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Starostovia ako župní poslanci

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

BRATISLAVA
Kým obyvatelia nedoceňu-
jú význam župných volieb 
a ich účasť v Bratislave 
býva len 20-percentná, 
bratislavskí starostovia to 
vidia inak. Zo všetkých 17 
mestských častí nekandi-
dujú do župných funkcií 
len piati. Dvaja starostovia 
chcú byť županmi, ďalších 
desať župnými poslancami. 
Preto sme sa ich pýtali: Čo 
ako starosta nemáte vo va-
šej mestskej časti v moci, 
a ako župný poslanec ste 
(by ste) vedeli ovplyvniť? 
Aký konkrétny projekt vo 
vašej mestskej časti by ste 
dokázali zrealizovať?
Prví piati respondovaní sta-
rostovia už v uplynulom ob-
dobí poslancami boli. Tu sú 
ich skrátené odpovede:
„Župný poslanec môže urobiť 
veľa pre svoju obec, mestskú 

časť, len musí byť aktívny a vy-
znať sa vo veciach verejných!“ 
tvrdí ALŽBETA OŽVAL-
DOVÁ, starostka Podunaj-
ských Biskupíc, ktorá z dotácií 
BSK získala pre mestskú časť 
peniaze pre materské a zá-
kladné školy, na rekonštrukciu 
ciest, aj troch kaplniek. „Ako 
župná poslankyňa som vede-
la ovplyvniť veľmi dôležitú 
vec pre dopravu: zosúladenie 
územného plánu BSK a ma-
gistrátu pri výstavbe rýchlost-
nej komunikácie R7, ktorá sa 
realizuje vo variante A, ktorý 
je najlogickejší pre obyva-
teľov Podunajských Biskupíc 
a vôbec celého kraja. Tým sa 
doprava nevracia na I/63, ale 
sa zabezpečuje ďalší vstup do 
hlavného mesta z juhovýcho-
du. Ako župná poslankyňa som 
iniciovala aj podpísať Memo-
randum, na základe ktorého sa 
rozšírila cesta I/63 pozdĺž Po-

dunajských Biskupíc v hodnote 
3,6 mil. eur z vládnej rezervy.“ 
GABRIELA FERENČÁ-
KOVÁ, Čunovo: „Dlhodobo  
sme hľadali možnosti obnovy 
chátrajúcich objektov  NKP 
kaštieľa a sýpky v našej mest-
skej časti.  Počas môjho pôso-
benia v župnom zastupiteľstve 
sa  zámer obnovy kaštieľa 
a sýpky a jeho prestavby na 
ekocentrum  stal súčasťou 
strategických dokumentov 
a koordinačného plánu BSK. 
V súčasnosti  MČ obstaráva 
spravovateľa projektovej do-
kumentácie. Ekocentrum  má 
ambíciu stať sa najväčším en-
vironmentálnym vzdelávacím 
centrom na Slovensku. 
MARTIN ZAŤOVIČ, Dú-
bravka: „V najbližšej dobe 
bude zateplená Stredná prie-
myselná škola elektrotechnic-
ká Karola Adlera. 
 Pokračovanie na str. 2

Vytiahnite  
korčule
BRATISLAVA
Hoci si ešte užívame babie 
leto, niektoré zimné štadió-
ny už otvorili sezónu verej-
ného korčuľovania.
Na zimnom štadióne Vladi-
míra Dzurillu verejnosť kor-
čuľuje už od polovice septem-
bra. Je bezplatné, a to každú 
nedeľu od 15,00 do 16.45h. 
Celoročne sa okrem Avi-
on Arény korčuľuje aj v Ice 
Aréne v Lamači, kde je to pre 
obyvateľov Lamača bezplatné, 
pre ostatných dospelých jedno 
euro. V nedeľu napríklad od 
12.15 do 13.15h. Zimný šta-
dión Ondreja Nepelu, otvorí 
brány pre verejnosť zrejme už 
koncom októbra, aby vyšiel 
v ústrety prázdninujúcim de-
ťom. Časy neboli v čase našej 
uzávierky ešte definitívne. 
Na zimný štadión do Dúbrav-
ky môžete zavítať od 4. no-
vembra, pre verejnosť bude 
plocha k dispozícii v sobotu 
od 16.15 do 18.30h a v ne-
deľu od 9.45 do 11.15h a od 
17.30 do 19h.
Zimný štadión v Petržalke 
ponúka od 4. novembra ve-
rejné korčuľovanie, každú 
sobotu od 15.45 do 17.30h. 
Ako nás informoval manažér 
štadióna Martin Pinček, po-
čas vianočných sviatkov to 
bude častejšie. Štadión však 
ponúka aj kurzy korčuľova-
nia, a to nielen pre deti, ale 
aj pre dospelých. Info nájdete 
na ich webovej stránke.  (in)

Kde sa nachádza 
najobľúbenejšie 
miesto zlodejov? 
Podnikatelia v cestovnom ru-
chu sú nespokojní s prácou 
mestskej polície.

Staré Mesto mi 
prirástlo k srdcu
Speváčka Kristína v rozho-
vore prezradila, že centrum 
mesta donedávna takmer ne-
poznala.

Opustené miesta si 
urbexeri chránia
Bratislavčanka Lucia Gaží-
ková objavuje schátralé bu-
dovy a dokumentuje ich zašlú 
krásu.

Pre svoju  
mestskú časť
Zo 45 bratislavských mest-
ských poslancov kandidu-
je za poslancov župy až 
24. Pýtali sme sa ich, čo 
ako župní poslanci dokážu 
ovplyvniť.
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Patríte k 80 
percentám?
Úprimne priznávam, sama 
som bola miestami pre-
kvapená informáciami od 
starostov, aký dosah môže 
mať župa v bratislavských 
mestských častiach. 
Že sú napríklad rekonštruk-
cie stredných škôl a ich 
areáli v našom okolí v réžii 
župy, si už väčšina z nás 
všimla. Mnohým ľuďom, 
vrátane mňa, je však dobré 
pripomínať, že župa má na 
území mestskej časti, v kto-
rej žijú, viacero (často chá-
trajúcich) budov či nevyuži-
tých pozemkov. Ak nebudete 
mať v krajskom parlamente 
človeka, ktorému na vašej 
štvrti záleží, župa ich pre-
dá ako prebytočný majetok 
a vyrásť na nich môže všeli-
čo. Ak tam však bude, môže 
na to upozorniť a zasiahnuť. 
Aj preto má význam ísť v so-
botu 4. novembra k voleb-
ným urnám.  
 „Je málo miest v zariade-
niach pre seniorov, je dopyt 
po službách v domácnosti 
a to všetko má v kompetencii 
župa. Chýbajú nám obvodní 
lekári pre dospelých, oční 
lekári, neurológovia a ďal-
ší špecialisti. Avšak samo-
správny kraj má ako jediná 
zložka samosprávy v kompe-
tencii riešenie dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti,“ 
vysvetlila nám námestníčka 
primátora Iveta Plšeková.
Zo župy môže mestská časť 
získať nemalé financie na 
kultúrne, športové akcie, 
ale aj dotácie napríklad na 
opravu chodníkov. Okrajové 
mestské časti by ocenili cyk-
lospojenie s blízkymi obcami 
a hádam všetci Bratislavča-
nia budovanie záchytných 
parkovísk pred bránami 
mesta.
Toto je len torzo vecí, ktoré 
má v moci župa. Zdá sa vám, 
že sa vás netýkajú? Napriek 
tomu býva volebná účasť 
v župných voľbách sotva 
20-percentná...

Ingrid Jarunková
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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

9BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

Objednávateľ: Rudolf Kusý, Bratislava | Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35712058

Vážení čitatelia Bratislavských novín,
volám sa Rudolf Kusý a dovoľujem si Vám napísať pár viet. Uvedo-

mujem si, že narozdiel od protikandidátov Ftáčnika a Freša, ktorí nám na 
bilbordoch už 10 či 25 rokov sľubujú lepšiu budúcnosť, som pre mnohých 
z Vás neznámy človek. Narozdiel od týchto večných politikov sme za 7 
rokov čo som starostom Nového Mesta zrekonštruovali 16 škôl a škôlok, 
15 športových areálov, postavil 2 nové parky, kluby dôchodcov, sociálnu 
výdajňu, komunitné centrum, či bezplatnú právnu poradňu. 

Vážení čitatelia Bratislavských novín, deň nezávislosti sa blíži 
a 4. 11. 2017 rozhodneme o nasledujúcich 5 rokoch nášho života v kraji. 
Je na nás, či pôjdeme cestou politických vyslúžilcov alebo dáme šancu 
reálnym riešeniam.

Naše rozhodnutie, náš život.

V Bratislave 11. 10. 2017                                Rudolf Kusý
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STARÉ MESTO
Hoci sa začiatkom októb-
ra začalo nové stavebné 
konanie na rekonštrukciu 
električkovej trate na Špi-
tálskej ulici, na trati do-
pravný podnik ďalej pra-
cuje a podľa župy by mohla 
byť hotová do polovice no-
vembra.
 Župan Pavol Frešo sa doho-
dol s obyvateľmi domu, ktorí 
nesúhlasili s výstavbou novej 
zastávky pred ich domom, 
sľúbil im, že tam zastávka 
viedenského typu nebude 
a DPB podľa vlastného vyja-
drenia realizuje len zabezpe-
čovacie práce, a to z dôvodu 
hroziaceho havarijného sta-
vu. „Na zimu, keď necháte 
otvorenú trať v takejto po-
dobe riskujete, že zatečie 
do okolitých domov a budú 
nevratné škody. Naviac tam 
ešte boli problémy s preťa-
žením elektrickej siete,“ vy-
svetlil Pavol Frešo, predseda 
Bratislavského samospráv-
neho kraja. „Cieľom prác je 
obnovenie prevádzky tohto 
úseku. Tieto práce sa priamo 
dotýkajú opravy električko-
vej trate, výmeny koľají a na-

pájacích vedení, ich súčasťou 
nie je budovanie novopláno-
vanej zastávky,“ informova-
la hovorkyňa Dopravného 
podniku Adriana Volfová. 
Etapa od ulice 29. augusta po 
Kamenné námestie mala byť 
ukončená do konca minulého 
týždňa, nasleduje rekonštruk-
cia nástupného ostrovčeka 
na existujúcej zastávke Ma-
riánska. Na tomto úseku sa 
už ráta len s drobnými ob-
medzeniami pre individuálnu 
dopravu. Od začiatku tohto 
týždňa sa rekonštruuje úsek 

od ulice 29. augusta za križo-
vatku Mickiewiczova – Ame-
rické námestie. 
Kedy bude vybudovaná nová 
zastávka Mariánska v smere 
do mesta, nie je známe. Rov-
nako nie je podľa imhd.sk 
známe, kedy mesto hodlá vy-
budovať zastávku električiek 
pod „Manderlákom“ smerom 
k Šafárikovmu námestiu, 
ktorá mala od jari tohto roka 
nahradiť dočasné zastávky 
na Kamennom námestí a Ná-
mestí SNP. (av, lh, brn)
 Foto: BSK

Vzdali sa zastávky, problém zmizolNetrúfajú si na 
viac stoličiek
BRATISLAVA
Len piati zo 17 starostov 
nechcú byť ani županmi, 
ani župnými poslancami. 
Dana Čahojová z Karlovej 
Vsi,  Ľubica Kolková z De-
vína, Martin Kuruc z Vra-
kune, Milan Jambor z De-
vínskej Novej Vsi a Dušan 
Antoš z Rusoviec. Nemajú 
pocit, že ako župní poslan-
ci by mali väčšie možnosti 
pomôcť svojej mestskej 
časti? 
„Povinnosti starostky a záro-
veň mestskej poslankyne sú 
tak rozsiahle, že pohltia vše-
tok môj čas a sily. Neviem si 
predstaviť, že by som k nim 
pridala ďalšie povinnosti 
a zodpovednosť poslanca 
župy. Som prekvapená, koľkí 
si trúfajú sedieť na viacerých 
stoličkách. Ja som, naopak, 
rada, že sa v Karlovej Vsi 
našli slušní ľudia, ktorí sú 
ochotní vziať na svoje plecia 
toto bremeno,“ povedala nám 
starostka Karlovej Vsi Dana 
Čahojová.  
Dušan Antoš, starosta Ru-
soviec má podobný názor. 
„Ako starosta som dosť 
vytažený, nakoľko som čle-
nom mestskej rady, členom 
rady  ZMOS, Regionálneho 
združenia mestských čas-
tí  a som aj členom sekcie 
ZMOS pre zahraničné vzťa-
hy,“ hovorí. „Avšak dlho-
dobo spolupracujem so sta-
rostami Jaroviec a Čunova, 
ktorí su poslancami BSK 
a v prípade potreby nám 
vždy pomohli pri presadzo-
vaní záujmov našej mests-
kej časti na župe.“ (in)
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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

Nový podchod 
do leta
NOVÉ MESTO 
Revitalizácia podchodu, kto-
rá začala v pondelok, bude 
rozdelená na viacero etáp, 
pričom podchod bude po 
celý čas prístupný s čiastko-
vými obmedzeniami. 
Náklady, ktoré vynaloží de-
veloperská firma Immocap 
Group na revitalizáciu pod-
chodu, dosiahnu 2,5 mil. 
eur, hlavné mesto investuje  
1,2 mil. eur. V lete 2018 tak 
po rokoch chátrania budú mať 
Bratislavčania moderný kul-
tivovaný podchod na úrovni 
európskych metropol. 
„Prvým dôležitým krokom je 
revitalizácia podchodu a na-
sledovať budú ďalšie úpravy 
na povrchu,“ povedal primá-
tor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
V pláne je oprava chodníkov, 
vybudovanie bezbariérových 
prístupov k električkovým ná-
stupištiam, oprava prístreškov 
na nástupištiach električiek či 
obnova dopravného značenia.
V rámci projektu sa komplexne 
zrekonštruuje zázemie podcho-
du a vnútorné priestory. Vyme-
nené budú všetky eskalátory, 
dobudované výťahy tak, aby 
bol zabezpečený pohyb imo-
bilných občanov, mamičiek 
s kočíkmi a starších spoluobča-
nov. V rámci revitalizácie budú 
kompletne zrenovované všetky 
vstupy do podchodu a súčasťou 
obnovy bude aj čiastočná reno-
vácia električkových zastávok. 
Zároveň celý podchod dosta-
ne nový šat, ktorého súčasťou 
bude vytvorenie nových ob-
chodných priestorov. 
„Podchod bude chránený ka-
merovým systémom a 24-ho-
dinovou bezpečnostnou služ-
bou,“ povedal Peter Lukeš z 
Immocap Group.  (vš)

Pokračovanie zo str. 1
Pracujeme aj na projekte mo-
dernizácie športového areálu 
pri spomínanej škole. Jedným 
z projektov, ktorý sa realizuje, 
je nová materská škola v bu-
dove PSA Bullova. V súvis-
losti so športom a turistikou 
je mojou prioritou aj bezpečné 
spojenie Dúbravky s Lama-
čom pre cyklistov a chodcov.“ 
DUŠAN PEKÁR, Ružinov: 
„V Ružinove sme zrekon-
štruovali nehnuteľnosť sa-
mosprávneho kraja, a stal sa 
z toho Bezpečný ženský dom 
pre týrané deti a ženy. Pus-
tili sme sa do rekonštrukcie 
dvoch školských bazénov. 
Vďaka finančnej podpore 
župy sme vybudovali naprí-
klad verejné detské ihriská. 
Kompletne sme zrekonštruo-
vali povrch cesty na Krasin-
ského, Babuškova a Kostlivé-
ho ulici, zrevitalizovali park 
v Ružovej doline s pomocou 
eurofondov, opravili jeden 
z havarijných úsekov cyklo-
trasy na Ružinovskej ulici. 
Najväčším projektom v Ru-

žinove vďaka župe, mestskej 
časti a Saleziánom je projekt 
viacgeneračného rodinného 
centra Mamy Margity.“
PETER ŠRAMKO, Lamač: 
„Okrem mnohých drobných 
projektov pre deti a mládež, sa 
vďaka správnej informovanosti 
zapojil pri predkladaní úspeš-
ných projektov nielen náš Mie-
stny úrad mestskej časti Lamač, 
ale aj iné organizácie. Za roky 
môjho pôsobenia ako poslanca 
sú to tisíce eur, ktoré sa podari-
lo čerpať z príslušných výziev. 
Značná bola i podpora kultúr-
nych aktivít. Veľkým a zreali-
zovaným projektom bol voľ-
nočasový areál pri základnej 
škole v hodnote skoro 400 000 
eur z prostriedkov EÚ. Ďalšími 
projektmi podporenými VÚC 
je v súčasnosti realizovaná re-
konštrukcia Malokarpatského 
námestia a tiež presadenie do 
rozpočtu VÚC financovanie 
projektu Cyklomosta ponad 
železnicu, ktorý spojí Lamač 
s Dúbravkou.“ 
Plány starostov, ktorí ešte nie 
sú členmi župného parlamentu:

JOZEF KRÚPA, Záhorská 
Bystrica: „Záhorská Bys-
trica a Lamač riešia rovnaké 
problémy – nedostatok miest 
v škôlke, v škole, potrebujú 
športoviská či miesta pre se-
niorov. To všetko sa dá vyrie-
šiť v rámci jedného projektu. 
Konkrétne ide o priestor bý-
valého energetického učilišťa 
na Holom vrchu v Záhorskej 
Bystrici. Je to majetok župy, 
ktorá ho nechala viac ako 10 
rokov chátrať a teraz ho chce 
predať. Som presvedčený, 
že je to zlé riešenie. Po re-
konštrukcii by totiž v tomto 
priestore mohla vzniknúť 
nová škola, škôlka, dom pre 
seniorov, nové športoviská 
a dokonca krytá plaváreň. Je 
potrebné zastaviť tento predaj 
a aj pomocou financií z euro-
fondov ho opäť sprístupniť 
obyvateľom. Okrem toho 
chcem presadiť vybudovanie 
cyklochodníka medzi  Záhor-
skou Bystricou a Lamačom. 
Je potrebné vybudovať aj 
chodník pre peších zo Zá-
horskej Bystrice smerom na 

Marianku. Ide o prepojenia 
aj  s obcami mimo Bratislavy 
a to je v pôsobnosti župy.“ 
VLADIMÍR BAJAN, Pe-
tržalka: „Konečne by som 
chcel dať zmysel jednému 
z posledných kvalitných po-
zemkov na juhu Petržalky 
napr. na výstavbu nadre-
gionálnej športovej infra-
štruktúry. Aby sa výstavba 
takých potrebných športovísk 
na tomto území nestala len 
predmetom predvolebných 
prekáračiek.“
PAVEL ŠKODLER, Ja-
rovce: „Kandidujem preto, 
lebo vôbec nemám možnosť 
ovplyvniť dopravu. V súčas-
nosti nefunguje spolupráca 
medzi BSK a mestom, primá-
tor aj predseda BSK verbálne 
deklarujú spoluprácu, v praxi 
si však každý ošetruje svoje 
kompetencie bez bližšieho 
skúmania dopadu rozhodnu-
tí. Najpálčivejší problém je 
doprava, cesty v meste má 
v správe magistrát, BSK vybe-
rá daň... Záchytné parkoviská 
– je to otrepaná téma, ale bez 
toho sa nepohneme. Chcem 
sa tiež pokúsiť o vybudovanie 
kempu pre karavany.“
PETER PILINSKÝ, Rača: 
„Často sa na mňa obracali 
učitelia a žiaci stredných škôl 
v Rači, či by sa nemohli opra-
viť aj ich školy. Tie sú však 
v kompetencii BSK. Takže 
práve opravy a zveľadenie 
stredných škôl v Rači bude 
moja priorita ako poslanca 
BSK. Takisto sme v Rači 
vybudovali denný stacionár 
pre seniorov, a ako poslanec 
BSK sa zameriam aj na Do-
mov sociálnych služieb na 
Podbrezovskej ulici, ktorý 
patrí BSK. Konečne budem 
mať ako poslanec BSK prí-
ležitosť angažovať sa v ich 
problémoch aj inak ako len 
pozorovateľ, aj keď sídlia na 
území Rače. (in)
 Foto: TASR
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V reštaurácii IASAI môžete pokojne jasať Kvalita života 
v meste 
LIST ČITATEĽA 

Chcel by som zareagovať 
na čitateľku, ktorú trápi 
neudržiavaná zeleň na elek-
tričkovej trati na Račians-
kej, resp., že sa z koľajiska 
neodstraňuje burina. 
Tam, kde niekto vidí burinu, 
iný vidí množstvo zaujíma-
vých a užitočných rastlín ako 
rebríček, mrlík, vratič, púpava 
či ozdobne kvitnúce rastliny 
a, naopak, je veľmi rád, že 
na tejto ploche rastie aspoň 
niečo živé a zelené. Veď, ak 
pri koľajisku o dĺžke 1 km 
s odhadovanými vyše 6 km2 
štrkovej plochy je nejakých 
20 % zarastených hoc aj tou 
burinou, môžeme byť veľmi 
radi, pretože to v letných me-
siacoch pomáha ochladzovať 
rozhorúčený vzduch a zlepšo-
vať kvalitu vzduchu na tejto 
exhalátmi z áut mimoriadne 
zaťaženej dopravnej tepne. 
Podľa niektorých možno patrí 
do mesta betón a asfalt, a ak 
nejaká zeleň, tak monokul-
túrny trávnik, nazývaný aj 
zelená púšť, v ktorom už nič 
iné nerastie a nie je ani zaují-
mavý pre hmyz, treba ho za-
lievať, inak v letných horúča-
vách dosahuje na rozdiel od 
„zaburinených“ plôch teplo-
ty údajne porovnateľné s betó-
nom! Navyše, na dosiahnutie 
takéhoto trávnika je potrebný 
chemický postrek selektív-
nymi herbicídmi. Ja sa teda 
pýtam, čo je pre kvalitu nášho 
života v meste dôležitejšie a či 
musíme ešte aj v našom bez-
prostrednom okolí používať 
chemické postreky? Ak už 
niekomu predsa len prekáža 
takýto porast, nie je možné ho 
regulovať mechanicky kose-
ním, ako tomu bolo doteraz? 
Veď tu predsa žijú ľudia...
 Ing. Peter Kočvara, 

Bratislava Nové Mesto

Bratislavská župa má za sebou 
štvrté volebné obdobie. Po-
sledné dve z nich nebol žup-
ným poslancom žiadny sta-
rosta Starého Mesta, dokonca 
ani jeden z nich vo voľbách 
nekandidoval. Jednak, že im 
to stranícke dohody neumož-
nili, jednak necítili potrebu 
brániť záujmy Staromešťanov 
v župnom parlamente.
Napriek tomu, že názory 
na zmysel žúp sa rôznia, sú 
súčasťou zastupiteľskej de-
mokracie a je potrebné, aby 
tam zaznel aj hlas Starého 
Mesta. Tušíte, kto uply-
nulé štyri roky zastupoval 
v krajskom parlamente zá-
ujmy Staromešťanov?
Ani vy ste nepočuli o práci 
župných poslancov za Sta-
ré Mesto? Rovnako nebolo 
v župnom zastupiteľstve 
počuť o záujmoch Staro-
mešťanov.
Župnými poslancami sú sta-
rostovia Ružinova, Nového 
Mesta, Dúbravky, Podunaj-
ských Biskupíc, Lamača 
a Čunova. Obyvatelia tých-
to mestských častí vedia, čo 
pre nich urobili. Staromeš-
ťania nezískali od župy nič. 
Okrem vlaňajšej dotácie na 
rekonštrukciu polovice Mo-
skovskej ulice, ktorú sme 
vybojovali s ostatnými sta-
rostami. Keď som tento rok 
žiadal o dotáciu na dokonče-
nie zvyšku cesty, obišiel som 
naprázdno. Vraj nie som 
poslancom a prednosť majú 
priority poslancov župného 
parlamentu. Preto kandidu-
jem 4. novembra na župného 
poslanca. Aby aj v krajskom 
zastupiteľstve bolo počuť 
hlas Starého Mesta. 
           Radoslav Števčík

Kandidujem
na župného

poslanca

Kandiduje na post župana Bratislavského kra-
ja. Ponúka svoje skúsenosti ako bývalý starosta, 
primátor a poslanec kraja. Stavia na serióznosti 
a slušnosti, bez ktorých si nevie predstaviť svoje 
pôsobenie v politike. Kandiduje ako nezávislý 
bez podpory politických strán. Rozprávali sme 
sa s Milanom Ftáčnikom.

Jeden sľubuje dopravu zadarmo, druhý park 
pre rodiny v Petržalke, čím chcete voličov oslo-
viť Vy? 
Nedávam prísľuby, ktoré znejú lákavo, ak viem, 
že sa nedajú splniť. Ja verím v slušnú a serióznu 
politiku pre ľudí. Preto som sa stretol s každým sta-
rostom a primátorom v našom kraji, preto sa stretá-
vam s ľuďmi, aby som vedel, čo čakajú od kraja na 
najbližších 5 rokov. Toto všetko som premietol do 
svojho volebného programu, v ktorom navrhujem 
kroky pre lepšie fungujúcu verejnú dopravu, kva-
litné vzdelávanie na stredných školách, vytváranie 
dobrých podmienok pre našich seniorov aj pre so-
ciálne odkázaných, dostupnú a kvalitnú zdravot-
nú starostlivosť. V programe myslím na človeka, 
pretože politika je pre mňa v prvom rade služba 
ľuďom. 

Máte skúsenosti z funkcie starostu Petržalky, aj 
primátora Bratislavy. Ako ich vo funkcii pred-

sedu kraja chcete využiť pre zlepšenie života 
v Bratislave?
Ja sa nejdem do funkcie predsedu kraja učiť. Pôso-
bil som 8 rokov aj ako poslanec krajského zastu-
piteľstva, takže od začiatku chcem začať s plne-
ním svojho volebného programu. Mojím cieľom 
je pomôcť mestu zlepšiť kvalitu ciest spoločnou 
dohodou s krajom o ich opravách. Podporím bu-
dovanie nových električkových a trolejbusových 
tratí a terminálov integrovanej osobnej prepravy, 
osobitne električkovú trať až na Janíkov Dvor 
v Petržalke. Podporím budovanie cyklistických 

trás na cestu do práce aj na cykloturistiku s napo-
jením na krajské cyklotrasy. Navrhnem program 
výstavby nájomných bytov pre mladých a býva-
nia pre sociálne odkázaných. Predložím program 
aktívneho starnutia na vytvorenie lepších podmie-
nok pre seniorov v kraji. Zvýšim kapacitu zariade-
ní sociálnych služieb a zavediem linku pomoci pre 
seniorov. Budem aktívne spolupracovať s predsta-
viteľmi mesta pri ďalšom zlepšovaní života v Bra-
tislave. 
 
Voliť v krajských voľbách chodí málo ľudí. Pre-
čo by mali prísť a voliť práve Vás?
Možno sa to nezdá, ale vo voľbách rozhodujeme 
aj o sebe a o svojom živote. Mňa ľudia poznajú, 
vedia, že som finančne dal do poriadku zadlženú 
Bratislavu, že som získal eurofondy na rekon-
štrukciu Starého mosta, na nové električky a nové 
trolejbusy, že som reálne zvýšil transparentnosť 
Bratislavy. Kandidujem ako nezávislý kandidát, 
bez podpory politických strán. Na mňa sa môžete 
spoľahnúť, rozumiem problémom kraja a chcem 
využiť svoje skúsenosti na ich riešenie. Pre lepší 
život jeho obyvateľov.

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Kúpeľná 8, 811 02  Bra-
tislava

Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 
05  Bratislava, IČO: 31374093

Chcem využiť svoje skúsenosti a zlepšiť život ľudí v Bratislavskom kraji

RUŽINOV
Začiatkom októbra zača-
la mestská časť Ružinov 
s revitalizačnými prácami 
na Ružinovskom jazere, 
známom aj ako Rohlík. Ide 
o jeho skrášlenie a zároveň 
aj zachovanie jeho divokej 
krásy. Žije v ňom 16 dru-
hov rýb, ale aj raky či ko-
rytnačky. V okolí navyše 
hniezdia kačice a labute.

„Teší ma, že sa nám podarilo 
s vedením Univerzitnej ne-
mocnice Bratislava, ktorá je 
správcom pozemku okolo 
jazera, nájsť spoločnú reč. 
Vďaka našim rokovaniam, 
ktoré sme viedli s podporou 
župy, sme tak mohli začať 
s úpravami jazera. Chceme 
z neho vytvoriť oddychovú 
zónu pre obyvateľov, ale zá-
roveň aj pre rybárov, ktorí 

sa o vodnú plochu jazera 
roky starajú a neodmysliteľ-
ne k nemu patria,“ objasnil 
starosta Ružinova Dušan Pe-
kár.  Ružinov do revitalizácie 
jazera investuje v tomto roku 
približne 30 000 eur zo svoj-
ho rozpočtu. V priebehu naj-
bližších dní samospráva uro-
bí mlatový chodník pri jazere, 
upraví svah pláže na jeho vý-
chodnej strane a zatrávni ju, 
pokosí ruderálny porast na 
svahu, osadí 7 lavičiek a 3 
smetné koše. „Na základe 
požiadavky rybárov dočistí-
me aj vodnú hladinu a zbaví-
me ju odpadu,“ dodal starosta 
Dušan Pekár. Ružinov má 
na tieto práce vyčlenených 
30 000 eur v svojom rozpo-
čte. Pôvodný projekt revitali-
zácie vznikol už v roku 2013 
a dnes spustená revitalizácia 
je zavŕšením niekoľkoroč-
ných snáh mestskej časti, 
pri ktorých župa zohrala úlo-
hu integrátora.  (mš)
 Foto: archív

NOVÉ MESTO
Parčík na Račianskom mýte 
využívajú aj ľudia bez stre-
chy. Ako informovala mest-
ská polícia, to, čo v parčíku 
zostáva po ich návšteve, je 
doslova na zaplakanie.
„Na správanie sa týchto 
ľudí, znečisťovanie okolité-
ho priestoru, ako aj nepovo-
lenú konzumáciu alkoholic-
kých nápojov sa obyvatelia 
blízkeho okolia právom sťa-
žujú,“ hovorí vrchný ko-
misár Ing. Ivan Lechner, 
náčelník bratislavskej mest-
skej polície. „Naše hliad-
ky preto týmto miestam 
venujú zvýšenú pozornosť 
a výsledkom sú desiatky 
a desiat ky zistených a rieše-
ných priestupkov,“ dodáva 
Ivan Lechner.
Len v tomto roku v parčí-
ku na Račianskom mýte 
a v jeho okolí mestskí po-
licajti zistili a riešili vyše 

80 priestupkov súvisiacich 
s nepovolenou konzumáciou 
alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách, 
alebo porušení v oblasti 
čistoty a poriadku. Tieto 
sú s priestupcami následne 
riešené v zmysle zákona. 
V predchádzajúcom týždni 
k týmto priestupkom pribud-
lo ďalších 17. V kontrolách 
tejto lokality budú mestskí 
policajti venovať i naďalej 
zvýšenú pozornosť.  (pp)
 Foto: internet

Revitalizujú jazero „Rohlík“ Problémy v parčíku na 
Račianskom mýte
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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)

Na Hviezdoslavovom námes-
tí pribudla ďalšia reštaurácia. 
V súlade s módnym trendom 
modernej ázijskej kuchyne 
ponúka Food Bar IASAI jedlá 
inšpirované Áziou, presnejšie 
polievky a malé jedlá, pričom 
v tomto prípade sa dôraz kla-
die nielen na chuť, ale aj na 
vzhľad jedál, teda zážitkovú 
gastronómiu.
Reštaurácia Iasai sa nachádza 
v parteri na severnej časti 
promenády smerom k Rybné-
mu námestiu. Interiér je origi-
nálny a súčasne jednoduchý. 
Uprostred je oválny oceľový 
barový pult, uprostred stu-
dená kuchyňa, kde kuchár 
v priamom prenose pripravu-
je maki, sashimi, nigiri či rol-
ky. Sloganom Iasai je „radosť 
z každej strany“, čo je zrejme 
odkaz práve na oválny bar, 
čo môže byť aj dôvod jasať 
(zrejme slovná hračka iasai/
jasaj).
V ponuke sú predjedlá, výva-
ry s vaječnými rezancami ra-

men, polievky, moderné i tra-
dičné sashimi, maki, nigiri, 
ale aj poltucet hlavných jedál.
Z predjedál sme ochutnali 
tuniakový tatarák (12,90 €), 
z polievok miso s waka-
me, tofu a bôbmi edamame  
(5,50 €). Obe boli vynikajú-
ce. Kým polievky s gramážou  
250 g zvládne každý, ramen 
je tzv. veľká polievka s gra-
mážou 750 g a pokojne môže 
byť hlavným jedlom. Shio 
ramen z kuracieho vývaru 
s  vajíčkom marinovaným 
v zázvorovej sójovej omáčke 
a s kúskami bravčového bruš-
ka (14,90 €) bol preto nielen 
chutný, ale aj sýty.
Z hlavných jedál sme si 
vybrali dve - varenú tres-
ku s nippon dashi, shii-
take a cibuľovým papierom  
(19,50 €) a chobotnicu Mo-
jo-Rojo s tapioka chipsami, 
mojo-rojo omáčka a špená-
tom (16,50 €). Obe vyzerali 

atraktívne a chutili vynikaj-
úco.
Food Bar Iasai je cenovo 
o niečo vyššie ako obvyklé 
ázijské reštaurácie v Bra-
tislave. V tomto prípade si 
však zákazník pripláca nielen 
za lokalitu a prostredie, ale 
aj za umelecký zážitok zo 
servírovaných jedál. Ceno-
vý rozdiel medzi moderným 
a tradičným sashimi nie taký 
veľký, keď zvážime, že mo-
derná verzia je dvakrát taká 
veľká. Napríklad moderné 
lososové sashimi 80 g stojí  
11,50 €, kým tradičné sashimi 
losos s polovičnou gramážou  
40 g stojí 6,90 €.
Celkovo hodnotíme Food Bar 
Iasai veľmi vysoko. Tí, ktorí 
obľubujú ázijskú kuchyňu, si 
určite prídu na svoje. A niek-
torí môžu pokojne aj jasať.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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Výmaz otca 
z rodného 
listu
Je možné vymazať otca 
dieťaťa z rodného listu, aj 
keď je skutočným otcom 
dieťaťa, ale už od narode-
nia oň neprejavuje žiaden 
záujem? 
Odpoveď je pomerne jed-
noduchá. Situácie, kedy je 
možné zaprieť otcovstvo 
presne vymedzuje Zákon 
o rodine. Ak je muž sku-
točným biologickým otcom, 
nemôže byť jeho otcovstvo 
voči dieťaťu úspešne zapre-
té. Do úvahy prichádza len 
osvojenie, nazývané aj adop-
cia. Postup a druhy osvoje-
nia upravuje Zákon o rodi-
ne. Najčastejšou a pre dieťa 
zrejme najlepšou formou je 
osvojenie manželmi, alebo 
osvojenie manželom jedné-
ho z rodičov dieťaťa. Výni-
močne môže dieťa osvojiť aj 
osamelá osoba, ak to bude 
v najlepšom záujme dieťaťa. 
Vymazať otca z rodného lis-
tu na základe toho, že o dieťa 
nejaví záujem teda na zákla-
de vyššie uvedeného nie je 
možné. Vymazať otca z rod-
ného listu je možné len v prí-
pade, ak dôjde k zapretiu 
otcovstva, čo v prípade, že 
je skutočne biologickým ot-
com, neprichádza do úvahy. 
Zmenu zápisu otca dieťaťa 
v jeho rodnom liste je možné 
docieliť osvojením. V praxi 
sa vyskytujú aj situácie, kedy 
chce dieťa osvojiť partner 
(nie manžel) rodiča. Podľa 
ustálenej rozhodovacej praxe 
súdov však osvojenie dieťaťa 
priateľom matky (mužom, 
ktorý nie je jej manžel), nie 
je možné. Osvojiť by si ho 
mohol až v tom prípade, keď 
by sa zosobášili. Vtedy by 
išlo o zjednodušenú formu 
osvojenia, kedy sa nevyža-
duje splnenie až tak prísnych 
kritérií, ako pri klasickom 
osvojení.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

Pri návšteve hrobových miest 
mojich príbuzných, ktorí od-
počívajú na cintoríne Slávičie 
údolie som v decembri 2016 
zistil závažné poškodenie 
hrobového miesta/pomní-
ka, zrejme v dôsledku pádu 
a následného porezu stro-
mu v tesnej blízkosti dané-
ho hrobového miesta. Mám 
o tom  fotodokumentáciu. Je 
jednoznačné, že len správca 
predmetného cintorína, resp. 
ním poverená osoba môže  
zabezpečovať zrez/výrub 
stromov v areáli cintorína, 

a preto aj nesie zodpoved-
nosť za súvisiace škody – 
viď aj VZN hlavného mesta 
SR Bratislavy, Prevádzkový 
poriadok pohrebísk ....., § 
3, bod (22). Napriek tomu 
však správca cintorína svoju 
zodpovednosť za spôsobenú 
značnú škodu vytrvalo od-
mieta. 
Zdá sa, že vaša argumentácia 
aj zodpovednosť správcu cin-
torína je nespochybniteľná. 
Bolo potrebné ihneď pri zi-

stení poškodenia dať podnet 
na políciu, aby zistila skut-
kový stav, zabezpečila dôka-
zy a vyšetrila zavinenie. To 
mohlo primárne „motivovať“ 
správcu cintorína k ústreto-
vejšej reakcii, a aj zlepšiť 
vašu dôkaznú situáciu v prí-
padnom súdnom spore, ktorý 
sa z dnešného pohľadu javí 
ako jediné možné riešenie.
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 0905 719 874
tkidaho@stonline.sk

Poškodený pomník treba riešiť s políciou
Zákazník je pán

Trnavské mýto je dnes 
symbolom všetkého, čo sa 
v Bratislave za 30 rokov 
neurobilo. Rozbitý špinavý 
podchod, rušná križovatka, 
nefunkčný priestor okolo 
Istropolisu či polofunkčná 
tržnica. Trnavské mýto je 
komplexný mestský uzol, 
kde sa stretávajú všetky dru-
hy dopravy a je možné, že v  
budúcnosti tu bude aj nová 
železničná stanica.

Toto miesto riešim od nástu-
pu do funkcie - aj preto, že 
som tam vyrástol a pamätám 
si ho v oveľa lepšej kondícii. 
Pred rokom sme podpísali 
zmluvu s investorom, ktorý dá 
podchodu modernú tvár. Po 
maratóne komplikácií, ktoré 
obehli asi každý úrad na úze-
mí Bratislavy, rekonštrukciu 
v najbližších dňoch spustíme.

Tam sa to, samozrejme, ne-
končí. Celá oblasť čaká veľká 
zmena aj v závislosti od roz-
hodnutia o budúcnosti sta-
nice Filiálka. Dovtedy však 
určite nemienim čakať so 
založenými rukami: budúci 
rok začneme s komplexnými 
úpravami povrchu námestia. 
Okrem stanice sa konečne 
pohla aj situácia okolo bu-
dovy Istropolisu. Urobím 
všetko preto, aby bol nový 
Istropolis pre Bratislavčanov 
prínosom a nie premárnenou 
príležitosťou. S investormi 
komunikujeme od prvého 
dňa a budeme v tom pokra-
čovať. Verejné priestory sú 
vizitkou spoločnosti, preto 
makáme na tom, aby sa aj 
v spolupráci so zodpovedný-
mi firmami zlepšovali.
  Ivo Nesrovnal 

Nová 
budúcnosť pre 
Trnavské mýto

KONIEC 
VYPADÁVANIA
A POHYBU 
PROTÉZY!
jedinečná metóda 
fixného upevnenia

komfortnejší každodenný život
opäť sa budete môcť naplno zahryznúť
vráti sa vám úsmev na tvár

+421 2 4569 1979 alebo www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

RUŽINOV
Na náhradnej autobu-
sovej stanici si vybavíte 
električenku na počkanie. 
Netreba sa trápiť ani s fo-
tografiou. 
Počas prvých dní prevádz-
ky náhradnej stanice boli vo 
vonkajších priestoroch stani-
ce informátori a zvýšený po-
čet dispečerov. Aj to prispelo 
k pozitívnemu prijatiu no-
vých priestorov verejnosťou. 
„Navyše, celý priestor stanice 
je modernejší, kompaktnejší 
a prináša väčší komfort. Z ná-
zorov ľudí máme najlepšiu 
spätnú väzbu na Wi-Fi inter-
net, moderné prevádzky, ale 
aj na bezplatné verejné toale-

ty,“ povedala nám hovorkyňa 
Slovak Lines Eva Vozárová 
o náhradnej stanici, kde sa 
počas jediného pracovného 
dňa vystrieda 1531 spojov. 
„Odchod autobusového spoja 
z konkrétneho nástupišťa sa 
dá ľahko nájsť prostredníc-
tvom LCD obrazoviek. Na 
túto funkcionalitu, ktorá šet-
rí čas, si cestujúci zo skúse-
ností stále zvykajú. Prioritou 
v modernej verejnej doprave 
je dôraz na to, aby cestujúci 
využili čakanie na autobus čo 
najefektívnejšie. Už prvé dni 
ukázali, že tento cieľ sa na 
náhradnej autobusovej stani-
ci Nivy darí napĺňať, čo nás, 
prirodzene, teší.“ 

Vo vestibule majú cestujú-
ci k dispozícii celkom šesť 
pokladní. Denne si tak, vrá-
tane sobôt a nedieľ, od 6.30 
do 18.30 hod. môžu zakúpiť 
cestovné lístky na diaľkové 
a medzinárodné linky, a po-
čas pracovných dní v rovna-
kých hodinách vybaviť nákup 
takzvaných električeniek, 
teda predplatných cestovných 
lístkov pre všetky zóny inte-
grovanej dopravy, jednora-
zových lístkov na IDS BK, 
ale aj vybaviť na počkanie 
nové čipové karty na cesto-
vanie, pričom cestujúcich pri 
vybavovaní na kartu odfotia 
a fotku na kartu nanesú elek-
tronicky. (ms)

Karta na cestovanie na počkanie

STARÉ MESTO
Hlavné mesto na svojich 
pozemkoch na predstanič-
nom námestí plánuje ten-
to rok vybudovať výťah 
k električkovému nástu-
pisku, opraviť zastávky 
MHD a vymeniť osvetle-
nie.
„Mimo nezrealizovaného 
projektu firmou Transpro-
jekt do konca roka zre-
alizujeme prebudovanie 
bývalého služobného pod-
chodu na tretí podchod 
pre cestujúcich s moder-
nými výťahmi na každé 
nástupište. Samozrejme, 
s prístupom pre imobilných 
cestujúcich, matky s kočík-
mi či s ťažkou batožinou. 
Následne by sme radi za-
čali s prestavbou bývalej 
reštaurácie na novú čaká-
reň. Uvažujeme aj o novom 
opláštení budovy,“ uviedol 
generálny riaditeľ ŽSR 
Martin Erdössy.
ŽSR navyše vykonali vo veci 

bratislavskej Hlavnej stanice 
ďalší potrebný právny úkon. 
Po odstúpení od zmluvy so 
spoločnosťou Transprojekt 
s.r.o. 18. septembra 2017 
v závere septembra písomne 
vyzvali Transprojekt na pro-
tokolárne odovzdanie po-
zemkov, ktoré sa uskutočnilo 
v plánovanom termíne - 5. 
októbra 2017 pred bratislav-
skou hlavnou železničnou 
stanicou.
 Hoci doporučený list 
s pozvánkou na protoko-
lárne spätné odovzdanie 
pozemkov si spoločnosť 
Transprojekt prevzala, nikto 
zo zástupcov spoločnosti 
na stretnutie neprišiel. Na-
opak, spoločnosť doručila 
ŽSR list, v ktorom navrhuje 
vzniknutú situáciu riešiť na 
spoločnom stretnutí a zá-
roveň uvádza, že odstúpe-
nie od zmluvy považuje za 
neplatné, právne neúčin-
né a ako také ho neuznáva 
s tým, že si voči ŽSR bude 

uplatňovať bližšie nešpeci-
fikovanú škodu. 
„Vo veci bratislavskej 
hlavnej stanice sme vyko-
nali ďalší potrebný právny 
úkon. Napriek fyzickej ne-
účasti zástupcov spoloč-
nosti Transprojekt s.r.o. na 
protokolárnom odovzdaní 
pozemkov, sme tieto pre-
vzali späť do našej správy. 
Spoločnosť Transprojekt 
s.r.o. počas takmer jedená-
sť rokov trvajúceho nájmu 
nevykonávala na pozem-
koch žiadnu činnosť, ani 
sa o ne riadne nestarala. 
Už som vydal pokyn, aby 
sme bezodkladne začali ko-
nať v oblasti starostlivosti 
o poriadok, bezpečnosti 
a celkového vzhľadu uve-
deného priestoru“, uvie-
dol generálny riaditeľ ŽSR 
Martin Erdössy. Aké budú 
najbližšie kroky spoločnos-
ti Transprojekt s.r.o. by sa 
malo vyjasniť na vzájom-
nom stretnutí. (mp, ik)

ŽSR prevzali pozemky do svojej správy 

Sú dva týždne do volieb, ako to vidíte?
Stále pracujem na tom, aby ma poznalo čo najviac 
ľudí, aby vedeli, čo je moja ponuka – lepšia dopra-
va, konkrétne riešenia, ktoré vychádzajú z mojich 
sedemročných komunálnych skúseností v tejto ob-
lasti. Viem, kde nás tlačí päta a viem čo s tým.

V týchto voľbách kandidujú ťažké politické 
váhy, kde vidíte svoj priestor?
Do volieb idú hlavne kariérni politici, ktorí sú 
v politike desiatky rokov, ktorých síce ľudia po-
znajú, majú za sebou politické strany, len si nikto 
nevie spomenúť, čo kedy pre mesto alebo župu 
urobili. Poviem to na rovinu – župa nepotrebuje 
politika, župa potrebuje manažéra, ktorý rozumie 
konkrétnym problémom. Pracujem na tom, aby 
som to vysvetlil ľuďom, aby vedeli, že ak chcú vo-
liť veľmi konkrétny program pre lepšiu dopravu, 
majú koho voliť.

Čo by ste v župe spravili ako prvé?
Za najväčší neriešený problém považujem dopra-
vu, tam by som, samozrejme, aj začal. Denne do 
mesta prúdi obrovské množstvo áut, stoja v záp-
chach, preťažujú mosty, hľadajú parkovanie. Ľu-
ďom z regiónu treba dať lepšiu ponuku, a tak odľa-
hčiť cesty, aby sa Bratislave lepšie dýchalo. Prvé 
veci sú jednoduché – lepšie napojenie spojov, tak-
tová doprava, posilnenie najvyťaženejších liniek 
tak, aby ich prevádzka dávala zmysel, bola po-
hodlná a praktická. Ďalšia vec je prebratie väčšej 
zodpovednosti zo strany župnej firmy Bratislav-
ská integrovaná doprava (BID). Som presvedče-
ný, že záchytné parkoviská majú byť jej agendou, 
pretože sa priamo týkajú ľudí z kraja. Keď bude 

jedna firma manažovať aj záchytné parkoviská aj 
integrovanú dopravu pod jednou strechou, bude to 
fungovať výrazne lepšie.

Ako vyzerá ideálna doprava v kraji?
Predstavte si, že cestujete z ľubovoľnej obce v kra-
ji. Bicyklom alebo autom sa prepravíte k najbližši-
emu terminálu, auto alebo bicykel necháte na zá-
chytnom parkovisku, prípadne si bicykel zoberiete 
so sebou, a vlakom prídete až do centra mesta, kde 
s rovnakým lístkom prestúpite na MHD. Bez čaka-
nia a pohodlne. Funguje to v Znojme či Břeclavi, 
môže to fungovať aj v Modre alebo Pezinku. Ak 
to zavedieme u nás, ľudia z regiónu nebudú nútení 
ťahať autá do mesta a stáť v zápchach.

Ako bude vyzerať záver kampane?
Regionálne voľby majú vždy nízku účasť a víťa-
zi sú často prekvapením. Chcem preto presvedčiť 
čo najviac ľudí, aby sa na to nevykašľali, pretože 
župa sa za 8 rokov veľmi nepohla. A nemusia voliť 
podľa straníckej podpory – v tomto úrade to nie je 
dôležité. Dôležitá je odbornosť, chuť a odhodlanie 
riešiť problémy a tie ja rozhodne mám.

Ďakujeme za rozhovor.

Objednávateľ: Jozef Uhler, Zeleninová 25, 851 10 Bratislava. 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 

821 04 Bratislava, IČO 35712058.

Jozef Uhler: Chcem, aby v župe vyhrali najlepšie riešenia



STARÉ MESTO
„Pre Landererov park ne-
bude nikto rúbať zdravé 
stromy,“ tvrdí starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Štev-
čík.  
Reagoval tak na vlnu nevôle 
a nespokojnosti zo strany 
obyvateľov, ktorú vyvolala 
informácia, že by sa v blíz-
kosti Šafárikovho námestia 
mali vyrúbať niektoré stro-
my. Radoslav Števčík v tejto 
súvislosti priznal, že mest-
ská časť požiadala o výrub 
stromov, podľa jeho slov 
sa však netýka existujúcich 
stromových alejí, ale skôr 
náletových agátov, výmlad-
kov celtisu, ktoré vyrastajú 
z koreňov iných stromov, 
niektorých ihličnanov v zlom 
stave či nevhodne zvolených 
stromov, ktoré tam nemajú čo 
robiť. Dôrazne pritom odmie-
tol, že by mali byť odstránené 
zdravé stromy.

Návrh na odstránenie niek-
torých stromov však zá-
roveň vychádza aj z kon-
cepcie riešenia chodníkov, 
ktoré majú byť podľa neho 
prirodzenou spojnicou. „Po-
kiaľ bude niekto žiadať, aby 
išiel chodník okolo tých cel-
tisov, tak vznikne absurdná 
situácia, že rovný chodník, 
zrazu oblúk a potom rovný 
chodník pokračuje ďalej,“ 
doplnil Števčík, ktorý je 
zástancom toho, že chod-
ník má byť komunikačnou 
líniou a keď sa v nej niečo 
nachádza, treba to posunúť 
inam. Záväzné však pre 
mestskú časť bude vyjadre-
nie úradu v Dúbravke, ktorý 
o výrube rozhoduje. V prí-
pade odsúhlasenia výru-
bu navrhovaných stromov 
však Števčík ubezpečuje, že 
samospráva zrealizuje ná-
hradnú výsadbu za všetky 
odstránené stromy. (tasr)

Nikto nebude rúbať 
zdravé stromy
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Poznáte to, ženská intuícia napovie veľa o dôveryhodnosti človeka. A práve ženy dôverujú Jánovi Mrvovi, nezávislému kandidátovi na župana. Dôvera je 
tou najcennejšou devízou, ktorou voliči disponujú. Lebo najväčšou slabinou našej demokracie je chýbajúca dôvera k voleným zástupcom ľudí.

Ženy dôverujú kandidátovi na župana Jánovi Mrvovi
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STARÉ MESTO
Nezisková organizácia 
Camera Obskura plánuje 
na Šafárikovom námestí 
v Bratislave vybudovať ga-
lériu a múzeum. Hlavným 
motívom je prezentácia fo-
tografií tematicky zamera-
ných na udalosti z augusta 
1968.
Bratislavskí mestskí poslanci 
organizácii už pre tento účel 
schválili nájom pozemkov 
na 25 rokov s opciou na ďal-
ších 15 rokov pri splnení vi-
acerých podmienok. „Múze-
um sa má nachádzať na 
jednom z podzemných podla-
ží. Formou trvalej expozície 
chceme prezentovať dôleži-
té dokumentárne bloky od 
autorov, ktorí zaznamenali 
významné udalosti 20. sto-
ročia očami fotografie,“ píše 
organizácia na svojom webe. 
Prvým pilie rom expozície má 
byť fotografický dokument 
Ladislava Bielika z augusta 
1968, ktorý vznikol práve 

v okolí Šafárikovho námestia. 
Galéria, druhé z podzemných 
podlaží, má zas ponúknuť 
návštevníkom pravidelné vý-
stavy fotografií svetových aj 
slovenských autorov. 
Koncepcia múzea a galé-
rie má vychádzať z princípu 
tmavej komory — camery 
obscury. V liste hlavnému 
mestu nezisková organizácia 
píše, že sa v auguste 2018 
pripravuje medzinárodné 
podujatie pri príležitosti 50. 
výročia vstupu vojsk Varšav-
skej zmluvy na územie Čes-
koslovenska. „Plánované je, 
aby uvedený moment za prí-
tomnosti významných zahra-
ničných politikov bol spojený 
so symbolickým poklepaním 
základného kameňa galérie. 
Predpokladom daného úkonu 
je zabezpečenie správnych 
povolení pre realizáciu stav-
by galérie po stupeň staveb-
ného povolenia,“ uviedla or-
ganizácia.
Jej plány na vybudovanie 

galérie a múzea však nie sú 
nové. Projekt už bol pred-
stavený bratislavským mest-
ským poslancom v roku 2010 
a za účelom jeho realizácie 
bol schválený dlhodobý ná-
jom. Keďže na priľahlých 
pozemkoch na Štúrovej ulici 
prebiehalo budovanie elek-
tričkovej trate do Petržal-
ky, nebolo možné naplniť 
podmienky pre uzatvorenie 
nájomnej zmluvy. Zámer vý-
stavby galérie a múzea však 
trvá doteraz, preto Came-
ra Obskura chcela uzavrieť 
s hlavným mestom nový 
zmluvný vzťah.

Mestské zastupiteľstvo kon-
com septembra schválilo 
organizácii nájom pozem-
kov s viacerými podmien-
kami. Napríklad, že Camera 
Obskura musí predložiť do 
jedného roka od podpisu ná-
jomnej zmluvy štúdiu, ktorú 
nechá schváliť mestskému 
zastupiteľstvu. Najneskôr 
však na septembrové roko-
vanie 2018. Do desiatich ro-
kov od podpisu zmluvy má 
mať organizácia právoplatné 
stavebné povolenie a skolau-
dovanú stavbu na účel galé-
rie.  (tasr)
 Foto: archív

Nový trávnik
STARÉ MESTO
Radoslav Števčík na svojom 
facebookovom profile infor-
moval o tom, že na Hviez-
doslavovom námestí kladie 
mestská časť nové koberce 
trávy a dosieva existujúce 
trávniky.
Jeden z obyvateľov reagoval, 
že je zbytočné ho tam dávať, 
pretože tam chýba závlaha 
a pred rokom trávnik vyschol 
kvôli nedostatku vody. Staros-
ta však reagoval, že závlaha už 
tam je, pretože ju mestská časť 
tento rok opravila. (brn)
 Foto: FB Staré Mesto

Galéria a múzeum na Šafárikovom námestí v podzemí

- vás srdecne pozýva na -

caká na vás

RAČA
Verejnosť môže plaváreň 
na Strednej odbornej škole 
hotelových služieb a obcho-
du, Na pántoch 9 v Brati-
slave navštíviť každý deň.
Zrekonštruovaný bazén od 
septembra funguje pod Cen-
trom voľného času, ktoré je 
súčasťou školy a v spolupráci 
s plaveckým klubom. Vyu-
žívajú ho žiaci školy, ako aj 
iných škôl, športové kluby, 
prístupný je aj pre seniorov 
a od minulého týždňa je k dis-
pozícii aj pre verejnosť. A to 
od pondelka do piatka od 
19.30 do 21.00h a cez víkend 
od 8.00 do 21.00h. Vstup pre 
dospelých je 3 eurá, pre deti do 
10 rokov 1,80 eura, obyvatelia 
Vajnôr a Rače si za vstup za-
platia 1,50 eur, študenti SOŠ 
HSaO majú vstup zdarma. 
„Rekonštrukcia bazénu za-
hŕňala opravu bazénovej haly, 
bazénového telesa, šatní ako 

aj technologickej časti. Prá-
ce trvali päť mesiacov a boli 
ukončené koncom júla 2017. 
Výsledok je viac ako pozitív-
ny a je dôkazom, že keď sa 
chce, všetko sa dá. Žiaci, ale 
aj obyvatelia kraja majú tak 
ďalší bazén,“ povedala, bra-
tislavský župan Pavol Frešo. 
Ak máte doma deviataka 
a zvažujete jeho ďalšie štúdi-
um, škola organizuje 17., 18., 
19. októbra 2017 Deň otvore-
ných dverí, a to pri príležitosti 
organizácie Medzinárodnej 
súťaže „EURÓPA 2017“, 
počas ktorých si bude možné 
pozrieť zručnosti študentov 
zo zahraničia aj zo Slovenska 
v disciplínach: kuchár, čašník, 
barman, flambovanie, pracov-
ník marketingu, slávnostná ta-
buľa. Počas týchto dní môžete 
bližšie nazrieť do priestorov 
školy, zoznámiť sa s pro-
stredím ako aj so študijnými 
a učebnými odbormi. (vb)

Kedy sa dostanete na 
plaváreň na Pántoch?
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Lucia Štasselová, architektka, 
nezávislá poslankyňa z Ružinova

Dôverujem Jánovi Mrvovi, 
lebo pozerám na výsledky jeho 
starostovania vo Vajnoroch 
ako architektka. Ján Mrva bude 
dobrý župan, lebo sa neustále 
snaží zveľaďovať verejné prie-
story a nenecháva ich napospas 
šafáreniu developerov. Lepšie 
a krajšie verejné priestory pred-
sa chceme všetci.

Mária Hudáková, nezávislá poslankyňa zo Senca
Ako pracovníčka v banke viem, čo znamená dôvera a ako 

sa získava. Ján Mrva získal 
moju dôveru dlhodobo dob-
rým hospodárením ako staros-
ta Vajnôr. Preto mu zostávajú 
peniaze nielen na údržbu, ale 
aj na rozvoj. A Bratislavský 
kraj potrebuje vďaka prílevu 
nových ľudí spoľahlivú údrž-
bu, aj zmysluplný rozvoj viac 
ako kedykoľvek predtým. 
Preto podporujem Jána Mrvu.

Mária Kisková, občianka, učiteľka a matka
Petičný hárok som Jánovi Mrvovi podpísala, lebo 
mu dôverujem. Dôvera je dnes 
vzácna, a preto si myslím, že 
je potrebné podporiť všetkých 
dôveryhodných ľudí. Preto 
podporujem aj Jána Mrvu vo 
voľbách za župana v Bratislav-
skom kraji. Čím budeme mať 
v ia cej dôveryhodných ľudí vo 
verejných funkciách, tým sa nám 
bude na Slovensku lepšie žiť.

Oľga Jarošová, 
sociálna pracovníčka
Sociálne veci v našej spoločnos-
ti sú odrazom toho, ako sa ľu-
dia správajú k druhým ľuďom. 
Ľudia pracujúci v službách na 
Slovensku, nielen v sociálnych, 
nemajú radi ľudí. Jánovi Mrvovi 
dôverujem. Poznám ho ako člo-
veka, ktorý má rád ľudí a snaží 
sa im pomáhať čo najskôr, či už 
ide o seniorov alebo stredoško-
lákov.

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

BRATISLAVA
Realizáciou projektov finan-
covaných z Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu  sa začína riešiť 
verejná osobná doprava 
v Bratislavskom kraji. 
Predseda BSK Pavol Frešo 
podpísal s Mestom Svätý Jur, 
obcou Most pri Bratislave 
a združením JURAVA prvé 
zmluvy o poskytnutí nená-
vratného finančného príspe-
vku na dopravný terminál a 
cyklotrasy.
„Vlaková stanica vo Svätom 
Jure je vo veľkej miere vyu-
žívaná na dopravu vlakom do 
centra Bratislavy. Dopravný 
terminál tak bude posledný 
prestupný bod vlakovej, auto-
busovej, osobnej a cyklodo-
pravy pred vstupom do Brati-
slavy. Z eurofondov plánujeme 
aj vybudovanie ďalších troch 
dopravných terminálov v Šen-
kviciach, Bernolákove, Plavec-
kom Štvrtku a nové veľké par-
kovisko v Malackách. Týmto 

spôsobom sa vytvorí v okolí 
Bratislavy potrebná infra-
štruktúra pre dopravu vlakom 
do mesta, zníži sa počet áut na 
cestách a podporí sa integrova-
ná doprava. V najbližšej dobe 
sa v kraji a Bratislave plánuje 
z eurofondov realizácia ďal-
ších 18 cyklotrás,“ predstavil 
hlavné projekty predseda Bra-
tislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.
Na každej železničnej vetve 
smerujúcej do Bratislavy 
budú vybudované dopravné 

prestupné terminály spájaj-
úce vlak, autobus, auto a bi-
cykel, doplnené o cyklotrasy 
smerujúce k týmto bodom. 
Na Záhorí sú to prestupné 
terminály v Malackách a Pla-
veckom Štvrtku, v Malokar-
patsku Svätý Jur, Pezinok, 
Šenkvice, v Podunajsku Ber-
nolákovo a Senec.
Vo Svätom Jure sa vybudu-
je nový prestupný dopravný 
terminál, parkovisko pre 68 
áut a prístrešok pre bicykle. 
Mesto má schválený projekt 

vo výške 691 732 eur. Rea-
lizácia bude zahájená na jar 
budúceho roka. Terminálom 
prechádza cyklotrasa JURA-
VA, financovaná z Operač-
ného programu Bratislavský 
kraj (OPBK), ktorá spája 
okolité obce. Pre vysoký do-
pyt po doprave vlakom sa 
pre obsluhu obcí Slovenský 
a Chorvátsky Grob plánuje  
využiť aj shuttle bus, ktorý 
bude zvážať ľudí priamo na 
terminál. (lf)

Foto:  BSK

Patovú situáciu 
navrhujú 
riešiť
DEVÍN
Regionálne združenie mest-
ských častí hlavného mesta 
SR na svojom zasadnutí ro-
kovalo o aktuálnych témach 
mestských častí, témou bola 
aj nútená správa mestskej 
časti Devín. 
Starostovia sa zhodli na tom, 
že prístup mesta k tejto pro-
blematike nie je dobrý. Čas 
konjunktúry a priaznivých 
finančných ukazovateľov 
mesta je obdobím, kedy je 
potrebné patovú situáciu De-
vína riešiť. Ústretové postoje 
veriteľov dávajú predpoklad 
na konštruktívny dialóg sme-
rujúci k vyriešeniu roky trva-
júcej nepriaznivej situácie 
tejto mestskej časti. Starosto-
via Bratislavy preto apelujú 
na vedenie mesta, aby neod-
kladne iniciovalo rokovania 
vedúce k opatreniam, ktoré 
zmenia neúnosnú situáciu 
jednej z mestských častí Bra-
tislavy. Tá dlhodobo trauma-
tizuje nielen obyvateľov De-
vína, ale aj jeho návštevníkov 
a prehlbuje problémy s kvali-
tou života v jednej z turisticky 
najnavštevovanejších lokalít 
Bratislavy. Vedenie mestskej 
časti Devín ako aj regionál-
ne združenie sú pripravené 
poskytnúť mestu pri riešení 
súčinnosť a podporu. (ab)

VRAKUŇA
V októbri pri vrakunskom 
paneláku Pentagon pribud-
ne nové  kontaktné cent-
rum, ktoré okrem sociálne-
ho poradenstva a programu 
výmeny  striekačiek otvára 
dvere aj širšej komunite. 
Pentagon dlhodobo trápi ot-
vorená drogová scéna, ale aj 
problémy s bezpečnosťou, 
odpadkami či sociálne prí-
pady. Občianske združenie 
Odyseus v lokalite pracuje 
s ľuďmi, ktorí injekčne uží-
vajú drogy už od roku 2001. 
Zabezpečuje tam výme-
nu a distribúciu sterilných  
striekačiek a zdravotníckeho 
materiálu, nechýba ani pora-
denstvo v sociálnych a zdra-
votných otázkach. Ročne iba 
z tejto lokality zlikvidujú až 
39 000 použitých striekačiek, 
tie na výmenu prinesú sa-
motní užívatelia a užívateľ-
ky drog. Vďaka tomu majú 
kontakt s odbornou pomocou 
a nešíria sa choroby ako HIV 
či hepatitída typu C. V rám-
ci poradenstva sa združenie 
snaží pomôcť týmto ľuďom 
spraviť krok vpred. Napriek 
preukázateľným výsledkom 
a tomu, že v zahraničí ide 
o štandardné riešenia ťažkostí 
s drogami, na Slovensku také-
to služby skôr bojujú o preži-
tie. Aj preto mohlo združenie 

v lokalite doteraz poskyto-
vať služby len 1x do týždňa, 
a to iba formou terénnej so-
ciálnej práce, čiže na ulici. 
Služby nemohli rozširovať, 
kým nezískali grant. „Vedeli 
sme, že práve na Pentagone 
by bolo optimálne pracovať 
intenzívnejšie a s čo najšir-
šou komunitou. Sme radi, že 
od októbra to vďaka centru 
a špeciálnemu tímu môžeme 
naplniť, “ uviedla riaditeľka 
združenia Iveta Chovancová.
Už v septembri združenie 
otvorilo skúšobnú prevád-
zku s názvom Centrum K2 
– kontakt s komunitou. Ideou 
centra je posúvať prácu viac 
ku komunite. „Chceme, aby 
sa ľudia podieľali na riešení 
problémov, ktoré ich trápia. 
Zároveň v tejto lokalite žije 

odhadom až 200 ľudí, ktorí 
užívajú drogy a potrebujú 
odbornú pomoc,“ vysvetlila 
motiváciu pre otvorenie cen-
tra riaditeľka združenia Ive-
ta Chovancová. Len za prvý 
mesiac ich navštívilo 176 
klientov a klientiek a bezpeč-
ne od nich prijali na likvidá-
ciu viac ako 8500 použitých  
striekačiek. 
Združenie však okrem výme-
ny a distribúcie striekačiek 
či profesionálneho poraden-
stva pre ľudí užívajúcich 
drogy chce v spolupráci 
s komunitou rozvíjať aj ďal-
šie aktivity ako sú spoločné 
upratovacie brigády, zapá-
janie samotných užívateľov 
drog a mestskej časti, ale aj 
susedské stretnutia. Dlhodo-
bou víziou je tiež organizácia 
komunitných hliadok, ktoré 
by dokázali efektívnejšie do-
hliadať na poriadok či rušenie 
nočného pokoja. Združenie 
už v minulosti zorganizovalo 
workshopy pre rodičov o po-
hodených striekačkách, osve-
tovú kampaň o hepatitídach, 
upratovacie akcie aj verejnú 
diskusiu. Na základe týchto 
skúseností je tím OZ Odyse-
us presvedčený, že v Penta-
gone sú ľudia, ktorí sa neboja 
zapojiť a prispieť k zmene. 
 (mž)
 Foto: Matúš Husár

Po policajnej stanici aj centrum na 
pomoc užívateľom drog

Dúbravka pre 
seniorov
DÚBRAVKA
V rámci októbra - Mesia-
ca úcty k starším chodili 
do materských škôl čítať 
rozprávky seniori z dúb-
ravských denných centier, 
boli na opekačke a za sebou 
majú prednášky aj galave-
čer spojený aj s oceňovaním 
najaktívnejších seniorov.
V rámci Mesiaca úcty k star-
ším ich v Dúbravke čaká ešte 
24. októbra o 15.00 hod. Kvíz 
seniorov - Spoločensko-vz-
delávacie podujatie nielen 
pre seniorov v Dome kultú-
ry Dúbravka a 26. októbra 
o 14:00 Movember – odbor-
ná prednáška pre seniorov na 
tému rakoviny prostaty takis-
to v dome kultúry, vstup je 
voľný. (brn)

Terminály pomôžu verejnej osobnej doprave

Čas na hroby
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
V súvislosti s blížiacim sa 
Sviatkom všetkých svä-
tých a Pamiatky zosnulých 
predlžuje Mestské pohreb-
níctvo Marianum na dva 
týždne otváracie hodiny.
A to na všetkých bratislav-
ských cintorínoch až do 20.00 
hod. Od stredy 25. októbra až 
do stredy 8. novembra 2017 
tak budú aj všetky cintoríny 
v Podunajských Biskupiciach 
otvorené denne od 7.00 do 
20.00 hod. (brn)
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Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

„Vlaková stanica vo Svätom Jure je vo veľkej miere využívaná na dopravu vla-
kom do centra Bratislavy. Dopravný terminál tak bude posledný prestupný bod 
vlakovej, autobusovej, osobnej a cyklodopravy pred vstupom do Bratislavy.  
Z eurofondov plánujeme aj vybudovanie ďalších troch dopravných terminálov 
v Šenkviciach, Bernolákove, Plaveckom Štvrtku a nové veľké parkovisko v Ma-
lackách. Týmto spôsobom sa vytvorí v okolí Bratislavy potrebná infraštruktúra 
pre dopravu vlakom do mesta, zníži sa počet aut na cestách a podporí sa 
integrovaná doprava. V najbližšej dobre sa v kraji a Bratislave plánuje z eu-
rofondov realizácia ďalších 18 cyklotrás,“ predstavil hlavné projekty predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Realizáciou týchto projektov sa komplexne rieši verejná osobná doprava v Bra-
tislavskom kraji. Na každej železničnej vetve smerujúcej do Bratislavy budú vy-
budované dopravné prestupné terminály spájajúce vlak, autobus, auto a bicykel, 
doplnené o cyklotrasy smerujúce k týmto bodom. Na Záhorí sú to prestupné 
terminály v Malackách a Plaveckom Štvrtku, v Malokarpatsku Svätý Jur, Pezinok, 
Šenkvice, v Podunajsku Bernolákovo a Senec.

Vo Svätom Jure sa vybuduje nový prestupný dopravný terminál, parkovisko pre 
68 áut a prístrešok pre bicykle. Mesto má schválený projekt vo výške 691 732 
EUR. Realizácia bude zahájená na jar budúceho roka. Terminálom prechádza 
cyklotrasa JURAVA, financovaná z Operačného programu Bratislavský kraj 
(OPBK), ktorá spája okolité obce. Pre vysoký dopyt po doprave vlakom sa pre 
obsluhu obcí Slovenský a Chorvátsky Grob plánuje  využiť aj shuttle bus, ktorý 
bude zvážať ľudí priamo na terminál.

Združenie obcí JURAVA rozširuje cyklotrasy v malokarpatskej a podunajskej  

oblasti. Projekt v sume 570 000 EUR rieši cyklotrasu v obci Chorvátsky Grob. 
Vybuduje sa nová cyklistická komunikácia v dĺžke  2,3 km, osadia sa cyklostoja-
ny, prístrešky, dopravné a informačné tabule. 

Obec Most pri Bratislave novou cyklotrasou v dĺžke 1,8 km spojí centrum obce  
s časťou Studené. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 459 356,75 EUR. 
Okrem komunikácie sa v trase osadí dopravné značenie, lavičky, stojany na 
bicykle, smetný kôš. Zaujímavým prvkom bude doplnková cyklistická infra-
štruktúra - chránené parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, 
systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia a pod.)

V súčasnosti Most pri Bratislave a Studené spája len hlavná cesta, ktorá patrí  
k najfrekventovanejším prístupovým cestám tranzitnej dopravy do Bratislavy so 
sústavnými dopravnými zápchami, čo vylučuje cyklistickú dopravu miestnych 
obyvateľov. Po vybudovaní novej cyklocesty obyvatelia získajú prístup k miest-
nym zamestnávateľom, škole, obecným verejným a komerčným službám a voľ-
nočasovým aktivitám.

Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA už BSK predbežne skontroloval súťaž-
né podklady na verejné obstarávanie, následne môžu byť vyhlásené súťaže na 
zhotoviteľov. Aj pri týchto projektoch bude pomoc, kontrola pri financovaní  
a monitorovanie zabezpečovať sprostredkovateľský orgán zriadený na BSK.  
V minulosti BSK spolu s mestami a obcami z OPBK vybudovali tri dopravné 
terminály v Malackách, Pezinku a Senci, 7 cyklotrás, ktoré spĺňajú svoj účel. Pri-
jímatelia získali nenávratný finančný prostriedok z IROP vo výške 95% (z toho 
50% zo strany Európskej únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška spoluúčasti 
prijímateľa je 5%.

V KRAJI SA ZAČÍNAJÚ BUDOVAŤ NOVÉ 
DOPRAVNÉ TERMINÁLY A CYKLOTRASY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR začiatkom roka vyhlásilo  
z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvyx na oblasť dopravy.  
V Bratislavskom kraji bolo úspešných viacero žiadateľov. Predseda BSK Pavol Frešo 
podpísal s Mestom Svätý Jur, obcou Most pri Bratislave a združením JURAVA prvé 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dopravný terminál a cy-
klotrasy financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

„

Dostihy 
s gulášom 
zdarma
BRATISLAVA
Nedeľa 29. októbra v Sta-
rom háji je venovaná epi-
lógu dostihovej sezóny 
2017. 
Na programe je spolu 
deväť rovinových a pre-
kážkových  dos t i hov . 
O príjemnú atmosféru sa 
postará Duo SERVUS, pre 
návštevníkov je priprave-
ný zadarmo rozlúčkový 
guláš i obľúbené vozenie 
detí na koníkoch. Na záver 
nedele si svoju kondíciu 
zmerajú priami účastníci 
dostihov (jazdci, tréne-
ri, vodiči či ošetrovatelia 
koní) v behu „Starohájska 
t is ícka“ so spoločným 
štartom mužov a žien na 
1000 metrov. Neváhajte 
a príďte včas! Prvé dostihy 
aj vzhľadom na posun času 
z letného na zimný začína-
jú už o 12.00 hod. (zr)
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Najzamestnávateľ 

čoskoro v Avione!

Kontaktuj nás:
tel. č.  0915 633 231
e-mail: personalne@kaufland.sk alebo sk8820hl@kaufland.sk

Čoskoro otvoríme nový obchodný dom Avion!
Hľadáme práve Teba!

Garantujeme nástupnú mzdu od 865 €

Čo ponúkame :
• možnosť skráteného úväzku (vhodné aj pre mamičky s deťmi) 
• motivujúce ohodnotenie
• príplatky za prácu v chlade a v noci
• širokú škálu benefitov
• vernostnú dovolenku nad rámec zákona
• garantujeme zaplatenie každej odpracovanej minúty
• dôraz na tímovú spoluprácu a osobný rozvoj

Našou absolútnou prioritou je spokojnosť našich zákazníkov  
a zamestnancov, ku ktorej môžeš prispieť aj Ty!
Pridaj sa k nám!

Staň sa súčasťou dynamického tímu!
 Ahoj psoriatici !  Máte „mudru hubu “? ´
Problémy so psoriázou a atopickým ekzémom, ale i vredmi predkolenia 
a preležaninami, možu byť minulosťou. Pomôže múdra huba - Pythium 
oligandrum. A ako funguje? 
„Múdra huba - Pythium oligandrum je mikroskopický upír. Vytvára vlákna, 
ktoré vyciciavajú mykózy. Zároveň produkuje enzýmy, ktoré upokojujú 
pokožku, narušujú symbiózu s inými škodlivými organizmami ako napríklad 
premnoženými alebo patogénnymi baktériami, rozbúravajú bio lm                                                                                                                                        
(v nehojacich sa ranách), zmenšujú zápaly“ upresňuje mikrobiológ 
Pardubickej nemocnice Karel Mencl. 
Ahoj psoriatici, tak stále čítam o všetkých tých problémoch, ktoré máte.                   
So psoríázou som sa stretla pred 3 rokmi, keď začala na kolenách, lakťoch 
a trochu vo vlasoch. Z kožného som sa natierala mastičkami, ktoré to trochu 
tlmili a tak som to moc neriešila, hlavne tiež preto, že som nevedela, čo to 

všetko obnáša (nikto v rodine to nemal). Po roku som sa ale vysypala od 
hlavy až k pätám (bolo to po chorobe). A tak som začala zhánať kde čo. 
Znovu liečba na kožnom a slniečko. V apríli som letela k moru do Tuniska, 
nádhera, pohoda a psoriáza sa trochu zlepšila. Doma sa ale psoriáza zase 
vrátila s väčšou razanciou. To som sa prvýkrát stretla v lekárni s Biodeltou 
(kúpeľmi) a Biogamou (masťou). Masť mi pomohla odšupinatiť všetky veľké 
plochy. Potom som začala nasadzovať kúpele Biodelta, ktoré sa mi zdali 
účinnejšie. Urobila som 3 kúry, vždy po mesačnej pauze a som po rokoch 
zase čistá. Jednoducho je to krása, psoriáza je fuč. 

Prípravky s Múdrou hubou - Pythium oligandrum, žiadajte vo svojej lekárni. 
Ak máte otázky, radi Vám odpovieme na našej infolinke 0917 761 893
e–mail: pythium@pythium.cz                                      Pozri aj www.pythium.eu 

vojejjj lllekkárni. 
1 893

i 
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CESTOVNÁ AGENTÚRA JEDNODENNE-VYLETY.SK 
MÁ V PONUKE AJ TIETO VÝLETY:

ZÁMOK VIZOVICE A DEJINY OBUVNÍCTVA V ZLÍNE  – CZ DOPRAVA =18€
2 KAŠTIELE V GALANTE A KLOBÁSOVÝ FESTIVAL V N. ZÁMKOCH  – SK DOPRAVA = 15€
ZÁMOK BOJNICE SO SVIEČKAMI A SKLÁREŇ VALASKÁ BELÁ - SK DOPRAVA = 22€
PÁLFFYOVCI V MALACKÁCH A VIANOČNÉ TRHY V ZNOJME – SK, CZ DOPRAVA =18€

21.10.
28.10.
4.11.
16.12.

NÁSTUP DO AUTOBUSU NA HLAVNEJ ŽEL. STANICI A NA PATRÓNKE V BRATISLAVE

WWW.JEDNODENNE-VYLETY.SK     0918 987 224
!! VYPÝTAJTE SI PLÁN VÝLETOV DO KONCA ROKA 2017 - POŠLEM VÁM HO POŠTOU !!

DREVENÉ ROLETY
4 ESLINGEROVÉ 4 VÝMENA POPRUHU 4 NÁTER

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH 
DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk 0903 349 274

STARÉ MESTO
Bratislavu navštívi ročne 
viac ako milión turistov 
a ich počet z roka na rok 
stúpa. V sezóne zastaví na 
Rázusovom nábreží pri 
Moste SNP, kde je priestor 
pre výstup a nástup turis-
tov, minimálne 30 auto-
busov denne. Toto miesto 
už zďaleka na tento servis 
nestačí a aj to je jeden 
z dôvodov nespokojnosti 
podnikateľov cestovného 
ruchu s aktivitami mestskej 
polície.
Práve túto tému rozobera-
la minulý týždeň Komisia 
pre cestový ruch a medzi-
národnú spoluprácu bra-
t i s lavského mes tského 
zastupiteľstva. V čom je 
vlastne problém nám vy-

svetlila jej predsedníčka 
poslankyňa Soňa Svore-
ňová. „Na mieste, ktoré 
je určené na zastavenie 
turistických autobusov na 
Rázusovom nábreží bežne 
stoja taxikári, ktorí tam ne-
majú čo robiť, alebo sa náj-
de zahraničný vodič, ktorý 
si myslí, že keď tam zosta-
ne dve hodiny parkovať, 
je to v poriadku,“ hovorí 
Soňa Svoreňová. „Keď 
ďalšie autobusy nemajú 
kde zastať, sprievodcovia 
volajú mestskú políciu. Tí 
však nie sú často schopní 
dostaviť sa včas.“ 
Druhý problém, ktorý s ne-
dostatkom hliadok súvisí, 
sú bezdomovci, pri ktorých 
má mestská polícia obmed-
zené kompetencie a tiež 

zlodeji. „Avšak už len 
prítomnosť hliadok na ex-
ponovaných miestach ako 
je Námestie SNP, Hlavné 
námestie alebo priestor 
okolo Čumila, ktorý je há-
dam v celej Bratislave ´na-
jobľúbenejším´ miestom na 
kradnutie, by stačila, aby to 
zlodejov zneistilo a bezdo-
movcov odradilo napríklad 
konzumovať na uliciach al-
kohol.“ Podľa jej slov bol 
náčelník mestskej polície 
pri riešení problému veľmi 
ústretový, s podnikateľmi 
sa okamžite stretol, mest-
ských policajtov je však 
málo, na ďalšie hliadky nie 
sú peniaze a tiež sa ťažko 
získavajú noví príslušníci, 
pretože nie je záujem o vý-
kon tohto povolania.

Komisia preto prijala 
uznesenie, v ktorom žia-
da zapracovať do rozpočtu 
ďalšie finančné prostried-
ky pre mestskú políciu. 
Tie by sa využili na to, aby 
sa posilnila mestská polí-
cia v centre o dve hliadky.
„Zhodli sme sa aj, že by 
bolo vhodné vytvoriť pra-
covnú skupinu, ktorá by 
pomohla dopravným rie-
šeniam. Do najužšieho 
centra sa jednoducho už 
všetky autobusy nezmes-
tia a bude nutné vytvoriť 
systém regulácie. Jeden 
z návrhov je, že sa do 
centra dostanú len autobu-
sy, ktoré využívajú služ-
by miestneho sprievodcu 
alebo miestnej cestovnej 
kancelárie, tie, ktoré nie, 

budú musieť zostať na 
záchytnom parkovisku 
a využiť napríklad shuttle 
bus,“ hovorí Soňa Svore-
ňová. Toto riešenie bolo 
nutné už pred troma rok-
mi, budúci rok však ešte 
reálne nie je. „Pokiaľ ide 
o bezdomovcov, samotní 
policajti sa vyjadrili, že 
by uvítali existenciu mest-
skej záchytky. Vieme, že 
už je postavená, ale nie 
je v prevádzke, pretože 
v čase jej dokončenia na 
ňu neboli financie. Mys-
lím si však, že k tejto téme 
sa treba vrátiť, pretože 
by ju neuvítali len turis-
ti, ktorí nosia do mestskej 
pokladnice z roka na rok 
viac peňazí, ale aj obyva-
telia Bratislavy.“  (in) 

Privítali by policajnú hliadku na najobľúbenejšom mieste zlodejov 

DÚBRAVKA
V Dúbravke žije takmer 
tretina ľudí vo veku 60+. 
Preto v mestskej časti ve-
nujú seniorom a sociálnym 
službám veľkú pozornosť, 
a to nielen počas októbra – 
Mesiaca úcty k starším.
Do redakcie nám nedávno 
zavolala dúbravská seniorka, 
ktorá načrtla, čím vlastne se-
niori žijú, aj čo ich trápi. Naj-
viac ju trápila MHD, ktorá 
zabúda na seniorov a nedos-
tatok lavičiek pred Domom 
kultúry.  
„Do mestskej časti chodí 
viacero spojov MHD, mest-
skú časť spájajú len dva 
autobusy MHD smerom do 
centra a obe končia v Petr-
žalke. Tieto podnety mest-

ská časť riešila v minulosti 
už niekoľkokrát. Rovnako 
požiadavku obyvateľov, 
zväčša seniorov, na priame 
spojenie na Kramáre,“ in-
formovala nás hovorkyňa 
Dúbravky Lucia Marcinato-
vá. „Mestská časť aktuálne 
poslala žiadosť na hlavné 
mesto a dopravný podnik na 
riešenie linky 23 a tiež linky 
27, ktorú využívajú seniori.“ 
Ide o to, že linka 23 býva 
preťažená a na niektorých 
zas távkach  nepos tačujú 
prístrešky, linka 27 zas často 
vynecháva, a ak ide autobus 
raz za pol hodiny, je to pro-
blém.
Pokiaľ ide o nedostatok la-
vičiek pred Domom kultúry, 
kde sú dnes štyri a desiatka 

drevených sedadiel bez ope-
radla, ktoré seniorom príliš 
nevyhovujú, Lucia Marci-
natová uviedla: „Dopĺňanie 
lavičiek máme v pláne zase 
na budúci rok. Vybavenie 
a dopĺňanie mobiliáru pred 
DK Dúbravka bude riešené 
z koncepčného pohľadu pri 
kompletnej rekonštrukcii 
DK.“ Pri výbere lavičiek sa 
však mestská časť snaží zo-
hľadňovať požiadavky obča-
nov, preto možno v Dúbravke 
vidieť viacero typov lavičiek. 
Požiadavky na nové lavičky 
môžu obyvatelia adresovať 
na Ing. Mária Smiešková 
- 02/60101154, smieskova@
dubravka.sk – referát život-
ného prostredia miestneho 
úradu. (in)

Čo trápi seniorov v Dúbravke?
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FIREMNÉ PÁRTY, RODINNÉ 
OSLAVY, MENINY ČI PROMÓCIE?

OBJEDNAJTE SI ZO ŠIROKEJ 
PONUKY CHLEBÍČKOV 

NA ZAVOLANIE.
Dovezieme až k vám.

Gastroline Print 206x85.indd   1 11/10/2017   16:21

Je jednou z najlepších slo-
venských speváčok súčas-
nosti. Narodila sa vo Svid-
níku a už sedem rokov žije 
v dedinke pri hlavnom 
meste. Je mladá, talento-
vaná, skromná a pri našom 
rozhovore bola neskutočne 
milá. Hoci je na vrchole ka-
riéry, rovnako ako iné ženy, 
aj ona sa túži raz stať ma-
minou a svojmu bábätku sa 
venovať naplno. Nedávno 
vydala svoj piaty album 
Mať srdce. Kristína v roku 
2010 reprezentovala Slo-
vensko na Eurovízii s pies-
ňou Horehronie. 
Aký je váš vzťah k Brati-
slave?
Bratislavu si spájam s mojou 
hudobnou cestou. Rovna-
ko to mám aj pri Košiciach. 
V Košiciach som študovala 
konzervatórium, kde som 
sa spoznala s Martinom Ka-
vuličom a s mojím manželom 
Mariánom Kavuličom. Brati-
slava bola pre mňa postupom. 
V Košiciach sme veľa tvorili 
a v Bratislave sa už išlo na 
vec. Bratislava bola a bude 
pre mňa miestom, kde som 
už rozvíjala spevácku karié-
ru. A tiež pre mňa znamenala 
osamostatnenie. Začala som 
naozaj samostatne fungovať. 
Pracovali ste aj niekde 
predtým, či hneď ste vhupli 
do speváckeho sveta?
Vo Svidníku som učila na 
Základnej umeleckej škole. 
V Košiciach som zase praco-
vala v obchode. Hoci som už 
robila hudbu, chcela som byť 

sebestačná a zarábala som si 
na seba. Keď som prišla do 
Bratislavy, hudba ma už ži-
vila. 
Ako zobrali rodičia fakt, že 
ste odišli až do Bratislavy?
Myslím si, že dobre. 
Aj vaši rodičia boli denne 
na telefóne, či máte čo jesť 
a báli sa o vás?
Moja mama mala takú ten-
denciu v prvom ročníku 
v Košiciach. No pochopila, 
že to nemusí robiť. Máme 
medzi sebou skutočne výbor-
ný vzťah. Keď mi spočiatku 
volala často, poprosila som 
ju, aby mi dôverovala, že nič 
zlé nerobím a nech mi zavo-
lá dvakrát do týždňa. To isté 
platilo, aj keď som odišla do 
Bratislavy. V tomto mám na-
ozaj super rodičov. 

Je veľký rozdiel medzi Ko-
šicami a Bratislavou?
Košice sú pre mňa pokojnej-
šie. V Bratislave žijem aj pre-
to, že je to taký stred, keďže 
koncerty mám aj v Česku.
Je Bratislava anonymnej-
šia?
Nikde na Slovensku sa necí-
tim anonymne. 
Obťažuje vás, že nemáte 
súkromie a ľudia vás spo-
znávajú?
Som rada, keď môžem byť 
pre svojich fanúšikov inšpirá-
ciou. Skutočne mi neprekáža, 
keď ma ľudia na ulici oslovia 
a chcú si urobiť fotografiu. 
Vadí mi, keď trošku podgu-
rážení fanúšikovia prídu za 
mnou po koncerte a chcú len 
fotku kvôli FB. Ide z toho 
iná energia. No prijímam aj 

takýchto ľudí. Nechcem sa 
zlostiť. Keď som veľmi una-
vená po koncertoch, vyhra-
dím si menší čas na fanúši-
kov, aby som mohla fungovať 
na druhý deň na ďalšej akcii. 
Verím, že to ľudia chápu. 
Ako najradšej a najčastej-
šie relaxujete?
V prírode. Najradšej chodí-
me s manželom do Modry. 
V okolí sú krásne lesy a prí-
roda.
A prečo potom nebola pe-
snička o lesoch pri Modre, 
ale o Horehroní?
Kamil napísal takúto pesnič-
ku a vtedy som Modru ešte 
veľmi nepoznala. (smiech) 
Okolie Modry je také malé 
Taliansko. Tiež zvykneme 
chodiť do Marianky. Na tých-
to miestach si zvyknem čer-

pať energiu a brať si ju späť. 
Lesy a príroda ma dokážu 
očistiť. 
Kto je pre vás najväčšou 
oporou?
Určite môj manžel a rodina.
Chodia za vami blízki z ro-
diny často?
Skôr my za nimi. Sestra je 
mamička na materskej, tak je 
to komplikovanejšie. A rodi-
čia nás navštevujú, keď im to 
časovo vyjde. Verím, že keď 
budeme mať bábätko, budú 
mať väčšiu motiváciu. 
Plánujete byť s bábätkom 
doma celé tri roky?
Áno. Veľmi by som chcela. 
No je ťažké o tom teraz hovo-
riť, keď som to ešte nezažila. 
Stretávate sa v hlavnom 
meste viac s rodákmi či 
s Bratislavčanmi?
Zo školy tu mám veľa kama-
rátov a, samozrejme, mám 
veľa kamarátov aj z Bratisla-
vy.
Energiu dobíjate v prírode. 
No keď ste už v meste, kam 
najradšej chodíte?
Aktívne v Bratislave žijem 
sedem rokov. Pred pár týž-
dňami sme v centre mesta 
točili klip a uvedomila som 
si, že centrum mesta vôbec 
nepoznám. Nikdy som ne-
chodila len tak na prechádz-
ku, vždy som len účelovo za 
niečím išla. Počas natáčania 
klipu som si všímala zákutia 
a uličky starej Bratislavy. 
A uvedomila som si, že hlav-
né mesto je nádherné a foto-
genické. Vyzerá nádherne aj 
na kamere. Krátko na to som 

Kristína: Staré Mesto mi skutočne prirástlo k srdcu

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

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

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

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

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

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

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

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

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta

www.peknekabaty.skwww.peknekabaty.sk
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Kandidát na predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja 

PhDr.

Ľubomír 
Huďo

Za prácu, dane 
a dodržiavanie zákonov: 
špičkové zdravotníctvo, 
vzdelanie a bezpečnosť.

Program TRI za TRI

www.lubohudo.sk

zobrala kamošku do mesta 
len tak si posedieť a potom 
sme sa prechádzali. Povedala 
som si, že „ach, ako dobre tu 
je...“ Skutočne mi Staré Mes-
to prirástlo k srdcu. A pýtam 
sa, čo som tu ja robila sedem 
rokov...
Ste jednou z najlepších slo-
venských speváčok. Mnohí 
úspešní umelci sa časom 
sťahujú do Prahy. A čo vy? 
Išli by ste, či zostanete ver-
ná Slovensku?
Som verná Slovenka. Sloven-
sko je pre mňa domovom. Po-
kiaľ by prišla ponuka, že by 
som väčšinu času mala tráviť 
napríklad v Prahe, tak by som 
sa na určitý čas presťahovala. 
Praha sa mi páči. No bola by 
som veľmi ďaleko od rodiny. 
Teraz nemám potrebu sťaho-
vať sa inam. Som spokojná 
s tým, čo mám.
Ako by ste predstavili svoj 
nový album Mať srdce?
Nazvala som ho podľa singla, 
ktorý sme nedávno vydali. Al-
bum mi vyšiel v dvoch verzi-
ách. V klasickej verzii, ktorá 
je dostupná v obchodoch a de 
luxe verzii, ktorá sa dá zohnať 
iba v mojom e-shope. Je z nej 
len 2017 kusov. Je obohatená 
o dva remixy a demo z roku 
2010. Na tomto albume sú 
piesne, ktoré už mohli ľudia 
počuť. Opäť som ho robila 
s mojím autorským tímom 
Kamilom Peterajom, Marti-
nom Kavuličom a manželom 
Mariánom Kavuličom. Začala 

som spolupracovať s Ada-
mom Kurucom. Je to nová 
energia. Je šikovný umelec. 
Ktorá pesnička je pre vás 
najobľúbenejšia z tohto al-
bumu?
Aby som povedala pravdu, 
tak skoro všetky.
Keď sa počujete v rádiu, 
prepínate stanicu?
Nie. Nevadí mi to. Je ale 
pravdou, že veľmi málo po-
čúvam rádiá. Nepozerám ani 
televíziu. Nemáme doma te-
levízor. 
Budete k novému albumu 
robiť aj turné?
Ešte neviem. Mám skutoč-
ne nabitý program. Keď, tak 
možno tri - štyri koncerty. 
Dva koncerty by som urobila 
na Slovensku a dva v Česku. 
Vždy ste chceli byť speváč-
kou?
Ako malá som sa hrávala na 
učiteľky a lekárky. Nikdy 
však pri tom nechýbala taneč-
níčka či speváčka. Od prvého 
ročníka základnej školy som 
mala jasno. Keď som prišla 
zo školy domov, hodila som 
tašku do kúta a tancovala som 
alebo spievala. Nikdy som 
však nešla za tým, že chcem 
byť slávna speváčka. 
Kto bol vaším vzorom?
Veľa sme so sestrou počúvali 
Team, či MC Erik a Barba-
ra. A zo zahraničných sa mi 
v puberte páčili Britney Spe-
ars, Destiny Child a Usher...
 (lb)
 Foto: Patrik Ratajský 

BRATISLAVA
Tie isté problémy, ale dve 
témy. Presne takto by sa 
dalo hovoriť o stave ciest 
a chodníkov v Bratislave. 
Kým o stave ciest sa hovorí 
pravidelne pred kaž dými 
voľbami, na chodníky 
akoby sa zabudlo. Pritom 
majú rovnako dôležitú 
funkciu.
Cesty a parkovanie sú oblas-
ti, ktorým sa venuje skoro 
každý kandidát na župana 
v Bratislavskom kraji. Má na 
to kompetencie, má možnosti 
a aj prostriedky by sa našli. 
V komunálnych voľbách je 
to podobné. Tu však majú 
väčšiu odozvu parkovacie 
miesta a parkovacia politika. 
No a na chodníky a chod-
cov sa pomaly zabúda. Ich 
dezolátny stav je často po-
rovnateľný so stavom ciest. 
Často bývame svedkami, že 
sa z chodníkov stávajú „bo-
jové zóny“ alebo parkoviská. 
Napriek tomu, že župa nemá 

dosah na opravu chodníkov 
a ich udržiavanie, môžu via-
cerí kandidáti túto problema-
tiku riešiť. Či už zo súčasnej 
pozície, alebo formou spo-
lupráce. Je dôležité, aby bol 
na podmienky pre chodcov 
kladený rovnaký dôraz ako 
na opravu ciest. Chodci si to 
zaslúžia. 
Problém s chodníkmi je v ce-
lej Bratislave. Ich stav v niek-
torých prípadoch pripomína 

dôsledky bombardovania. 
Malý počet a neohľaduplní 
vodiči áut tomu tiež nepomá-
hajú. Vďaka ich „parkovaniu“ 
sú chodníky okliesnené a sú 
doslova aj prekážkou naprí-
klad pre mamičku s kočíkom 
na prechádzke. To všetko je 
ale vizitka nezáujmu tento 
stav riešiť, alebo ho aspoň po-
sunúť do rovnako zaujímavé-
ho stavu, akými sú cesty. 
Verím, že sa to čoskoro zme-
ní. Okrem rôznych nápadov na 
zlepšenie veľa urobí aj samot-
ný prístup. Môžeme tomu po-
môcť aj my. Poďme preto spo-
ločne diskutovať na túto tému 
a nájdime riešenia, ktorými 
pomôžeme zlepšiť podmienky 
chodcom v celej Bratislave. 
Budem rád, ak mi napíšete: 
jk@jakubkuruc.sk  (brn)
 Foto: jk

Chodci trpia rovnako ako šoféri áut
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Zamestnanci centrálneho skladu 
a obchodov Terno, Moja Samoška 
a Hypernova si od 1. októbra pri-
lepšia. Až o 12 % sa zvýšia platy 
predavačom-pokladníkom, ktorí 
sú k zákazníkom najbližšie. Okrem 
toho všetci zamestnanci na predaj-
niach a centrálnom sklade budú 
v pracovnom pomere na dobu neu-
rčitú a rozšíri sa aj ponuka skráte-
ných úväzkov.
Spoločnosť Terno od 1. októbra 2017 
pristupuje k celoplošnému zvýšeniu 
platov všetkým súčasným zamestnan-
com obchodov a centrálneho skladu, 
a to v priemere o 8,5 %. „Dnes už zá-

kazníci aj v predajniach bežných po-
travín očakávajú kvalitnú zákaznícku 
starostlivosť zo strany predavačov 
a pokladníkov. Aby sme našich za-
mestnancov motivovali a zdôraznili 
ich dôležitosť, zavádzame novú kom-
plexnú personálnu politiku. Jedným 
z prvých krokov zvýšenia motivácie 
je atraktívnejšie odmeňovanie. Spolu 
s našimi zamestnancami chceme zá-
kazníkom priniesť kvalitný nákupný 
zážitok,“ povedal Stanislav Čajka, 
CEO maloobchodnej siete potravín 
Terno, Moja Samoška a Hypernova. 
„Aby sme zvládli nároky dnešného 
zákazníka v modernom obchode, 

uvádzame tiež do praxe zdokonalený 
proces zapracovania nových zamest-
nancov, ktorý zvýši ich pripravenosť 
a kvalifikáciu,“ doplnil. 
Vyššie platy sa týkajú aj nových za-
mestnancov. Nárast nástupnej mzdy 
je až 12 %. Reťazec navyše zmluv-
ne garantuje nárast mzdy po prvom 
a druhom roku. Všetci zamestnanci 
na predajniach a centrálnom sklade 
budú mať pracovné zmluvy na dobu 
neurčitú. 
Zároveň sa rozšíri ponuka pracov-
ných miest na skrátený úväzok. 
„Veľmi radi v našich radoch privíta-
me tých, ktorí uprednostňujú kratší 
pracovný úväzok, ako napríklad ma-
mičky alebo študentov. Aj kolegy-
niam a kolegom s kratšími úväzkami 
ponúkame rovnako dobré pracov-
né podmienky a stabilnú pracovnú 
zmluvu na dobu neurčitú,“ zdôrazni-
la Petra Bednárová, vedúca personál-
neho oddelenia. Ďalším benefitom je 
zamestnanecká zľava na nákup potra-
vín v celej sieti predajní pre všetkých 
zamestnancov.
Spoločnosť TERNO real estate ak-
tuálne prevádzkuje 110 predajní 

Terno, Moja Samoška a Hypernova 
a v súčasnosti zamestnáva viac ako  
1 200 zamestnancov. 

Záujemcovia o prácu v spoločnosti 
Terno nájdu detailné informácie 
o voľných pozíciách na stránke 

www.terno.sk/kariera.

Zamestnanci Terna nájdu za október na výplatnej páske viac!



Benefity pre 
zamestnancov:

- Pracovná zmluva na dobu neurčitú
- Garantujeme ďalší nárast mzdy po 1. 

a 2. roku
- Možnosť profesijného rozvoja 

a osobnostného rastu
- Zamestnanecká zľava na nákup 

potravín v celej sieti našich predajní
- Možnosť práce na skrátený pracov-

ný úväzok na vybraných predajniach 
s rovnakými benefitmi

- Možnosť práce aj na dohodu
- Extra príspevok k stravným lístkom 

nad rámec zákona
- Dynamický kolektív a rodinná atmosféra

Pre obyvateľov Bratislavského kraja, Dano Krajcer, kandidát na župana.

7

Na otázku Dana Krajcera, kto zlyhal na úrade Bratislavského samosprávneho 
kraja, župan Frešo opakuje dokola to isté: „Ja som zodpovedný za to, aby sa 
síce dodržala zmluva, ale hlavne, aby to neohrozilo žiakov.“ Blá, blá, blá… 
opäť výhovorka!

5

Župan Frešo oznámil ďalší termín na ukončenie rekonštrukcie školy – 
17. október. Zatiaľ je otázne, či sa aj dodrží. V každom prípade chýbajú-
ce týždne poriadnej výuky už najmä maturantom nik nevráti.

6

Objednávateľ: Mgr. Daniel Krajcer, Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava, Dodávateľ: BigMedia, spol. s r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43 999 999

Zbabraná župná rekonštrukcia 
Študenti sú bez školy, maturanti majú strach 
Dano Krajcer, kandidát na župana na strane ľudí!

Viac reportáží nájdete na: 
www.facebook.com/DanielKrajcerANO

Toto je gymnázium na Vazovovej ulici v hlavnom meste. Jej zriaďova-
teľom je bratislavská župa. Tá naplánovala rekonštrukciu školy, ktorá 
sa mala skončiť v auguste. Mala, ale neskončila. 500 študentov sa preto 
doteraz nemá kde poriadne učiť.

1

Študenti sú naštvaní a najhoršie sú na tom maturanti: „V septembri som 
mal mať týždenne 8 hodín matematiky, ale v skutočnosti som z toho 
mal 8 hodín za celý mesiac.“ Študenti majú plné zuby neschopných 
úradníkov. 

2

Študent 
gymnázia

„Aj tie vyučovacie hodiny trvajú pol hodinu a tam reálne nestíhate niečo 
pridať navyše alebo urobiť test. Neustály hluk zo staveniska hovorí sám 
za seba. Nie je reálne, aby sme sa tu učili a pripravovali na maturitu.“

3

Dlhoročný župan BSK Pavol Frešo, zodpovedný za vzniknutú situáciu, 
priznáva, že nemá riešenie, a vykrúca sa: „My sme to len kontrolovali 
priebežne a mali sme dohodu práve takú, ktorá chráni žiakov. V tejto 
dohode pokračujeme.”

4

Študentka 
gymnázia
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BRATISLAVA
V Mestských lesoch Brati-
slava v súčasnosti funguje 
18 včelstiev. Hoci bola toh-
toročná produkcia medu 
ovplyvnená zlým počasím, 
podarilo  stočiť cca 200 kg 
medu. Ten je možné si za-
kúpiť priamo v sídle Mest-
ských lesov v Bratislave na 
Železnej studienke.  Cena  
jarného agátového medu 
alebo letného kvetového 
medu za kilogram je 7 eur. 
Projekt na zaradenie vče-
lárstva do činnosti Mestských 
lesov v Bratislave vznikol 
ako reakcia na značný úbytok 
včelstiev na území Bratislavy 
a v jej okolí. Les bol vždy 
jedným z najvhodnejších 
prostredí pre chov včiel pre 
bohaté zdroje peľu, nektáru 
a medovice. V minulosti na 
lesných pozemkoch  fungo-
vali včelnice, postupne však 
zanikli. To bol zároveň aj 
jeden z dôvodov, prečo sa 
mestské lesy rozhodli pre 

tento projekt. V súčasnosti 
sú dve stanovištia včelstiev 
na Kačíne a v Horárni na 
Krasňanoch. 
„Projekt včely v mestských 
lesoch sme začali realizovať  
v roku 2015 so zámerom 
navrátiť včely do lesov, pre-
tože, ako vieme,  pôvodným 
domovom včiel je prírodné 
lesné prostredie.  Ide tiež  
o návrat tradície včelárstva 
v rámci lesníctva,“ uviedla 
Jana Znášiková z Mestských 
lesov v Bratislave. 
Mestské lesy spolupracujú 
s bratislavskými včelármi 
a majú v pláne vytvoriť nie-
len produkčnú a vzdelávaciu 
včelnicu, ale aj  včeliu záhra-
du.  Pokiaľ ide o produkciu 
mestského medu, mestské 
lesy majú víziu od budúceho 
roka ponúkať obyvateľom 
Bratislavy kvalitný med vo 
väčšom množstve.  Základ 
pre včeliu záhradu bol polo-
žený zrekultivovaním areálu 
bývalej lesnej škôlky na Ka-

číne. V pláne je tiež vysadiť 
lúku vhodnú pre včely, motý-
le a ďalšie opeľovače.
K projektu včelárstva v mest-
ských lesoch patrí aj  včelí 
náučný chodník pod názvom 
Karpatská včela, ktorý bol 
otvorený minulý rok a pris-
pieva k informovanosti ná-
vštevníkov mestských  lesov 
o živote včiel a včelárení, ako 
aj o prospešnosti včelích pro-
duktov pre zdravie.  (ik)
 Foto: Magistrát

BRATISLAVA
Ak sa zaujímate o pamäť 
a ste obyvateľ Bratislavy 
vo veku 18 a viac rokov, 
máte príležitosť zapojiť sa 
do výskumu Neuropsy, kto-
rý sa týka diagnostiky tzv. 
poznávacích funkcií ako sú 
pozornosť, pamäť, reč či 
myslenie.
Hlavným cieľom výskumu je 
zlepšiť metódy, ktoré majú 
psychológovia k dispozícii na 
túto diagnostiku.
„Testovanie nie je diagnos-
tické,“ povedala nám Petra 
Brandoburová, členka výsku-
mu, ktorého odborným garan-
tom je profesor PhDr. Anton 
Heretik, PhD. z Katedry psy-
chológie FF UK. „Slúži na 
účel zberu údajov pre tzv. sta-
novenie noriem. Výsledkom 
je poznatok, ako priemerne 
sa úlohy daria ľuďom rôzneho 
veku a vzdelania. Účastníci 
získavajú zábavnú skúsenosť 

s úlohami, ktoré sa na testova-
nie poznávacích funkcií pou-
žívajú. Samozrejme, celý tím 
sme k dispozícii na zodpove-
danie akýchkoľvek otázok.“ 
Testovanie prebieha indivi-
duálne po dohode na kontak-
tom telefónnom čísle 0908 
190 462 v Centre Memory 
n.o. na Mlynarovičovej 21 
v Petržalke alebo v priesto-
roch Katedry psychológie 
na Filozofickej fakulte UK. 
Orien tačne trvá 90 minút. Ako 
odmenu za účasť vám venujú 
dva pracovné zošity na tré-
novanie poznávacích funkcií 
v domácom prostredí.  (brn)
 Foto: shutterstock

Kúpte si med od včiel z Mestských lesovChcete pomôcť  
psychológom a zabaviť sa?
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BRATISLAVA
Bratislavčanka Lucia Gaží-
ková sa už štyri roky venuje 
tzv. urban exploration, čo 
je vlastne prieskum, ma-
povanie a dokumentovanie 
opustených miest. Obľúbe-
né sú nemocnice či sanató-
riá, industriálne stavby, 
hotely, skrátka akékoľvek 
budovy, ktoré už zívajú 
prázdnotou. „Navštevujem 
rôzne, kedysi veľmi známe 
miesta a uchovávam ich aj 
na fotografiách. Dúfam, že 
aspoň trošku pomôžem, aby 
sa na ne nezabudlo, a aby 
sa aj upozornilo na to, ako 
zúfalo nechávame schátrať 
napríklad aj známe histo-
rické pamiatky,“ hovorí.
Avšak prvotný dôvod, prečo 
sa Lucia urbexu venuje, je, 
že je to jej hlavný spôsob od-
dychu a relaxu. „Sadnem si 
a nasávam atmosféru miesta. 
Človek vníma všetko, čo sa 
okolo neho deje. Od zvukov 
kvapkajúcej vody, špecifickej 
vône, vizuálnych vnemov...,“ 

hovorí. „V Bratislave som 
mala svoje vyhliadnuté mie-
sta, kam som chcela vždy 
nahliadnuť. Napríklad pivo-
var Stein, kúpele Grossling 
či známa nemocnica na Be-
zručovej. To miesto denne 
zažívalo návaly vandalov 
a k deštrukcii dochádzalo 
naozaj veľmi rýchlo. No aj 
napriek takémuto podlome-
nému stavu bola pre mňa 
vždy príťažlivá a niečím vý-
nimočná. Najväčší urbexový 
zážitok mám však z opus-
teného ukrajinského mesta 
Pripjať. Vidieť toto miesto 
naživo bolo mojím snom už 
odmalička.“
Bežnému človeku by asi ani 
nenapadlo ísť sa na takéto 
miesta pozrieť. Aj Bratislava 
však už má svoju komunitu 
urbexerov, pretože napriek 
tomu, že staré stavby na-
hrádzajú nové, stále im má 
čo ponúknuť. „Osobne by 
som rada navštívila napríklad 
Ludwigov mlyn. Je opuste-
ný a v súkromných rukách, 

ktoré si neprajú takýchto 
návštevníkov, takže sa mi 
vstup nepodarilo vybaviť ani 
oficiálnou cestou,“ smutne 
konštatuje Lucia. Keď sa jej 
však pýtame na ďalšie urbex  
miesta, okrem známeho pe-
tržalského metra či rozo-
stavaných Rázsoch, pokrúti 
hlavou. „Zásadou urbexu je, 
aby sa lokality nerozširovali 
verejne. V urbexe to funguje 
tak, že naozaj nedáte nejakú 
super zachovalú lokalitu ho-
cikomu, kto sa spýta na neja-
ký tip. Maximálne prezradíte 
miesto, čo už je trochu zná-
mejšie, ľahko dohľadateľné 
alebo už tak veľmi zničené, že 
ani vaše svedomie nemá takú 
silnú potrebu ho chrániť, keď-
že na ňom už nie je v podstate 
ani čo zničiť,“ vysvetľuje. 
Nadšenci pre urbex si však 
cestu nájdu. V rôznych inter-
netových debatách im stačí 
malá nápoveda a potom sú už 
schopní tráviť čas na interne-
tových mapách a hľadať.  Lu-
cia bola spočiatku solitér ako 

aj mnoho iných, ale v súčas-
nej dobe chodí na urbex väčši-
nou vo dvojici či trojici s naj-
bližšími urbex priateľmi. „Nie 
je dobré chodiť sám na viac 
či menej nebezpečné miesta, 
a to i v prípade skúsených 
urbexerov,“ vysvetľuje. „Sa-
mozrejme, urbexer vie, čomu 
sa má vyhýbať, ako sa na prie-
skum pripraviť a na čo dávať 
pozor. Veci ako pevná obuv, 
pohodlné oblečenie, rukavice, 
dobré svetlo či mobil na pri-
volanie pomoci sú povinnos-
ťou. Na miestach sa správame 
zodpovedne a nepokúšame 
šťastie napríklad chodením 
po prehnitej streche. Takže asi 
najhoršie, čo sa mi stalo, bol 
klinec v chodidle. Ale inak je 
úplne bežné sa z urbexu do-
mov vracať s modrinami či 
rôznymi odreninami.“
Napriek tomu, že aj v Bra-
tislave je stále dosť histo-
rických budov, ktoré by si 
zaslúžili dôstojnú obnovu, 
staré opustené budovy miz-
nú rýchlejšie, ako sa stihnú 
objaviť nové. Najviac ľúto 
je to urbexerom. „Veľa ľudí 

okolo mňa malo rado Bezruč-
ku, a preto som ešte v posled-
ných možných chvíľach pred 
začatím stavebných prác zor-
ganizovala stretnutie mojich 
blízkych priateľov urbexerov 
a užili sme si našu spoločnú 
poslednú rozlúčkovú návšte-
vu budovy,“ hovorí, optimi-
sticky však dodáva, z času 
na čas sa stane, že pribudne 
niečo čerstvo opustené, čo 
priláka ich pozornosť. Naprí-
klad sa na nejakej vždy nedo-
stupnej a dobre zabezpečenej 
budove objaví vstup...
Lucia má za sebou niekoľko 
výstav fotografií aj prednášok. 
„Spätná väzba od ľudí, čo dov-
tedy vôbec netušili, že niečo ako 
urbex existuje, je pre mňa veľmi 
hodnotná. Mnohí sa zamyslia, 
prečo nechávame takto chátrať 
budovy,“ hovorí a dodáva, že 
vo svete neraz  opustené budovy 
zaujmú vďaka urbexerom po-
zornosť verejnosti a rozprúdia 
debatu o ich záchrane. 
Na Facebooku nájdete Luciu 
pod prezývkou The Valkyrie 
Urban Exploration. (in)
 Foto: Archív L.G.
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch
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IDA KELAROVÁ A ZBOR ČHAVORENGE(TOMI „KID“ KOVÁCS, LACI STRIKE, STRAPO)
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KELAROVÁKEIda
ZBOR ČHAVORENGE | ČLENOVIA ČESKEJ FILHARMÓNIE

STARÁ TRŽNICA
BRATISLAVA
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Spolufinancované
progamom Európskej
únie Európa pre
občanov

INZ_europa_Kelarova_up.indd   1 2.10.2017   13:32

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

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

BRATISLAVA
Bratislava bude mať sieť 
elektronabíjacích staníc 
vďaka medzinárodnému 
projektu, do ktorého sa 
zapojilo hlavné mesto, spo-
ločnosť Západoslovenská 
energetika a kuriérska spo-
ločnosť, ktorá je v Brati-
slave priekopníkom v inte-
grácii ekologických vozidiel 
a v lete rozbehla aj prvú be-
zemisnú e-taxi službu.
V rámci projektu URBAN-E, 
ktorý je zameraný na podpo-
ru rozširovania infraštruktú-
ry elektronabíjacích staníc 
v Európe bude v hlavných 
mestách Slovinska, Chorvát-
ska a Slovenska – v Ľubľane, 
Záhrebe a Bratislave - posta-
vená sieť 167 nabíjacích sta-
níc. V Bratislave sa vybuduje 
55 týchto staníc. 
Projekt prispeje k rozvoju 
elektromobility vo veľkých 
európskych mestách, k jej 
prepojeniu na iné druhy do-
pravy, a tiež k znižovaniu 

znečistenia ovzdušia. Na pro-
jekt s rozpočtom takmer 4,5 
milióna eur poskytne Európ-
ska komisia spolufinancova-
nie formou grantu vo výške 
3,8 milióna eur. 
„Naším cieľom je vybudovať 
sieť nabíjacích staníc v hlav-
nom meste. V Bratislave po-
stavíme 50 elektronabíjacích 
staníc pre striedavý prúd a 5 
rýchlonabíjacích staníc na 
jednosmerný prúd. Spolu 

s tými, ktoré sme doteraz 
postavili, budeme v hlav-
nom meste prevádzkovať 
takmer 70 nabíjacích staníc. 
To je už dobrá východisková 
pozícia pre rozvoj súvisia-
cich služieb, ako napríklad 
požičovňa elektrických áut 
či e-taxi,“ uviedol Marian 
Rusko, člen predstavenstva 
Západoslovenskej energeti-
ky. (zo)
 Foto: Magistrát

Ekológovia majú radosť

Nemocnica Bezručova

Bratislavský hotel Sales už neexistuje.

RTG v relatívne čerstvo 
opustenej bratislavskej nemocnici.

Za 20 rokov 
400 klientov
STARÉ MESTO
Resocializačné stredisko  
RETEST funguje od roku 
1997 na Ľadovej ulici. Zariade-
nie hlavného mesta je na Slo-
vensku ojedinelým. Ide o malé 
zariadenie so špecifickou klien-
telou pre drogovo a inak závis-
lých občanov nad 18 rokov. 
V priebehu dvadsiatich rokov 
sa využitím služieb resociali-
začného zariadenia RETEST 
pokúsilo sa o nový začiatok 
takmer štyristo klientov. Pro-
gram trvá 18-24 mesiacov a je 
rozvrhnutý do šiestich fáz. Od 
druhej fázy sa klienti zapájajú 
do pracovného procesu v za-
mestnaní na trvalý pracovný 
pomer a zároveň pokračujú 
v programe. Základná filozofia 
programu vychádza z presved-
čenia, že ľudia so závislosťou 
sa musia učiť novým zručnos-
tiam potrebným pre dlhodobú 
abstinenciu v prostredí, v kto-
rom budú reálne fungovať aj 
po ukončení programu.  (vš)
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PRIJMEME 
ŽENY
na dlhodobé 
upratovanie 

kancelárskych 
priestorov

BRATISLAVA
Zo 45 bratislavských mestských 
poslancov, kandiduje za poslancov 
župy až 24. Pýtali sme sa ich: Čo 
ako poslanec bratislavského MsZ 
nemáte vo vašej mestskej časti 
v moci, a ako župný poslanec by ste 
to vedeli ovplyvniť? Aký konkrétny 
projekt vo vašej mestskej časti by 
ste dokázali zrealizovať? Uverejňu-
jeme skrátené odpovede tých, ktorí 
na našu anketu zareagovali.

Martin Borguľa, Staré Mesto: Župa 
má veľmi štedrú dotačnú politiku. Ako 
župný poslanec by som mohol efektív-
ne namieriť peniaze z rozpočtu župy 
do Starého Mesta, konkrétne: pre Pro-
gram obnovy staromestských chodní-
kov, ktorý som inicioval. Uznesenie 
s týmto programom bolo schválené 
na ostatnom staromestskom zastupi-
teľstve a keďže pôjde o veľký projekt, 
finančná podpora aj zo strany župy 
by bola žiadúca a vítaná. Pre zvýše-
nie periodicity čistenia Starého Mes-
ta s cieľom zlepšiť úroveň poriadku 
v Starom Meste, ktoré ako centrum 
nášho hlavného mesta vytvára obraz 
o našej krajine a jej obyvateľoch pred 
domácimi aj zahraničnými návštev-
níkmi. Pre obnovu všetkých stredných 
škôl v Starom Meste, ktoré sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti župy.  

Marta Černá, Staré Mesto: Mojím 
hlavným zameraním je ochrana spotre-
biteľov v celom rozsahu, čo je mojou 
stálou agendou. Na úrovni Bratislavs-
kej župy a jej kompetencií sa zaoberám 

predovšetkým sociálnymi a zdravotníc-
kymi problémami, s cieľom zlepšenia 
práv spotrebiteľov v oblasti zdravotníc-
tva a sociálnych vecí. Tejto oblasti, so 
zreteľom na seniorov, sa chcem veno-
vať aj v ďalšom volebnom období.

Martin Chren, Ružinov: Kandidujem 
na poslanca župy, pretože chcem presa-
diť jednu hlavnú vec: aby sa župa k Ru-
žinovu nesprávala ako macocha, a po-
sielala nám na opravy ciest chodníkov 
oveľa viac peňazí. Dnes totiž z desiatok 
miliónov eur, ktoré župa dostáva ako 
náhradu za príjem z dane z motorových 
vozidiel, neposiela Ružinovu takmer 
nič. To je reálny a odkontrolovateľný 
sľub, ktorý ako poslanec župy dokážem 
splniť, no žiaľ, nemám naň vplyv z po-
stu poslanca hlavného mesta.

Branislav Kaliský, Ružinov: Ako 
mestský poslanec sa venujem témam, 
ktoré prekračujú hranice Ružinova 
a aj Bratislavy ako mesta. Pripravujem 
niekoľko koncepčných návrhov na: 
vybudovanie voľnočasových areálov, 
rozšírenie mestských lesov a vstup-
ných brán do areálu Mestských lesov 
BA (väčšinu území na tieto vstupy 
vlastní BSK a sú nevyužívané), vy-
užitie mestských jazier, z ktorých sú 
niektoré za hranicou mesta, dopravné 
prepojenia cyklotrás, koridory zelene 
- Ružinovský bulvár a jeho pokračo-
vania a napojenia, zdieľané formy 
prepravy, mestské farmy...

Ján Buocik, Ružinov: Ako mest-
ský poslanec neviem ovplyvniť ako 

vyzerajú stredné školy nachádzajúce 
sa v Ružinove. Spolu je ich v Ruži-
nove 13. Jednou z mojich priorít ako 
kandidáta na župného poslanca je ob-
nova budov ružinovských stredných 
škôl a najmä ich školských areálov. 
V Ružinove som ako miestny posla-
nec v rokoch 2010 – 2014 inicioval na 
ružinovských ZŠ a MŠ opravy sociál-
nych zariadení a výmeny zariadení 
kuchýň a komplexné opravy športo-
vých areálov na 5 ružinovských ZŠ, 
vrátane tartanových bežeckých dráh. 

Soňa Svoreňová, Vrakuňa: Župa je 
garantom viacerých zaujímavých do-
tačných schém, z ktorých sa dajú re-
alizovať projekty výsadby zelene, ze-
lených fasád a opravy detských ihrísk, 
a zaujímavé aktivity ako rôzne kurzy 
a cvičenia pre seniorov. Príspevok 
na opravu ihriska v lesoparku sa mi 
cez župnú grantovú schému podarilo 
získať cez moje občianske združenie 
Bratislava Inak už pred dvomi rokmi. 
Ako poslankyňa VÚC by som vedela 
vybojovať pre Vrakuňu ďalšie finanč-
né prostriedky, ktoré Vrakuňa veľmi 
potrebuje na tieto oblasti. Ďalej je pre 
Vrakuňu veľmi zaujímavý župou za-
strešovaný akčný plán Transdanube, 
ktorého veľká časť sa týka Malého 
Dunaja. V rámci neho by sa dali spra-
viť ďalšie cyklotrasy pozdĺž Malého 
Dunaja, pekný náučný chodník a lo-
denica a turistické centrum pre vodá-
kov, ktoré by Vrakunčanom umožnilo 
viac využívať potenciál Malého Duna-
ja. Toto sú veci, ktoré možno v praxi 
z pozície župnej poslankyne ovplyv-

niť. Ostané veci, ako napríklad dvoj-
koľajnenie železničnej trate na Dunaj-
skú Stredu či stavba preložky 2572, či 
bezpečnostná situácia sú veci, na ktoré 
môžeme z pozície poslancov  len ape-
lovať a upozorňovať na ich dôležitosť 
pre našu mestskú časť. 

Katarína Augustinič, Nové Mesto: 
Bratislavská župa sa takmer vôbec ne-
zaujíma o Bratislavu, ako jediná župa 
neopravuje cesty na jej území, len 
mimo mesta. Tento stav dlhodobo kri-
tizujem a v minulosti sme niekoľkokrát 
žiadali aspoň dotáciu na opravu ciest. 
Župa vyhovela len raz, a to pred minu-
lými župnými voľbami. Čiže to bude 
prvá vec, ktorú budem chcieť zmeniť. 
Rovnako župa má v pôsobnosti naprí-
klad stredné školy, zariadenia sociál-
nych služieb, sú to prepojené nádoby 
a ak chcem byt komplexná v pomoci 
pre svojich obyvateľov, má pre mňa 
zmysel fungovať aj na župe. 

Juraj Káčer, Dúbravka: Ako župný 
poslanec by som chcel pre Dúbravku 
pôsobiť v oblastiach, na ktoré ako 
mestský a miestny poslanec nemám 
kompetencie. Chcel by som sa na-
príklad venovať oblasti rekonštruk-
cii starých športovísk a školských 
priestorov, ktoré sú v majetku Bra-
tislavského samosprávneho kraja. 
V Dúbravke je to konkrétne školská 
budova Pedagogickej a sociálnej aka-
démie na Bullovej, kde má prestav-
bou priestorov vzniknúť nová štvor-
triedna materská škola. Dúbravka by 
tak mohla mať jedinečný projekt du-

Čo by ste ako župný poslanec dokázali ovplyvniť? álneho vzdelávania. Na pedagogickej 
akadémii sa totiž učia budúce vycho-
vávateľky, ktoré tak na prax nebudú 
musieť nikam cestovať, ale budú pra-
xovať priamo v budove školy.

Radoslav Olekšák, Lamač: Ako zvo-
lený župný poslanec by som v našej 
mestskej časti riešil veľmi konkrétny 
projekt toľko prepotrebných cyklotrás 
napojenia smerom do Dúbravky a Zá-
horskej Bystrice. Ďalej by to bolo spus-
tenie dotačnej schémy na opravu ciest 
a chodníkov v správe mestskej časti. 
Určite by sa v našom katastri mala rie-
šiť aj otázka vybudovania záchytného 
parkoviska s prepojením na BID. 

Ľudmila Farkašovská, Petržalka: 
Kompetencie samosprávy v Bratislave 
sú veľmi rozdrobené. Tri úrovne - mes-
to, mestské časti a župa. To komplikuje 
fungovanie nášho mesta a dáva zmysel 
byť poslancom na viacerých úrovniach. 
Mesto ani mestské časti napríklad 
vôbec nemajú dosah na fungovanie 
zdravotníckych služieb - ako župná 
poslankyňa by som dokázala ovplyv-
niť ich lepšiu dostupnosť v Petržalke. 
Rovnako stredné školstvo je výlučne 
v kompetencii župy. Bez riešení na 
úrovni kraja nemôže tiež dobre fun-
govať doprava v Bratislave - do mes-
ta musí prichádzať menej áut, a to sa 
dá riešiť len skvalitnením prímestskej 
dopravy, ktorá je v kompetencii župy, 
a budovaním záchytných parkovísk. 
V Bratislave trpíme tiež ďalšou anomá-
liou, a to že cesty prvej a druhej triedy 
ako jediní na Slovensku financujeme 
iba z mesta, hoci ich používa celé Slo-
vensko a všade inde ich financujú aj 
kraje. Kvalite ciest v Bratislave by veľ-
mi pomohlo, keby sa jednorazová mi-
liónová dotácia na opravu ciest spred 
pár rokov stala pravidlom.  Ako župná 
poslankyňa by som sa určite snažila 
konečne vyriešiť dlhoročný problém 
so zhoreniskom na Znievskej 2, ktoré 
patrí župe, lebo hoci páni župní teraz 
pred voľbami zas raz prisľúbili, že ho 

vyriešia, neudialo sa nič...

Elena Pätoprstá, Petržalka: Župa 
má v Petržalke veľa pozemkov, 
ktoré chcem chrániť pred predajmi 
do súkromných rúk. Okamžite by sa 
stali predmetom komerčného záujmu, 
čo by znamenalo ďalšie zahusťova-
nie, zhoršovanie životného prostredia 
a parkovania v Petržalke. Prvá lasto-
vička je veľký pozemok pri Dolno-
zemskej, ktorý sme sa rozhodli nepre-
dať, ale urobiť tu Rodinný rekreačný 
park-Petržalka. Mojím cieľom je, aby 
župa nepredávala ani budovy, ale aby 
boli vyžité pre kultúru, školstvo, šport 
či službu obyvateľom. To, že je to 
dobrá cesta, dokazuje aj príbeh o pres-
ťahovaní komunity Cvernovka do 
areálu župy. Úspech projektu Nadácie 
Cvernovka už po jednom roku doka-
zuje, že verejnosť získala oveľa viac, 
ako keby župa majetok komerčne pre-
dala.  Moja srdcovka sú aj bezpečné 
cyklotrasy a ochrana prírody v Bra-
tislavskom kraji. Trochu sa bojím 
o rozbehnutú iniciatívu za vyhlásenie 
Národného parku Poddunajsko. Je to 
dlhý proces, ale dúfam, že ho úprimne 
podporí aj nové župné zastupiteľstvo.

Iveta Plšeková, Petržalka: Už 22 
rokov  pracujem ako lekárka a mám 
skúsenosti  aj s manažovaním zdra-
votníckeho zariadenia. Samosprávny 
kraj má ako jediná zložka samosprá-
vy v kompetencii riešenie dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti. V Petržalke, 
tak ako na celom Slovensku začína 
ubúdať lekárov, odchádzajú do pen-
zie, či umierajú a nemá kto v prázd-
nych ambulanciách pracovať. Už roky 
sme ako lekári upozorňovali na tento 
problém a je tu. Zo štatistík vyplýva, 
že aj populácia v Bratislave starne 
a naj väčším problémom pre starších 
je dobrá a dostupná zdravotná starost-
livosť. Chýbajú nám obvodní lekári 
pre dospelých, oční lekári, neurológo-
via a ďalší špecialisti. Na vyšetrenie 
k nim, ak ešte sú, sa čaká dlho. Mnohí 

odborní lekári vyberajú tzv.prednost-
né poplatky a aj tak čakáte niekoľko 
týždňov. Samostatným problémom 
sú poplatky v súkromných klinikách, 
ktoré majú všetko hradené z poistné-
ho. Toto sú denno-denné problémy 
ľudí, s ktorými sa stretávam a, žiaľ, na 
meste ich nemôžeme riešiť. Podobný 
problém je v oblasti sociálnej, je málo 
miest v zariadeniach pre seniorov, je 
dopyt po službách v domácnosti a to 
všetko má v kompetencii župa. Aj 
v Petržalke sú stredné školy v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti župy a potrebujú 
financie na opravy budov, revitali-
záciu areálov škôl. To je tretí okruh 
problémov, ktorým by som sa chcela 
venovať. A napokon, mojou srdcovou 
záležitosťou sú pamiatky. V Petržalke 
ich máme niekoľko a veľmi zaujíma-
vých, ale taká Vodná veža pri divadle 
Aréna je majetkom župy. Jej premena 
na vyhliadkovú vežu je projektom, 
ktorý chcem zrealizovať.

Marian Greksa, Petržalka: Cestnú 
daň na území celého bratislavského 
kraja vyberá župa. Najviac motoristov 
v bratislavskom kraji je z Bratislavy, 
čiže najväčší podiel z celkovej sumy 
zaplatia Bratislavčania. Ale župa  tie 
peniaze používa na všetko možné v ce-
lom kraji a len zlomok toho, čo zaplatia 
Bratislavčania, sa vráti priamo do Bra-
tislavy na opravy a údržbu ciest. Ako 
mestský poslanec viem, koľko Bratisla-
va potrebuje na opravy a údržbu a ako 
župný poslanec, by som vedel ovplyv-
niť, aby sa čo najväčšia časť peňazí  
z rozpočtu župy vrátila tam, kam podľa 
mňa patrí. Naspäť do Bratislavy.  

Peter Hochschorner, Petržal-
ka: Som v komunálnej politike už 
niekoľko rokov a tak vidím, prečo by 
sa mohli niektoré projekty zrealizo-
vať skôr cez VÚC ako v obci, alebo 
v meste. Venujem sa oblasti telesnej 
kultúry a športu. V športe sme dosiahli 
v našej športovej disciplíne - kanois-
tike, vrcholné výsledky, ktoré siahajú 

ďaleko aj za hranice Slovenskej re-
publiky. Preto sa snažím už niekoľko 
rokov zrealizovať projekt, ktorý by 
slúžil aj budúcim generáciám. Je to 
multifunkčné športovisko, ktoré by 
bolo vo veľkom areáli vodných špor-
tov v Čunove. Toto športovisko by 
slúžilo nielen vrcholovému športu, ale 
aj k rozšírenej výuke telesnej výchovy 
(vodáctvo). Ako aj pre výcvik policaj-
tov, hasičov a záchranárov. Myslím si, 
že práve VÚC má šancu takýto projekt 
presadiť, pretože by mal slúžiť celému 
územnému celku.

Jozef Uhler, Jarovce: Župa má riešiť 
záležitosti regionálneho charakteru 
a nie malé projekty mestských častí. 
Na to sú mestské časti a mesto, a keď 
si so župou budú zasahovať do kom-
petencií, tak v tom ostane rovnaký 
guláš, ako je dnes. 
Ako šéf bratislavskej komisie dopravy, 
ktorá je len poradným orgánom, mám 
limitované možnosti riešenia dopravy 
v Bratislave. Všetci veľmi dobre vie-
me, že doprava v Bratislave kolabuje 
najmä preto, že každý deň sa do Bra-
tislavy nahrnie viac ako 100-tisíc áut 
z blízkeho okolia. Cesty či parkoviská 
však donekonečna nafukovať nevieme. 
Mnohí z tých, ktorí denne dochádzajú 
do hlavného mesta, by možno využili 
aj iné spôsoby dopravy, nikto im ich 
však neponúkol. Práve to je úlohou 
župy. Musí stavať záchytné parkoviská 
pre autá a cykloveže pre cyklistov pri 
konečných zastávkach električiek a pri 
vlakových staniciach, aby bolo možné 
rýchlo prestúpiť do koľajovej dopravy, 
ktorá je rýchla a nepozná zápchy. Musí 
sa postarať o pravidelnú taktovú do-
pravu, aby ľudia vedeli, že povedzme 
každých 15 minút im ide spoj a nebudú 
stáť dlho na zastávke. Musí pustiť do 
systému viac dopravcov, aby vznikla 
konkurencia a tak tlak na zvyšovanie 
komfortu. Toto všetko viem presadzo-
vať v rámci BSK či už ako župan, alebo 
poslanec, a pomôcť tak Bratislave po 
dopravnej stránke lepšie dýchať. (in)
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Streda – 18.10.2017

FASHION LIVE! 2017
Stará Tržnica
Fashion LIVE! je mód-
ne podujatie, ktoré už 
po štvrtýkrát prinesie to 
najlepšie zo slovenskej 
a zahraničnej módy do 
Bratislavy.

Štvrtok – 19.10.2017 

FESTIVAL ÁČKO
Filmový festival
Filmová a televízna fakulta 
VŠMU
Festival Áčko je jediný 
festival študentských 
filmov na Slovensku. Opäť 
predstaví množstvo začína-
júcich slovenských 
filmárov.

Piatok – 20.10.2017

BRATISLAVSKÉ JAZZ-
OVÉ DNI SLOVENSKÁ 
SPORITEĽŇA 2017
Incheba / Ateliér Babylon
43. ročník BJD 2017 v In-
chebe a v klube Ateliér 

Babylon s top hviezdami 
ako Cory Henry & The Funk 
Apostles, Marcus Miller, 
Roy Hargrove a Blood Sweat 
& Tears.

Sobota – 21.10.2017

BRATISLAVSKÁ KO-
MORNÁ GITARA
Zichyho palác
Dvojdňový medziná-
rodný hudobný festival 
Bratislavská komorná 
gitara sa koná pravidelne 
každý rok a je zameraný 
na predstavenie gitary 
hlavne v rôznych zosku-
peniach.

Nedeľa – 22.10.2017

ADAM FRIEDRICH OE-
SER
Galéria mesta Bratislavy - 
Pálffyho palác, 
11:00 – 18:00

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Krádež 
kobercov
Mýliť sa je ľudské. Ak sa 
však pomýli kriminalista 
a zavrie do basy namies-
to páchateľa nevinného 
človeka, je to porušenie 
zákona so závažnými 
dôsledkami. Mne sa to 
stalo. Keď sa neskôr po-
darilo chytiť skutočného 
páchateľa, nevinného väz-
ňa som musel doslova vy-
hodiť z basy. 
Službu mali kolegovia, keď 
prišlo hlásenie známeho 
bratislavského obchodníka 
o krádeži väčšieho množ-
stva drahých perzských 
kobercov z jeho obchodu 
v cene viac ako stopäťde-
siattisíc korún. Výjazdová 
skupina na mieste zistila, že 
páchatelia vylomili zadné 
dvere obchodu za domovou 
bránou a odniesli osemnásť 
najcennejších kúskov. To 
bolo množstvo, ktoré sa 
nedá odniesť len tak pod 
pazuchou. Vyšetrovanie sa 
začalo zaistením stôp, po-
kračovalo obhliadkou oko-
lia miesta činu a hľadaním 
prípadných svedkov. Prvým 
vypočúvaným v takýchto 
prípadoch býva domovník. 
Detektívi sa teda vybrali 
schodiskom do jeho pivnič-
ného bytu, ktoré začínalo 
pod bránou, naproti vylo-
mených dverí. Zaklopali 
na dvere domovníkovho 
bytu, nikto neotváral. Sti-
sli kľučku, dvere boli ot-
vorené. Opatrne vstúpili. 
Prítmie a neskutočný nepo-
riadok staromládeneckého 
bytu navádzali takmer ho-
rorovú atmosféru. V šere, 
uprostred miestnosti ležalo 
mužské telo, ruky mal roz-
hodené, vlasy rozcuchané. 
„Mŕtvola,“ vykríkol mladší 

z detektívov. Starší, skú-
sený detektív rutinne telo 
obhliadol a skonštatoval 
realitu. Ten chlap je ožratý 
ako prasa. Na veľké pre-
kvapenie vzápätí zistili, že 
domovník leží na krásnom 
novučičkom perzskom ko-
berci. Privolaný okradnutý 
obchodník na prvý pohľad 
potvrdil, že ide o chýbajúci 
kus z jeho obchodu. Prípad 
sa javil takmer vyriešený. 
Kvôli tomu, že domnelý pá-
chateľ krádeže z dôvodu al-
koholového opojenia nebol 
schopný akejkoľvek komu-
nikácie, odviezli ho do cely 
na policajnej stanici. Do-
movník sa po čase prebral, 
avšak nevedel vysvetliť, 
ako sa k ukradnutému ko-
bercu dostal, a teda nevedel 
ani to, kde sa nachádzajú 
ostatné. Zapieral, že by mal 
s krádežou čokoľvek spo-
ločné. Vyšetrovatelia mu 
ale neuverili. Zistené okol-
nosti sa kolegom javili také 
jednoznačné, že ho nechali 
vo väzbe. 
Nasledujúci týždeň nepri-
niesol nič nového. Potom 
prípad dostal rýchly spád. 
Počas služby mi zaklopal 
na dvere kancelárie Feri 

„Amant“. Bol to „špeciali-
sta“ na staršie dámy, ktoré 
počas milostného románika 
odľahčil o šperky aj úspory. 
Väčšina z nich ho ale neu-
dala, len dúfala, že ich ešte 
niekedy poteší svojou priaz-
ňou. Bol zrejme majster 
svojho „remesla“. Okrem 
toho Feri bol jeden z mojich 
najspoľahlivejších tip-gébe-
rov. Len čo vstúpil do kan-
celárie, úctivo sa pozdravil 
a naznačil, že by chcel so 
mnou hovoriť len medzi 
štyrmi očami. Keď sme boli 
sami, začal okúňavo. „Pán 
inšpektor, počul som, že 
máte nejaké starosti s kober-
cami.“ Bolo mi jasné, že Feri 
je v hre. „Za koľko, Feri?“ 
spýtal som sa. „Za tristo 
a garanciu diskrétnosti.“ Po 
mojom prísľube kápol bož-
skú. V tej akcii mal robiť iba 
špeditéra. Neznámy chlapík 
ho požiadal, aby odviezol 
nejaké koberce na určené 
miesto, že mu potom vyplatí 
odmenu päťsto korún. „Feri, 
len nám povedz, kedy a kde 
ťa vyplatí.“ Naši chlapci 
obidvoch, teda aj Feriho 
pri preberaní odmeny zatkli 
a odviedli na komisariát. 
Teraz bolo ale potrebné 

vytvoriť pre Feriho „ali-
bi“ pred jeho kumpánom 
a vlastne pred celou brati-
slavskou galérkou. Aby ho 
nikto neupodozrieval, že 
prípad sme vyriešili na zá-
klade jeho oznámenia. Pre 
tento účel kolegovia zins-
cenovali akože „výsluch“ za 
použitia vtedy preferované-
ho „prüger systému“, ktorý 
pripúšťal aj použitie násilia. 
Divadielko bolo tak pre-
svedčivé, že nielen Feriho 
kumpán, ktorý bol naschvál 
v susednej miestnosti, ale 
aj kolegovia od polície boli 
znepokojení tým „výpras-
kom“ údajného zlodeja. Feri 
sa nakoniec akože pod ná-
tlakom priznal a prezradil, 
kde sú odcudzené koberce 
ukryté. 
Problémom ostal nevinný 
domovník, ktorého kolego-
via zobrali do väzby v pre-
svedčení, že má v krádeži 
prsty. Ten nešťastník sa 
totiž do toho namočil úplne 
nevedomky. Keď sa v ten 
večer vracal opitý domov, 
pod bránou vyrušil zlode-
jov a tí na úteku jeden ko-
berec stratili. Zabudnutý 
koberec odtiahol do svojho 
bytu, ale v tom štádiu opi-
tosti si na nič nepamätal. 
Po zistení skutočných pá-
chateľov sme ho nakoniec 
museli doslova vyhodiť 
z basy. Vonku bola totiž 
tuhá zima a v base mu bolo 
lepšie ako doma.
 Jozef Šétaffy

Foto: Archív J. Š.

11. časť 

Zo služobného preukazu 
inšpektora Šétaffyho

Inšpektor Jozef Šétaffy v r. 1936
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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

Nielen Mária Terézia osla-
vuje tento rok 300. výročie 
narodenia, ale aj bratislavský 
rodák Adam Friedrich Oeser 
(1717 – 1799), všestranný 
umelec.

Pondelok – 23.10.2017

LQ - LITERÁRNY 
KVOCIENT #13
Café Berlinka 
SNG, 19:00
Séria debát o súčasnej slo-
venskej literatúre s najpo-
volanejšími v tejto oblasti. 
Reč bude o knihách Jána 

Buzá-
ssyho: 
Nábrežie 
a Ivana 
Štrpku: 
Fragment 
(rytier-
skeho) 
lesa.

Utorok –24.10.2017

FESTIVAL 
ASTORKA 2017

Divadlo Astorka Korzo 90
Ako každý rok v októbri 
sa na doskách divadla As-
torka odohráva významný 
divadelný sviatok. Festival 
plný výborných inscenácií, 
humoru, zábavy a úžasnej 
atmosféry.

Streda – 25.10.2017

ARTIST STALK 
Kunsthalle 
Bratislava, 18:00
Októbrové vydanie mo-
derovaných prezentácií 
autorských portfólií bude 

venované tvorbe Martina 
Špirca a autorskej dvojice 
Jarmila Mitríková & Dávid 
Demjanovič.

Štvrtok – 26.10.2017

SLOBODNÁ EURÓPA & 
PARA
Majestic music club, 20:00
Spoločné turné v roku 2017 
Spolu tour! Vystúpia Slobod-
ná Európa a Para.

Piatok – 27.10.2017

ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ
Dom kultúry Zrkadlový háj
Trojdňový festival divadel-
ných predstavení pre malých 
divákov. 

Sobota – 28.10.2017

RUŽINOVSKÝ FOLK-
LÓRNY FESTIVAL 2017
Dom kultúry Ružinov, 14:00
Mestská časť Bratislava-
-Ružinov a Cultus Ružinov 

vás pozýva na Ružinovský 
folklórny festival. Čaká 
vás bohatý sprievodný 
program.

Nedeľa – 29.10.2017

BRATISLAVA 
PRO WRATISLAVIA / 
WRATISLAVIA PRO 
BRATISLAVA
bratislavské galérie
Umelecký projekt je najväč-
šou prehliadkou vroclavské-
ho umenia v hlavnom meste 
Slovenska. 
Štyri výsta-
vy poskyt-
nú do 27. 
októbra ob-
raz o ume-
leckom dianí 
vo Vroclave.

Pondelok – 30.10.2017

4 SESTRY
Stará tržnica, 19:00
Komédia o móde, diéte, 
túžbe po láske, milostných 
dobrodružstvách, chlípnom 
včelárovi a prekvapení 
v komposte.

Utorok – 31.10.2017

HALLOWEEN ROCK 
NIGHT
KC Dunaj, 21:00
Z večného spánku sa prebu-
dia zombíci, klubom sa budú 
prechádzať kostlivci a večer 
si dajú zraz čarodejnice. 

NA HODŽOVOM NÁ-
MESTÍ nastúpila 22. sep-
tembra nadránom do taxíka 
poškodená 26-ročná žena. 
V taxíku sa nachádzala ďal-
šia neznáma žena. Pri platení 
za vykonanú jazdu na Ma-
tejkovej ulici neznáma žena 
poškodenej vytrhla z ruky 
bankovku v hodnote 50 eur. 
Obe ženy z taxíka vystúpili, 
pričom neznáma žena po-
škodenej vytrhla kabelku 
s obsahom finančnej hotovos-
ti a platobnej karty, nastúpila 
opäť do vozidla taxislužby 
a z miesta odišla. 
NA DVOJKRÍŽNEJ ULI-
CI vošiel 3.októbra cez 
pozemok do jedného z ro-
dinných domov 30-ročný ob-
čan Rumunska a ohrozoval 
nožom poškodeného muža 
a maloleté dieťa. Poškodení 
využili chvíľkovú nepozor-
nosť muža a kontaktovali po-
líciu. V prípade preukázania 
viny hrozí obvinenému trest 
odňatia slobody na jeden až 
päť rokov. 
NA NEDBALOVEJ ULI-
CI, 7. októbra nadránom, 
sa v jednom z barov pokúsil 
18-ročný Michal M. z Brati-
slavy pri platení použiť fal-
zifikát 50-eurovej bankovky. 
U seba mal ešte ďalšie dve. 
V prípade preukázania viny 
mu hrozí trest odňatia slobo-
dy na sedem až desať rokov.
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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

Vito 109 CDI: kombinovaná spotreba paliva: 5,3 – 5,8 l/100km. 
Kombinované emisie CO2: 140 – 153 g/km. Ilustračné foto.

Pripravený na všetko

už od 17 990 €  bez DPH 

vyjdú o 2 týždne
1. novembra 2017

STARÉ MESTO
Česká speváčka a zbor-
majsterka Ida Kelarová 
a 60-členný detský zbor 
Čhavorenge sa po veľkom 
úspechu vracajú na Slo-
vensko. Spolu s komornou 
12-člennou zostavou Českej 
filharmónie vystúpia v prie-
storoch Starej tržnice už 7. 
novembra tohto roku. Kon-
cert sa uskutoční v rámci 
dvojdňového podujatia „Si 
súčasťou Európy? Akcep-
tuješ občanov inej farby 
pleti?“ 
Jeho cieľom je prostredníc-
tvom workshopov, besied 
a diskusií otvoriť tému rasiz-
mu, xenofóbie, extrémizmu, 
či začlenenia rómskej men-
šiny do spoločnosti. Maratón 
pestrých podujatí pre školy aj 
širokú verejnosť uzavrie kon-
cert v Starej tržnici.
„Snažíme sa prostredníctvom 
hudby ukázať, ako si dve na 
prvý pohľad odlišné etniká 
môžu byť blízke a aké krás-
ne veci spoločne dokážu vy-
tvoriť,“ približuje myšlien-
ku spolupráce s orchestrom 
a čaro jedinečných koncer-
tov Ida Kelarová. Speváčku 
a zbormajsterku motivuje 
k multikultúrnym aktivitám 
hlboká osobná skúsenosť. 
Pôvodom z etnicky zmieša-
nej, muzikantskej rodiny, 
je sestrou nemenej známej 

speváčky a huslistky Ivy 
Bittovej a dcérou Kolomana 
Bitta, vynikajúceho rómske-
ho hudobníka slovenského 
pôvodu. Bol to práve Kela-
rovej otec, ktorý sa oproti 
pragmatickej mame s pova-
hou generála stal jej oporou 
a celoživotnou inšpiráciou. 
Kvôli prevládajúcemu rasi-
zmu v spoločnosti sa však 
rodina rozhodla svoj pôvod 
utajovať a neidentifikovala 
sa s ním. „Môj otec zapieral 
že je Róm. Zabilo ho to,“ 
spomína speváčka, ktorá si 
po smrti relatívne mladého 
otca siahla na úplné dno. Prá-
ve prirodzený spev dávajúci 

priestor najhlbším emóciám 
jej pomohol preklenúť sa 
cez najnáročnejšie obdobie 
svojho života. Dnes viac ako 
inokedy predtým cíti po-
trebu neskrývať svoj pôvod 
a pomáhať ľuďom okolo 
seba. Pomáhať zbavovať sa 
predsudkov, rovnako ako aj 
vnútorných blokov, ktoré ľu-
dia počas života nadobudli. 
Podľa Kelarovej je spev naj  
prirodzenejšou cestou. „Môj 
otec sa celý život tváril, že je 
Maďar, celý život hral diva-
dlo, ale keď sa dostal domov, 
medzi svojich Cigánov, stal 
sa sám sebou. Keď začal hrať 
v záhrade, všetci plakali.“

Hudobníčka, ktorá je dnes 
považovaná za neprehliad-
nuteľnú osobnosť súčasnej 
európskej hudby, venuje 
množstvo času aj svojmu ob-
čianskemu združeniu Miret 
a detskému zboru Čhavo-
renge. Ten funguje pod jej di-
rigentskou taktovkou od roku 
2011. Pôvodne 100-členný 
spevácky zbor tvoria talen-
tované rómske deti z miest 
a osád Slovenska a Českej 
republiky. 
Pilierom repertoáru zboru sú 
skladby z pera skladateľa, 
gitaristu, speváka a peda-
góga Desideria Duždy. Na 
Slovensku ich muzikantsky 
podporia Ondrej Krajňák 
(klavír), Marek Urbánek 
(bicie), Pišta Bartuš (basa) 
a komorná zostava Českého 
filharmonického orchestra. 
 „Mojím hlavným záujmom 
je umožniť deťom pracovať 
na sebe, zároveň ich však 
obohatiť o nové skúsenosti. 
Dať im možnosť cesty po-
znania a otvorenia sa.“ Vý-
sledkom koncertov sú nád-
herné večery, ktoré sú však 
vždy veľkým zážitkom aj pre 
publikum. Je to práve nefal-
šovaná emocionalita, ktorá 
robí rómsku kultúru a hudbu 
príťažlivou aj pre iné etniká 
a otvára tak cestu k bližšiemu 
porozumeniu.  (jš)
 Foto: Archív

Nefalšovaná emocionalita v Starej tržniciNa európske 
divadlá 
BRATISLAVA
Festival ASTORKA, ktorý 
sa tento rok koná od 24. 10. 
- 31. 10. pravidelne na jeseň 
prináša kvalitné európske 
divadlá, ktoré sa aktuálne 
vyjadrujú k problémom 
dnešných dní. 
Tento rok prijali pozvanie 
divadlá z Talianska, Ma-
ďarska a Českej republiky: 
Dejvické divadlo, Teatro 
delle Albe, Katona József 
Szinház..., Švandovo diva-
dlo na Smíchově. V diva-
delnej inscenácii Divadla 
Komediograf z Brna sa 
predstaví členka súboru 
Zuzana Kronerová. Súčas-
ťou festivalu sú tradične aj 
Scénické rozhovory, ten-
toraz s Róbertom Jakabom 
a nočný blues v ASTORKE 
v podaní kapely SITRA 
ACHRA. Popri festivale 
pravidelne pracuje tvorivá 
fotografická dielňa pod ve-
dením Pavla Breiera a vý-
stupom jej mapovania všet-
kých podujatí a udalostí na 
festivale sú fotografické 
výstavy.  (brn)




