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STARÉ MESTO
Mesto má v súvislosti s pri-
pravovanou rekonštruk-
ciou autobusovej stanice na 
Mlynských nivách jedineč-
nú šancu vybudovať spoloč-
ne s developerom chodníky, 
cyklochodníky, aj ulice, 
ktoré budú slúžiť k spokoj-
nosti všetkých účastníkov 
dopravy dlhé roky. Infra-
štruktúra by preto mala 
kopírovať osvedčené postu-
py zo zahraničia a myslieť 
aj na ohromný nárast ľudí 
v tejto prudko rozvíjajúcej 
sa oblasti. Namiesto toho 
to po rekonštrukcii vyzerá 
skôr na nervóznych vodičov, 
ktorým sa pod kolesá budú 
pliesť cyklisti, frustrovaných 
chodcov, ktorí sa nezmes-
tia na stredové ostrovčeky 
a o chodník sa budú deliť 
s bicyklami a naštvaných 
cyklistov bez cyklochodní-

kov. V čom je podľa Cyklo-
koalície problém?
Na zvýšený počet automobi-
lov na križovatke Karadžičo-
va-Mlynské nivy sa myslelo. 
Projekty HB Reavis pridáva-
jú jeden jazdný pruh na Ka-
radžičovu a dva (jeden v kaž-
dom smere) na Mlynské nivy. 
Chodci sú na tom horšie. Zú-
žený budú mať existujúci prie-
chod pre chodcov cez Mlynské 
nivy, pretože deliť sa oň budú 
s cyklistami. A to napriek 
tomu, že sa v tejto novobudo-
vanej štvrti počíta s nárastom 
mobilnej populácie na úroveň 
40-60 tisíc ľudí! Môže sa vám 
preto stať, že sa nezmestíte na 
stredový ostrovček. Chodci 
by však mali vedieť najmä to, 
že najfrekventovanejší prie-
chod pre chodcov od VÚB 
banky smerom na Dunajskú 
sa má podľa návrhov a kvôli 
rozšíreniu cesty zrušiť! Ak sa 

teda budete chcieť dostať pešo 
zo stanice do centra, bude 
to s obchádzkou a časovým 
zdržaním. Návrh Cyklokoa-
lície, aby boli priechody pre 
chodcov cez všetky ramená 
križovatky, a tiež, aby šli cy-
klotrasy všetkými smermi, 
neprešiel.
Ani s nárastom cyklistov o ti-
síce, teda s cieľom mesta do-
siahnuť do roku 2020 osem-
percentný podiel cyklistov 
na celkovej deľbe dopravy, 
projekt rekonštrukcie Sta-
nice Nivy akoby nepočítal. 
Cyklotrasa, ktorá na Mlyn-
ských nivách bude súčasťou 
šesťprúdovej cesty, končí 
náhle pri zástavke autobusu 
a za ňou zase pokračuje. Čo 
má urobiť cyklista? Keby na 
tejto zastávke nezastavovalo 
60 trolejbusov za hodinu, asi 
cez ňu aj prejde.
 Pokračovanie na str. 2

Priechod na Dunajskú chcú zrušiť

Ďalšie tri 
smart lavičky
BRATISLAVA
Skúšobná „smart“ lavička 
spred Primaciálneho ná-
mestia sa presunula pred 
Starú Tržnicu a pribudli 
k nej v meste ďalšie tri. A to 
pred Starou Tržnicou v Sta-
rom Meste a dve pri Prope-
leri na Rázusovom nábreží.
Lavička sa pred Primaciálny 
palác, do Starého Mesta, jed-
nak dizajnovo nehodila a jed-
nak na mieste pod stromom 
nemala dosť slnka, ktoré po-
trebovali solárne panely na vý-
robu elektrickej energie. A tak 
ju presťahovali na miesto, kde 
bude zároveň aj užitočnejšia – 
pred Starú Tržnicu. Hoci bola 
lavička najskôr len zapoži-
čaná, mestu ju firma neskôr 
venovala. Darom mestu od 
ďalšej firmy sú aj jej tri nové 
„kolegyne“. Mesto verí, že 
Bratislavčania ocenia ich vý-
hody, hoci niekoľko kritikov 
už v testovacej prevádzke na-
mietalo, že lavička bez operad-
la je nepohodlná a ani sedenie 
na plexiskle nie je príjemné.
Lavičky poskytujú nabíjanie 
mobilných zariadení a tiež 
pripojenie na internet. V po-
nuke sú dva typy nabíjania 
– káblom pomocou USB ale-
bo bezdrôtové. Okrem toho 
fungujú na solárny pohon, sú 
priateľské k životnému pro-
strediu. Lavičky sú odolné 
voči poveternostným vply-
vom a korózii, ako aj vanda-
lizmu. (in)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Má revitalizácia 
Námestia slobody 
zmysel?
Na čerstvo natretých lavič-
kách už sú zase grafity. Bez 
úspechu skrášľujeme niečo, 
čo sa má na budúci rok kom-
pletne zmeniť.

Petržalský starosta 
kritizuje kemp na 
nábreží
Čaká, kedy si turisti na Tyr-
šovom nábreží rozložia ohne 
a začnú variť guláš. 

Zabudnuté 
prípady inšpektora 
Šétaffyho
Inšpektor bude tentoraz spo-
mínať na najromantickejšie 
zatýkanie, aké zažil. Prekvapí 
vás, že sa odohralo vo Vydrici. 

Zlaté piesky 
roztancuje reggae
Najväčší hudobný festival 
v hlavnom meste, Uprising, 
je pre skalných fanúšikov 
niečo ako Vianoce v lete. Te-
šia sa naň celý rok. Čím je 
špecifický?
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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

 

Už od septembra si 
budú môcť Brati-
slavčania oddých-
nuť či zašportovať 
v unikátnom parku 
Jama. Ide o najväč-
ší projekt zeleného 
priestranstva v Bra-
tislave od vzniku sa-
mostatnej Slovenskej 
republiky. Starosta Rudolf Kusý pozýva 
všetkých Bratislavčanov do Športparku 
Jama v druhej polovici septembra.

Športoviská, kaviarne, móla
Na ploche 17 655 štvorcových metrov 
bude cyklistická a inline-dráha, bežecká 
dráha, lezecká stena, tenisové kurty, mul-
tifunkčné ihrisko, prírodný amfiteáter, 
priestor na hranie petanque, ale aj kaviar-
ne či jazierka. V parku budú tiež tri móla, 
pričom každé z nich má mať inú funkciu 
- na jednom si budú môcť návštevníci 
posedieť, na druhé majú umiestniť fitnes 
stroje a pingpongové stoly a ďalšie bude 
vyhliadkové nad jazierkom. „Vstup do 
parku bude bezplatný, rovnako ako aj 
možnosť využívať všetky športoviská,“ 
hovorí Rudolf Kusý. 

Moderná vodná oáza
Jedinečný park hodný 
21. storočia bude záro-
veň aj vodnou oázou. 
Všetku dažďovú povr-
chovú vodu zo spevne-
ných, ale aj zo zelených 
plôch, bude zbierať 
systém drenážnych tru-
biek do novovybudo-

vaného jazera. To by malo byť dôležitým vod-
ným prvkom spĺňajúcim estetickú, klimatickú 
a vodozádržnú funkciu. Zozbieraná voda sa 
v jazere prirodzene oteplí a následne zavla-
žovacím systémom transportovaná na plochy 
zelene. V parku budú tiež dve studne využívaj-
úce podzemnú vodu. „Spôsobom, akým park 
hospodári s vodou, ide o jedinečný projekt 
v rámci celého Slovenska,“ konštatuje Kusý.

Najväčší park za posledných 30 rokov
Park Jama sa nachádza na mieste bývalého 
cykloštadióna medzi Národným tenisovým 
centrom, zimným štadiónom a kúpaliskom 
v lokalite Tehelné. „Tento pôvodne staveb-
ný pozemok sa nám podarilo zachrániť 
a stane sa z neho najväčší projekt zeleného 
priestranstva v Bratislave za posledných 
30 rokov,“ dodal Kusý.

V Novom Meste vznikne unikátny športový park Jama
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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)

Viem si to 
predstaviť
Chodci a cyklisti sa zvyknú 
osočovať navzájom. Jedni 
vraj chodia ako ovce, druhí 
bezohľadne jazdia. 
Napriek tomu som presved-
čená, že keď bude v meste 
jednotný koncept cyklotrás, 
a tých vedúcich poza zastávky 
MHD bude čoraz viac (už dnes 
ich je v Bratislave niekoľko), 
zvykneme si ako peší do nich 
nevstupovať. Viem si predsta-
viť, že rovnako ako cez cestu 
prechádzame cez priechod, 
dokážeme to aj cez koridor 
cez cyklotrasu, ak kvôli bez-
pečnosti cyklistov pôjde poza 
autobusovú zastávku. 
Nedávno som si to, priznávam 
s údivom, uvedomila, keď som 
hľadela na ľudí, ktorí vystúpili 
v Petržalke za Starým mostom 
na Farského. Nevošli do cy-
klotrasy, ale poctivo kráčali 
po chodníku, hoci ten zďaleka 
nie je ideálny, pretože im na 
ňom zavadzajú stĺpy verejného 
osvetlenia. 
V Bratislave vlastní bicykel 
70 percent obyvateľov a ja 
chcem veriť, že kto raz prešiel 
na bicykli popri zastávke na 
Farského, už tam ako chodec 
nebude vstupovať. Priveľký 
optimizmus? Skúste ísť na fa-
cebookovú stránku Cyklokoa-
lície. Majú tam viacero fotiek 
zo zahraničia, na ktorých cyk-
lotrasy poza zastávky vyzerajú 
úplne prirodzene vsadené do 
prostredia. Ľudia ich vzali na 
vedomie a rešpektujú. Funguje 
to. Takže aj my sa môžeme stať 
chodcami, ktorí nechcú vidieť 
cyklistov pod kolesami áut, 
doprajú im preto bezpečný 
cyklo chodník poza zastávku 
a nepovažujú za tragédiu, ak 
pre to obetujú trocha svojej 
pozornosti. 

Ingrid Jarunková

Alternatíva 
k bicyklom
BRATISLAVA
Kolobežkárov zákon zara-
ďuje spolu so skejtbordis-
tami a korčuliarmi medzi 
chodcov.
Zákonodarcovia zjavne ne-
tušili, že existujú aj veľké 
kolobežky. „V Bratislave 
jazdí na veľkých kolobežkách 
s nafukovacími kolesami vyše 
sto kolobežkárov,“ hovorí ko-
lobežkárka z Bratislavy Beáta 
Veverová, pričom upresňuje, 
že ide o kolobežky rozmerovo 
podobné skladacím bicyklom.
Pri preprave kolobežkou tak 
využívajú chodníky, ale aj 
cyklochodníky, s tým, že ne-
smú obmedzovať cyklistov, 
ktorí majú prednosť. Okrem 
toho sú použiteľné aj na kom-
binovanú prepravu prostried-
kami MHD. Beáta Veverová 
navyše dopĺňa, že zdravotné 
účinky kolobežkovania sú 
u nás nedocenené. „Kolobež-
ka oproti bicyklu rozhýbe 
celé telo, má terapeutické 
účinky najmä na chrbticu, 
odľahčuje pohybový aparát 
a v neposlednom rade posil-
ňuje a formuje svalstvo, na-
jmä stehná, zadok, brucho.“
Beáta Veverová tvrdí, že Bra-
tislava je na kolobežke zjazd-
ná, avšak kolobežka má nižší 
podvozok a preto treba byť pri 
jazde v meste často na nekva-
litných povrchoch a s neupra-
venými zjazdmi z chodníkov 
veľmi obozretný. Reakcie na 
kolobežkárov sú vraj rôzne. 
„Chodci sú najčastejšie zve-
daví, prekvapení rozmermi 
kolobežiek, radi si ich vyskú-
š ajú, nájdu sa aj takí, ktorí 
nás posielajú na cestu medzi 
bicykle a majú pocit ohroze-
nia, pretože ide o rozmerovo 
väčšie kolobežky. Cyklisti na 
cyklotrasách nám fandia, čas-
to spolu diskutujeme za jazdy, 
rešpektujeme sa navzájom, sú 
rýchlejší a majú prednosť.“
Kolobežkári majú svoju face-
bookovú stránku Kolobežky 
SK a aj svoje súťaže. Uplynulý 
víkend sa Majstrovstvá Euró-
py konali v rakúskom Salzbur-
gu a na štarte bol aj Bratisla-
včan Dušan Demovič.  (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

STARÉ MESTO
Námestie slobody pre-
chádza revitalizáciou. Keď 
sa však pozriete na nekva-
litne natreté lavičky, ktoré 
sú hneď postriekané spre-
jermi, napadne vám otázka, 
či má vôbec takáto revita-
lizácia zmysel. Najmä, keď 
má po nej na budúci rok 
nasledovať komplexná ob-
nova námestia. 
Na sociálnej sieti na strán-
ke Hnutia Proti Okrášľovaniu 
Bratislavy zverejnili pred pár 
dňami detailný záber, ako sú 
na námestí natreté lavičky. 
Tak odfláknutú prácu by ste 
ťažko hľadali, farba je na 
železnú konštrukciu doslova 
iba nahrubo chrstnutá na sta-
rý náter, takže povrch je plný 
rôznych bublín a výčnelkov.
V diskusii pod fotografiou 
si ľudia robia žarty, že ide 
o protišmykovú úpravu. Čo 
na to magistrát? „V rámci 
prvej fázy (ešte stále pre-
biehajúcej) revitalizácie 
Námestia slobody hlavné 
mesto rozhodlo realizovať 
aj nový a najmä farebne jed-
notný náter všetkých 209 
lavičiek, ktoré sa na námestí 
nachádzajú. Pri rozhodovaní 

o spôsobe, ako náter lavičiek 
realizovať, magistrát upred-
nostnil náter lavičiek priamo 
na mieste. Počas vlastného 
natierania boli najskôr z kon-
štrukcie lavičiek za pomoci 
vodného tlakového čističa 
odstránené nečistoty z kon-
štrukcie lavičiek, potom bol 
mechanicky odstránený starý 
náter a následne boli nane-
sené dve vrstvy novej farby. 
Na niektorých lavičkách, cca 
15 z celkového počtu 209, 
sa objavili nedostatky náte-
ru spôsobené okrem iného aj 
chemickou reakciou starého 
a nového náteru. Zmluvný 
dodávateľ v rámci technic-
kých možností takéto nedo-
statky postupne odstraňuje. 
V rámci blížiacej sa druhej 
fázy revitalizácie sa v súlade 
s víťazným architektonickým 

n á v r -
h o m 
budúce-
ho vzhľa-
du Námestia slobody, ktorý 
vzíde z verejnej súťaže, po-
číta s komplexnou obnovou 
resp. obmenou mobiliáru 
námestia,“ vysvetlil Marek 
Papajčík z oddelenia komu-
nikácie magistrátu. So sku-
točne obnoveným Námestím 
slobody teda môžeme rátať 
najskôr koncom roka 2018. 
Z rozpočtu mesta ide na re-
vitalizáciu námestia 120-ti-
síc eur a sumou 500-tisíc eur 
prispeje investor, občianske 
združenie Dobré m(i)esto, 
založené Nadáciou HB Rea-
vis. (ms)

Foto: FB Hnutie Proti 
Okrášľovaniu Bratislavy, 

Matúš Husár

Má revitalizácia Námestia slobody zmysel? Rekordný júl 
na letisku
BRATISLAVA
Doposiaľ nikdy v celej his-
tórii bratislavského letiska 
ním neprešlo počas jedné-
ho mesiaca viac cestujúcich 
ako v júli 2017! 
Historicky rekordnú 300-ti-
sícovú hranicu pasažierov 
sa podarilo pritom prekonať 
len po 2. raz v celej histórii 
letiska! V júli prešlo letis-
kom spolu na prílete a odlete 
rekordných 304 388 cestu-
júcich. Tristotisícu hranicu 
pritom letisko prekročilo his-
toricky doteraz len raz – v júli 
2008.
„O nárast sa pričinili pravi-
delné linky, ale aj nepravidel-
ná dovolenková charterová 
doprava, ktorá zaznamenala 
o 21 % väčší počet letov ako 
vlani a zároveň aj takmer úpl-
ná naplnenosť kapacity tých-
to lietadiel. Spolu 304 388 
vybavených pasažierov zá-
roveň predstavuje nárast  
o 18 % v porovnaní s júlom 
2016,“ uviedol Ing. Jozef Poje-
dinec, generálny riaditeľ Letis-
ka M. R. Štefánika v Bratislave. 
„Prevádzka na letisku v Bra-
tislave sa začala datovať 
v roku 1951, pričom 300-tisíc 
pasažierov vybavilo naprí-
klad ešte v roku 1997 letisko 
za celý rok. Teraz sme takéto 
číslo dosiahli za jediný mesi-
ac,“ pokračuje šéf bratislav-
ského letiska. „Od začiatku 
roka 2017 vybavilo letisko 
spolu 1 040 100 pasažierov, 
o 7 percent viac ako za prvých 
7 mesiacov roka 2016.“  
Z hľadiska počtu vybavených 
pasažierov patrili medzi top 5 
najobľúbenejšie destinácie od 
začiatku roka lety do miest 
Londýn-Stansted, Dublin, Mi-
láno-Bergamo, Moskva-Vnu-
kovo a Antalya.  (vš)

Predĺžte si  
SeniorPas
BRATISLAVA
Cestujúci si môžu platnosť 
svojich SeniorPasov, roč-
ných bezplatných cestov-
ných lístkov, predĺžiť už 30 
dní pred jej skončením. 
Ak sa rozhodnú nepredĺžiť si 
platnosť SeniorPasu, cestov-
ný lístok bude pre ďalší rok 
neplatný a cestujúci nebude 
môcť aj naďalej cestovať bez-
platne. Pozor, obnovenie staré-
ho SeniorPasu je potom možné 
uskutočniť iba v predajniach 
DPB alebo Slovak Lines. 
Platnosť SeniorPasu si 
môžu cestujúci overiť, ale aj 
p predĺžiť už 30 dní vopred 
cez nové označovače ces-
tovných lístkov, nové multi-
funkčné automaty, v predaj-
niach DPB a Slovak Lines 
alebo u vodičov prímest-
ských autobusoch Slovak 
Lines. V priebehu najbliž-
ších mesiacov bude potreb-
né predĺžiť platnosť takmer 
27-tisíc SeniorPasov. Počas 
septembra sa očakáva zvý-
šená návštevnosť predajní 
dopravcov z dôvodu začiatku 
školského roka a preto BID 
odporúča občanom, ktorí si 
chcú svoj SeniorPas predĺžiť 
priamo v predajniach, aby 
svoju návštevu naplánovali 
mimo frekventovaných ča-
sov. Oveľa výhodnejšie je 
preto predĺžiť platnosť Se-
niorPasu cez nový označo-
vač. Ako na to? Na zapísanie 
platnosti SeniorPasu na kar-
tu stačia dva kroky. Cestujú-
ci stlačí na displeji označo-
vača „INFO“ a priloží kartu 
k miestu pod displejom, kým 
sa nepredĺži platnosť Senior-
Pasu.  (ek)

Pokračovanie zo str. 1
Takto to nejeden riskne, obíde 
zastávku a natlačí sa do jazd-
ného pruhu áut. Netreba hovo-
riť, že je to nebezpečné a hro-
zia tu dopravné nehody. Ale aj 
keď ju v zdraví prejde, hrozí 
mu kolízia opäť, a to v prí-
pade, že bude chcieť z Mlyn-
ských Nív pokračovať do 
centra cez Dunajskú. V tomto 
smere totiž cyklochodník ne-
bude (pôjde len doľava alebo 
doprava - na Dostojevského 
rad alebo na Karadžičovu). 
Ak bude chcieť ísť na Dunaj-
skú, bude sa musieť preštriko-
vať cez odbočujúce trolejbusy 
a ísť v jazdnom pruhu urče-
nom pre autá.
Na Cyklotrasu na Dunajskej 
sa však nedostane ani z Pá-
ričkovej. A to je v rozpore 
s územným plánom. 
A napokon budú cyklisti zdro-
jom nevraživosti chodcov, 
pretože projektanti navrhu-
jú, aby bol úsek pred VÚB 
zmiešaným chodníkom pre 
chodcov a cyklistov. Cyklo-
koalícia zdôrazňuje, že v tom-
to prípade sú riešením len 

samostatné a jasne oddelené 
koridory pre obe skupiny.
Cyklokoalícia má na všetky 
problematické úseky funkčné 
riešenia inšpirované zahrani-
čím, developer ich však ne-
akceptoval. Najviac diskusií 
vyvolal návrh Cyklokoalície, 
viesť cyklochodníky na Mlyn-
ských nivách poza autobuso-
vé zastávky. „Stanica Nivy je 
dôležitým dopravným uzlom, 
spomínaná zastávka je druhá 
najrušnejšia v Bratislave. Ústi 
do rozptylového priestoru, kto-
rý musí byť nerušený z pohľadu 
civilnej ochrany a požiarnych 
predpisov, a ľudia ponáhľajúci 
sa na autobus by boli konfron-
tovaní s cyklistami. V tomto 
prípade má prednosť chodec, 
ide o stovky ľudí v priebehu pár 
minút,“ tvrdí Martina Jamricho-
vá, Country PR & Marketing 
Manager HB Reavis Slovakia. 
„Je to otázka dizajnu,“ je, na-
opak, presvedčený Peter Netri 
z Cyklokoalície. „Napríklad 
výškové či farebné oddelenie 
cyklotrasy, spraviť rovno pred 
obchodným centrom pás zele-
ne, vyvýšený záhon... Spravia 

sa vstupy na zastávku, ľudia 
z nej nebudú odchádzať všetký-
mi smermi, ale vo vymedzenom 
koridore, kde bude priechod pre 
chodcov a cyklisti budú povinní 
zastaviť.“ Holanďania a Dáni 
to aplikujú už desiatky rokov 
a kopírujú to od nich všetci. 
Stanovisko mesta k výhradám 
Cyklokoalície, ktoré nám zaslal 
Marek Papajčík z tlačového 
odboru, je všeobecné. Ma-
gistrát tvrdí, že Územný plán 
mesta je preňho záväzný a vraj 
od developera vyžaduje, aby 
zlepšil kvalitu verejných prie-
stranstiev. Podľa Netriho však 
je v moci mesta primäť develo-
pera, aby návrhy upravil. A to 
napriek tomu, že začiatok re-
konštrukčných prác HB Reavis 
avizuje už na september. Podľa 
skúsenosti Cyklokoalície je do-
konca možné upraviť isté veci 
aj počas výstavby. „Tak to bolo 
aj na Štúrovej ulici,“ hovorí. 
A preto sa Cyklokoalícia ne-
vzdáva a okrem výzvy primá-
torovi, ktorú už podporilo vyše 
dva a pol tisíc ľudí, zvažujú aj 
riešenie právnou cestou.  (in)
 Foto: Matúš Husár
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Výstava, 
ktorá zmení 
váš život
LIST ČITATEĽA
Konečne uvidíme, akí na-
ozaj sme. Výstava Body 
the Exhibition má skvelú 
minulosť, veď obišla veľký 
kus sveta... to sa dočítame 
v reklamách. Ako je mož-
né, že hanobenie ľudských 
tiel, ale aj kultúry národa 
sa v našom národe oslavuje 
a podporuje? Ba čo viac tí, 
ktorí ju „prevádzkujú“ za-
robia beztrestne obrovské 
peniaze. Čo sme to za ľudia, 
národ? 
Trestný zákon hovorí, že kto 
zneužije alebo zneuctí mŕtve-
ho alebo neoprávnene vykoná 
exhumáciu ľudských ostat-
kov alebo svojvoľne odníme 
z pohrebiska ľudské ostatky, 
alebo nakladá s ľudskými 
ostatkami v rozpore so vše-
obecne záväzným právnym 
predpisom, trestá sa odňatím 
slobody na šesť mesiacov až 
tri roky.
A ja sa pýtam, ako je mož-
né, že títo cudzinci, ktorí 
zneucťujú, hanobia a ešte 
aj zarábajú na ľudských 
ostatkoch (pozrite si cen-
ník!) dostali povolenie aj 
v našom národe porušovať 
náš Trestný poriadok, bez-
trestne! Sme ešte kultúrny 
národ? Alebo sme barbari? 
Prestavte si, že by takto 
nakladali s vašimi rodičmi, 
deťmi...To by sa vám určite 
nepáčilo. Ale aj tieto ľudské 
„výstavné kusy“ mali svoju 
rodinu. A nevieme, za akých 
okolností boli zabití. Možno 
aj preto, aby iným prinášali 
obrovské zisky. To už ani 
mŕtvym nedáme pokoj? Čo 
sme to za ľudia! Sme vôbec 
ešte ľudia? Kto dal súhlas 
k hanobeniu? Okrem Trest-
ného zákona je to porušenie 
aj morálneho zákona a kul-
túry. Ja tam určite nepô-
jdem, pretože nechcem mať 
účasť na zneuctení mŕtvych 
ľudí, ktorí boli súčasťou 
ľudského spoločenstva tak 
ako ja!

Tereza

Los Mexikas či Blue Agave Bistro?



Keď sme v roku 2010 spo-
ločne s vtedajším bratislav-
ským primátorom a staro-
mestským starostom otvárali 
pre verejnosť Františkánsku 
záhradu, bol som presvedče-
ný, že sa jej jedenásťročné 
zakliatie definitívne končí. 
Život sa však do záhrady 
vrátil len na necelé dva roky. 
Nové vedenie mesta ani 
mestská časť nemali záujem, 
aby bola záhrada ďalej otvo-
rená, tak som jej prevádzku 
ďalšiu sezónu platil sám. 
Posledných päť rokov bola 
záhrada opäť zatvorená. Až 
do tohto leta.
Od 1. augusta je Františ-
kánska záhrada opäť denne 
otvorená pre verejnosť. 
Mestská časť Staré Mesto 
a súkromný majiteľ záhra-
dy sa zmluvne dohodli na 
podmienkach sprístupnenia 
záhrady, aby ju mohli opäť 
denne navštevovať Sta-
romešťania a návštevníci 
Starého Mesta. Nielen tento 
rok, ale aj tie nasledujúce.
Som rád, že záhrada na rohu 
Františkánskej a Uršulín-
skej ulice je opäť prístup-
ná verejnosti. Obyvatelia 
mestskej časti a celého mes-
ta tak získali ďalší verejný 
priestor, kde môžu tráviť 
voľný čas, kde sa môžu po-
prechádzať či posedieť na 
lavičke. Verím, že si túto 
staromestskú záhradu spo-
ločne užijeme. Vďaka ma-
jiteľovi podzemnej garáže, 
ktorej strechu záhrada tvorí, 
je centrum Starého Mesta 
opäť o čosi zelenšie a prí-
jemnejšie. 
           Radoslav Števčík

Františkánska
záhrada je

opäť otvorená

DOPRAVA ZADARMO,  
ALEBO DOPRAVA PORIADNE?

Váš kandidát na 
bratislavského župana www.uhler2017.sk/doprava

Blíži sa finále kampane a župan, ktorý za 
8 rokov nemá žiadne výrazné výsledky, 
potrebuje zaujať. Ukázalo sa, že lanovka 
cez Dunaj bude skôr turistickou atrakciou 
než skutočnou pomocou bratislavskej 
doprave, tak súčasný župan oprášil nápad 
kandidáta Mariána Kočnera z roku 2006 
s MHD zadarmo.

Prax zo zahraničia ukazuje, že to nie je 
dobrý nápad. Sľubované prínosy v podobe 
nižšieho počtu áut to neprinieslo. Tí, ktorí 
majú viac prostriedkov, sa vrátili do áut, 
iní zas začali využívať verejnú dopravu aj 
na trasy, ktoré predtým absolvovali pešo. 
Výsledný efekt je plnšia a ešte horšia 
doprava pre bežných ľudí, pretože nie 
je na investície do infraštruktúry 
a nových vozidiel.

Doprava naozaj potrebuje nový impulz,
ale som presvedčený, že to majú byť veci, 
ktoré sú o kvalite a komforte. Veci, ktoré 
sa robia všade naokolo a fungujú, veci, 
ktoré vieme urobiť aj v Bratislavskom 
kraji, len treba chcieť a hlavne vedieť ako. 
Od záchytných parkovísk pre autá aj bi-
cykle, cez poriadnu integrovanú dopravu 
s nadväzujúcimi a častými spojmi, až po 
nové linky a trasy, ktoré dávajú zmysel. 
Doprava v kraji potrebuje nápady, ktoré 
majú odborné zázemie a nápady, ktoré je 
župan schopný naplniť a zrealizovať.

To je moja ponuka vám voličom a verím, 
že je zaujímavejšia, ako 11 rokov staré 
Kočnerove nápady vo Frešovom 
podaní.
 

špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH VOĽNÝCH IZIEB

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

TOP PONUKA SEZÓNY 2017: 
CHORVÁTSKO a SLOVINSKO

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

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

PETRŽALKA
Priestor pri Starom mos-
te, na petržalskej strane 
Dunaja, sa toto leto zmenil 
na improvizovaný kempin-
gový tábor obývaný najmä 
cudzin cami v karavanoch.
Turisti tu môžu v príjem-
nom prostredí na brehu 
Dunaja pokojne zdarma 
prespávať a sú vzdialení 
len kúsok od centra mes-
ta. Ako zistil portál sme.sk, 
o možnosti parkovania zdarma 
sa dozvedeli zo stránky cam-
percontact.com. Tá ich infor-
muje, že tu môžu parkovať 
zdarma celoročne, iba 800 
metrov od centra mesta a ka-
pacita parkoviska je 10 kara-
vanov. Ako súčasť informácie 
sú uvedené aj presné súradnice 
miesta. Parkovanie karavanov 
sa však nepozdáva starostovi 
Petržalky Vladimírovi Baja-
novi. „Petržalskej samospráve 
sa toto spontánne parkovanie 
obytných vozidiel bez napoje-
nia na vodu či kanalizáciu, bez 
zabezpečenia odvozu odpadu, 

v lokalite, ktorá má byť výstav-
nou skriňou metropoly, a ktorá 
ani v územnom pláne nie je 
určená na takýto účel, nepáči. 
Zarážajúce je, že k veci sa neo-
zýva hlavná architektka ba ani 
hygienici... Kam poputuje to, 
čo ostane po sprchovaní, umý-
vaní riadu či použití toaliet (ak 
ich vôbec majú) v karavanoch? 
Do Dunaja? Či do Sadu Janka 
Kráľa?“ vyjadrila sa Michae-
la Platznerová z petržalského 
miestneho úradu.
„Pán primátor by mal zvážiť, 
či je to najšťastnejšie rieše-
nie, inak sa nám môže stať, 
že nabudúce si tam už turis-
ti rozložia ohniská a budú si 
tam variť guláš,“ komentoval 

to aj starosta Petržalky Vladi-
mír Bajan.
Mesto však argumentuje, 
že nejde o žiadny problém: 
„Parkovanie karavanov alebo 
áut na Tyršovom nábreží nie 
je zakázané. Hlavné mesto 
umožňuje takýmto spôsobom 
využívať dočasne tento prie-
stor, ktorý je v jeho správe. 
Vychádza tak v ústrety Bra-
tislavčanom alebo turistom, 
ktorí si tu môžu bezplatne za-
parkovať  svoje vozidlá a do 
centra mesta sa presunúť buď 
pešo alebo električkou cez 
Starý most,“ vyjadrila sa pre 
Bratislavské noviny Iveta Ke-
šeľáková z magistrátu. (ms)
 Foto: Matúš Husár

Starosta kritizuje kemp na nábrežíPolícia v elekt-
romobiloch
BRATISLAVA 
Do konca októbra budú 
mestskí policajti testovať 
dva požičané elektromobily. 
Elektrické vozidlá BMW 
i3  bude využívať v rámci 
hliad kovania v meste, pričom 
jedno vozidlo bude hliadko-
vať v centre mesta a druhé 
v mestských častiach. Vrch-
ný komisár Ivan Lechner, ná-
čelník bratislavskej mestskej 
polície verí, že  pre vysoko 
technické a ekologické vlast-
nosti budú elektromobily 
priaznivo hodnotené nielen 
mestskými policajtmi, ale 
ocenia ich aj samotní Brati-
slavčania a turisti. Rovnaký 
elektromobil používajú poli-
cajti a hasiči aj inde vo svete. 
Napríklad policajný zbor me-
tropol ako Los Angeles, Lon-
dýn, či Mníchov. Taktiež 
tieto bavorské elektrické 
vozidlá a skútre používa Pá-
pežská rada štátu Vatikán na 
administratívne účely a na 
prepravu hostí. (kk)

Porsche zraz 
na hrade
STARÉ MESTO
A utomobilový klub Porsche 
Fans Slovakia pozýva na 
zraz automobilov Porsche, 
ktorý sa uskutoční v sobotu 
26. augusta 2017 od 9.30h 
do 14.00h na Bratislavskom 
hrade.
Čaká vás jedinečná výsta-
va historických modelov, 
youngtimerov a súčasných 
modelov automobilky. Na 
zraz prijali pozvanie zahra-
ničné Porsche kluby z Čes-
kej republiky, Maďarska 
a automobilový pretekár 
Richard Gonda, ktorý túto 
sezónu preteká na nemec-
kom šampionáte Porsche 
Carrera Cup Germany. 
Nebude chýbať odborný 
výklad o automobiloch 
vrátane chutnej kávy a ob-
čerstvenia. Po 14.00h bude 
spoločný prejazd v kolóne 
automobilov do Maďarska. 
Vstup na podujatie ako aj 
registrácia automobilu je 
bezplatná. (brn)

V Bratislave nie je veľa 
reštaurácií s mexickou ku-
chyňou a tie, ktoré sme 
navštívili, nás príliš nenad-
chli. Boli sme preto zvedaví, 
aká bude LOS MEXIKAS, 
ktorá je promovaná aj ako 
BLUE AGAVE MEXICAN 
BISTRO. Nájdete ju na 
Františkánskom námestí.
Vstup do reštaurácie nie je 
najvábnejší. Interiér je až 
príliš jednoduchý, dlažba, 
drevené záhradné stoličky, 
drevené stoly s farebnými ob-
rusmi, na stenách mexické či 
aztécke motívy. Smerom do 
námestia je letná terasa.
V jedálnom lístku sme ob-
javili predjedlá ako nachos 
(4,00 - 12,00 €), taquitos 
(6,00 €), fondue (7,00 €) či 
fazuľovú misku frijolitos 
(5,00 – 6,00 €). Z polievok 
sme ochutnali sopa azteca, 
čo je domáca mexická para-
dajková polievka s omáčkou 
Pico de Galolo, s roztopeným 

syrom, kukuričnými čipsami 
a guacamole (4,00 €), a sopa 
de frijoles, čo je domáca fa-
zuľová polievka s feta syrom, 
cibuľou, koriandrom a kuku-
ričnými čipsami (4,00 €). Obe 
polievky boli veľmi podobné, 
obe však boli chutné.
Okrem šalátov, pričom jeden 
je kaktusový s paradajkami, 
feta syrom, cibuľou, guaca-
mole a koriandrom (5,00 €), 
ponúkajú ako hlavné jedlá 
soft tacos, tacos dorados, fa-
jitas, las gringas a enchiladas 
s rôznymi druhmi mäsa upra-
venými na rôzne spôsoby. Na 
naše prekvapenie sme v je-
dálnom lístku nenašli mexic-
ký guláš chilli con carne.
Hlavné jedlá sme si nechali 
poradiť od čašníka hovoria-
ceho lámanou slovenčinou 
– vraj soft tacos de puerco 
(9,00 €) je výborné. Podľa 
jedálneho lístka malo ísť o tri 

kukuričné tortily podáva-
né s grilovaným bravčovým 
mäsom, smaženou fazuľou, 
mexickou ryžou, čerstvým 
guacamole, omáčkou Pico 
de Gallo, lístkovým šalátom, 
roztopeným syrom, korian-
drom a limetkou. V tortilách 
sme však našli len mäso, ci-
buľu, koriander a syr. Ani 
ryžu, ani fazuľu. 
Rovnako sme dopadli aj pri 
fajita de chorizo (12,00 €). 
K jedlu sme si dali osviežujúci 
ryžovo-škoricový nápoj aqua 
de horchata (3,00 €), ktorý bol 
skutočne osviežujúci a chutný.
Národná kuchyňa prevádzko-
vaná príslušníkmi dotknutého 
národa býva zárukou vyššej 
kvality. V prípade mexických 
reštaurácií a Los Mexikas to 
však rozhodne neplatí. 
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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V Bratislave sa do lepších 
verejných priestorov, kva-
litnejších ciest či zelene 
investuje najviac prostried-
kov v histórii. A keď sa člo-
vek pozerá, tak to aj vidí. 
Samozrejme, nie je všetko 
zďaleka ideálne a čaká nás 
stále obrovské množstvo 
práce, ale pri každej opra-
venej ceste, zasadenom 
strome či novom vozid-
le MHD, je pocit z mesta 
o niečo lepší.
Niekedy sa stáva, že snahu 
a prácu zmaria živly. Či je 
to búrka, ktorá strhne stre-
chy a poláme stromy, či je 
to extrémne sucho, ktoré 
ničí trávniky, hoci ich po-
lievame viac a častejšie 
ako v minulosti. Alebo sú 
to živly, ktoré s prírodou 
až tak nesúvisia a zničia 
Námestie slobody sprejmi 
dva dni po tom, ako bolo 
po 20 rokoch konečne 
upratané. 
Samozrejme, vždy sa dá 
urobiť viac, nainštalovať 
viac kamier, alebo zaplatiť 
viac policajtov, len to stojí 
ďalšie peniaze, ktoré chce-
me investovať inak. Pre mňa 
je úplne absurdné, že na-
miesto nových ciest či par-
kov sa máme všetci z daní 
skladať na stráženie priesto-
rov, ktoré sú naše spoločné 
a každý normálny človek 
má záujem na tom, aby vy-
zerali čo najlepšie. Námestie 
Slobody je síce znovu po-
čmárané, ale my ho znova 
očistíme. Dobrá správa je, 
že ho čaká komplexná veľká 
obnova. Verejná architekto-
nická súťaž bude vypísaná 
už v septembri. Tentoraz už 
asi aj s kamerami.
  Ivo Nesrovnal 

Človek mieni, 
živel mení

Zverejnenie 
súkromných 
informácií
Dobrý deň, prebehlo súdne 
pojednávanie, právniko-
vi som predtým dal zálo-
hu. Momentálne  sa moja 
matka začala zaujímať 
o výsledok pojednávania. 
Požaduje od právnika vrá-
tenie zálohy. Dôvody sú síce 
opodstatnené, ale zaujíma 
ma, či má právnik právo: 
1. Zverejňovať akékoľ-
vek súkromné informácie.  
2. Vyplatiť zálohu mojej 
matke, hoci ja som bol klient. 
Na základe udelenia plnej 
moci advokátovi ste vo vzťa-
hu, v ktorom vám sú posky-
tované právne služby, len 
vy a nie vaša matka. Vzťah 
advokáta so svojím klientom 
je dôverným vzťahom a je 
preto vylúčené, aby do neho 
videli iné tretie osoby, aj keď 
ide o rodinných príslušníkov. 
Akékoľvek úkony, ktoré súvi-
sia s poskytovaním právnych 
služieb), je advokát povinný 
robiť len v súčinnosti s vašou 
osobou. Povinnosť zachová-
vať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa 
advokát dozvedel v súvislos-
ti s výkonom advokácie, je 
jeho imanentnou povinnosťou. 
Jeho porušenie zakladá discip-
linárnu zodpovednosť advoká-
ta a je závažným prehreškom 
voči účelu tejto profesie.  
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk   02/38104750
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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
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Parkovaciu
kartu má už
480 obyvateľov
KARLOVA VES
Bezplatnú rezidenčnú kartu na
skúšobný režim parkovania si v
mestskej časti Karlova Ves do
začiatku októbra vybavilo 480
žiadateľov. 
K dispozícii majú 570 parkova-
cích miest určených pre reziden-
tov. Prvá analýza elektronických
žiadostí o vydanie bezplatnej
karty ukázala, že väčšina domác-
ností v Karlovej Vsi má jedno
auto. Mnohí obyvatelia vlastnia
garáž, no nie všetci v nej parkujú.
Potvrdzuje sa, že v parkovacej
zóne býva veľa podnájomníkov
bez trvalého pobytu.
O projekt javia záujem ľudia z
časti Dlhé diely. „Najviac požia-
daviek zaznieva od obyvateľov
ulíc Veternicová a Hlaváčikova,“
povedala dopravná inžinierka T.
Kratochvílová. Podľa slov odbor-
níčky je nový projekt vhodný aj
preto, lebo „upratuje“ verejný
priestor obsadený najmä zaparko-
vanými vozidlami. (bh)

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

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

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

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

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny

PREDÁM STAVEBNÝ 
POZEMOK 

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

Cena 550 000 €.

Tel: 0908 526 814

Partneri podujatia wch2017.zps-diving.sk

3. – 9. SEPTEMBER
BRATISLAVA – VEĽKÝ DRAŽDIAK

PETRŽALKA
V termíne 2. 9. – 10. 9. 2017 
sa na petržalskom Draždia-
ku budú konať 26. majstrov-
stvá Európy a 9. otvorené 
majstrovstvá Európy junio-
rov v orientačnom potápaní 
s účasťou 100 vrcholových 
športovcov zo 14 krajín.
„Orientačné potápanie je vý-
nimočné v tom, že preteky 
v jednotlivých disciplínach 
nikdy nie sú rovnaké. Vy-
počítať matematický príklad 
pod hladinou – čo treba, keď 
človek urobí nejakú chybu – 
je strašne zložité,“ vyjadrila 
sa majsterka sveta v orien-
tačnom potápaní z roku 2015 
Zuzana Dvořáková.
Orientačné potápanie je 
síce športovou disciplínou, 
ale pretekári musia ovládať 
kompas rovnako dobre ako 
námorníci a s jeho pomocou 
nájsť všetky kontrolné sta-
noviská. Najdôležitejšia je 
správna a rýchla orientácia 
v neznámom teréne, ktorým 

je stojatá voda. Občas v nej 
nevidia ani meter pred se-
bou. Pomocou dýchacieho 
prístroja, ktorý majú scho-
vaný v kryte pred sebou, sa 
pohybujú iba cca 1 meter pod 
hladinou. Trať sa vopred za-
meriava a prekresľuje na geo-
detickú dosku. Každý pre-
tekár si podľa tohto nákresu 
vlastným kompasom zameria 
trať a zaznačí si súradnice.
Potápači, ktorí sú viditeľní na 
hladine len vďaka plaváku, 
čo ťahajú za sebou, musia čo 
najrýchlejšie preplávať okolo 
kontrolných tyčí a zahýbať 
s nimi. Pretekár sa za žiadnych 
okolností nesmie vynoriť, inak 
je diskvalifikovaný. 
 „Zorganizovať pretekárov 
zo 14 krajín sveta je výzvou 
a veľkým očakávaním pre Zväz 
potápačov Slovenska, ktorý je 
hlavným organizátorom. Sprie-
vodné akcie zapoja do aktivít 
aj širokú verejnosť,“ povedal 
Radovan Sečkár, hlavný orga-
nizátor podujatia.  (ks)

Žabí muži na Draždiaku
V máji 2016 som si objed-
nala zimnú záhradu k ro-
dinnému domu s dodaním 
do 31.8.2016 za cenu 7500 
eur. Už zameranie a náčrt 
diela bol vyhotovený veľmi 
zvláštne, vlastne diletantsky. 
A tak bola aj záhrada vyro-
bená a namontovaná – nič 
poriadne nesedelo, ani jed-
no zo šiestich okien nebolo 
vyrobené a osadené správne, 
vchodové dvere neboli do-
dané vôbec. A to všetko na-
priek tomu, že som uhradila 
nielen zmluvne dohodnutú 
zálohu 1500 eur, ale v snahe 
urýchliť dokončenie diela aj 
ďalšie dve platby vo výške 
3000 eur. Deväť mesiacov 
po zmluvnom termíne doda-
nia dodávateľ len sľuboval, 
že dielo hneď v najbližších 

dňoch skompletizuje a do-
končí. Ako-tak sa mu to však 
„podarilo“ až keď sa vo veci 
začalo angažovať spotrebi-
teľské združenie a televízia. 
Nech je to poučením pre 
ostatných. 
 A. D. Trnávka

Znovu sa potvrdilo, že dob-
rá vyvážená zmluva je zá-
kladom. Rozhodne by v nej 
mali byť aj sankcie pre do-
dávateľa za nedodržanie 
parametrov dodávky – kom-
pletnosť, kvalita, termín... 
Platenie záloh navyše alebo 
doplatenie celej zmluvnej 
sumy za nedokončené dielo 
alebo za dielo odovzdané 

s vážnymi nedostatkami sa 
vždy vypomstí. Spotrebi-
teľ je pánom situácie len 
dovtedy kým svoje peniaze 
drží pevne v rukách. Pre-
berací protokol aj následnú 
doúčtovaciu faktúru môže-
me podpísať a akceptovať 
až vtedy, keď je dohodnu-
té dielo riadne dokončené 
a všetky vady odstránené. 
V prípade, že vám už ne-
dokážu dostatočne pomôcť 
naše rady, sme pripravení 
sprostredkovať mimosúd-
ne riešenie vášho spotrebi-
teľského sporu s predajcom/
dodávateľom.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Len jasné dohody robia priateľov
Zákazník je pán

V máji ohlásil vajnorský starosta Ján Mrva spolu so skupinou podpo-
rovateľov začiatok zbierania podpisov na podporu nezávislej kandidatú-
ry na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v novembrových 
voľbách. K petičnému hárku pripájajú anketu s troma otázkami, ktoré 
tímu pomôžu zorientovať sa v tom, čo najviac trápi obyvateľov tohto kra-
ja. V júli prekročili hranicu 5000 podpisov. 

Sami najviac rozprávajú o riešeniach v doprave a cyklotrasách, najmä 
o efektívnejšom využívaní železničnej dopravy ako mestskej hromadnej do-
pravy vrátane prímestských vlakov. „S ľuďmi hovoríme o výstavbe záchyt-
ných parkovísk na okraji mesta, ktoré budú následne prepojené na BID (Bra-
tislavskú integrovanú dopravu), tiež o predĺžení električiek do okrajových 
mestských častí a v neposlednom rade o budovaní cyklotrás využívaných 
nielen na voľný čas, ale aj na každodennú prepravu do práce,“ prezradil Ján 
Mrva o témach v kontaktnej kampani.

Medzi podporovateľmi a členmi Mrvovho tímu sú mestská poslankyňa Lu-
cia Štasselová, občiansky aktivista Matej Vagač, cykloaktivista Peter Kľučka, 

herec Štefan Bučko, podnikateľ Peter Kremský, expert na životné prostredie 
Michal Drotován, vinohradník Marián Pavelka, futbalista a poslanec Marian 
Zeman a ďalší. 

„Výzvu mojich priateľov a podporovateľov uplatniť moje skúsenosti z trojná-
sobného starostovania vo Vajnoroch som prijal. Mojou podmienkou bolo, aby 
do toho išli so mnou a aby sme sa spýtali ľudí, či majú o zmenu záujem. Dnes 
to v politike robí málokto, veľa sa v nej hovorí, veľa pózuje, a málo počúva. 
Teším sa, že nás podpisom podporilo viac ako 5000 občanov kraja. Milo nás 
to prekvapilo. Každému jednému z nich osobne poďakujem. Budeme sa pýtať 
ďalej, z osobných rozhovorov cítime, že vôľa po zmene je veľká,” odkázal 
Mrva. 

MRVA: UŽ VIAC AKO 5000 ĽUDÍ CHCE ZMENU V NAŠOM KRAJI

ČÍTAJTE NÁS AJ 
NA WEBE

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

www.banoviny.sk

DENNE AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
 ZO ŽIVOTA V BRATISLAVE.

BRATISLAVA
Veterná smršť, ktorá sa 
desiateho augusta prehna-
la cez územie Bratislavy, 
zanechala za sebou znač-
né škody. Najväčší rozsah 
škôd zaznamenali Mestské 
lesy v Bratislave. Počasie 
spôsobilo nepriaznivú situ-
áciu aj v Horskom parku. 
Okrem zablokovania komu-
nikácií a poškodenia stĺpov 
verejného osvetlenia, spô-
sobila najmä škody na stro-
moch. Počas smršte bola 
najkritickejšia situácia na 
nábreží Dunaja, kde dispe-
čing oddelenia správy komu-
nikácií zaznamenal viacero 

popadaných konárov, ktoré 
bolo treba odstrániť a zabez-
pečiť plynulý prejazd ciest. 
Ukazuje sa, že práve tu je veľ-
mi dôležité, aby boli stromy, 
ktoré tu rastú, zdravé. Druhou 
najkritickejšou lokalitou bolo 
Námestie Franza Liszta, kde 
na zastávku MHD spadol 
strom a poškodil trolejové 
vedenie linky č. 201. Po sil-
nom vetre sa však ukázalo, že 
najviac stromov, spadnutých 
a zlomených, je poškodených 
v bratislavských mestských 
lesoch. Pracovníci mestských 
lesov sú stále v teréne a pra-
cujú na odstraňovaní vznik-
nutých škôd. Hlavné mesto 

po veternej smršti vykonalo 
obhliadku tiež v chránenom 
areáli Horský park. V celom 
areáli parku bolo niekoľko 
stromov vyvrátených, vrátane 
stromov na hlavnej ceste a pri 
chodníkoch v poraste. Veter-
nou smršťou boli zasiahnuté 
najmä poškodené stromy. 
Nakoľko ide o chránený areál 
štvrtého stupňa, hlavné mesto 
prijalo opatrenia s prihliadnu-
tím na osobitný režim v tom-
to území. Oddelenie správy 
komunikácií hlavného mesta 
neustále dostáva podnety na 
odstránenie škôd, ktoré bude 
vykonávať do konca tohto 
týždňa.  (kk, brn)

Mesto stále odstraňuje škody po smršti
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Unikátny projekt, ktorý nemá na Slovensku ob-
doby. V bratislavskej Petržalke má na takmer 
deviatich hektároch vyrásť rodinný park. Oby-
vatelia Bratislavy a celého regiónu získajú mies-
to, kde budú môcť so svojimi deťmi a vnúčatami 
tráviť voľný čas na čerstvom vzduchu, zabaviť 
sa, športovať, ale aj spoznať región, v ktorom 
žijú. Bratislavská župa už spustila súťaž, z kto-
rej vzíde investor, ktorý park postaví, zaplatí 
a bude ho prevádzkovať. O tom, ako by nový ro-
dinný park mal vyzerať a čo by v ňom návštev-
níci mohli nájsť, sme sa rozprávali s predsedom 
BSK Pavlom Frešom. 

Prečo sa župa rozhodla vybudovať Family park?
Bratislave a celému nášmu kraju chýba miesto, 
ktoré má každá európska metropola. Areál, kde 
môžu rodiny stráviť spolu celý deň, kde sa môžu 
deti „vyblbnúť“, samozrejme, aj s rodičmi, ak o to 
prejavia záujem. Priestor, kde si zároveň aj rodi-
čia môžu oddýchnuť a zrelaxovať sa s vedomím, 
že ich deti sú v prírode a zároveň sú v  bezpečí. 
Dnes je v Bratislavskej župe niekoľko miest, kde 
môžu prísť rodiny a stráviť tam možno aj sobot-
ňajšie popoludnie. Ich nedostatkom ale je, že sa 
nachádzajú vo vnútri budov. My chceme vybudo-
vať park pod holým nebom, ktorý by však dokázal 
fungovať celoročne. Aby naše deti, a spolu s nimi 
aj my, ich rodičia a starí rodičia, trávili viac času 
na čerstvom vzduchu. Navyše, celý tento projekt 
nebude župu a ani jej obyvateľov stáť ani jeden 
jediný cent.

Čo všetko by sa v parku malo nachádzať?
To je presne kľúčová časť súťaže, ktorú sme 
spustili. Záujemcom o výstavbu rodinného par-
ku hovoríme: prekvapte nás, ukážte, čo dokážete 

vybudovať, predstavte nám niečo, z čoho budeme 
úplne unesení. No máme predstavu, čo by sme tam 
chceli mať. V prvom rade atrakcie pre deti všet-
kých vekových kategórií, na ktorých budú rozvíjať 
svoje pohybové zručnosti. Čiže drevené konštruk-
cie, lanové centrum a podobne. Zároveň by sa tam 
mala nachádzať náučná časť, vďaka ktorej deti 
spoznajú napríklad dunajskú flóru a faunu. Nemal 
by chýbať amfiteáter či miesto, kde si budú môcť 
oddýchnuť aj rodičia. Ale verím, že záujemcovia, 
ktorí sa prihlásia do súťaže, predčia naše predsta-
vy.     

Neuvažovali ste o inom využití týchto pozemkov?
Na župe bol takmer jednohlasný súhlas s tým, aby 
sme v Petržalke postavili park rodinného typu. 
Zazneli hlasy, aj keď boli len ojedinelé, aby sme 
tieto pozemky predali. Lenže čo by potom na nich 
vyrástlo? Predpokladám, že by sa na nich postavili 
len nejaké bytovky či paneláky. Súkromný inves-
tor totiž nekúpi pozemok za niekoľko miliónov, 
aby na ňom za ďalších niekoľko miliónov postavil 
park. Lenže župa už tieto pozemky vlastnila, a tak 
vznikla unikátna príležitosť vybudovať niečo, 
z čoho budú mať prospech najmä rodiny s deťmi. 
Preto sme ani neuvažovali o tom, že by sme sa tej-
to lúky zbavili a predali ju developerom, ktorí by 
ju ihneď zastavali. Možno si to v tejto chvíli ne-
uvedomujú ani všetci župní poslanci, ale v Brati-
slavskej župe môže skutočne vyrásť unikátny pro-
jekt, kde budú svoje detstvo tráviť nielen dnešné 
deti, ale dokonca aj o dvadsať-tridsať rokov ešte 
aj ich deti. 

Prečo sa súťaž vyhlásila až teraz?
Petržalský pozemok, na ktorom má rodinný park 
vyrásť, patrí župe. Nechýbalo veľa a pre chyby bý-
valého vedenia sme oň mohli prísť. Nechcem za-
chádzať do podrobností, lebo už sme ich vyriešili. 
Súťaž sme spustili až vo chvíli, keď bolo jasné, že 
o tieto pozemky nás už nemôže nikto pripraviť. Zá-
roveň však musím oceniť dvojročnú prácu odbornej 
komisie, ktorá súbežne pripravovala súťaž na vý-
stavbu parku. 

Kde ste hľadali inšpiráciu?
Dá sa povedať, že v celej Európe. Parky rodinného 
typu, kde rodičia s deťmi či starí rodičia s vnúčata-
mi môžu plnohodnotne stráviť celý deň, sú v okoli-
tých krajinách úplne bežné. Stačí vybehnúť pár ki-
lometrov vedľa Prahy a nájdete tam úžasný rodinný 
park Mirakulum, kde si môžu rodiny grilovať, deti 
majú k dispozícii náučnú zónu, kde spoznajú rast-
liny a zvieratá, ktoré rastú a žijú v okolí a navyše 
sa môžu vyblázniť na trampolínach, drevených hra-
doch, v podzemnom bludisku či v lanovom centre. 
V susednom Rakúsku je zase rodinný park, v kto-

rom sa môžu rodiny zabaviť na kolotočoch, hor-
ských dráhach a ďalších adrenalínových atrakciách. 
V neďalekom Brne pre zmenu nájdete vedecký park 
pre deti, rovnako ako aj v blízkom Mosonmagya-
róváre. Keby sme išli ešte viac na západ, zoznam 
takýchto parkov by zabral niekoľko strán. Tých 
príkladov je naozaj neúrekom a našou ambíciou je, 
aby už aj náš región mal areál, kde rodiny s deťmi 
dokážu spolu stráviť celý deň, trošku sa rozhýbať  
a čo-to sa aj naučiť.    

Bratislavská župa ide do veľmi nezvyčajného projek-
tu. Nebojíte sa toho?
Nie, práve naopak. Súťaž sme s kolegami po-
slancami, hlavnou architektkou mesta Bratislava, 
s ďalšími architektmi a odborníkmi z nášho úradu 
pripravovali veľmi dôsledne. Za to im patrí moja 
veľká vďaka. Dbali sme na každý detail, aby sme 
sa vyhli prípadným problémom. Župa do projek-
tu dáva svoje pozemky, ktoré aj naďalej ostanú vo 
vlastníctve BSK. A súkromný investor na nich vy-
buduje za vlastné peniaze park, ktorý bude prevád-
zkovať ďalšie desaťročia. My však už máme skúse-
nosť s podobnými projektmi. Za všetky spomeniem 
Cvernovku a Starú jedáleň. V oboch prípadoch sme 
dali ľuďom z mimovládneho sektora k dispozícii 
naše priestory, v ktorých v minulosti sídlili školy. 
Títo ľudia sa následne vrhli do práce, zmoderni-
zovali ich, opravili ich, sčasti aj prerobili a začali 
využívať na svoju činnosť alebo prácu. Stačí sa 
ísť pozrieť do budovy bývalej chemickej priemy-
slovky na Račianskej ulici, ako si ju „cvernovkári“ 
upravili a ako tento priestor ožil. Vyskúšali sme si 
na dvoch prípadoch, že takéto partnerstvo dokáže 
fungovať, len musia byť nastavené jasné pravidlá, 
ktoré sa aj dodržiavajú. Práve preto veríme, že to 
bude fungovať aj v prípade rodinného parku v Pe-
tržalke.  

Kedy by mohol park privítať návštevníkov?
Som presvedčený, že o pár týždňov budeme otvárať 
obálky s návrhmi na to, ako má rodinný park vyze-
rať a tieto návrhy nás ohúria. Z nich vyberieme ten 
najlepší návrh a následne bude zmluvu schvaľovať 
župné zastupiteľstvo. Vo chvíli, keď bude platná, 
môže sa investor pustiť do práce. Bude v záujme 
kaž dého z nás, teda župy, investora, hlavného mesta 
či mestskej časti, ale hlavne obyvateľov kraja, aby 
rodinný park stál čo najskôr.   (brn)

Všetky informácie o súťaži na vybudovanie 
a prevádzku rodinného parku nájdete 

na stránkach:
Bratislavského samosprávneho kraja

 www.region-bsk.sk a Úradu pre 
verejné obstarávanie 

www.uvo.gov.sk.

Pavol Frešo: V Petržalke 
vyrastie moderný rodinný park

15. augusta 2017 uplynulo presne dvanásť me-
siacov, odkedy Veľvyslanectvo USA na Sloven-
sku nemá platnú nájomnú zmluvu k pozemkom 
pred svojou budovou na Hviezdoslavovom ná-
mestí.

Znamená to, že ambasáda nemá k týmto pozem-
kom žiadny právny vzťah. A hoci tento stav trvá už 
rok, jeho vyriešenie stále nie je na programe dňa. 
Ani zo strany ambasády, ani zo strany mesta.

Na týchto pozemkoch stojí aj plot, voči ktorému 
mám nielen ja, ale veľa Bratislavčanov zásadnú 
výhradu – jednoducho nám prekáža existencia 
železného monštra v centre hlavného mesta, upro-
stred historického námestia, ktoré by malo byť 
našou pýchou. Asi pred polrokom prišiel Staveb-
ný úrad Starého Mesta s informáciou, že sa mu 
nepodarilo nájsť právoplatné stavebné povolenie 
k výstavbe plota. Plot teda nie je len estetickým 
problémom, je navyše čiernou stavbou priamo 
v historickom jadre Bratislavy!

Stavebný úrad dal ambasáde už v januári lehotu na 
dodanie všetkých potrebných dokumentov preu-
kazujúcich jej vzťah k pozemkom. Keď ambasá-
da v určenom termíne nebola schopná dokumenty 
predložiť, došlo k predĺženiu lehoty o 90 dní. Ale 
ambasáda opäť nereagovala. A podarilo sa jej zís-

kať ďalšie predĺženie lehoty. Dokedy ešte budeme 
ambasáde vychádzať v ústrety? Veď jeden, ten naj-
zásadnejší fakt je daný – mestské zastupiteľstvo 
neschválilo veľvyslanectvu USA nájomnú zmlu-
vu. A to dokonca už dvakrát v tomto roku! Pre-
čo veľvyslanectvo nerešpektuje zákony Slovens-
kej republiky, zaberá nelegálne pozemky a stále 
dokola sa pokúša zvrátiť rozhodnutie a riadne, 
demokratické hlasovanie zastupiteľstva mesta?

Aby toho nebolo málo – dvanásť mesiacov, počas 
ktorých ambasáda užívala pozemky na Hviezdo-

slavovom námestí bez platnej zmluvy, neplatila 
za ne ani daň. Ide predsa o zabratie verejného 
priestranstva a každý občan, firma alebo pre-
vádzka, ktorá zaberá verejné priestranstvo, 
musí podľa platného VZN o miestnej dani zaň 
platiť daň. Prečo by mala byť americká amba-
sáda výnimkou? Nevyrubená daň pre ambasá-
du od augusta minulého roka do augusta tohto 
roka predstavuje sumu 1 687 040 eur! Myslím, 
že mestu by sa tieto peniaze zišli a že je tu dosť 
problémov, na riešenie ktorých by mohli byť po-
užité.

A aký je z toho celého záver? Pred pár dňami som 
pri príležitosti neslávneho prvého výročia neexis-
tencie platnej nájomnej zmluvy poslal list veľvy-
slancovi USA a primátorovi Bratislavy. Apeloval 
som na nich, aby si konečne uvedomili svoju zod-
povednosť voči tomuto mestu, nekonali v rozpore 
so zákonom a predovšetkým – bezodkladne vyrie-
šili rok trvajúci bezprávny stav, ktorý by mal skon-
čiť definitívnym odstránením nelegálneho oplote-
nia a opätovným sprístupneným celého priestoru 
námestia Bratislavčanom a návštevníkom nášho 
hlavného mesta.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Kocúrkovo v Bratislave – americká ambasáda okupuje pozemky už rok protiprávne!



STARÉ MESTO
Podľa poslanca Martina 
Borguľu v Starom Meste 
prebieha postupne rekon-
štrukcia jednotlivých ciest, 
ale len málokedy pri tom 
dôjde aj k oprave priľa-
hlých chodníkov. Výsled-
kom je, že stav mnohých 
chodníkov je katastrofálny.
„Investujeme do ciest, ho-
voríme dokonca už aj o cy-

klotrasách, ale na chodníky 
nemyslíme. Tie zostávajú 
neopravené a viaceré sú už 
v havarijnom stave. Jamy, 
výtlky, nerovnomerný po-
vrch, vytrhaný asfalt sú na 
niektorých miestach také roz-
siahle, že sú pre chodcov až 
nebezpečné,“ povedal posla-
nec Martin Borguľa.
Riešením by malo byť vytvo-
renie Fondu na rekonštrukcie 

chodníkov ako špeciálnej po-
ložky v staromestskom roz-
počte.
„Už na septembrové zasad-
nutie staromestského zastu-
piteľstva chcem predložiť 
uznesenie s návrhom vytvoriť 
takýto fond. Peniaze do fon-
du by mali plynúť z prenájmu 
alebo predaja prebytočného 
majetku mestskej časti. Fi-
nančné prostriedky fondu by 

boli použité výlučne na re-
konštrukcie zničených chod-
níkov,“ upresnil poslanec 
Martin Borguľa.
Poslanec pripravil komplex-
ný Program obnovy chodní-
kov, ktorý obsahuje niekoľko 
bodov, okrem iného zaviazať 
stavebníka, aby pri každej 
rekonštrukcii budovy mal 
povinnosť opraviť aj priľahlý 
chodník. (brn)

STARÉ MESTO
Knižnica z pozostalosti 
manželov Kalinových ostá-
va aj naďalej v Pistoriho 
paláci. Rozhodli o tom na 
augustovom mimoriadnom 
zasadnutí poslanci miestne-
ho zastupiteľstva Bratisla-
va - Staré Mesto. 
Zmení sa len miestnosť, v kto-
rej bude sídliť. ,,Chcem poďa-
kovať občianskemu združeniu 
Projekt Fórum za ústretovosť 
pri rokovaní,“ povedal po hla-

sovaní starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík. 
Na mimoriadnom zasadnutí 
museli poslanci situáciu rie-
šiť, keďže združeniu končila 
nájomná zmluva a na riad-
nom zasadnutí v júni chýba-
li na predĺženie nájmu dva 
poslanecké hlasy. ,,Vzniklo 
viacero nedorozumení a a in-
terpretačných posunov, že 
chceme knižnicu z paláca 
vysťahovať,“ vysvetľuje sta-
rosta Radoslav Števčík. ,,Od 

samého začiatku nám išlo 
o to, aby knižnica v paláci 
ostala, ale vzhľadom na pre-
vádzkové potreby Pistoriho 
paláca, ako kultúrneho zaria-
denia Starého Mesta, bolo 
nevyhnutné jej presťahovanie 
z pravého do ľavého krídla 
paláca,“ upresňuje starosta. 
Pistoriho palác je tvorený 
dvomi krídlami, ktoré majú 
samostatné vchody. V ľavom 
krídle sídlia viaceré obči-
anske združenia a divadlá. 

Po presťahovaní knižnice 
bude môcť ľavé krídlo celé 
fungovať autonómne. V pra-
vom krídle postupne začne 
mestská časť s organizova-
ním kultúrnych podujatí. Už 
v septembri sa návštevníci 
môžu tešiť na Cestovateľské 
kino, diskusný Večer Micha-
la Vašečku, či koncert Stano 
Palúch kvartet. V druhej po-
lovici septembra by sa mali 
rozbehnúť aj výchovné kon-
certy pre mládež. (nr)

Bezpečnejšie 
pred školou
STARÉ MESTO
Od minulého týždňa je plne 
funkčný integrovaný spo-
maľovač a priechod pre 
chodcov pred Základnou 
školou M. R. Štefánika na 
Grösslingovej ulici.
Ide už o štvrtý betónový 
spomaľovač a priechod, 
ktorý v tomto volebnom 
období vybudovala staro-
mestská samospráva. Prvý 
je pred ZŠ Hlboká, druhý 
pred gymnáziom Grösslin-
gova a tretí na Škarniclovej 
ulici.
„Nové integrované spo-
maľovače a priechody zvy-
šujú bezpečnosť najmä pred 
školami, kde je zvýšený 
pohyb detí. Vybudovať ten-
to spomaľovač a priechod 
som vlani sľúbil rodičom 
z Grösslingovej a sľub som 
aj splnil,“ uviedol na face-
bookovej stránke Starého 
Mesta starosta Radoslav 
Števčík. (brn)

Kalinovská knižnica ostáva v Pistoriho paláci

Popri cestách je nutné opravovať aj chodníky
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Brat is lavská 
v o d á r e n s k á 
spoločnosť, a.s. 
(BVS) odha-
duje, že vyše 
13-tisíc jej zá-
kazníkov má 
zmluvu len na 

dodávku pitnej vody a odpadovú 
vodu do verejnej kanalizácie vy-
púšťa nelegálne. Preto sa spoloč-
nosť rozhodla vyhlásiť v období 
od 20. júna do 31. augusta 2017 
„generálny pardon“, o ktorom sa 
porozprávame s Mgr. Rastislavom 
Gajarským, finančno-obchodným 
riaditeľom BVS:
 
Prečo BVS pristúpila k udeleniu 
generálneho pardonu 2017? 
Pri kontrole zmluvných vzťahov 
a siete verejných kanalizácií sme 
dospeli k záveru, že mnohé domác-
nosti sú pripojené na verejnú kana-
lizáciu a vypúšťajú do nej odpadovú 
vodu, avšak nemajú túto skutočnosť 
zmluvne ošetrenú, sú teda pripojené 

ilegálne. Podľa našich výpočtov sa 
to týka približne 13 400 producentov 
z celkového počtu viac ako 120-tisíc 
odberných miest. Predpokladáme, že 
vo väčšine prípadov nejde o úmysel. 
Žijú v presvedčení, že za vodu pla-
tia, a to stačí. No zmluvne ide len 
o dodávku vody. Na jej vypúšťanie 
do kanálov a následné spracovanie 
v čistiarňach odpadových vôd (tzv. 
stočné) je potrebné sa prihlásiť. 
Pravdepodobne na to zabudli. Ich 
povinnosťou je teraz túto službu zle-
galizovať.

Ako majú občania postupovať pri 
legalizácii pripojenia na verejnú 
kanalizáciu? 
Producent doručí osobne, alebo zašle 
poštou na adresu BVS (Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a.s., Pre-
šovská 48, 826 46 Bratislava 29) do 
31. augusta 2017 správne vyplnené 
a podpísané tlačivo „Podklady pre 
uzatvorenie zmluvy o odvádzaní od-
padových vôd verejnou kanalizáciou 
v rámci generálneho pardonu,“ ktoré 

sa nachádza na našej webovej stránke 
www.bvsas.sk, v sekcii Formuláre na 
stiahnutie. Následne mu BVS doručí 
na podpis novú zmluvu. Občania sa 
môžu obrátiť aj priamo na pracovní-
kov kontaktných centier BVS.

Ak si ľudia nezlegalizujú svoje pri-
pojenie na odvod odpadovej vody, 
budete ich sankcionovať? Aká 
bude výška sankcie?
Po 31. auguste začneme s kontrola-
mi, a v prípade zistenia nelegálnych 
pripojení si BVS bude od ilegálnych 
producentov odpadovej vody uplat-
ňovať náhradu škody a aj zmluvnú 
pokutu. Tá v prípade fyzickej osoby, 
čiže nepodnikateľa, činí 300 EUR. 
V prípade ostatných producentov sa 
vyšplhá do výšky až 3000 EUR.

Ako budú spomínané kontroly 
v praxi vyzerať? 
BVS má k dispozícii modernú kame-
rovú techniku, ktorou v kanalizácii 
identifikuje každé pripojenie. Nebu-
de to jednorazová akcia, ale rozsiahla 

systémová kontrola na celom teritó-
riu pôsobnosti našej spoločnosti. 

Čo by ste na záver odkázali verej-
nosti?
Verím, že ľudia „generálny pardon“ zo 
strany BVS privítajú a že si skontrolujú 
svoje zmluvné vzťahy s našou spoloč-
nosťou, pretože ide o ponuku, ktorá 
im pomôže predísť nedorozumeniam 
a zbytočným výdavkom.

Rastislav Gajarský z BVS: Legalizácia pripojenia na kanalizáciu 
je možná do konca augusta. Potom prídu sankcie



BRATISLAVA
V roku 1987 sa na prízemí 
12-poschodového obytného 
domu na Synekovej uli-
ci v Petržalke nachádzalo 
Espresso Modus, v ktorom 
skupina Modus so spevá-
kom Petrom „Jodim“ Pau-
linim nakrúcala klip k pes-
ničke Roberta.
Po 30 rokoch sme sa s ním na 
toto miesto vybrali, aby sme 
zistili, čo všetko sa za ten čas 
zmenilo. Tak predovšetkým 
sa medzitým premenovala 
spomínaná ulica na Šustekovu 
a z bývalého espressa je dnes 
Hardy pub. „Mám dojem, že 
vchod do kaviarne bol z opa-
čnej strany ako dnes,“ spomí-
na spevák Jozef Jodi Paulini, 
s ktorým sme sa uprostred 
augusta pred pubom stretli. 

V klipe si servírku zahra-
la speváčka Ivana Novotná 
a barmana kapelník skupiny 
Modus – Janko Lehotský. 
„Text k piesni Roberta urobil 
Kamil Peteraj a až po rokoch 
som pochopil, aká nadčasová 
vec sa mu podarila. Veď aj 
v súčasnosti sa môže zákazník 
zahľadieť do peknej obsluhu-
júcej, takže chápem, prečo je 
táto skladba dodnes aktuálna 
a teší ma, že ju ešte stále v rá-
diách občas zahrajú,“ konšta-
tuje Paulini, ktorý sa spevu už 
profesionálne nevenuje. Pri 
svojich začiatkoch sa rozho-
doval či pôjde spievať do sku-
piny Team alebo dá prednosť 
vtedy populárnejšiemu Modu-

su. „Jankovi Lehotskému som 
nemohol povedať nie, aj keď 
celkovo som v Moduse strávil 
asi len rok a pol. Potom som 
odišiel spievať do Švajčiarska 
a do Bratislavy som sa vrátil 
až v roku 2001, kedy som si 
v centre Bratislavy kúpil byt. 
Dnes sa živím podnikaním 
s realitami,“ hovorí muž, 
ktorý si naposledy pesničku 
Roberta zaspieval v apríli na 
koncerte pri príležitosti 70. 
narodenín Jána Lehotského 
v bratislavskej Hant Aréne. 
„Ľudia ma dlho nechceli svo-
jím potleskom pustiť z pódia, 
takže sa im skladba asi stále 
páči,“ dodáva Jodi.  (ars)
 Foto: ars

Tu sme nakrúcali Robertu!
STARÉ MESTO
Dobrý trh sa 15. septembra,  
v čase od 10.00h do 17.00h, 
znova vráti tam, kde sa 
uskutočnil vôbec po prvý-
krát, do susedstva Panens-
kej ulice. Okrem kvalitných 
produktov prinesie bohatý 
program, viac priestoru 
a otvorených dvorov. Roz-
širuje sa totiž aj na Podja-
vorinskej ulicu. 
Čerstvá zelenina, poctivé pro-
dukty, originálny slovenský 
dizajn, lekcie kompostovania 
a tvorivé workshopy. Panenská 
ulica opäť ožije Dobrým trhom. 
Pre návštevníkov bude pripra-
vených vyše 130 stánkov od 
Suchého mýta až po Svorado-
vu. „Dobrý trh sa predĺžil až po 
novootvorený parčík Svorado-
va. Uvoľnil sa teda priestor na 
viac oddychových zón a menej 
tlačeníc,“ hovorí Barbara Za-
varská z tímu Dobrého trhu.
„Rozšírenie na ďalšiu ulicu 
nám prinieslo možnosť spo-
lupracovať s novými sused-
mi, do programu sa tentoraz 

zapojí napríklad VŠMU ale-
bo Senior centrum,“ dodáva 
programová riaditeľka Dob-
rého trhu Illah van Oijen. 
Nové priestory sú aj príleži-
tosťou otvoriť ďalšie bežne 
neprístupné dvory a budovy. 
Mimoriadne sa bude dať po-
zrieť do opustenej nemocnice 
na Podjavoriskej. 
V duchu hesla Máme radi Pa-
nenskú pripravujú aj prechád-
zku prekvapivými mies tami 
(tzv. guerilla walk) s rak-
úskym umelcom Oliverom 
Hanglom a Elou Tolstovou 
z kapely Tolstoys. Vo dvore 
ZUŠ M. Ruppeldta bude tan-
čiareň so živou hudbou, v ka-
viarni Next Apache obľúbený 
Speaker´s Corner, záhrada 

ECM ponúkne program pre 
deti. Súčasťou Dobrého trhu 
bude tradične aj Detský trh, 
ktorý sa bude konať na Lý-
cejnej ulici.
Dobrý trh aj na Panenskej po-
kračuje v snahe byť podujatím 
bez odpadu. Na jar sa podari-
lo znížiť objem komunálneho 
odpadu na 10%, všetok ostat-
ný odpad zrecyklovali alebo 
skompostovali. Aj tentoraz 
je na Dobrom trhu zakázané 
servírovať jedlo a nápoje do 
plastu - všetok riad musí byť 
rozložiteľný. Pre návštevní-
kov bude pripravená recy-
klačná stanica a praktické 
ukážky znižovania odpadu 
v domácnosti. (lg)
 Foto: Dobrý trh

Dobrý trh sa rozrastá, sprístupní aj dvory

STARÉ MESTO
Stavebný úrad mestskej 
časti Bratislava – Staré 
Mesto opätovne predĺžil 
americkej ambasáde leho-
tu na predloženie dokladov 
preukazujúcich ich vzťah 
k pozemkom na Hviezdo-
slavovom námestí.
Zo strany Stavebného úradu 
ide už o tretiu lehotu pre Veľ-
vyslanectvo USA na Sloven-
sku, pričom v predchádzajú-
cich dvoch lehotách nebola 
ambasáda schopná predložiť 
potrebné dokumenty, ktoré 
by jasne a jednoznačne preu-
kazovali ich vzťah k pozem-
kom na Hviezdoslavovom 
námestí, na ktorých stojí 
oplotenie pred ich budovou.
„Je všeobecne známe, že 
ambasáda nemá k pozemku 
platnú nájomnú zmluvu a ne-
dokáže nájsť ani právoplatné 
stavebné povolenie k plotu. 
Ide teda o čiernu stavbu pria-
mo v historickom centre mes-

ta,“ povedal poslanec mesta 
Martin Borguľa.
Podľa poslanca ambasáda 
požiadala o ďalšie predĺženie 
lehoty tentoraz z dôvodu, že 
čaká na vyjadrenie pamiat-
kového úradu, ktorý má dať 
o 30 dní svoje záväzné sta-
novisko, či je plot v rozpore 
s predpismi upravujúcimi 
ochranu pamiatkového fon-
du. Stavebný úrad teraz poži-
adal o vyjadrenie aj Úrad na 
ochranu ústavných činiteľov 
a diplomatických misií, či je 
bezpečnostné opatrenie vo 
forme oplotenia primerané 
s ohľadom na Viedenský do-
hovor.
Nájomná zmluva bola  v tom-
to roku už dvakrát zamietnutá 
mestskými poslancami. Dru-
há lehota uplynula v polovici 
júla a hrozilo, že ak ambasáda 
v stanovenej lehote nebude 
schopná dokumenty doručiť, 
malo by začať konanie o od-
stránení oplotenia. (jd)

Americká ambasáda 
získala ďalší čas

Cigánsky 
Bašavel na 
nábreží
STARÉ MESTO
Oslava autentickej rómskej 
hudby a tanca,  to je 9. roč-
ník festivalu rómskej kultú-
ry Cigánsky Bašavel, ktorý 
sa tento rok bude konať na 
námestí Eurovea.
V sobotu 26. augusta od 
15.00h do 22.00h ponúkne 
Bašavel program pre celú 
rodinu - rómsku hudbu, ta-
nec, tradičné remeslá, ukáž-
ky cirkusového umenia aj 
ochutnávku rómskych špe-
cialít. V Živej knižnici vám 
Janette Motlová a deti z Di-
vých makov vyrozprávajú 
svoje životné príbehy, nájde-
te tu aj Detský kútik s animá-
tormi, výtvarný workshop, 
maľovanie na tvár, tetovanie 
hennou či predaj handmade 
výrobkov. Hlavnými hviez-
dami tohto podujatia sú však 
výnimočne talentované deti 
a mladí ľudia zo združe-
nia Divé maky.  (ov)

V nedeľu na 
dostihy

Vzrušenie, adrenalín a zá-
bava v lone prírody! To sú 
dostihy v petržalskom Sta-
rom háji. 
Nenechajte si ujsť v nedeľu 27. 
augusta štvrtú klasickú skúšku 
dostihovej sezóny. V Sloven-
ských Oaks pod patronátom 
Rádia SiTy (rovina Listed na 
2000 m) sa stretnú najlepšie 
trojročné kobyly z Čiech a zo 
Slovenska. Celkovo je naplá-
novaných deväť rovinových 
a prekážkových zápolení, ako 
aj atraktívne Prútenky šampi-
ónov na 3600 m. O príjemnú 
atmosféru v prestávkach sa po-
stará hudobná skupina Akustix. 
Dostihové popoludnie v Sta-
rom háji začína o 13,30 hod. 
Viac na www.dostihy.sk. (zr)
 Foto: Závodisko Bratislava

Hľadá sa investor,
ktorý postaví

Viac informácií nájdete
na stránkach

www.region-bsk.sk
www.uvo.gov.sk

RODINNÝ PARK
v Petržalke
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abonentky
voľný predaj abonentiek 
pre všetkých záujemcov

18. 09. – 06. 10.
prednostný predaj celosezónnych 
abonentiek pre abonentov 
zo sezóny 2016/2017 (abonentku 
z minulej sezóny prosíme predložiť)

21. 08. – 14. 09.

slovenská filharmónia 
69 / koncertná sezóna 
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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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69. sezóna Slovenskej filhar-
mónie ponúka od septembra 
2017 do júna 2018 širokú 
paletu koncertov. V pre-
krásnom zrekonštruovanom 
priestore  bratislavskej Re-
duty sú na výber symfonické 
a vokálno-inštrumentálne 
koncerty v Koncertnej sieni 
SF, koncerty pre deti, teen-
agerov, medzižánrové veče-
ry, komorné koncerty – reci-
tály popredných interpretov 
a vystúpenia komorných 
zoskupení, koncerty súbo-
rov interpretujúcich hudbu 
na dobových nástrojoch, hu-
dobno-literárne večery. 

Hneď na úvod sezóny sa 
v Slovenskej filharmónii 
uskutoční 9. ročník Medzi-
národnej klavírnej súťaže Jo-
hanna Nepomuka Hummela 
( 18. – 23. septembra 2017). 
Všetky tri kolá sú voľne 
prístupné verejnosti. Súťaž 
vyvrcholí Koncertom finalis-

tov a vyhlásením výsledkov 
súťaže v sobotu 23. septem-
bra v Koncertnej sieni SF. 
Vstupenky sú v predaji v po-
kladnici Slovenskej filharmó-
nie na Námestí E. Suchoňa od 
21. augusta.
Vo vybrané nedeľné popolud-
nia vás srdečne pozývame na 
organové koncerty či koncer-
ty legendárneho Slovenského 
komorného orchestra. Po boku 
našich telies – orchestra Slo-
venská filharmónia a Sloven-
ského filharmonického zboru 
sa aj v tejto sezóne vystrieda 
množstvo popredných domá-
cich a zahraničných dirigentov 
a sólistov. V ponuke nechýba-
jú sviatočné koncerty – Via-
nočné, Silvestrovský, na Nový 
rok to bude slávnostný koncert 
k 25. výročiu vzniku Slovens-
kej republiky. Nebudú chýbať 
mimoriadne obľúbené a žiada-
né koncerty filmovej hudby.
Otváracie koncerty sezóny 
zaznejú pod taktovkou nové-

ho šéfdirigenta SF, Jamesa 
Judda. Britský svetobežník 
ponúkne zaujímavé programy 
s orchestrom Slovenská filhar-
mónia a Slovenským filhar-
monickým zborom na viace-
rých koncertoch tejto sezóny. 
Mladí návštevníci sa môžu 
tešiť na projekt Raper Vival-
di interpretovaný komorným 
zoskupením The Classical 
Music Maniacs v spolupráci 
s raperom Majkom Spiritom. 
Ak vás táto ponuka zaujala, 
neváhajte a zakúpte si ešte 
pred otvorením novej kon-
certnej sezóny finančne zvý-
hodnenú abonentku.
S bohatou ponukou koncertov 
sa môžete podrobne zoznámiť 
v celosezónnom bulletine, 
ktorý je v predaji od 21. au-
gusta v pokladnici Slovenskej 
filharmónie alebo na stránke 
www.filharmonia.sk.
Kompletnú informáciu 
o programe nájdete aj na
www.banoviny.sk.

Slovenská filharmónia ponúka 
pravidelné návštevy koncertov

Zídu sa špičkoví 
florbalisti
BRATISLAVA
Na 2. ročník najväčšieho 
florbalového turnaja na 
Slovensku, Slovak Floor-
ball Cup 2K17, ktorý 
sa uskutoční v termíne 
od 24.-27. augusta 2017 
v Bratislave, zavítajú tímy 
až z 13 krajín. 
Na turnaji sa zúčastní re-
kordný počet tímov - 108, 
ktoré si zahrajú v šiestich 
kategóriách. Do prestížnej 
mužskej PRO kategórie pri-
jal pozvanie účastník play-
-off švajčiarskej extraligy 
- Kloten-Bülach Jets či po-
predné české tímy - Tatran 
Střešovice, FBC Ostrava. 
Slovak Floorball Cup 2K17 
sa odohrá v siedmich bra-
tislavských halách - Elán, 
Mladosť, Dom Športu, 
Mlyny, PKO, FTVŠ, Hant 
Aréna. Všetky finálové zá-
pasy budú v Hant Aréne. 
Vstupy na všetky zápasy sú 
zdarma.  (lch)

BRATISLAVA
V najkrajšej časti bratislav-
ského lesoparku, pri riečke 
Vydrica, rozširujú mestské 
lesy lesnú cestu. 
„Tvrdia, že turisti a cyklisti 
sa sťažovali na blato na ces-
te. Avšak spôsob a intenzita 
úprav je v tomto území úplne 
nevhodná. Namiesto citlivej 
opravy pár úsekov, rozblate-
ných najmä po prejazde les-
ných strojov, tu bagre, valce 
a smradiace tatrovky budujú 
megalomanskú širokú cestu. 
Aby toho nebolo málo, tat-
rovky tu sypú zmes kameňa 
a drveného betónu s príme-

sami železa, plastu či skla. 
A tak na tejto ceste, ktorá je 
aj obľúbenou cyklotrasou, 
nájdete na každom kroku kus 
plechu trčiaci zo zeme, plas-
tové trúbky, rozdrvené tehly 
a kusy skla,“ hovorí Jakub 
Mrva z občianskeho združe-
nia Iniciatíva Naše Karpaty. 
„Vysypávať stavebný odpad 
meter od riečky Vydrica, je 
už ďaleko za čiarou a úpl-
né nepochopenie rekreačnej 
funkcie lesoparku.“
Turisti a cyklisti rozhodne 
nežiadali takýto drsný zásah 
do okolia Vydrice. Naopak, 
radi vyhľadávajú toto územie 

práve pre jeho relatívne ne-
narušený prírodný charakter. 
Miesto, kde môžete pozo-
rovať majestátneho bociana 
čierneho, salamandry, danie-
le, muflóny či jelene. „Táto 
časť mestských lesov by mala 
byť upokojenou zónou. Bez 
hospodárskej ťažby dreva, 
pohybu motorových vozidiel 
a developerských projektov. 
Malo by to byť územie, kde 
je maximálne prioritná rekre-
ácia, šport v prírode a samot-
ná ochrana prírody tejto ma-
lebnej časti Malých Karpát,“ 
tvrdí Jakub Mrva.
Práve možnosť, že tieto cesty 
nemajú s rekreáciou nič spo-
ločné, a ide len o budovanie 
ciest pre nákladiaky odváža-
júce vyťažené drevo, vzbud-
zuje veľkú obavu. „Boli tu 
nedávno snahy radikálne zvý-
šiť objem ťažby v lesoparku 
a ťažba v tomto území by 
bola nanajvýš nežia dúca,“ 
dodal.  (brn)
 Foto: MT Biker

Bagre, valce a odpad v srdci lesoparku
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predviesť svoje remeslo 
a ponúknuť svoje výrob-
ky. Pre deti je pripravená 
nielen Škola remesiel, ale 
aj ľudové hry a zábavky. 
Tento rok bude aj bohatý 
hudobno-tanečný pro-
gram.

Nedeľa – 3.9.2017

TAMAR HAYDUKE: 
PERSONA

Rakúske 
kultúrne 
fórum 
Bratislava, 
18:00
V perfor-
mancii 
Persona 

sa umelkyňa s arménsko-
-sýrskymi koreňmi Tamar 
Hayduke vydáva po sto-
pách identity. Performancia 
pre hlas, husle a violon-
čelo.

Pondelok – 4.9.2017

PRESTRETÉ
Galéria 
ÚĽUV, 
10:00 – 
18:00
Prestreté 
je výsta-
va, ktorá 
návštevní-
kom ponúkne inšpirácie na 
stolovanie v ľudovom štýle. 
Vyšívané, tkané a  paličkova-
né textílie, obedové i čajové 
súpravy z keramiky.

Utorok – 5.9.2017

ZAŽITE ELEKTROMO-
BILITU NA VLASTNEJ 
KOŽI!
Stará tržnica, 14:00
Zoznámite sa so všetkými 
možnosťami, ktoré up! city 
ponúka, užijete si množstvo 
zábavy a aktivít pre malých 
aj veľkých. Tešiť sa môžete 
na akustické koncerty a stand 
up! show nielen o autách 
a mobilite.

môžu tešiť nielen na prierez 
hudobných, ale aj na symfo-
nický orchester Slovenskej 
filharmónie a Veľký cigán-
sky orchester, ktoré im budú 
sekundovať v harmonickom 
súlade.

Pondelok – 28.8.2017

ROCK‘N‘ROLL NIGHT
KC Dunaj, 
21:00
Nažhavte 
si sluchové 
prijíma-
če, DJi 
roztáčajú 
gramce! 
V závere leta nás čaká hro-
mobitie rock’n’rollu, rocku, 
rockabilly alebo punku. 

Utorok –29.8.2017

FUNKIEZ
San Mar-
ten Bar & 
Restaurant, 
19:00
Funkiez 
má na-
šlapaný, 
horúci, 

tanečný funky repertoár 
zostavený z top hitov od 
svetových a slovenských 
interpretov ako napr: Bruno 
Mars, Chic, Indeep...

Streda – 30.8.2017

FESTIVAL DYCHOVEJ 
HUDBY
Dúbravský amfiteáter, 17:00
V rámci cyklu Kultúrne 

leto na Dúbravskom am-
fiteátri si môžete vypočuť 
niekoľko súborov dychovej 
hudby.

Štvrtok – 31.8.2017

PETR MUK BAND & 
OCEÁN
Magio pláž, 
19:30
Oceán 
pokračuje 
vo svojom 
hudobnom 
živote 
a stáva sa tak spomienkou 
na zosnulého Petra Muka. 
Príďte sa zabaviť, zaspomí-
nať a zaspievať si hity kapely 
Oceán. 

Piatok – 1.9.2017

PROROK ILJA
Železná studnička, šapitó
Hru napísal súčasný poľský 
dramatik Tadeusz Slobodzi-
anek. Hrdinom je samozva-
ný prorok Ilja, o ktorom 
obyvatelia veria, že je 
novým Kristom. Hrá Teatro 
Tatro.

Sobota – 2.9.2017

DNI MAJSTROV  
ÚĽUV 2017
Hviezdoslavovo námestie
Zruční majstri a ľudo-
voumeleckí výrobcovia 
z celého Slovenska prídu 

Streda – 23.8.2017

MORAVSKÉ DIVADLO 
OLOMOUC: CENTRAL 
PARK WEST
Zichyho palác, 20:30

W o o d y 
A l l e n , 
j e d e n 
z naj-
ú s p e š -
n e j š í c h 
komedi -
á l n y c h 
a u t o r o v 

20. storočia, ktorý napí-
sal desať divadelných hier 
a natočil takmer päťdesiat 
filmových snímok, sa vra-
cia na scénu Moravského 
divadla. Po komédii Za-
hraj to znovu, Same, ktorá 
mala v Olomouci premiéru 
v roku 1998 sa teraz môžete 
tešiť na jeho najlepší diva-
delný kúsok.

Štvrtok – 24.8.2017 

B.A.C.H
Dóm sv. Martina, 19:30
Na festivale organovej hud-
by sa v auguste predstaví 
Christian Iwan v skladbách 
od J.S. Bacha, T. D. Schlee-
ho, W. A. Mozarta a Maxa 
Regera. 

Piatok – 25.8.2017

UPRISING REGGAE 
FESTIVAL 2017
Zlaté piesky
Roots reggae legendy Alpha 
Blondy a The Wailers, hit-
maker Sean Paul, posledný 
koncert Irie Revoltés, Zion 
Train, 5‘nizza, Foreign Beg-
gars, Congo Natty a mnoho 
iných. Najväčší reggae festi-
val v našom okolí. 

Sobota – 26.8.2017

PROJEKTIL
Divadlo 
Stoka, 
19:00
Šialenstvá 
a nezmys-
ly vznikaj-
úce medzi 
ľuďmi pre-

nikajú nimi samotnými ako 
projektil, ktorý nezanecháva 
na prvý pohľad viditeľné 
zmeny... Réžia: Blaho Uhlár

Nedeľa – 27.8.2017

10. VÝROČIE CIGÁN-
SKYCH DIABLOV 
Bratislavský 
hrad, 20:00
Diváci sa 
počas ve-
čera plného 
živelných 
rytmov 

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

Zamilovaný 
pasák
Rudaš Pali bol v Maďarsku 
chýrny bytový vlamač, mal 
tam toho hodne na rováši. 
V Budapešti „úradoval“ 
v medzivojnových rokoch 
pomerne dlho, kým ho chy-
tili. Špecializoval sa najmä 
na vily a byty bohatých ob-
chodníkov a nahonobil si 
celkom slušný majetok. Ale 
dovtedy sa chodí s džbánom 
po vodu, kým sa ucho neod-
trhne. 
Prekvapili a chytili ho pri 
„práci“, keď sa pán domu 
s kamarátmi vrátili nečaka-
ne domov. Keďže pánových 
kamarátov bolo viac, nemal 
šancu utiecť. Trest si odpyká-
val vo väznici v maďarskom 
Komárome. Raz, keď väzni 
upratovali povalu, Pali vybral 
niekoľko škridlíc, vyliezol na 
strechu a spustil sa po hro-
mozvode a zdrhol. V blízkom 
dome si cez otvorené okno 
„zaobstaral“ civilné šaty. Po-
tom si zašiel po svoje dobre 
ukryté úspory a ako zámožný 
človek prikvitol do Bratisla-
vy. V charakteristike maďar-
skej polície bol opísaný ako 
veselý, úslužný a vtipný, ale 
tentoraz ich svojím útekom 
pokoril a preto naliehali na 
bratislavských kolegov, aby 

ho čo najskôr zadržali. V za-
tykači bolo uvedené, že by 
mohol byť ozbrojený. 
V predchádzajúcej časti toh-
to seriálu sme opísali, ako sa 
inšpektorovi Šétaffymu po-
darilo zistiť, kde sa asi Pali 
v Bratislave ukrýva. Malo 
to byť vo Vydrici, v byte 
jednej predajnej dievčiny, 
Melánky. Pretože Šétaffy 
nechcel ísť pre Paliho ako 
s bubnom na zajace, vymy-
slel „rafinovaný“ plán. Aby 
Paliho nevyplašili a zároveň 
prekvapili priamo v jeho 
hniezdočku lásky, rozhodol 
sa s kolegom vydávať akože 
za Melánkiných zákazníkov, 
a tak sa dostať priamo do 
jej bytu. Problémom bolo, 
že najmä Šétaffyho, ale aj 
jeho kolegov by vo Vy-
drici zďaleka spoznali. Bolo 
potrebné použiť dôkladné 
maskovanie a vhodný pre-
vlek. Šétaffy sa rozhodol, 

že akciu vykoná s kolegom 
zo svojej skupiny, s Árpim. 
Árpi bol chlap ako hora, už 
na prvý pohľad vzbudzoval 
rešpekt. Osvedčil sa najmä 
pri výsluchoch. Ak Šétaffy 
mal problém, že obvinený 
alebo podozrivý odmietol 
vypovedať, zavolal Árpiho 
a poveril ho pokračovať vo 
výsluchu. Už len prítom-
nosť Árpiho v miestnosti 
zázračne osviežovala pamäť 
a ústretovosť aj tým najväč-
ším lumpom. 
Keď bola akcia na Paliho za-
držanie diskrétne pripravená, 
Šétaffy s Árpim, s tvárami 
profesionálne zamaskovaný-
mi v mestskom divadle a v 
kostýme frajerov zaklopali 
na dvere Melánkinho bytu. 
Po krátkom zaváhaní ich 
Melánka pustila dovnútra, 
však kšeft je kšeft, tento-
raz dokonca dvojnásobný. 
Po krátkej obhliadke miest-
nosti, pri ktorej sa „frajeri“ 
stále tvárili, že majú záujem 
o Melánkine služby, vtrh-
li do vedľajšej miestnosti, 
kde predpokladali, že sa Pali 
ukrýva. Miestnosť však bola 
prázdna. Šétaffy ale neza-
váhal, prikročil k veľkej du-
bovej skrini a s natiahnutým 
revolverom v ruke ju prudko 
otvoril. Pali naňho zízal oťa-
pený z tmy, ktorá bola v skri-
ni. „Drahý Palikám, dovoľ 
aby som ti zakondoloval,“ 
prihovoril sa inšpektor príve-

tivo. Pali ostal tvrdý ako pra-
clík. „Palikám, vidím že ti na 
saku visí futro, nuž podaj mi 
pekne pomaly tú búchačku.“ 
Pali sa nechal pokojne od-
zbrojiť. Zrazu vyzeral veľmi 
opustený a inšpektor ho proti 
svojej vôli poľutoval. To, čo 
sa potom stalo, vonkoncom 
nezapadalo do rámca tohto 
vulgárne a lacno zariadené-
ho bytu prostitútky a pasá-
ka. Pali pristúpil k Melánke, 
objal ju a zašeptal: „Mám ťa 
veľmi rád, nezabudni na to...“ 
Tí dvaja sú do seba celí hŕŕ, 
pomyslel si Šétaffy. Takú ro-
mantickú zatýkačku ešte ne-
zažil, najmä v tomto prípade 
očakával väčšie problémy. 
A že sa pasák zamiloval do 
svojej ovečky, to sa vo Vy-
drici ešte nestalo.
Zaskočení takouto melod-
rámou, detektívi Palimu 
zo súcitu ani nenasadili 
želiezka. Nech Rudaš Pali 
v Maďarsku porozpráva, že 
tí bratislavskí policajti sú 
´úri fiuk´, tí si vedia uctiť 
poriadneho machra. Árpi 
držal Paliho pod pazuchou, 
ale keď sa uberali k Prima-
ciálnemu námestiu, kde bolo 
vtedy sídlo komisariátu, Pali 
zrazu šibol za roh rýchlos-
ťou kanónovej gule. Bolo to 
rýchle a prekvapujúce. Árpi 
nešiel tam, kam ho nazúre-
ný inšpektor vzápätí poslal, 
namiesto toho začal kričať: 
„Chyťte hóó!“ Veľkej bla-
máži, možno povedať med-
zinárodnej, zabránil vreckár 
Feri, ktorý sa obšmietal pri 
jezuitskom kostole. A stalo 
sa nevídané, slávneho vla-
mača Pali Rudaša v Bra-
tislave nakoniec chytil 
vreckár Feri. Nezabudol pri- 
tom Šétaffymu pripomenúť: 
„Pán inšpektor mi to, dúfam, 
nabudúce pripíše k dobru. 
Ako poľahčujúcu okolnosť.“ 
Na druhý deň odviezli Pali 
Rudaša na hranice, kde si ho 
prebrala maďarská polícia. 
Melánka dlho nesmútila, 
onedlho si našla za ochrancu 
iného vagabunda.
 Jozef Šétaffy

Foto: Archív J. Š.

9. časť 

Aj najstaršie remeslo malo svoj dobový „marketing“ ...

Domčeky na Vydrici mali svoje tajomstvá

10BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

NA FURDEKOVU ULI-
CU mal 6. augusta o tretej 
ráno odviezť vodič taxi-
služby 27-ročného Antona  
B. z Bratislavy. Po nezhode 
týkajúcej sa zvolenej trasy 
mal obvinený z vozidla ta-
xislužby vystúpiť a vodiča 
fyzicky napadnúť. Obvinený 
mal následne poškodiť ľavé 
spätné zrkadlo a prednú kapo-
tu vozidla taxislužby. Uvede-
ným konaním bola poškode-
nému 63-ročnému vodičovi 
spôsobená celková škoda vo 
výške 470 eur. Bratislavčano-
vi hrozí v prípade preukázania 
viny trest odňatia slobody až 
na tri roky.
NA RUŽINOVSKEJ ULICI 
pristúpil 8. augusta večer do-
posiaľ neznámy páchateľ zo-
zadu k poškodenému 85-roč-
nému mužovi a chytil čiernu 
koženú tašku, ktorú mal pre-
vesenú cez rameno. S taškou 
následne páchateľ viackrát 
prudko trhol, následkom čoho 
poškodený muž stratil rov-
nováhu a spadol na zem. Po 
páde došlo k poškodeniu ra-
mienok tašky, ktoré sa odtrhli 
a páchateľ následne s taškou 
z miesta utiekol. Odcudzením 
tašky bola spôsobená celková 
škoda vo výške približne 450 
eur. Pádom utrpel poškode-
ný 85-ročný muž zranenia, 
s ktorými ho museli pre-
viezť na ošetrenie do jednej 
z bratislavských nemocníc. 
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A KRAJČÍROV/ 
KRAJČÍRKY.

RUŽINOV
Už tento víkend, 25.- 26. 
augusta otvorí svoje brány 
najväčší festival v hlavnom 
meste – Uprising. Výni-
močný však je aj tým, že 
je to určite najpozitívnejší 
hudobný festival. Hádam 
nikde neuvidíte takú kon-
centráciu priateľských 
a vysmiatych ľudí. A to aj 
vďaka reggae hudbe, kto-
rá akoby bola vymyslená 
preto, aby vám zlepšila ná-
ladu. 
Uprising oslavuje desať 
rokov, a mal obdivuhodný 
nástup. Na prvý ročník za-
vítalo tri a poltisíc ľudí, na 
druhý už dvojnásobný, ten-
to ročník nemá ďaleko od 
toho, aby bol vypredaný. Na 
rozlúčku s letom a prázdni-
nami sa chystá do areálu 
Zlatých pieskov o niekoľko 
tisíc ľudí viac ako minulý 
rok. Oproti ostatným fes-
tivalom si pochvaľujú špe-
cifickú lokalitu v prírode, 
veľkorysé priestory medzi 
stromami, s možnosťou 
zahrať si stolný tenis, vo-
lejbal, street basket, ale 
najmä s jazerom, kde sa 
možno vyblázniť, požičať si 
člny, či si vyskúšať vodné 
lyže. Počas festivalu bude 
pre zvýšený počet návštev-
níkov posilnená vodná aj 
pobrežná bezpečnosť o ex-
tra nonstop hliadky. 

„Hlavnou hviezdou jubilej-
ného ročníka bude jamajská 
superstar Sean Paul, ktorý 
udržuje reggae a dancehall 
hudbu a kultúru na výslní 
už takmer 20 rokov,“ hovorí 
jeden z organizátorov Sveťo 
Moravčík. „Pozvanie prijala 
aj kapela legendárneho Boba 
Marleyho, The Wailers, ktorí 
po Marleyho boku preslávili 
reggae na celom svete.“
Premiérovo sa na Slovensku 
predstaví aj Alpha Blondy, 
najväčšia africká reggae su-
perstar, ktorého volajú aj 
Bob Marley Afriky či domá-
ci Polemic & Dr. Ring Ding, 
Medial Banana, Para a Sen-

dreiovci... Svoje si skrátka na 
Uprisingu nájde fanúšik reg-
gae, hiphopu, drum‘n‘bassu, 
ale aj world music. 
Okrem hudobného programu 
čakajú návštevníkov aj rôzne 
tanečné workshopy a battle, 
hudobné workshopy a ume-
lecké aktivity, ranná yoga, 
športové zápasy, premie-
tanie či stand-up comedy. 
A, samozrejme, tiež stánky 
s oblečením či doplnkami ni-
elen pre rastamanov, ktorým 
budú dominovať jamajské 
farby. 
Pripravených je aj niekoľko 
noviniek. „Nový detský kú-
tik, pripravujeme kaplnku, 

skrášľujeme zóny a pódiá. 
Okrem toho navyšujeme 
počty luxusných keramic-
kých záchodov, pridávame 
sprchy a pracujeme na zvý-
šení bezpečnosti našich ná-
vštevníkov,“ dodal Sveťo 
Morančík, podľa ktorého je 
Uprising festival pre všetky 
vekové kategórie. „Je krása 
vidieť toľko rôznych ľudí 
spoločne fungovať a baviť 
sa.“ 
Kto raz na Uprisingu bol, 
chce sa vrátiť. Aj preto je fes-
tival pre mnohých skalných 
ako Vianoce v lete. Tešia sa 
naň celý rok. (in)
 Foto: www.uprising.sk

Zlaté piesky si podmaní pozitívne reggae

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-3,9/6,0-3,2/7,3-3,5 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 171-89 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

od 299 € mesačne vrátane DPH
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Jazdi

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

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

Máte talent 
a humor?
PETRŽALKA
Blíži sa piaty ročník celoslo-
venskej prehliadky humor-
nej hudobnej a literárnej 
tvorby Petržalská baretka 
2017. A pre mladé kapely 
a textárov je tu opäť šanca 
sa predviesť. 
Zámerom podujatia je totiž 
podporiť skupiny a jednot-
livcov v humornej hudobnej 
tvorbe, najmä v oblasti folku, 
country a trampskej piesne - 
v hudbe, textoch a interpretá-
cií skladieb.
Do 25.09.2017 majú mož-
nosť zaslať svoje piesne či 
texty, výber účastníkov poro-
ta oznámi do 30. septembra. 
Súčasťou prehliadky bude 
seminár slúžiaci na zhodnote-
nie výkonov. Celoslovenská 
prehliadka sa uskutoční v DK 
Zrkadlový háj 21.10.2017 
o 14.00h a vyhodnotenie 
bude večer o 19.00h na Tep-
lákovom bále, kde sa bude 
oslavovať aj 35. výročie sku-
piny LOJZO.
Petržalská baretka je totiž aj 
spomienkou na nezabudnu-
teľného Mariana Kochanské-
ho. (brn)

PETRŽALKA 
Po povinnej celosystémo-
vej technickej odstávke je 
petržalská plaváreň opäť 
otvorená pre verejnosť. 
Návštevníci si znova môžu 
prísť zaplávať alebo si od-
dýchnuť v relaxačnom ba-
zéne či v saunách. 

Počas odstávky vypustili všet-
ky bazény, potrubia a nádrže, 
ktoré dôkladne vyčistili od prí-
padných usadenín a následne 
vydezinfikovali. Obnovili pro-
tišmykové fólie na schodíkoch 
do relaxačného bazéna a zna-
čenie dráh v plaveckom bazé-
ne. Protišmykové fólie obno-

vili aj na atrakciách v detskom 
bazéne. Dezinfekcia a čistenie 
neobišli ani priestory toali-
et, spŕch a šatní. V saunách 
pribudla deliaca stena v spr-
chách na žiadosť návštevníkov 
a všetky vymaľovali špeciál-
nym zdravotne nezávadným 
náterom.  (mp)

Nevhodná na 
pitie, polievanie 
či kúpanie
VRAKUŇA
Prvé výsledky analýz vody 
z domových studní v blíz-
kosti skládky Chemických 
závodov Juraja Dimitrova 
potvrdzujú jej znečiste-
nie.
V súvislosti so skládkou vo 
Vrakuni zrealizovali v mi-
nulých týždňoch odbery 
a rozbory 22 studní. „Prvé 
predpoklady naznačujú, že 
by mohlo ísť o výskyt zvý-
šených hodnôt pesticídov, 
ktoré však neprekročili li-
mity na pitnú vodu,”  po-
vedala generálna riaditeľka 
Výskumného ústavu vodné-
ho hospodárstva (VÚVH) 
Ľubica Kopčová. Z analýz 
68 znečisťujúcich látok 
bola len jedna (tetrachló-
retén) štvornásobne pre-
kročená oproti povoleným 
limitom pre pitnú vodu. 
Z ostatných zlúčenín boli 
pozitívne koncentrácie zi-
stené pri pesticídoch v šie-
stich prípadoch (hexach-
lórcyklohexán - alfa, beta, 
gama, delta, atrazín, pro-
metrýn). „Čo sa týka pitnej 
vody, obyvateľom nič ne-
hrozí. Sú zásobovaní čistou 
pitnou vodou z verejného 
vodovodu. Čo bude v stud-
niach, komplexne uvidíme, 
tá voda však nie je vhodná 
ani na pitie, kúpanie či po-
lievanie,”  upozornila. Mi-
nister životného prostredia 
László Sólymos nevylúčil 
odoberanie ďalších vzoriek 
podzemnej vody v okolí 
Vrakune. „Ak bude potre-
ba, sme pripravení odobrať 
vzorky aj v Podunajských 
Biskupiciach, ale aj v Mali-
nove či Moste pri Bratisla-
ve. Uvidíme však, čo ukážu 
tieto výsledky,”  skonšta-
toval. Sólymos tvrdí, že na 
riešení tejto environmen-
tálnej záťaže intenzívne 
pracujú. Aktuálne prebieha 
verejné obstarávanie, ktoré 
však podľa jeho slov po-
značili aktivity špekulan-
tov. (TASR)

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Starostka Podunajských 
Biskupíc Alžbeta Ožvaldo-
vá rieši problém s bezdo-
movcami, ktorí sedávajú na 
lavičkách pred panelákmi 
na Ipeľskej ulici, pijú al-
kohol, sú hluční a robia ne-
poriadok. Sťažujú sa na to 
viacerí obyvatelia. 
Starostka v Biskupských lis-
toch odpovedá jednej z nich, 
že minulý rok dali odstrániť 
lavičku na zastávke a odstrá-
nia aj ďalšie lavičky, lebo nie 
je iná zákonná možnosť, ako 
bezdomovcov odtiaľ „vyt-
lačiť“. V závere odpovede 
v zátvorke podotýka, že keď 
sa budú zdržiavať pod stro-
mami, pošle sa tam aj hasič-
ské auto na polievanie trávy.

S takýmto riešením nesúhla-
sia organizácie, ktoré s bez-
domovcami pracujú a zverej-
nili otvorený list.  
„Ľudia sediaci a popíjajúci na 
lavičke. Mesto pred dvoma 
rokmi rozdelilo lavičky, aby 
im sťažilo spať na nich počas 
dňa. Niektoré mestské čas-
ti sa ich pokúsili vyhnať zo 
svojho územia, iné sa snažia 
problém ignorovať až do mo-
mentu, kedy vybuchne a je 
už nemanažovateľný. Služby 
pre nich sú vytláčané na okraj 
(alebo za okrajom) obytných 
štvrtí. Podunajské Biskupice 
sa možno pokúsia rozháňať 
ich hasičskými autami. 
V celej Bratislave je však len 
veľmi málo miest, kam ľudia 
bez domova závislí na alko-

hole môžu ísť. Je samozrej-
mé, že zostávajú na verej-
ných priestranstvách. Pokiaľ 
chcú mesto či mestské časti 
tento problém riešiť, musia 
im ponúknuť pomoc, ktorá sa 
bude odvíjať od ich potrieb,“ 
píše sa v liste.
Starostka Ožvaldová sa voči 
otvorenému listu ohradila.  
„Vôbec sme nemysleli na to, 
že z hasičského auta budeme 
púšťať vodu na neprispôsobi-
vých ľudí, ale na to, aby si ne-
zvykali sadať na verejnú zeleň. 
Myslelo sa tým mokrá tráva, 
ktorá zabráni tomu, aby robi-
li neporiadok, močili, ležali, 
hulákali a pili pod oknami na-
šich obyvateľov, ktorí žiadajú 
riešiť túto situáciu,“ uviedla 
Ožvaldová. (TASR, brn)

Žiadajú 
nedeľný pokoj
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bys-
trica v týchto dňoch zinten-
zívňuje a rozširuje komuni-
kačnú kampaň Rešpektujte 
nedeľný pokoj na podporu 
ohľaduplného správania sa 
a budovania dobrých sused-
ských vzťahov. 
Kampaň vyzýva k rešpek-
tovaniu nedeľného pokoja 
a nevykonávaniu rušivých 
činností, akými sú napr. ko-
senie trávy, pílenie dreva či 
akejkoľvek hlučnej stavebnej 
činnosti počas nedele. Tá je 
dlhodobo vnímaná ako deň 
pracovného pokoja, a to nielen 
z pracovnoprávneho hľadiska, 
ale aj z pohľadu kultúrnych, 
spoločenských a nábožen-
ských tradícií. Komunikácia 
je iniciovaná a zameraná na 
pretrvávajúce požiadavky 
Bystričanov, ktorí sa dožadujú 
pokojného odpočinku počas 
posledného dňa v týždni či svi-
atočných dní a nechcú byť ru-
šení spoluobčanmi, ktorí práve 
tieto dni využívajú na činnosti 
prekračujúce hranice slušnosti 
či verejného poriadku. 
Mestská časť sa rozvíja dy-
namicky a v posledných de-
siatich rokoch zdvojnásobila 
počet svojich obyvateľov. Prí-
chod nových obyvateľov pri-
náša aj komplikácie s rôznymi 
návykmi, ktoré si so sebou pri-
nesú, rozdielnymi úrovňami 
akceptovateľného správania 
voči okoliu, životnými priori-
tami, či vôľou vytvárať si vzťa-
hy so susedskou komunitou, to 
všetko môže narušiť krehké 
vzťahy medzi susedmi. (ab)

Chodník na cintoríne vyvolal rozpaky

Plaváreň opäť k dispozícii

KARLOVA VES
Na cintoríne v Slávičom údolí 
pribudol nový chodník. Starý 
nebezpečný chodník bol od-
stránený a namiesto neho tu 
začali budovať nový, ktorý 
by mal mať aj zábradlie, ale 
úplne optimálne riešenie to 
podľa ľudí nie je.
Aj keď stav starého chodníka, 
ktorý bol vlastne totálne roz-
padnutý, bol priam alarmujú-
ci a zdravie návštevníkov cin-
torína ohrozujúci, tak nový 
chodník síce vyzerá oveľa 
bezpečnejšie, ale aj tak sa 
náj du Bratislavčania, ktorým 
sa takéto riešenie nepozdáva.
Krátko nato, ako pracovníci 
magistrátu zverejnili foto-
grafie nového chodníka na 
sociálnej sieti sa do diskusie 
zapojil jeden z obyvateľov 
nášho hlavného mesta Mar-
tin Gajdoš, ktorý tvrdí, že 

tento nový chodník je len 
hrozná záplata. „Tomu stro-
mu tá masa betónu zjavne 
nepomáha a navyše sú aj iné 
formy materiálov vhodných 
k bezprostrednému kontak-
tu s kmeňom stromu, lebo 
toto je veľmi zlý a necitlivý 
prístup k zeleni a o estetike 
riešenia ani nehovorím.“
Pani Danka z Bratislavy je 
však rada, že sa nový chod-

ník vôbec urobil. „Môžeme sa 
baviť o tom, ako sa to urobilo, 
ale skrátka v pôvodnom sta-
ve to nemohlo zostať, lebo to 
bolo nebezpečné pre návštev-
níkov cintorína.“  V tomto 
prípade je naozaj asi fakt dôle-
žitejšia bezpečnosť ľudí, ktorí 
chodia na cintorín, nakoľko ide 
prevažne o príslušníkov našej 
najstaršej generácie. (ars) 
 Foto: FB Bratislava works

Kto je v práve? Starostka kontra bezdomovci
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