného územia, 
s nákladmi okolo 300-tisíc 
eur, v súčasnosti samospráva 
rokuje so súkromným inves-
torom. „Rokovania sa blížia 
ku konečnému rozdeleniu po-
dielov na financovaní medzi 
mestskou časťou a investo-
rom,“ dodala Nora Remiárová 
z tlačového odboru. (tasr)
 Foto: ms

Krajšie  
gymnázium
STARÉ MESTO
Rekonštrukcie na Gymná
ziu Jána Papánka v Bra
tislave na Vazovovej ulici 
budú trvať do septembra 
2017 a náklady predstavujú 
830 857,54 eur s DPH. 
Rekonštrukčné práce sa začali 
v máji, kedy sa začalo s von-
kajšími prácami ako zateple-
nie fasády s príslušenstvom, 
zateplenie strešného plášťa 
a nová hydroizolácia vrátane 
bleskozvodu. Od polovičky 
júna realizuje Bratislavský 
samosprávny kraj vnútorné 
opravy, teda kompletnú re-
konštrukciu tých sociálnych 
zariadení, ktoré ešte neboli 
rekonštruované, ďalej výme-
nu dlažby a pvc na podlahách 
v triedach a na chodbách, ma-
liarske práce, nátery kovových 
konštrukcii, výmenu zárubní 
a dvier, výmenu vstupov do 
objektu, výmenu obehových 
čerpadiel UK a vyregulovanie 
vykurovacieho systému.  (lf)

Landererov park bez lúčnych kvetov 

BRATISLAVA
Hlavné mesto zabezpečilo 
pamiatkovú obnovu fon
tány Plastika s raketou 
v parčíku na Kvačalovej 
a národnej kultúrnej pa
miatky Mariánsky stĺp na 
Františkánskom námestí 
spolu s Mórovým stĺpom na 
Župnom námestí. 
Pamiatková obnova bola za-
meraná na obnovu ich von-
kajšieho vzhľadu, pričom 
celkové náklady na obnovu 
týchto pamiatok predstavova-
li sumu takmer 160 000 eur. 
Náročný bol najmä proces 

obnovy Mariánskeho stĺpa 
na Františkánskom námestí 
pred Kostolom jezuitov, kde 
sa s prácami na jeho obnove 
začalo v marci. V dolných 
častiach artefaktu šlo o naru-
šenie jeho statiky, pričom na 
celom povrchu boli badateľ-
né znaky narušenia štruktúry 
kameňa, povrchy boli na-
padnuté riasami a lišajníkmi. 
Celkový technický stav bol 
značne narušený aj mecha-
nickými poškodeniami z mi-
nulosti. Náklady sa vyšplhali 
do výšky 67 500 eur. (kk)
 Foto: Magistrát

NOVÉ MESTO
Práce na voľnočasovom 
priestore Jama medzi Ná
rodným tenisovým cen-
trom, zimným štadiónom 
a kúpaliskom Tehelné pole 
už finišujú.
„Ide o dokončovacie práce, 
otvorenie parku je plánované 
na september. Chceme totiž 
aj po jeho dokončení nechať 
nejaký čas rastlinám a tráve, 
aby sa ujali a zakorenili,“ vy-
svetlil nám hovorca bratislav-
ského Nového Mesta Marek 
Tettinger.
Vybudovanie nového par-
ku JAMA s rozlohou 17-ti-
síc štvorcových metrov v réžii 
bratislavského Nového Mesta 
má stáť 1,64 milióna eur, z toho 
1,25 milióna má ísť z Nórskych 
fondov. „Park bude rozdelený 
do dvoch zón. Hornú „aktívnu“ 
zónu budú charakterizovať vy-
hliadkové móla, športové plo-
chy ako multifunkčné ihrisko, 

tenisové kurty, fitness stroje, 
parkourové zostavy, pingpon-
gové stoly a mestská zeleň. 
V dolnej „relaxačnej“ zóne 
bude jazierko, živelná zeleň, 
prírodný amfiteáter a priestory 
na oddych. Priaznivci aktív-
neho oddychu nájdu v parku 
bežeckú a športovú dráhu. Sa-
motná výstavba parku bude 
vzhľadom na náročnosť celého 
procesu realizovaná v dvoch 
etapách,“ informoval nás pred 
časom starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý.
Nový park mal byť pôvodne 
hotový do konca apríla, budo-

vaný je aj z peňazí Nórskych 
fondov, neskôr do 26. mája. 
Tettinger nám však v máji po-
vedal, že problém s peniazmi 
z Nórskych fondov nehrozí. 
„.Z prostriedkov Nórskych 
fondov budú hradené práce, 
služby a tovary realizované 
alebo zakúpené do konca aprí-
la. Ďalšie výdavky hradí mest-
ská časť z vlastných zdrojov. 
Úhrada tzv. Nórskych fondov 
je naviazaná na splnenie uka-
zovateľov, ktorých splnenie 
sa preukazuje k 30.6.2017,“ 
argumentoval. (ms)
 Foto: MČ Nové Mesto

Kedy otvoria voľnočasový park Jama?

Opäť krajšie mesto
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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
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„Spolu s tímom chceme, aby cyk
lotrasy začal projektovať, stavať, 
udržiavať a vyznačovať kraj,“ 
hovorí Ján Mrva, starosta Vajnôr 
a kandidát na župana Bratislavské
ho kraja. 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na 
župana?
Som 11 rokov starostom Vajnôr. Dal 
som tam dokopy dobrý tím, dlho nás 
trápilo, že sa u nás veci hýbu pomaly. 
Trochu sme do toho kopli, urobili kus 
dobrej práce, ľudia to oceňujú a na-
jmä zažívajú na vlastnej koži zmeny 
k lepšie mu. Moji priatelia a známi, 
s ktorými som bojoval proti herniam 
v Bratislave a za lepšiu regionálnu 
dopravu okolo križovatky Triblavina si 
všimli moju bojovnosť a oslovili ma, či by 
sme podobný tím nevyskladali na úrovni 
kraja. Povedali sme si dobre, ale skúsime 
najskôr pozbierať podpisy. Tak zistíme, 
či je záujem o zmenu. Už ich máme viac 
ako 5000, čo nás všetkých milo prekva-
pilo. Tí, čo ma poznajú, vedia, že bojo-
vať viem tvrdohlavo, ale rovnako viem 
a chcem počúvať ľudí. To množstvo roz-
hovorov v lete mi dobilo baterky. 

Koho ste prizvali do tímu?
Bojovníkov, za ktorých hovorí charak-
ter a výsledky – mestskú poslankyňu 
Luciu Štasselovú, občianskeho aktivis-
tu Mateja Vagača, cykloaktivistu Petra 
Kľučku, podnikateľa Petra Kremské-
ho, experta na životné prostredie Mi-
chala Drotována, vinohradníka Ma-
riána Pavelku, herca Štefana Bučka, 
futbalistu Mariana Zemana a ďalších. 

Čo všetko ich oslovilo na vašej práci 
pre Vajnory?
Na prvom mieste sú určite cyklotrasy. 
Postavili sme už roky naprojektovanú 

cyklotrasu JuRaVa a pre dobrý vý-
sledok spojili tri samosprávy – Svätý 
Jur, Raču a Vajnory. Cyklotrasa má 
28 kilometrov a bola postavená v roku 
2014. Máme naprojektované pokračo-
vanie do Ivanky pri Dunaji a k Malé-
mu Dunaju. Postavili sme aj mestskú 
cyklotrasu Rendez ako prototyp jed-
nosmernej cyklotrasy popri ceste, kto-
rou sa dostanete ľahko do práce. Ďalej 
sú to školy, do ktorých je pre deti ra-
dosť chodiť, sám mám dcéru školáčku. 
Starším žiakom sme zrekonštruovali 
základnú školu, zateplili ju, vymeni-
li okná a strechu, vymaľovali triedy, 
zmodernizovali učebne a obnovili 
kuchyňu aj jedáleň. V roku 2010 sme 
postavili novú materskú školu pre 125 
škôlkárov. Deťom, ale aj dospelákom 
sme postavili osvetlené a ohradené 
multifunkčné ihrisko s doskočiskom 
a troma bežeckými dráhami. Návštev-
níci aj domáci oceňujú nový Park 
pod lipami. V roku 2014 tam pribud-
li lavičky, zastrešené pódium, fitness 
cvičiská, zrenovovali sme chodníky, 
pridali petangové a detské ihrisko. No 
a aby bol u nás čulý život, postavi-
li sme nový kulturák, kde našiel svoj 
domov Vajnorský okrášľovací spolok, 
folklórny súbor, dychovka, skauti, se-
niori, a tiež knižnica a učebne pre žia-
kov umeleckej či jazykovej školy.
 
Očividne ste zapálený Vajnorák, tak 
prečo vás trápi celý Bratislavský kraj? 
Teraz som Vajnorák, žijem tu s man-
želkou, vychovávame tu naše tri deti 
a chcem, aby vo Vajnoroch vyrástli aj 
moje vnúčatá. Ale nedá sa hrať len na 
vlastnom piesočku, všetci patríme do 
bratislavskej metropoly, aj tí smerom 
na Malacky, Malé Karpaty, Pezinok 
a Senec. Mali by sme byť hlavným 
krajom Slovenska. 

Za celý svoj život ste žili na rôznych 
miestach v kraji. 
V tomto kraji som sa narodil, základku 
a gymnázium som vychodil v Petržal-
ke, kde som hral aj futbal za Matador-
ku. Moja obľúbená triedna učiteľka, 
dejepisárka zo základnej školy, je so 
mnou dokonca v tíme. Chcel som byť 
archeológ, ale nakoniec som na dneš-
nej STU študoval za geodeta a ako 
zememerač som sa dlhé roky úspešne 
živil, pobehal krížom krážom mesto aj 
celý kraj. Tiež som na geodézii spoznal 
aj svoju manželku, svadbu sme mali 
v Modrom kostolíku v centre mesta. 

Vraj ste stále na nohách.
Veľmi neobsedím, deti tiež dávali 
zabrať, kým vyrástli. Svoj voľný čas, 
podobne ako iní obyvatelia nášho 
kraja rád trávim pri športe, najmä 
pri behu v okolí Vajnôr a cyklistike 
v Malých Karpatoch. Tam dobíjam 
baterky a upratujem si dušu aj myseľ. 
Zahrám si aj futbal, hokej, volejbal 
a viem vášnivo povzbudzovať svoju 
dcéru na bedmintonových zápasoch. 
Keď počasie nedovolí, sadám ku kni-
hám, najmä k obľúbenej histórii.

Keď sme pri nej, z akej osobnosti dejín 
čerpáte inšpiráciu?
Zo slovenských osobností je to náro-
dovec Ferdiš Juriga. Vo Vajnoroch 
zanechal silnú stopu v povedomí ľudí. 
Bol tu farárom, propagoval vajnorský 
folklór, postavil tu i školu a učil deti 
hrdosti na národ, ekonomickú samo-
statnosť a čistotu. Na Uhorskom sne-
me mal odvahu rečniť po slovensky. 
Bol to búrlivák, ale čestný bojovník, 
a to sa mi páči. 

Viem, že sa pri zbieraní podpisov ľudí 
pýtate v ankete na to, čo by podľa nich 

malo zmeniť v našom kraji. Určite však 
s tímom už máte základnú predstavu, 
za čo by ste radi v kraji zabojovali.
Áno, veľa sa o tom zhovárame a ľudia 
nám to schvaľujú. Na prvom mieste je 
to plynulá doprava, ktorá nám prinesie 
viac voľného času. Prečo by sme ním 
mali mrhať v hodinových kolónach 
a zápchach? Počuli ste o pálfyovskej 
legende so zlomeným kolesom, ktoré 
je v erbe nášho kraja? Akoby zakliala 
dopravu v našom kraji. Stačilo. Od-
kliatie chce vytrvalého župana a ja sa 
hlásim. Prekopeme Bratislavskú in-
tegrovanú dopravu, zharmonizujeme 
vlakové a autobusové spojenia. Musí 
sa začať spolupráca s mestom na zlep-
šení dopravy. Nedá sa to riešiť odde-
lene. V blízkosti konečných zastávok 
MHD postavíme záchytné parkovis-
ká, električkové trate, tie v spolupráci 
s mestom predĺžime smerom do Vaj-
nôr, Vrakune a iných častí. Prímest-
ské vlaky musia premávať častejšie 
a autobusovú dopravu napojíme na 
vlakové spoje. 

Ale o vás sa najviac hovorí ako o budo-
vateľovi cyklotrás.
Áno, preto mám v tíme Petra Kľuč-
ku, národného koordinátora cyklo-
dopravy. Chceme, aby sme v kraji 
mali sieť cyklotrás ako vo vyspelej 
Európe. Je ich stále viac, no treba ich 
prepojiť. Spolu s tímom chceme, aby 
cyklotrasy začal projektovať, stavať, 
udržiavať a vyznačovať kraj. Prečo by 
sme mali závidieť susedným krajinám 
a nadávať na tie naše neprepojené tra-
sy a mizerné úseky? Vieme to robiť 
v okolí Vajnôr a budeme to robiť spo-
lu s tímom aj na kraji. 

Kraj má však silné slovo aj v sociál-
nych službách a pri strednom školstve. 
Áno, keď to Vajnory potrebovali, po-
stavili sme novú škôlku a kulturák. Je 
žiaľ realitou, že aj náš kraj starne, pre-
to potrebuje viac menších domovov 
sociálnych služieb. Naši seniori si celý 
život platili dane a zaslúžia si adekvát-
ne služby tam, kde už rodina a najbliž-
ší nestačia. Spolu s tímom sme videli 
zastaranosť a nedôstojnosť domovov 
sociálnych služieb, preto postavíme 
nové a zrekonštruujeme tie existujúce. 
Postavíme aj špeciálne zdravotné za-
riadenia pre postihnutých. Čo sa týka 
škôl, spolu s tímom zaberieme, aby 
stredné školy v našom kraji boli pre-
pojené s trhom práce, viac reagovali 
na to, čo potrebuje a aby  študenti už 
počas stredoškolského štúdia získali 
prax v svojom odbore.             (brn)

Ján Mrva: Hlásime sa do bitky o náš kraj

2BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35712058

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

Vymieňajú  
svietidlá  
v podchodoch
BRATISLAVA
Hlavné mesto začalo s po
stupnou výmenou starých 
svietidiel za nové s LED 
technológiou.  
Na zastávkach na Patrónke 
bolo už vymenených takmer 
70 kusov svietidiel a ďalších 
cca 700 kusov sa aktuálne vy-
mieňa v podchode na Hodžo-
vom námestí. S cieľom vyššej 
bezpečnosti a zníženia vanda-
lizmu bude v oboch podcho-
doch inštalovaný  aj kame-
rový systém s prepojením na 
mestskú políciu. 
Nové svietidlá sú už aj v pod-
chode pre peších na Prievoz-
skej ulici pri Rotunde a do 
konca roka mesto plánuje tak-
to vynoviť aj ďalšie dôležité 
podchody v meste.
„Výmena starých svietidiel 
bola nevyhnutná a nové an-
tivandal svietidlá s LED 
technológiou sú nielen 
efektívnejšie, ale aj podstat-
ne úspornejšie a estetickejšie. 
Pôvodné svietidlá s bežnými 
žiarivkami či neónovými tru-
bicami boli omnoho nároč-
nejšie na údržbu a spotrebu,“ 
povedal vedúci oddelenia 
správy komunikácií Valér 
Jurčák. 
V tomto roku hlavné mes-
to plánuje takto vymeniť 
svietid lá aj v podchode na 
Dolnozemskej ceste pri Eko-
nomickej univerzite Bratisla-
va a na Rusovskej ceste pri 
Záporožskej ulici.   (kk)

Počet turistov 
stále rastie

BRATISLAVA
Bratislava otvorila nový in
formačný stánok na jednom 
z najfrekventovanejších 
miest pre peších v centre. 
Turistom, ktorých je rok 
čo rok viac, poskytne in
formácie o Bratislave a jej 
atraktivitách až v deviatich 
jazykoch.
„Bratislava sa stáva čoraz 
atraktívnejšou, po dvoch re-
kordných rokoch nárastov 
počtu turistov evidujeme za 
prvý kvartál tohto roka naďa-
lej tento trend a to takmer o  
5 %. Našou snahou je byť čo 
najbližšie k ním, a preto sme 
otvorili v spolupráci so Sta-
rým Mestom nový informačný 
stánok na Hviezdoslavovom 
námestí. Po hlavnom turistic-
kom informačnom centre na 
Klobučníckej ulici a vstup-
ných bodoch do mesta, ako je 
letisko, vlaková a autobusová 
stanica, osobný prístav, prístav 
Huma 6 a Bikepoint, ide v po-
radí o ôsme takéto miesto,“ 
uviedla predsedníčka pred-
stavenstva Bratislava Tourist 
Board Alžbeta Melicharová.
V rámci smart & green riešení 
má nový informačný stánok 
k dispozícii okrem tradičných 
brožúr, máp a letákov aj tablet 
s pripojením na internet. Jeho 
úlohou je ukázať návštevníkom 
možnosť stiahnuť si bezplatnú 
offline aplikáciu Bratislava 
city. Turisti, tak majú všetky 
informácie, tipy na výlety aj 
mapu pri sebe bez nutnosti pri-
pojenia na internet.  (mp)
 Foto: BRATISLAVA 

TOURIST BOARD

BRATISLAVA
Už koncom leta by sa na 
Mlynských nivách mala 
začať výstavba. Na čo sa 
máme pripraviť počas pre
meny starej autobusovej 
stanice na nákupné cen
trum Stanicu Nivy? Mesto 
ani dopravný podnik v tom 
ešte nemajú jasno. 
Výstavba infraštruktúry 
a cesty na Mlynských nivách 
spolu s podzemným vjazdom 
do nového nákupného centra, 
je naplánovaná na 14 mesia-
cov pri úplnej uzávierke. Ako 
však informoval portál imhd.
sk, verejnosť stále nevie, ako 
to bude s dopravou a fungo-
vaním MHD v týchto konči-
nách.
Developer avizuje, že s vý-
stavbou začne už koncom 
tohto leta, ale Bratislavčania 
ani všetci tí, čo na autobuso-
vú stanicu prichádzajú každý 
deň, lebo v našom hlavnom 
meste pracujú alebo študujú, 
zatiaľ netušia či bude táto lo-
kalita aj počas rekonštrukcie 
obsluhovaná linkami MHD 
alebo nie. Pritom ide o jed-
nu  z najvýznamnejších ko-
munikácií pre MHD v Brati-
slave, po ktorej ročne prejde 
217-tisíc spojov MHD. Za-
stávka Autobusová stanica je 
tretie najvyťaženejšie miesto 
v celom meste.
Ako portál informovala Ive-
ta Kešeľákovej z oddelenia 
komunikácie a marketingu 

magistrátu zatiaľ stále nie 
sú známe konkrétne termíny 
či spôsob uzávierky. A ani 
Dopravný podnik Bratislava 
ešte nedisponuje informáci-
ami o postupe stavebných 
prác pri výstavbe nákupného 
centra s autobusovou stani-
cou a z toho dôvodu nie sú 
zatiaľ určené ani obchád-
zkové trasy MHD. „Ako-
náhle bude všetko známe, 
cestujúcu verejnosť bude 
DPB, a. s. včas informovať,“ 
povedala pre portál imhd.
sk hovorkyňa DPB Adriana 
Volfová. Otázna je najmä 
prevádzka trolejbusovej 
dopravy. V súčasnosti sem 
premávajú linky č. 202, 205, 
210 a 212 a všetko nasved-
čuje tomu, že ak by sem tro-
lejbusy prestali premávať, 
tak ich hybridné trolejbusy 
nedokážu v plnej kapacite 
nahradiť, nakoľko má DPB 
k dispozícii len 21 takýchto 
vozidiel.

Podľa informácií, ktoré sa 
portálu podarilo získať, sa 
uvažuje s úplnou výlukou 
trolejbusov a ich nahra-
dením autobusmi v úseku 
Nemocnica sv. Michala – 
Svätoplukova, ktoré budú 
jazdiť obchádzkou po Lan-
dererovej a Košickej ulici. 
„Objavujú sa návrhy, aby 
táto linka náhradnej dopravy 
jazdila iba raz za 20 minút, 
keďže autobusov nie je do-
statok. Dnes majú pritom 
len linky 202 a 205 prie-
merný interval 5 minút. Pri 
ceste z centra mesta na Dol-
né hony by cestujúci muse-
li najskôr využiť (s veľkou 
pravdepodobnosťou pre-
plnený) autobus a následne 
prestúpiť na trolejbus. Po-
čas víkendovej výluky by to 
bolo znesiteľné, ale v tomto 
prípade ide o trvanie výlu-
ky 14 mesiacov,“ citujeme 
z textu. (brn)
 Foto: Matúš Husár

Počas rekonštrukcie bez trolejbusov?

BRATISLAVA
Bratislavský magistrát 
ponúka pre Bratislavčanov 
a návštevníkov mesta novin
ku, ktorá im uľahčí prístup 
nielen k úradným informá
ciám, ale aj k informáciám, 
ktoré ponúka webový portál 
hlavného mesta. 
„Nový dizajn priečelia a vý-
mena informačného kiosku je 
súčasťou väčšieho projektu re-
dizajnu celého pracoviska pr-
vého kontaktu. Súčasťou tohto 
redizajnu bolo takisto priečelie 
budovy magistrátu, kde bol 
vymenený dotykový infor-

mačný panel. Ten umožňuje 
prístup k úradným oznamom 
24 hodín denne,“ informova-
la vedúca oddelenia vzťahov 
s verejnosť Andrea Veselá.  
Okrem elektronickej úradnej 
tabule majú občania a ná-
vštevníci mesta prístup aj 
k oficiálnej webovej stránke 
mesta, dopravným informá-
ciám, bratislavskej mestskej 
karte, kalendáru akcií, mest-
skému časopisu INBA, pro-
gramu mestského divadlu, 
turistickej stránke visitbra-
tislava v dvoch jazykových 
mutáciách ako aj možnosť 

kreatívne sa pohrať puzzle 
s bratislavskou tematikou. 
„Ešte v polovici júla minu-
lého roka sme robili práce 
zamerané na novú kabeláž, 
maľovanie, opravy techno-
logických zariadení a pripra-
vovali tiež školenia pre pra-
covníkov Služieb občanov 
a Podateľne. Takisto sme 
reorganizovali súčasné pra-
coviská a v klientskej zóne 
sme vytvorili priamy kontakt 
s klientami bez sklenených 
bariér v časti, kde zamest-
nanci nepracujú s finančnou 
hotovosťou.“  (kk)

Kontakt s klientom bez bariér
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Robustný pikap pre jazdu v teréne či mestské 
štýlové a rodinné vozidlo v sebe spája nový 
Mercedes-Benz Triedy X. Nová Trieda X znač
ky s hviezdou, vhodná na prácu aj voľný čas, 
s vlastnosťami typickými pre osobné motorové 
vozidlá a s komfortnými prvkami výbavy tak 
posúva hranice tradičného sveta pikapov. 

Stredne veľký luxusný pikap Mercedes-Benz 
Triedy X (rozmery v mm vozidla - dĺžka/šírka/
výška/rázvor: 5 340/1 920/ 1 819/3 150; kor-
by - dĺžka/šírka/výška: 1 587/1 560/474, ma-
ximálne zaťaženie 1 042 kg; hmotnosť brzdeného 
prívesu 650 - 3 500 kg) sa v Európe začne dodávať 
od novembra 2017. Novým skupinám zákazníkov 
ponúkne dynamiku jazdy, komfort, dizajn, bezpeč-
nosť, zosieťovanie a rozsiahle možnosti individuá-
lneho prispôsobenia. 

Trieda X poskytne na výber tri varianty výba-
vy (PURE, PROGRESSIVE a POWER). Pohon 
zabezpečia výkonné motory s tichým chodom: 
štvorvalce dieselové 2,3 litra (120 kW/163 k a 140 
kW/190 k) a benzínový (122 kW/165 k), neskôr 
tiež dieselový šesťvalec (190 kW/258 k; 550 Nm). 
Vozidlo môže využívať (v závislosti od voľby 

vyhotovenia a motorizácie) pohon zadných 
kolies a pripojiteľný alebo stály náhon všet-
kých kolies 4MATIC, 6-stupňovú manuálnu 
a 7-stupňovú automatickú prevodovku. Kom-
fortný podvozok novinky bol navrhnutý tak, 
aby pri jazde na vozovke dosahoval vysokú 
úroveň dynamiky a komfortu jazdy a aby 
v kombinácii s pohonom všetkých kolies 
4MATIC súčasne poskytoval najlepšie vlast-
nosti pre jazdu v teréne. 

Trieda X poskytuje príkladnú úroveň bezpeč-
nosti, okrem iného systémy aktívneho asistenta 
brzdenia, asistenta udržiavania v jazdnom pruhu 
a asistenta sledovania dopravných značiek.

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

Prvý prémiový pikap vhodný na prácu i voľný čas
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Ľudskosť na verejných toaletách
STARÉ MESTO
Verejné toalety v hlavnom meste sú 
obľúbenou témou najmä v lete, keď 
sa o ne delíme so stovkami turistov. 
Prvotnou motiváciou pre našu re
portáž však nebolo potvrdiť, že sú 
hanbou Bratislavy. (Verte, že také 
strašné, ako vo vašich predstavách 
zďaleka nie sú.) Nás skôr motivo
vala nepríjemná skúsenosť našej 
čitateľky s toaletárkou. Takže, akí 
ľudia sa starajú o verejné toalety 
a za akú cenu ich udržiavajú?
 „V stave núdze som navštívila verej-
né toalety pod Mostom SNP. Ako na-
schvál som však nemala žiadne drob-
né, len celých dvadsať eur. Podávam 
pani pri okienku bankovku a tá sa na 
mňa osopí, či si myslím, že už mala 
výplatu. Hovorím jej, že v drobných 
mám len pätnásť centov. Ukázala mi 
dvadsaťcentovku a desaťcentovku 
a drzo ma odbila, že berie len tieto 
mince. Na toaletu ma nepustila,“ po-
delila sa s nami naša čitateľka o ne-
príjemnú skúsenosť, ktorej svedkom 
bola aj jej vnučka. Ťažko dieťaťu po-
tom vysvetľovala, že väčšina ľudí by 
pri základnej ľudskej potrebe reago-
vala s pochopením. 
Smerom do centra mesta narazíte na 
rôzne formy niekdajších verejných 
toa liet. Od zamrežovaných a nefunkč-
ných, napríklad na Ulici 29. augusta, 
cez tie, čo sa premenili na bary, ako 
na Americkom námestí, až po funkč-
né WC, ktoré by ste vyhodnotili ako 
vyšší štandard.
Funkčné toalety nájdete v Medickej 
záhrade. Spravuje ich Staré Mesto. 
Za 24-tisíc eur ich pred dvoma rokmi 

zrekonštruovalo, dostali antikorové 
umývadlá aj záchody, nové dvere, 
batérie aj vymaľované steny. „Pekné 
vydržali mesiac,“ skonštatovala pani, 
ktorá tu pracuje už niekoľko rokov. 
„Dnes sú pomaľované grafiti.“ Hoci 
sú toalety bezplatné, sú čisté a upra-
tané, s papierom aj tekutým mydlom 
a pani toaletárka ich podľa vlastných 
slov doslova stráži. „Kvôli pubertia-
kom,“ vysvetľuje. „Sú drzí, agresív-
ni, aj preto sú mužské WC v horšom 
stave. Aj tí bezdomovci, ktorých tu 
máme, sú slušnejší. Neraz ich pustím, 
pretože je vždy lepšie akoby potrebu 
vykonávali v kríkoch.“
Na Kamennom námestí ľudia v pod-
state premenili WC v obchodnom 
dome na verejné. Pôvodné toalety pri 
parkovisku nahradil bar a treba pove-
dať, že tomuto zanedbanému priestoru 
priľahlá terasa pomohla, oživila ho 
a skrášlila. To isté by sa možno žia-
dalo urobiť aj na mieste stále funkč-
ných toa liet na Šafárikovom námestí. 
Najmä v súvislosti s revitalizáciou 
námestia. Tieto priestory sa totiž mali 
rekonštruovať súčasne so Štúrovou 
ulicou. Nestalo sa tak a je to na nich 
vidno. Na bezplatných toaletách, ktoré 
tiež spravuje Staré Mesto, máte pocit, 
akoby vám mal strop každú chvíľu 
padnúť na hlavu. Batérie, umývadlá aj 
kachličky pamätajú minulé storočie. 
Pán, ktorý sa o toalety už niekoľko ro-
kov stará, ich však udržiava použiteľné 
v rámci podmienok, ktoré má. „Hand-
rou ich prebehnem každé dve hodiny 
a keď prší aj častejšie. Toaletný papier 
však natrhávam a prideľujem, pretože 
mi ho kradli. Mydlo mám v sieťke, ale 

aj tú dokážu odtrhnúť a vziať. Krad-
nú mi aj žiarovky, mosadzné ventily, 
zničia sprachovací systém, nedá sa to 
ustrážiť,“ konštatuje a dodáva, že na 
agresívnych opilcov už volal aj polí-
ciu. Výsledkom ich vyčíňania je, že 
všetky pánske toalety sú nefunkčné. 
Rozbité. Podobne ako pani z Medickej 
záhrady skonštatuje, že práve bezdo-
movci patria k tým slušnejším ľuďom. 
Na toaletách pred Redutou nenájdeme 
nikoho. Je tu len zariadenie, ktoré vás 
za 50 centov vpustí dnu. Práve prí-
tomná turistka s ním však bojuje. Dnu 
sa jej dostať nedarí, peniaze automat 
tiež akosi nevracia, tak rampu podlie-
za. Toalety sú použiteľné, neprepa-
dám sa pred ňou od hanby. 
Verejné toalety, ktoré vyzerajú lepšie 
ako v nejednej bratislavskej reštau-
rácii, nájdete na Uršulínskej ulici. 
Poplatok je 30 centov, ale pani toale-
tárka tvrdí, že neraz vpustí bezplatne 
aj bezdomovca. „Lepšie ako by mali 
znečisťovať mesto,“ je presvedčená. 
Sem však väčšinou chodí iná kliente-
la, žiadni vandali a opilci hádam len 
počas vianočných trhov. Sprievodco-
via sem šikujú skupinky turistov a tí 
sa nemajú na čo sťažovať. Napokon 
hlavné mesto, ktoré má WC v správe, 
platí podľa Ivety Keseľákovej z tla-

čového odboru magistrátu súkromnej 
firme za ich prevádzku 996 eur 
mesač ne. V kontexte tejto sumy vás 
zrejme šokuje rozdielny prístup k pre-
vádzkovateľke toaliet v podchode na 
Hodžovom námestí, ktorý je od konca 
decembra minulého roka opäť v sprá-
ve hlavného mesta. Tej totiž mesto ne-
dáva za prevádzku ani euro. Napriek 
tomu ich 76-ročná niekdajšia účtov-
níčka udržovala čisté, voňavé, toalet-
ný papier je na každom WC, mydlo aj 
papierové utierky sú samozrejmosťou. 
Pani toaletárka vyberala po 50 cen-
tov, za osemhodinovú službu získala 
približne 20 eur. Z toho nakupovala 
čistiace prostriedky a ostatný servis. 
Po sčítaní nákladov jej vychádzalo, že 
pracuje za 75 centov na hodinu. „Som 
tu päť rokov, ale za týchto podmienok 
budem musieť skončiť,“ vzdychne si 
a skonštatuje, že za predchádzajúceho 
nájomcu mala aspoň 2 eurá na hodinu. 
Ľudia ju tu poznali, mali radi, vedeli, 
že vďaka nej sa návštevy verejných 
toaliet nemusia desiť. K 31. júlu to 
vzdala. Bude jej škoda. Magistrát nás 
informoval, že už hľadajú nového 
prevádzkovateľa. Neprekáža mestu, 
že tomu zaplatia oveľa viac ako dve 
eurá na hodinu? (in)
 Foto: (in)

BRATISLAVA
Chýbajú verejné WC v najužšom 
centre mesta, a najmä v blízkosti 
nástupu a výstupu do autobusu, 
s postačujúcou kapacitou pre väčšie 
turistické skupiny. 
Hovorí zo skúseností turistická 
sprievodkyňa Soňa Svoreňová. 
Američania si vraj už zvykli, že sa 
v Európe za verejné toalety platí. 
Väčší problém ako peniaze či ich 
úroveň je pre nich skôr to, že sa 
žiadne toalety nenachádzajú v blíz-
kosti výstupu z autobusov. V zahra-
ničí zastavujú autobusy zväčša na 
periférii, toalety sú na týchto parko-
viskách hneď k dispozícii. V Brati-
slave sú dve oficiálne miesta, kde 

môžu turistické autobusy zastaviť, 
a to pred hotelom Danube a pred 
kostolom Najsvätejšej trojice. 
„Ak má skupina autobusovú pre-
hliadku, tak je snaha využiť toalety 
na Hrade,“ hovorí Soňa Svoreňová. 
Verejné toalety za magistrátom sa 
využívajú len pri lepšie chodiacich 
skupinách, veľká časť návštevníkov 
sú totiž veľmi zle chodiaci ľudia, 
ktorým je každá zachádzka od pre-
hliadkovej trasy na obtiaž. V prí-
pade, že skupina prišla autobusom 
a ide na pešiu prehliadku, je WC 
potrebné hneď po vystúpení z au-
tobusu. Niekedy poslúžia aj toalety 
v budove osobného prístavu. WC 
búdky na námestí sú dobré pre in-

dividuálnych návštevníkov, alebo 
v prípade núdze, ak WC potrebujú 
jeden- dvaja hostia. Chýba však ná-
vod na obsluhu v angličtine, preto sa 
stáva, že ak sa ich pokúsia použiť tu-
risti ešte pred príchodom sprievod-

cu, majú problém napríklad zavrieť 
dvere.“ Skúsenejší sprievodcovia 
preto vedia, že pred príchodom do 
Bratislavy sa treba s celou skupinou 
zastaviť ešte na pumpe. (in)
 Foto: Shutterstock

Na čo majú ťažké srdce turisti? 
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Streda – 9.8.2017

PANČLAJN
KC Dunaj, 20:00
Šťavnatá stand-up comedy 
v Bratislave. Ostrieľaní 
komici sa postavia tvárou 
v tvár publiku, aby zabojo-
vali o potlesk inteligentným 
autorským humorom bez 
ošúchaných vtipov a samo-
účelných vulgarít. Príďte sa 
dosýta vyrehotať so zostavou: 
Jakub Gulík, Stano Staško, 
Matej Adámy, Jakub Lužina, 
Marián Psár, Heňo Fačkovec 
a Samo Trnka. Hudobným 
hosťom bude Martin Brečko.

Štvrtok – 10.8.2017 

THE BACH´S ADMIRERS
Dóme sv. 
Martina, 
19:30
VIII. ročník 
medziná-
rodného 
organového festivalu na kto-
rom pravidelne participujú 
špičkoví svetoví organisti 
ponúkne na štvrtok večer 
koncert Petra Koflera (DE). 
Odznejú skladby od J. S. 
Bacha, F. Mendelssohna-
-Bartholdyho a F. Liszta.

Piatok – 11.8.2017

ONDREJ ŠTEFÁNIK: 
SOM PAULA
Letná čitáreň U červeného 
raka, 18:00
Stretnite finalistu Anasoft 
litera a vypočujte si ukážku 
z jeho nominovanej kni-
hy. Som Paula je román 

zo súčasnosti, aký by sme 
v dnešnej literatúre ťažko 
hľadali. Popisuje rozklad 
nášho sveta, jeho prirodze-
ných a životne dôležitých 
štruktúr. 

Sobota – 12.8.2017

PRECHÁDZKY STARÝM 
PREŠPORKOM: OČAMI 
ZSOLTA LEHELA
Rybné námestie, 15:00
Bratislavské rožky vás srdeč-
né pozývajú na prechádzku 
po centre Bratislavy v sprie-
vode legendárneho sprie-
vodcu Zsolta Lehela, ktorý 
vás zavedie od Rybného cez 
Hviezdoslavovo a Štúro-
vo námestie, Vajanského 
a Fajnorovo nábrežie až 
k Starému mostu. Túto časť 
Bratislavy nám poukazuje 
tak, ako je mu blízka, ako ju 
vidí on.

Nedeľa – 13.8.2017

SLOVENSKÁ RENESANCIA
Danubiana, 10:00 – 18:00
Výstava slovenskej fotograf-
ky Petry Lajdovej oslavuje 
krásu a bohatosť slovenskej 
ľudovej kultúry. Prináša re-
nesanciu tradičného odevu, 
vrchných častí, historických 
pokrývok hláv slobodných 
a vydatých žien. Obdivuje 
jeho estetiku, krásu a ume-
leckú hodnotu. Originálne 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
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821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Ingrid Jarunková  
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Nedostávate Bratislavské noviny?  
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Parkovaciu
kartu má už
480 obyvateľov
KARLOVA VES
Bezplatnú rezidenčnú kartu na
skúšobný režim parkovania si v
mestskej časti Karlova Ves do
začiatku októbra vybavilo 480
žiadateľov. 
K dispozícii majú 570 parkova-
cích miest určených pre reziden-
tov. Prvá analýza elektronických
žiadostí o vydanie bezplatnej
karty ukázala, že väčšina domác-
ností v Karlovej Vsi má jedno
auto. Mnohí obyvatelia vlastnia
garáž, no nie všetci v nej parkujú.
Potvrdzuje sa, že v parkovacej
zóne býva veľa podnájomníkov
bez trvalého pobytu.
O projekt javia záujem ľudia z
časti Dlhé diely. „Najviac požia-
daviek zaznieva od obyvateľov
ulíc Veternicová a Hlaváčikova,“
povedala dopravná inžinierka T.
Kratochvílová. Podľa slov odbor-
níčky je nový projekt vhodný aj
preto, lebo „upratuje“ verejný
priestor obsadený najmä zaparko-
vanými vozidlami. (bh)

Pokračuje 
bezplatná 
právna poradňa
DÚBRAVKA
Bezplatná právna poradňa
otvorila dvere vlani 8. apríla a
do konca minulého roka stihla
pomôcť viac ako 220 obyvate-
ľom Dúbravky. 
Po letnej pauze pokračuje v dvoj-
týždňovom režime, prvú a tretiu
stredu v mesiaci od 14. do 17. h.
Právnici sú k dispozícii v budo-
ve Miestneho úradu na Žatevnej 2
na prízemí.  Obyvatelia sem cho-
dia najčastejšie s otázkami týka-
júcimi sa rodinných či sused-
ských vzťahov, dedičského kona-
nia či problémov majetkovej
povahy, najčastejšie ide o byty.
Najväčší záujem o rady mali
seniori nad 70 rokov. (st)

BRATISLAVA
Ak pôjde všetko podľa plánu,
zrekonštruovaný podchod na
Trnavskom mýte by mal
začať slúžiť Bratislavčanom
a turistom už na jar 2018.
Stavebné práce sa začnú, len
čo budú potrebné povolenia.
Samotná rekonštrukcia pod-
chodu by mala trvať približ-
ne rok od ich získania.  
Počas prác bude podchod fun-
govať v upravenom režime s
prihliadnutím na to, aby rekon-

štrukcia ovplyvnila jeho pre-
vádzku čo najmenej. 
Uzatvorenie podchodu nehrozí
a ani neprichádza do úvahy,
keďže ním prejdú denne tisícky
ľudí, tvrdia predstavitelia spo-
ločnosti, ktorá ho zrekonštruu-
je.
V rámci projektu sa ráta s
umiestnením elektronických
tabúľ s informáciami o prí-
chodoch a odchodoch MHD,
čo bolo súčasťou aj pôvodného
návrhu predloženého poslan-

com mestského zastupiteľstva.
Investor zároveň potvrdil, že
zaoberať sa budú aj ďalšími
pripomienkami. 
V zrekonštruovanom podcho-
de pribudnú rôzne obchodné
prevádzky a služby pre okolo-
idúcich. 
Chýbať by nemali malé potra-
viny, občerstvenie či trafika. S
bezpečnosťou súvisí aj nepretr-
žitý 24-hodinový kamerový
systém a strážna služba. (pkv)

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny
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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)

Ostré kamienky, rad na 
pivo a ľadová voda v ba
zéne. Tak si na kúpalisko 
Lido spomínajú dnešné 
šesťdesiatničky, ktoré tam 
prežili sedemdesiate roky.
Dnešní štyridsiatnici „stihli“ 
Lido len ako deti. Ich mamy 
a otcovia na ňom však pre-
žili mladosť. „Pamätám sa, 
že sa chodilo po ostrých ka-
mienkoch, v bazénoch bola 
strašne studená voda, takže 
sme sa kúpali najmä v Duna-
ji,“ hovorí Janka Hozzánová, 
ktorá tam bola s manželom 
pravidelnou návštevníčkou. 
„Vtedy bol Dunaj ešte čistý 
a na petržalský breh chodili 
cez most davy ľudí.“ Spo-
mína, že tam chodievali ma-
mičky s kočíkmi, ktoré tam 
trávili leto, brehy boli totiž 
plytké a bezpečné aj pre deti. 
Inventárom však boli početné 
stabilné partie ľudí. „Na pivo 
sa vždy dlho čakalo, pretože 
k dispozícii boli len nejaké 
tri bufety. A nespomínam si, 
žeby sa v tej dobe ešte platilo 
vstupné.“ 
Viera Bombošová z Rače 
spomína na Lido ako na 

odľah lé a príjemné miesto. 
„Keď som mala osemnásť, 
v škole ma dokonca vybra-
li ako herečku do jedného 
z kinožurnálov, ktoré kedysi 
premietali pred každým fil-
mom,“ hovorí o dobe spred 
takmer päťdesiatich rokov. 
„Film sa volal Premeny, na 
Lide sa nakrúcalo leto a na-
šou úlohou bolo chodiť po os-
trých kamienkoch a výskať.“
Na Lido má väčšina zo sta-
rých Bratislavčanov svoju 
nezabudnuteľnú spomienku. 
Vo svojej knihe ho zmienil 
aj Julo Satinský, ktorý spo-
mínal, ako chlapci z Dunaj-
skej skákali zo Starého mosta 
a plávali po prúde až k Lidu. 
Neboli jediní, iní odvážlivci 
štartovali už v Starom Meste.

Parníkom na kúpalisko
Lido sa rozprestieralo od 
Starého mosta až po dneš-
ný Most Apollo. Svoje zlaté 
obdobie zažilo v prvej polo-
vici 20. storočia. Začiatkom  
20. storočia bolo najskôr ve-
rejným kúpaliskom pre vyššie 
vrstvy s veľkolepo vybudo-
vanými bazénmi a palmami, 

neskôr už patrilo všetkým. 
Ešte v dvadsiatych rokoch 
naň však pohodlnejších ná-
vštevníkov vozil parník. Ces-
tovné vrátane vstupného bolo 
na tú dobu pomerne drahé 
– tri koruny, takže mladí sa 
neraz dopravili na Lido rovno 
z Dunaja.
Bazény boli vybudované až 
v roku 1934. Dovtedy tvori-
li kúpalisko najmä drevené 
kabíny a dunajské pobrežie. 
Zrejme vám to bude znieť ne-
uveriteľne, ale pod mostom 
mal službu policajt, ktorý 
pomáhal tým, ktorí precenili 
svoje sily a začali sa topiť. 
A vraj ich nebolo málo. 
V roku 1935 vypukol na 
kúpalisku požiar, Lido však 
prežilo aj ten, rovnako ako 
bombardovanie počas II. sve-
tovej vojny. Malo priestory 
pre deti, aj pre šport – vo-
lejbal a basketbal, či stolný 
tenis. Samozrejmosťou boli 
sprchy, a bonusom doska na 
skákanie aj šmykľavka. Ko-
niec niekdajšieho symbolu 
Bratislavy prišiel v osemde-
siatych rokoch. Dnes už na 
mieste niekdajšieho Lida niet 
po bazénoch a atrakciách ani 

Nádej na zmŕtvychvstanie

stopy. Nahradili ich odpadky 
a burina. 

Vráti sa sem život?
Zdá sa, že by sa pravý breh 
Dunaja raz mohol podobať na 
ľavý, že by sa tam mohol vrá-
tiť život. Nová štvrť, ktorá by 
tu mala vyrásť sa volá Nové 
Lido. V roku 2016 iniciatíva 
Lido Lagúna realizovala petí-
ciu za obnovenie pláže Lido, 
a tiež za zachovanie tradičnej 
činnosti vodákov, ktorí v tej-
to lokalite pôsobia.
Petícia bola úspešná a prero-
kovalo ju aj Mestské zastupi-
teľstvo Hlavného mesta SR 
Bratislavy. Na základe uzne-
senia mestského zastupiteľstva 
vypracovali iniciatívy Lido 
Lagúna a Nové Lido spoloč-
nú Štúdiu športovo-rekreačnej 
zóny Lido”, ktorá prináša kon-
krétny koncept revitalizácie tej-
to časti petržalského nábrežia. 
Navrhuje vybudovanie verej-
nej pláže na mieste pôvodné-
ho kúpaliska Lido. Pri Starom 
moste by iniciatívy chceli ne-
formálny prírodný park, kto-
rý má slúžiť na šport, oddych 
a prechádzky. Okrem toho na-
vrhujú vznik súvislej nábrežnej 
promenády. Štúdia zachováva 
v území lodenice vodáckych 
klubov. Okrem toho navrhu-
je vytvoriť malý prístav pre 
niekoľko rekreačných člnov. 
A napokon je tu oživenie 
Ovsišťského ramena v jeho 
pôvodnej trase. Toto rameno 
Dunaja bolo pred desiatkami 
rokov prerušené kvôli výstav-
be Prístavného mosta a iným 
faktorom a nikdy sa neob-
novilo. Toto všetko sa môže 
rea lizovať, až keď budú zme-
ny zapracované do územného 
plánu. (in) 
 Foto: Nové Lido, archív

NA BIELORUSKEJ ULI
CI v supermarkete 24. júla 
42-ročný Vincent S. z Bra-
tislavy najskôr skonzumoval 
potraviny a následnej chcel 
prejsť cez pokladničnú zónu 
bez zaplatenia. Pracovník 
SBS ho umiestnil do miest-
nosti pre zadržaných a pri-
volal hliadku policajného 
zboru. V zatvorenej miest-
nosti mal obvinený poškodiť 
vnútorné dvere do miestnos-
ti, kolieskové kreslo, vetra-
ciu mriežku, zámok, radiátor 
a dve kocky kazetového stro-
pu. Poškodením vnútorného 
zariadenia miestnosti pre 
zadržaných bola spoločnosti 
spôsobená škoda vo výške 
viac ako 730 eur. Obvinené-
mu za uvedené konanie hrozí 
v prípade preukázania viny 
trest odňatia slobody až na 
jeden rok.
NA OSUSKÉHO ULICI 
došlo 24. júla k lúpežnému 
prepadnutiu. Podľa doteraj-
ších informácií neznámy pá-
chateľ vošiel do priestorov 
herne, kde pod hrozbou pou-
žitia zbrane požadoval od za-
mestnankyne vydanie finanč-
nej hotovosti. Tá mu vydala 
hotovosť v doposiaľ presne 
nezistenej výške. Lúpežné 
prepadnutie sa zaobišlo bez 
zranení. Policajti po nezná-
mom páchateľovi v súčasnos-
ti intenzívne pátrajú. (mm)

poukazuje na neuveriteľnú 
variabilitu, farebnosť i kom-
plikovanosť týchto súčastí 
kroja, zdôrazňuje detaily, 
ľudovú tvorivosť a vyvoláva 
neočakávané emócie.

Pondelok – 14.8.2017

FANTASTICKÝ PONDE
LOK
Literárne besedné večery ve-
nované fantastike.
Letná čitáreň U červeného 
raka, 18:00
Domáca fantastika na sve-
tovej úrovni: beseda na 
tému konkurencieschop-
nosti slovenskej fantastiky 
v zahraničí. Rozprávať sa 
budeme o domácich autoroch 
fantastiky, tvorba ktorých 
sa prostredníctvom súťaže 
Fantasy Award dostáva k za-
hraničným čitateľom.

Utorok –15.8.2017

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: BRAZÍLIA
KC Dunaj, 20:00
Vychutnávať si slnečné 
lúče na pláži Copacabana, 
zatancovať si na karnevale 
v Rio de Janeiro, zhlboka sa 
nadýchnuť v amazonskom 
pralese, zaburácať si na naj-
známejšom futbalovom šta-
dióne Maracaná či postaviť 
sa zoči-voči majestátnej so-

che Krista 
Spasiteľa. 
Brazília. 
Krajinou 
vás preve-
die Michal 
Chmeliar.

Streda – 16.8.2017

ESTER WIESNER & 
ERIK ROTHENSTEIN 
BAND
Zichyho palác, 20:30

Mladá speváčka Ester Wies-
ner sa vo svojom novom 
projekte spojila s Erikom 
Rothensteinom a generačne 
staršími hudobníkmi, ponúka-
júc svoj pohľad na tradíciu 
vokálneho jazzu. Kapela sa 
štýlovo orientuje na swingovú 
hudbu a čerpá repertoár z jaz-
zových štandardov.

Štvrtok – 17.8.2017

O ŠŤASTÍ IV.
Galéria Z, 12:00 – 18:00
Unikátna výstava jedného 
zo súčasných najväčších 
talentov Ukrajiny, výtvarné-
ho umelca Ivana Marčuka. 
Je jediným ukrajinským 
umelcom, ktorý je členom 
„Zlatého cechu“ Medziná-
rodnej Akadémie moderného 
umenia v Ríme. Denník 
Daily Telegraph ho v roku 
2007 začlenil medzi top 100 
géniov našej doby. Výstava 
potrvá do 3.9.2017. 

Piatok – 18.8.2017

TRIBUTE TO FREEDOM 
– POCTA SLOBODE
Hrad Devín, 18:30
Tribute tu Freedom - Pocta 
slobode privíta na 9. ročníku 
legendy českej a slovenskej 
hudobnej scény – Marie Rotro-
vú s orchestrom Karla Vlacha, 
Václava Neckařa so skupinou 
Bacily a vokálnu skupinu 
Fragile, ktorí svojou tvorbou 
určite potešia návštevníkov 
a prinesú umelecký zážitok.

Sobota – 19.8.2017

Stará tržnica, 09:00 a 17:00
Vychádzky pre pamätníkov 

po námestí SNP a Kamen-
nom námestí vol.1
Kam chodili nakupovať naši 
starí rodičia a kde si chodili 
sadnúť na kávu? Aj to, ako 
vnímali zmeny Kamenného 
námestia sa dozviete na špe-
ciálnej prechádzke po stále 
živej histórii námestia SNP 
a priľahlého okolia. Registrá-
cia na veronika@staratrzni-
ca.sk alebo 0910 583 120.

Nedeľa – 20.8.2017

SARAH CHANG & MU
CHA QUARTET
Slovenská filharmónia, 20:00
Jedna z najuznávanejších 
svetových huslistiek súčas-
nosti – Američanka Sarah 
Chang vystúpi v bratislav-
skej Redute. V rámci Viva 
Musica! festivalu uvedie Vi-
valdiho Štyri ročné obdobia 
v sprievode renomovaného 
sláčikového kvarteta Mucha 
Quartet. Práve nahrávku toh-
to diela označil BBC Music 
Magazine za jej najlepšiu na-
hrávku vôbec. Sarah Chang 
hrá na husliach Guarneri del 
Gesù z roku 1717.

Pondelok – 21.8.2017

ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA
GUnaGU, 19:30
Čierna komédia o nekriticky 
milujúcej matke, ktorá sa 
nedokáže zmieriť s tým, že 
jej syn už dávno nie je dieťa 
a dávno dospel. Matka stále 
hľadá pre syna ženu, ktorá 
by z neho „spravila muža“…
Hra bola napísaná pre Emíliu 
Vášaryová ako pocta tejto 
významnej slovenskej he-
rečke pri 30. výročí vzniku 
divadla GUnaGU. 

Utorok – 22.8.2017

MEDZIGENERAČNÝ 
DEŇ V MEDICKEJ
Medická záhrada, 16:00
Staromestská knižnica a Krea-
tívny Klub Luna pozývajú 
všetkých, ktorí radi tvoria 
do letnej čitárne v Medickej 
záhrade. Na mieste sa budú 
konať tvorivé dielne pre všet-
ky vekové kategórie. Na Med-
zigeneračnom dni si vytvoríte 
darčekové tašky, krabičky, 
náhrdelníky, náramky a pod.

Budúcnosť?

Dnes
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v Devínskej Novej Vsi 
prijme do TPP

PRÁČOVŇA

OPERÁTOROV 
VÝROBY 

A KRAJČÍROV/ 
KRAJČÍRKY.

Na seriáli Bambuľkine 
dobrodružstvá, ktorý sa 
nakrúcal v roku 1982 vy
rástlo už niekoľko generácií 
detí. Autor námetu, sce
nára aj textov pies ní 
dnes žije v Petržal
ke, kde si s nami 
na nakrúcanie le
gendárnych večer
níčkov zaspomínal.  
Peter Guldan pôso-
bil prakticky celý život 
v médiách. Pracoval v no-
vinách, rozhlase i televízií, 
a keď sa mu narodil syn, 
rozhodol sa napísať námet na 
seriál zameraný na výchovu 
detí v predškolskom veku. 
Ponúkol ho režisérovi Jurajo-
vi Lihositovi. Ten mu o nece-
lé dva týždne zavolal, že sa to 
ide nakrúcať. Na úlohu deda 
Jozefa chcel scenárista an-
gažovať Jozefa Kronera, ale 
režisér zase preferoval Júliu-
sa Pántika, ktorý v tom roku 
oslavoval šesťdesiatku. „Asi 
sme urobili dobre, keď sme 
napokon angažovali Pántika, 
lebo ten sa zapísal do sŕdc te-
levíznych divákov ako dedo 
Jozef a bola to jedna z jeho 
životných úloh.“ Hľadanie 
Bambuľky bolo tiež zaujíma-
vé. Na konkurz do bývalého 
filmového klubu prišli stovky 
detí a hoci jedno dievčat-
ko tvorcovia aj vybrali, tak 
akosi sami cítili, že to asi 

nie je tá pravá. 
Monika Haasová 

prišla v sprievode svojej bab-
ky až po skončení výberu, 
ale členov televízneho štábu 
opantala. „Mala niečo šibal-
ské v očiach. Akurát sme 
sa báli, že trojročné dieťa 
nezvládne spievanie pes-
ničiek, ktoré v seriáli boli, 
a tak sme z detského zboru 
Slniečko angažovali Alenu 
Antalovú. Tá všetky sklad-
by nahrala, pričom dokázala 
napodobniť nielen Monikin 
hlas, ale ešte aj jej šušlanie,“ 
s úsmevom spomína Guldan. 
Bambuľkine dobrodružstvá 
mali mať najskôr 13 dielov, 
ale keď v televízii zistili, aký 
obrovský úspech majú, musel 
napísať ešte ďalších 13 die-
lov. Keď už ich bolo 26, tak 
si povedali, že ešte štyri die-
ly sa dotočia, aby sa celkový 
počet zaokrúhlil na 30. 

Ako vznikala Bambuľka?
„Na mojom scenári sa neme-

nila ani čiarka, akurát záver 
celého seriálu sme prehodnoti-
li, lebo som to mal vymyslené 
tak, že sa Bambuľka vráti do 
Bambuľkova, ale režisér ma 
presvedčil, že by to nebolo 
dobré a deti by to neprijali. Tak 
sme ju napokon nechali žiť tu 
medzi nami a nastúpila do ško-
ly,“ vysvetľuje autor. Pri výbe-
re mena pre hlavnú hrdinku sa 
inšpiroval svojou mamou, kto-
rá niektoré pomalšie my sliace 
deti nazývala „Bambuľo“. 
S Bambuľkou však mali pro-
blém v jazykovednom ústa-
ve, keď ju nechceli uznať za 
spisovné slovo. Takmer celý 
seriál Bambuľkine dobrodruž-
stvá sa nakrúcal v Bratislave. 
Prvý záber vznikol na Koli-
be, kde Bambuľka nastúpi do 
trolejbusu, pričom predbehne 
starších ľudí stojacich na za-
stávke. „Pántik povedal prvú 
repliku a Monika mu odpove-
dala. Celé nakrúcanie prebeh-
lo mimoriadne plynulo, lebo 
ona vedela celý scenár naspa-

mäť. Mama jej ho vraj čítala 
v hladine alfa, kedy si to člo-
vek najlepšie zapamätá. Len 
dvakrát sme prerušili výrobu 
z objektívnych príčin. Raz 
mala Monika chrípku a dru-
hýkrát k Haasovcom počas 
horúceho leta prišli príbuzní 
a chceli sa ísť spoločne kúpať. 
Monike bolo ľúto, že by ne-
šla, a preto sme ju z nakrúca-
nia uvoľnili.“ O malú herečku 
bolo inak dobre postarané. 
„Na nakrúcania ju ráno au-
tom vozil šofér, ktorý ju večer 
vynášal na rukách až do bytu, 
lebo sa tvárila, že je strašne 
unavená. A starala sa o ňu aj 
produkčná. Každé poobede 
Monika spávala presne tak 
ako deti v škôlke. Akurát ro-
dičia na nakrúcania nesmeli 
chodiť, aby sa náhodou ne-
utekala skrývať mame pod 
sukňu. Až ku koncu sme im 
to dovolili, keď sme videli, že 
s Monikou nie sú žiadne pro-
blémy. Bola absolútne disci-
plinovaná.“ 

Kde všade sa nakrúcalo? 
Rodinný dom deda Jozefa sa 
nachádzal v asanačnom pás-
me na Drotárskej ulici, dnes 
už neexistuje, ale stále tam 
vraj funguje neďaleká samo-
obsluha, kde sa Bambuľka 
učila nakupovať. Jednotlivé 
scény vznikali na viacerých 
miestach v Bratislave – na 

nábreží Dunaja, v Sade Jan-
ka Kráľa, Hlavnom námestí, 
Obchodnej ulici, ale aj kúpa-
lisku Matador či na Štrkovci. 
„Myslím, že iba jeden diel 
vznikol v bojnickej ZOO,“ 
dodal Guldan, pre ktorého to 
boli najkrajšie roky života, 
a to aj vďaka tvorivému tímu, 
kam okrem neho a režiséra 
Juraja Lihosita patril kamera-
man Laco Kraus, dramaturg 
Ivan Štrpka či autor hudby 
Ján Kovár. „Nikto z nás vte-
dy netušil, že sa možno rodí 
niečo výnimočné. Ale keď 
na tom seriáli vyrástla tretia 
či štvrtá generácia detí, tak 
som to pochopil. Ak sa dnes 
hocikoho na Slovensku opý-
tate, kto je Bambuľka, tak to 
pravdepodobne bude vedieť 
každý od päťročného dieťaťa 
až po 70-ročného dôchodcu. 
Je priam neuveriteľné, že je 
Bambuľka na obrazovkách 
už 35 rokov, veď najnovšie 
sa objavuje aj v reklame. 
A verím, že raz sa možno do-
čká nejakého pokračovania 
alebo ďalšieho levelu,“ dodal 
Guldan. (ars)
 Foto: autor, 
 archív Moniky Haasovej 

Peter Guldan – muž, ktorý vymyslel Bambuľku

vyjdú o 2 týždne
23. augusta 2017

Prírastky v ZOO
KARLOVA VES
Zoologická záhrada v Bra
tislave sa môže i počas 
leta pochváliť mláďatkami, 
ktoré sa tu narodili. 
Keď sa pozriete na mláďatá 
plameniakov ružových, zrej-
me by ste bez nevedeli odhad-
núť, ktoré sa narodili v júli, 
nemali by ste si návštevu 
ZOO nechať ujsť. Okrem nich 
tu na vás čakajú dve ovečky 
domáce ouessantské – biele. 
Ide o jedno z najmenších ple-
mien oviec. Koncom júna sa 
vyliahlo aj päť pávov korun-
katých a tiež mláďatko Lemu-
ra Kata. (ms)

PETRŽALKA
Petržalka zverejnila na 
svojich stránkach novinku 
- Geografický informačný 
systém. Návštevníci strá
nok si tu zatiaľ môžu vy
hľadať číslo pozemku, kto 
má povinnosť odstraňovať 
z komunikácií sneh alebo 
poskytovateľov sociálnych 
služieb. Postupne doplnia aj 
informácie o cyklotrasách, 
školách, športoviskách, ale 
napríklad aj to, či má vlast
ník psa odvedenú daň.

Samospráva sa už dlhšie 
zaoberala myšlienkou vy-
tvorenia spoločného softwe-
rového riešenia pre prácu 
jednotlivých oddelení najmä 
s priestorovými informá-
ciami, ale aj pre vytvára-
nie, editáciu, aktualizáciu, 
zdieľanie a publikovanie 
informácií. Zavedenie toh-
to systému a možnosť pra-
covať s ním v jednotlivých 
vrstvách prinesie nielen 
zefektívnenie práce v rám-
ci úradu. Cieľom sú kvalit-

nejšie výstupy, ktoré budú 
priebežne aktualizované, 
budú zohľadňovať súvislos-
ti a v neposlednom rade ich 
bude možné rýchlo spraco-
vať a vyhodnotiť. 
Geografický informačný 
systém môžu už teraz využí-
vať aj obyvatelia. „Postupne 
budeme rozsah informácií 
rozširovať, cieľom je vytvo-
riť spoločný živý systém ko-
munikácie medzi obyvateľmi 
a samosprávou“, dodal sta-
rosta Vladimír Bajan.  (mp)

Lanovkou  
na Kamzík  
každý deň

NOVÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - 
Nové Mesto oznámila, že 
počas augusta bude sedač
ková lanová dráha Železná 
studnička – Kamzík v pre
vádzke každý deň (teda od 
pondelka do nedele) a to 
v čase od 10.00h do 18.00h.
Mimo letných prázdnin pre-
máva lanová dráha od štvrtka 
do nedele ako aj počas štát-
nych sviatkov a to každú celú 
hodinu. V prípade zvýšeného 
záujmu cestujúcich premáva 
bez prestávky. Pri poslednej 
dennej obojsmernej jazde je 
čas nástupu na lanovku sta-
novený na 17.45 hod., pri po-
slednej dennej jednosmernej 
jazde na 18.00 hod. Za jednu 
jazdu zaplatí dospelý 3 eurá, 
za obojsmerný lístok 4 eurá, 
deti do šesť rokov lístok ne-
platia. (ars)
 Foto:

DEVÍN
Príprava rekonštrukcie De
vínskej cesty sa zatiaľ ne
posunula. Generálny inves
tor Bratislavy (GIB) zrušil 
verejné obstarávanie na 
vypracovanie projektovej 
dokumentácie zamýšľanej 
opravy komunikácie.
Dôvodom zrušenia bol fakt, 
že sa do súťaže nikto ne-
prihlásil. „Verejný obstará-
vateľ zrušil verejné obstará-
vanie podľa zákona z dôvodu 
nepredloženia ani jednej po-
nuky v stanovenej lehote,“ 
uviedol GIB v oznámení, 
zverejnenom vo vestníku 
Úradu pre verejné obstaráva-
nie (ÚVO). Dodávateľa bude 

GIB teraz hľadať prostredníc-
tvom priamych rokovaní.
 Verejné obstarávanie vyhlá-
sil GIB 25. mája. Predmetom 
zákazky bolo vypracovanie, 
prerokovanie a dodanie do-
kumentácie pre územné roz-
hodnutie, dokumentácie pre 
stavebné povolenie, doku-
mentácie pre realizáciu stav-
by Rekonštrukcia Devínskej 
cesty a výkon odborného au-
torského dohľadu projektan-
ta. Predpokladanú hodnotu 
zákazky stanovili na 237 450 
eur bez DPH.
Mesto deklarovalo záujem 
riešiť komplexnú rekon-
štrukciu Devínskej cesty aj 
v súvislosti s opakovanou 

svahovou deformáciou nad 
komunikáciou. V septembri 
2014 sa do priestoru medzi 
ulicou Nad Sihoťou a Devín-
skou cestou zosunula zemina 
a blato, pričom dĺžka zosuvu 
bola 15 metrov. Na sanáciu, 
ktorú magistrát realizoval na 
jar a počas leta 2016, použi-
lo hlavné mesto i prostried-
ky Envirofondu vo výške 
100-tisíc eur. Celkové ná-
klady sa vyšplhali na takmer 
134-tisíc eur. Na začiatku 
apríla tohto roku sa zasa zo 
svahu nad Devínskou cestou 
zrútili veľké kusy skál. Mes-
to chce aj v tomto prípade 
požiadať o prostriedky z En-
virofondu.   (tasr)

LAMAČ
Mestská časť na sociálnej 
siete varuje obyvateľov 
pred zlodejmi, ktorí vláma
nie uskutočňujú počas dňa, 
pričom sa správajú hlučne, 
aby navodili dojem, že vo 
vykrádanom byte realizujú 
stavebné úpravy.
Podľa starostu Lamača Pet-
ra Šramka ide už o niekoľkú 
vlnu takýchto bytových krá-
deží. „Prípady sme zazna-
menali najmä na Bakošovej 
a Studenohorskej ulici,“ in-
formoval. Zlodeji sa pritom 
majú zameriavať na byty na 
vyšších poschodiach. Mest-
ská časť dokonca konkrétne 
upozorňuje na skupinu troch 
mužov v bežnom odeve.

Ako dodal lamačský staros-
ta, pri poslednom pokuse 
na Studenohorskej ulici sa 
zlodejov podarilo vyrušiť. 
„Jedna z obyvateliek do-
konca odfotila tmavomodré 
auto zn. Ford Mondeo, do 
ktorého pri úteku nastúpili,“ 
uviedol. Policajný hovorca 
v Bratislave Michal Szeiff 
informoval, že za obdobie 
roku 2017 evidujú v mest-
skej časti Bratislava - Lamač 
dva prípady krádeže vlá-
maním do bytov. „V prvom 
prípade dňa 1. júna došlo 
k spôsobeniu škody vo výš-
ke 300 eur, v prípade zo dňa 
26. júla k spôsobeniu ško-
dy vo výške približne 1000 
eur,“ spresnil.

Obyvateľov Lamača v tejto 
súvislosti mestská časť pro-
stredníctvom dostupných 
komunikačných kanálov vy-
zýva, aby si všímali dianie 
vo svojich bytových domoch, 
o prípadných stavebných 
úpravách sa navzájom dopre-
du informovali a v prípade 
podozrenia na nekalú čin-
nosť či pohyb podozrivých 
osôb v okolí bytových domov 
okam žite kontaktovali políciu.
„Ak dôjde k poškodeniu 
vchodových dverí, je možné, 
že boli poškodené zlodejmi 
a tí môžu prísť aj v nasledu-
júce dni. Preto opravu vcho-
dových dverí neodkladajte na 
neskôr,“ uvádza tiež samo-
správa v ozname. (tasr)

Budú mať 
protihlukovú 
stenu
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Príjazd do Záhorskej Bystri
ce z Lamača bude lemovať 
protihluková stena, infor
movala samospráva brati
slavskej Záhorskej Bystrice.
„Protihluková stena je pod-
mienkou výstavby malopod-
lažných rodinných domov 
v rámci obytnej zóny Krče 
v juhovýchodnej časti mestskej 
časti,“ pripomenul starosta Zá-
horskej Bystrice Jozef Krúpa.
Model protihlukovej steny 
vychádza z dokumentu, ktorý 
v decembri 2015 posudzoval 
hlukovú záťaž navrhovanej 
obytnej zóny. V pôvodnom 
zámere, v snahe o minimali-
záciu negatívneho vizuálneho 
pôsobenia, sa uvažovalo o ga-
bionoch, drôtených košoch 
naplnených kameňom, do-
plnených popínavou zeleňou. 
„Keďže táto forma nevyhovo-
vala z akustického hľadiska 
a následný hluk z gabionov 
by sa prenášal na druhú stranu 
cesty, pristúpilo sa k verzii, 
pri ktorej sa na povrchovú 
úpravu múru použije mate-
riál pohlcujúci hluk,“ uvádza 
web mestskej časti. „V reálnej 
podobe po vyhotovení bude 
protihluková stena ‚ozelene-
ná‘ popínavými rastlinami 
zo strany hlavnej príjazdovej 
komunikácie do Záhorskej 
Bystrice,“ dodáva samosprá-
va. Podľa vyjadrení investora 
obytnej zóny by mala byť pro-
tihluková stena skolaudovaná 
do konca októbra. (TASR)

Pozor na bytových zlodejov

Opravia niekedy Devínsku cestu? 

Testujú geografický informačný systém
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-4,3/6,0-3,3/7,3-3,7 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 171-98 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

CLA kupé od 450 € 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


