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Od tržnice sa do 
podchodu na 
Trnavskom mýte 
nedostanete
Pre rekonštrukciu budú do 
polovice marca uzatvorené 
dva zo siedmich vstupov do 
podchodu.

Na Kamzíku budú 
konečne kultúrne 
toalety
Svoje wc budú mať aj imo-
bilní. Nájdete tu aj pre-
baľovací kútik, dve sprchy 
a ´čistiareň´ bicyklov.

Chystám sa zriadiť 
aj záchytku
Nový bra-
t i s l a v s k ý 
župan Ju-
raj Droba 
odpovedal 
v rozhovore 
aj na otázky 
našich čita-
teľov.

Dramatický život 
inšpektora Šétaffyho
V decembri si pripomíname 
120. výročie jeho narodenia 
a zároveň 40. výročie jeho 
úmrtia. Jeho životný príbeh 
– to boli výšky aj pády.
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STARÉ MESTO
Vianočné trhy, ktoré v pia
tok slávnostne otvorili, sú 
radosťou pre Bratislavča-
nov a stresom a zárobkom 
najmä pre predajcov občer-
stvenia. Veď si vezmite, že 
mesto žiadalo len za stánok 
na občerstvenie s plochou 
na gril minimálne nájomné 
12 000 eur. Kto však zaň 
neponúkol viac ako 25-ti-
síc eur, medzi úspešných 
uchádzačov sa nedostal. 
Avšak nielen preto vám 
predajcovia niekedy preda-
jú studenú lokšu alebo ne-
kvalitné víno.
„Za stánok s grilom na Hlav-
nom námestí som zaplatil 
30-tisíc eur,“ povedal nám 
predajca, ktorý si neželal byť 
menovaný. „Za jeho dotvo-
renie, strechu či predné čelo 

a vybavenie, dám ďalšie tri 
tisícky, k tomu musím za-
platiť štyroch ľudí, ktorí sa 
v ňom budú striedať. Denne 
im zaplatím 240 eur. K tomu 
si prirátajte náklady na tovar. 
Samozrejme, mám zisk, inak 
by som to nerobil, ale nie je 
taký astronomický, ako si 
niekto predstavuje.“
Tvrdí, že medzi predajca-
mi panuje závisť aj rivalita. 
A ´vďaka tomu´, že nie sú 
schopní sa dohodnúť na tom, 
aký strop ponúknu magistrá-
tu za stánok, sumy sú z roka 
na rok vyššie. Veď najdrahší 
stánok s pergolou ´stál´ tento 
rok 45-tisíc eur, hoci mesto 
žiadalo minimálne nájomné 
20-tisíc eur. Výsledok? Mes-
to síce zarobí na 72 stánkoch 
na Hlavnom námestí a 28 
stánkoch na Františkánskom 

námestí státisíce eur, ale 
niektorí návštevníci majú 
občas pocit, že sa privysoké 
nájomné premieta do kvality 
toho, čo predajcovia ponúka-
jú.  
 Podľa jeho slov je 90 per-
cent predajcov, ktorí sa na 
trhoch objavujú každý rok, 
sotva jeden, dvaja sú noví. 
Keď sa rok čo rok vracajú, 
prečo riskujú stratu dôve-
ry a ponúkajú za nie malé 
peniaze napríklad studené 
lokše? „Stánok si prenajme-
te nezariadený,“ vysvetľuje 
predajca. „Môžete však doň 
umiestniť len dve mikrovln-
ky, ak nie sú dostatočne vý-
konné a vy potrebujete byť 
efektívny a zarobiť a pred 
stánkom sa tvorí rad, dopadá 
to aj takto,“ tvrdí.
 Pokračovanie na str. 2

Vianočné trhy – ovplyvní vysoké  
nájomné kvalitu jedál a nápojov?

Po Špitálskej 
už pred 
Vianocami?
STARÉ MESTO
Minulý týždeň prebehla 
technicko – bezpečnostná 
skúška na prejazd elek-
tričiek na Špitálskej ulici. 
„Z technického pohľadu je 
električková trať spôsobilá 
na prevádzku,“ povedal nám 
Zenom Mikle, vedúci odboru 
komunikácie DPB. Možný je 
už aj prejazd individuálnej 
dopravy. Sprejazdená je už 
aj križovatka Mickiewiczo-
vaŠpitálska.
„Dopravný podnik Bratislava 
už podal žiadosť o kolaudáciu 
a električkovú dopravu spustí 
po obdržaní rozhodnutia od 
správneho orgánu,“ dodal. 
Tým je Bratislavský samo-
správny kraj, ako špeciálny 
stavebný úrad pre mestské drá-
hy. Ako nás informovala jeho 
hovorkyňa Lucia Forman, keď 
kraj dostane od DPB všetky 
podklady, osloví zainteresova-
né strany a určí termín ústneho 
pojednávania. Vyjadrovať sa 
budú napríklad hasiči, doprav-
ní policajti či hygiena. Ak pô-
jde všetko bez problémov, kraj 
vydá kolaudačné rozhodnutie, 
voči ktorému sa ešte do 15 
dní môže odvolať mesto alebo 
dopravný podnik. Ak sa od-
volania vzdajú, električky po 
Špitálskej môžu začať premá-
vať. „Mohlo by k tomu dôjsť 
ešte pred Vianocami,“ uviedla 
Lucia Forman. (in)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk



24/2017 24/20172 3

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35712058 © 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

3BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

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

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta
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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

Milé slovo ako 
bonus
Sú ľudia, ktorí na via-
nočné trhy nedajú do-
pustiť. Ak sa aj celý rok 
nevidia so svojimi zná-
mymi, pred Vianocami sa 
stretnú práve na trhoch. 
Práve partie vysmiatych 
a spokojných ľudí po-
máhajú tvoriť čarovnú 
predvianočnú atmosféru. 
Či ich bude dosť, záleží 
aj od predajcov. 
Vianočné trhy na Hlavnom 
námestí už berieme ako 
samozrejmosť a väčšina 
Bratislavčanov ich počas 
decembra navštívi aspoň 
raz. Pýtala som sa svojich 
známych, čo sa im na tr-
hoch páči a čo im, naopak, 
prekáža. Pozitívom je jed-
noznačne pocit Vianoc, 
šťastné oči ich detí, keď 
behajú okolo obrovského 
stromčeka a fontány, stre-
távky, ktoré sme odkladali 
celý rok alebo varené víno, 
ktoré nikde nechutí tak 
dobre ako v zime vonku. 
Problém vidia v priesto-
roch námestia najmä po-
čas najnavštevovanejších 
dní od štvrtka do nedele. 
Tlačenica, ktorá v úzkych 
uličkách neraz vzniká, prí-
jemnú atmosféru zabíja. 
A nadšení nie sú ani z ne-
odbytných ľudí, ktorí od 
nich pýtajú euro alebo as-
poň gastrolístok. Čo však 
berú osobne je, keď jedlo 
alebo pitie nemá hodnotu, 
akú zaň dali a tiež obslu-
ha typu „ide mi len o vaše 
eurá“. 
Ľudia však nie sú hlúpi. 
Jedna z najklasickejších 
otázok, keď sa stretnú na 
Hlavnom námestí, býva: 
„Už si tu bol? Ktorý stánok 
je dobrý?“ A smerujú tam, 
kde ich nesklamali ponu-
kou a predajcovia pridajú 
aj pár milých či vtipných 
slov. Pretože tie síce tešia 
celý rok, ale v predvianoč-
nom čase sme na ne akýsi 
citlivejší.

Ingrid Jarunková

Trhy aj  
s programom
STARÉ MESTO
V piatok na Hviezdoslavo-
vom námestí otvorili aj Sta-
romestské vianočné trhy. 
Sprievodný kultúrny program 
počas vianočných trhov sa 
uskutoční vždy od štvrtka do 
nedele. Štvrtky budú vyhra-
dené vystúpeniam žiakov sta-
romestských škôl, a to vždy 
od 16.00 h. V piatok, sobotu 
a nedeľu od 17.00 h sa budú 
na pódiu konať koncerty - na-
príklad Le Payaco (17.12.), 
Katka Korček (10.12.), 
O.B.D + Robo Roth (12.12.) .
Na Mikuláša (streda 6. de-
cembra) je pre deti pripravený 
o 15.30 h program MIKULÁŠ 
so Zuzanou Haasovou a diva-
dlom HAAF. Na Staromest-
ských trhoch bude k dispozícii 
už tradične obľúbené klzisko 
otvorené každý deň od 10h do 
21h s voľným vstupom.
Na Hlavnom námestí bude od 
11. decembra program každý 
deň.
V piatok 1. decembra dosta-
ne priestor folklór – súbor 
Bystrina o 15.30h a o 19h 
indie pop Janais. Mikuláš na 
námestí začína 6. decembra 
o 16h. Vo štvrtok 7. decem-
bra o 19h vystúpi speváčka 
Katka Koščová, o deň neskôr 
Martin Harich. Od 11. de-
cembra sú každý deň pripra-
vené vystúpenia umeleckých 
škôl, speváckych zborov 
a folklórnych súborov. Pro-
gram vyvrcholí 20. decembra 
koncertom Starmanie.  
Vianočný program však pri-
pravili aj na hrade, svoje trhy 
má aj Petržalka (1.-20.12.), 
Rača (8.-10.12.) či Dúbravka 
(15.-16.12).  (nr, brn)

KONIEC 
VYPADÁVANIA
A POHYBU 
PROTÉZY!
jedinečná metóda 
fixného upevnenia

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

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

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

Žiadajú 
vodovod
VRAKUŇA
Samospráva vo Vrakuni 
dlhodobo upozorňuje na 
neriešený problém toxic-
kej skládky. Proces sanácie 
skládky sa posúva do roku 
2018. Vrakunčania tiež po-
žadujú výstavbu vodovodu 
v oblasti postihnutých zdra-
votne závadnou vodou.
Predstavitelia samosprávy vo 
Vrakuni upozornili, že niek-
torí obyvatelia Vrakune už 
viac ako 15 rokov v dotknu-
tej oblasti nemôžu používať 
vodu zo studní. Problémom 
je však to, že ide o obydlia, 
ktoré stále nemajú napojenie 
na verejný vodovod. Obyva-
telia týchto častí sa dostali 
prakticky do neriešiteľnej si-
tuácie. Preto chcú Vrakunča-
nia poskytnutie dotácie na 
vybudovanie verejného vodo-
vodu v lokalite, ktorá je ohro-
zená nebezpečnými látkami 
z bývalej skládky. Odborníci 
z miestneho úradu už v súčas-
nosti pripravujú podklady 
a návrh technického riešenia.
„Napriek tomu, že skládka 
patrí medzi celoslovenské 
priority a so sanáciou sa 
malo začať už na jeseň mi-
nulého roka, doteraz sa tak 
nestalo. Vyzývam všetkých 
kompetentných, aby urobili 
všetko preto, aby sa naozaj 
na jar 2018 so sanáciou za-
čalo. Ide o ochranu zdravia 
nielen Vrakunčanov, ale aj 
obyvateľov bratislavského 
kraja,“ dodal starosta Martin 
Kuruc.  (tz)

Kontrola na 
štadióne
BRATISLAVA
Hlavné mesto posiela do 
Zimného štadióna Ondreja 
Nepelu v Bratislave mestské-
ho kontrolóra, aby preveril, 
či je investícia pre svetový 
šampionát v ľadovom hokeji 
v roku 2019 v odhadovanej 
výške päť miliónov eur sku-
točne nutná.
Rozhodli o tom mestskí po-
slanci. Tí zároveň chcú, aby 
mesto požiadalo štát o fi-
nancovanie nevyhnutných 
opráv štadióna. Ak by hlav-
né mesto muselo vynaložiť 
nové investície do zimného 
štadióna, podľa mestského 
zastupiteľstva by sa malo po-
dieľať aj na prípadnom zisku 
z majstrovstiev. Primátora 
Bratislavy Iva Nesrovnala 
preto poslanci požiadali, aby 
vstúpil do rokovania s vede-
ním Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja a dohodol takúto 
klauzulu v zmluve. Primátor 
má však taktiež požiadať vlá-
du a ministerstvo školstva 
o financovanie nevyhnutných 
opráv hokejovej arény pre 
svetový šampionát. „Pokiaľ 
ide o nedostatky, ktoré súvisia 
s bežným fungovaním a treba 
ich splniť, tak tie musíme vy-
riešiť. Ak pôjde o veci, ktoré 
majú charakter, ktorý nesúvisí 
s bežnou prevádzkou, v ta-
kom prípade si myslím, že to 
musí financovať štát,“ pove-
dal mestský kontrolór Peter 
Šinály.
Štadión prešiel v rokoch 2009 
až 2011 rozsiahlou rekon-
štrukciou za viac ako 70 mili-
ónov eur a mesto túto obnovu 
ešte stále spláca. 
Kontrola štadióna má pre-
behnúť do 15. januára 
2018.  (tasr)

Bratislavský kraj bude 
aj v ďalšom volebnom 
období viesť župan na-
viazaný na politické stra-
ny. Novembrové voľby 
napriek tomu ukázali, že 
silnie dopyt po nezávis-
lých kandidátoch. Svedčí 
o tom výsledok nezávis-
lého kandidáta, starostu 
bratislavského Nového 
Mesta Rudolfa Kusého – 
za kandidátom širokej ko-
alície Jurajom Drobom zaostal len o necelé 
dve percentá.
„Tesné druhé miesto je krásny výsle-
dok a dokazuje, že vízia lepšieho kraja 
s nezávislým županom má svoje opod-
statnenie,“ povedal Rudolf Kusý, ktorý 
sa poďakoval svojim voličom za veľkú 
podporu.
Svoju vďaku adresoval aj obyvateľom Nové-
ho Mesta, kde pôsobí ako starosta. „Viacerí 
mi hovorili, že ma nechcú pustiť „na župu“, 
napriek tomu ma podporili. Vážim si to, je 

to silný záväzok,“ zdôraz-
nil Rudolf Kusý. V tejto 
súvislosti pripomenul, 
že v Novom Meste za 
posledné obdobie opra-
vili takmer všetky školy 
a škôlky, zmodernizovali 
denné centrá seniorov, 
otvorili komunitné cent-
rum, zrevitalizovali det-
ské a športové ihriská, 
parky. Na stavebnom po-
zemku na ploche viac ako 

17-tisíc metrov štvorcových mestská časť 
vybudovala unikátny park Jama. „A ďalšie 
podobné projekty máme pripravené,“ dodal 
starosta Kusý. 

Kusý: Podpora v Novom Meste  
je silným záväzkom

Pokračovanie zo str. 1
Za stánok len s nápojmi dá-
vali tento rok predajcovia 
zhruba 18- až 22-tisíc eur. 
Vinári, ktorých sme oslovili 
však tvrdia, že vysoké nájom-
né nie je dôvod, aby predávali 
zlé víno. Na trhu majú stánok 
už desiaty rok a ich skúse-
nosti hovoria, že kým ešte 
pred piatimi rokmi návštev-
níci nevedeli oceniť kvalitu 
malých vinárstiev, dnes je to 
inak. S drinkom Podpultof-
ka, v ktorom nájdete rum aj 
medovinu, mali minulý rok 
taký úspech, že ho ponúknu 
znova. Dodávajú, že zvládnu 
aj to, že stánku s nápojmi už 
nemôžu ponúkať ľuďom aj 
niečo na zahryznutie.  
Aj Lukáš, ktorý má na trhoch 
stánok na tom istom mies-
te už sedem rokov, odmieta 
kompenzovať vysoké nájom-
né nižšou kvalitou. „Šiel by 
som proti sebe. Je v mojom 
záujme, aby sa ku mne ná-
vštevník vrátil a odporučil 
ma aj svojim priateľom,“ 
povedal nám. S partiou ľudí, 
ktorí si špeciál ne kvôli trhom 

dali vyrobiť mikiny s nápi-
som Veselé Vianoce, sa stán-
kovým predajom živia celý 
rok. Majú vlastné mäso, robia 
si plnky, majú domáce lokše. 
„Našou tohtoročnou novin-
kou sú zemiakové a mäsové 
panvičky s klobásou či slanin-
kou. Ideme do rizika, ale verí-
me si, lebo sme si ich obľúbe-
nosť už overili na festivaloch 
a vinobraniach. Sú v praktic-
kej miske, tak sa budú dať 
pohodlne jesť aj postojačky.“
Špecifickým stánkom, ktoré 
sortiment uprostred grilov 
plných cigánskych a klobás 
neprehliadnete, je vegetarián-
sky gastro stánok. Mesto 
si doň vybralo reštauráciu, 
ktorú na nedávnych Vegán-
skych hodoch vyhodnotili 
návštevníci ako najlepšiu. 
Ponúknu svoju gyozu - šťav-
naté pirôžky obalené v jemne 
sladkastej omáčke. Alebo Ra-
men, čo je silný vývar zo se-
zónnej zeleniny a udon slíž-
mi. A k tomu červené varené 
víno alebo bylinkový čaj. Ich 
filozofiu ohľaduplnosti a zod-
povednosti k planéte prezen-

tuje aj ich červené oblečenie. 
Predajcovia v tomto zdravom 
stánku majú svetre recyklo-
vané a jemne ručne upravené 
slovenskou dizajnérkou. 
Výrazne nižšie nájomné majú 
predajcovia darčekov, cukro-
viniek, medu či iných balených 
potravín (minimum mesta bolo 
1500 eur) a na Františkánskom 
námestí máva za symbolické 
nájomné euro na deň priestor 
aj charita. U nich máte nielen 
pre nízke vstupné náklady isto-
tu poctivého prístupu. „Denne 
pomáhame ľuďom s psychic-
kými poruchami nielen obno-
viť, ale aj získať schopnosti, 
ktoré ochorením stratili a ktoré 
im umožnia opäť sa vrátiť do 
života. Vianočné trhy sú na 
to skvelým tréningom,“ vy-
svetľuje Katarína Minichová 
z OZ Krídla, ktoré združuje 
príbuzných, priateľov a ľudí 
s psychickými poruchami. 
Na trhoch budú v prvý týždeň 
ponúkať vlastné výrobky z ar-
teterapeutických dielní a o ich 
úprimnom prístupe netreba po-
chybovať. (in)
 Foto: Miro Košírer

Ako dopadol Rudolf Kusý vo 
voľbách do VÚC
  Podiel platných  
  hlasov v % 

Poradie

Bratislavský kraj 18,55 2.*
Bratislava 21,17 2.*
Nové Mesto 45,98 1.
* V kraji i Bratislave zvíťazil Juraj Droba so ziskom 20,4 respektíve 22,1%

Zdroj: volby.statistics.sk

RUŽINOV, 
NOVÉ MESTO
Od 1. decembra sa za-
čnú práce, ktoré si budú 
z hľadiska bezpečnosti 
vyžadovať dočasné uza-
vretie dvoch vstupov do 
podchodu. Ide o vstup do 
podchodu Nová Tržnica 
a električkové nástupište 
č. 1. Alternatívne trasy 
budú vedené na povrchu 
Trnavského mýta. Dočas-
né obmedzenia sú naplá-
nované do polovice marca 
2018.
Obmedzenia sú potrebné naj-
mä z hľadiska bezpečnosti 
chodcov a užívateľov pod-
chodu. Alternatívne trasy 
budú vedené na povrchu na-
sledovne:
Vstup do podchodu Nová 
Tržnica bude zatvorený - 
obchádzková trasa bude 
viesť po Šancovej ulici až 
k priechodu pre chodcov 
pri Novej Tržnici. Násled-
ne bude potrebné prejsť na 
druhú stranu a po chodníku 
až ku vstupu do podchodu 
Istropolis.
Električkové nástupište č.1 
bude uzatvorené - obchádz-
ková trasa bude viesť náhrad-
ným priechodom na nástupiš-
te č.2.
V okolí podchodu budú 

informačné tabule, ktoré 
budú verejnosť navigo-
vať na obchádzkové trasy. 
Je dôležité, aby verejnosť 
dodržiavala tieto obchádz-
kové trasy predovšetkým 
z dôvodu vlastnej bezpeč-
nosti. Trasy sú navrhnuté 
v súlade s bezpečnostný-
mi opatreniami a v súlade 

s pravidlami cestnej pre-
mávky. 
Doteraz sa v podchode re-
alizovali lokálne izolač-
né práce. Rekonštrukciu 
podchodu realizuje hlavné 
mesto v spolupráci s deve-
loperskou firmou Immocap 
Group a.s. (kk)
 Foto: Magistrát

Od tržnice sa do marca do podchodu 
na Trnavskom mýte nedostanete
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VSTUP NÁSTUPIŠTE 1

NÁSTUPIŠTE ELEKTRIČKY

PRIECHOD PRE CHODCOV

TU SA NACHÁDZATE

PODCHOD TRNAVSKÉ MÝTO

NÁSTUPIŠTE AUTOBUSU/TROLEJBUSU

ALTERNATÍVNA TRASA
PRE CHODCOV A CESTUJÚCICH

VSTUP NÁSTUPIŠTE 2

VSTUP NÁSTUPIŠTE 3

VSTUP TRŽNICA

VSTUP ISTROPOLIS

VSTUP VAJNORSKÁ

VSTUP CENTRAL

Z dôvodu uzavretia niektorých
vstupov do podchodu je 
potrebné použiť alternatívne trasy.
Ďakujeme za pochopenie.
Obmedzenia budú trvať minimálne do 15. 3. 2018
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Na Štefánikovej pribudlo American Bistro

V nedeľu sa prvou advent-
nou nedeľou začína prípra-
va na najkrajšie obdobie 
kresťanského roka – na-
rodenie Ježiša Krista. Via-
noce sú dnes univerzálnym 
sviatkom, pre kresťanov sú 
oslavou príchodu Spasiteľa, 
pre ostatných sa stali sviat-
kami pokoja, lásky a mieru.
Staromestské vianočné trhy 
na Hviezdoslavovom ná-
mestí sú posledné tri roky 
aj sviatkom adventu. Kaž-
dú adventnú nedeľu na ná-
mestí spoločne s jedným 
z biskupov rozsvecujeme 
sviece na adventom venci, 
pod vianočným stromom je 
na pripomienku narodenia 
Pána už tretí rok drevený 
betlehem. Tento rok advent-
ný charakter trhov posilníme 
novou výzdobou vianočné-
ho stromu, na vrchu ktorého 
žiari betlehémska hviezda.
Pre mnohých sú vianočné 
trhy príležitosťou na stretnu-
tie so známymi. To, čo za-
nedbávame po zvyšok roka, 
chceme dobehnúť cez advent 
či vianočné sviatky. Som 
rád, že sa nám darí na via-
nočných trhoch zvýrazňovať 
aj duchovný rozmer adventu.
Už tretí rok je súčasťou via-
nočných trhov aj Maltézska 
pomoc, ktorá za dobrovoľný 
príspevok ponúka varené 
víno a punč alebo sladké ko-
láče. Sám ako dobrovoľník 
pomáham a viem, že práve 
táto služba Maltézskej po-
moci umožňuje vychutnať si 
atmosféru vianočných trhov 
aj ľuďom, ktorým to finanč-
ná situácia nedovoľuje.
Pozývam všetkých na Sta-
romestské vianočné trhy na 
Hviezdoslavovom námestí.
 Radoslav Števčík

Je tu advent,
radujme sa
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FIREMNÉ PÁRTY, RODINNÉ 
OSLAVY, MENINY ČI PROMÓCIE?

OBJEDNAJTE SI ZO ŠIROKEJ 
PONUKY CHLEBÍČKOV 

NA ZAVOLANIE.
Dovezieme až k vám.
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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)

Tematicky pestré decembrové aktivity 
v Poluse spríjemnia predvianočné dni kaž
dému členovi rodiny. Príďte si ukrojiť zo 
sviatočnej atmosféry!

VIANOČNÉ TRHY
Už od 25.11. potešia v Poluse tradičné via-
nočné trhy so širokou ponukou vianočných 
motívov, ozdôb a drobných radostí a sladko-
stí. Nevynechajte ich ani tento rok. 
PRIVÍTANIE MIKULÁŠSKEJ 
NÁVŠTEVY
Začína už v stredu popoludní, 6. decembra 
od 15.30 do 18.30, keď do Polusu zavíta 
vzácna návšteva – Mikuláš, a samozrejme, 
nepríde s prázdnymi rukami. Pre všetky deti 
má prichystané darčeky a množstvo sladkých 
prekvapení. Spoločnosť mu budú robiť čert 
s anjelikom a o dobrú náladu sa postará spe-
váčka a moderátorka Veronika Hatala. V bo-
hatom programe vystúpi spevácke zábavné 
duo TOM a ELO, a deti sa môžu tešiť taktiež 
na Mimoňovskú tanečnú show. 

VÝROBA OZDÔB A VÝZDOBA 
MEDOVNÍČKOV
V sobotu a v nedeľu 16. a 17.decembra, 
vždy od 15:30 do 18:30, priamo v hlavnej 
rotunde Polusu vás naučia, ako tradične či 
netradične vyrobiť vianočné ozdoby aj vyz-
dobiť vianočné pečivo a medovníčky. Srdeč-
ne vítaní sú veľkí aj malí.
Zastavte sa v predvianočnom čase v Po-
luse, nechajte zhon pred dverami a pozri-
te sa na slovenské Vianoce očami našich 
predkov – uvidíte, že sú ešte farebnejšie 
a voňavejšie, ako ste si mysleli. 

Príďte si po štedrú dávku vianočných  
inšpirácií do Polusu! www.polus.sk

Radosť z Vianoc sa začína v Poluse



BRATISLAVA
Fotograf na dôchodku 
FRANTIŠEK RAJECKÝ 
je azda najvyťaženejším 
bratislavským Mikulášom. 
Hádam ako jediný sa nemu-
sí ani maskovať. 

Odkedy patrí k vášmu imi-
džu takáto brada?
História mojej brady sa viaže 
k augustu 1968. Vtedy sme si 
mnohí nechali symbolicky – 
na protest - narásť bradu.  
Spomeniete si ešte, kedy ste 
prvýkrát prijali úlohu Mi-
kuláša? 
Bola to charitatívna akcia 
a najlepšie na tom bolo, že 
mojím anjelom bola bývalá 
výborná tenistka Radka Zru-
báková.

A najdojímavejší moment?
Raz som bol v nemocnici 
a to bolo také zvláštne, lebo 
ma sprevádzali rádové sest-
ričky. V jednej z izieb boli 
veľmi ťažko chorí a na jednej 
z postelí som spoznal býva-
lého suseda. Keď ma uvidel, 
zažiarili mu oči a chytil ma 
za ruku. Bola to jedna z mo-
jich najťažších mikulášskych 
chvíľ. O niekoľko dní som 
sa dozvedel, že nás navždy 
opustil. Už som sa nikdy ne-
dozvedel, či ma vôbec spo-
znal. Či stískal ruku Mikulá-
šovi alebo mne.
V súčasnosti je vraj veľký 
dopyt po Mikulášoch. 
Agentúry ich majú nedosta-
tok. Aký je to vlastne pocit 
byť Mikuláš? 

Deti uveria, že je Mikuláš, až keď ho potiahnu za pravú bradu 
Pre mňa je podmienkou milo-
vať deti. Stotožniť sa s nimi. 
Robili ste Mikuláša aj 
vlastným potomkom alebo 
v rámci rodiny?
Nie, v rodine som ho nikdy 
nerobil. Teraz, keď mi kladie-
te túto otázku, uvedomujem 
si tento paradox.
Na čo všetko sa vás deti pý-
tajú?
Deti sú úžasné. Aj tie, ktoré 
pred stretnutím hrdo vyhlaso-

vali, že na Mikuláša neveria, 
že to je len prezlečený cudzí 
ujo, zneistejú. Klasikou zis-
tenia pravosti je poťahanie za 
bradu. Keď to urobia mne, tak 
sú v takom šoku, že sa len má-
lokedy zmôžu na nejakú otáz-
ku. Zaujímavosťou je aj to, že 
veľmi často skúšajú pravosť 
mojej brady aj mamičky. 
Aj vás tie mikulášske povin-
nosti niečo stoja, teda kupu-
jete si napríklad aj vlastné 

sladkosti alebo to je záleži-
tosť organizátora, ktorý si 
vás zavolá?
Ja samozrejmé, že darčeky 
zabezpečuje organizátor. Ešte 
sa ale nestalo, aby som nemal 
plné vrecká vlastných cukrí-
kov. Ono to totiž nie je také 
jednoduché. Niekedy sa ozve 
mamina alebo ocino, že aj oni 
boli dobrí. No čo už. Tak do-
stanú aj oni po cukríku. (ars)
 Foto: Archív F. R.

Vianočný  
Urban Market 
BRATISLAVA
S predvianočným obdobím 
opäť prichádza aj predaj-
ná výstava módy, dizajnu, 
šperkov a doplnkov, Ur-
ban Market. Uskutoční sa 
8.  10. decembra v nových, 
zrekonštruovaných priesto-
roch Mlynice na Turbíno-
vej ulici v Bratislave.
Aktuálne vydanie zimného 
Urban Marketu sa pýši re-
kordným množstvom prihlá-
sených predajcov a značiek. 
Ak uprednostňujete pred 
masovou výrobou originá-
lne produkty od lokálnych 
značiek zo Slovenska alebo 
Čiech, Urban Market je tým 
pravým podujatím, ktoré tre-
ba navštíviť. Vyberať si bu-
dete môcť spomedzi módy, 
šperkov a doplnkov, produk-
tov pre deti, ale aj ručne vy-
rábanej prírodnej kozmetiky 
a dizajnových doplnkov do 
domácnosti. Samozrejmos-
ťou je tiež sprievodný pro-
gram, prednášky a diskusie 
venované architektúre, hu-
dobné koncerty, tvorivé die-
lne pre malých aj veľkých, 
ako aj program pre deti. 
Kompletné informácie o po-
dujatí, predajcoch a programe 
nájdete na www.urbanmar-
ket.sk. (brn)

Účtovníctvo, mzdy, DPH, 
daňové priznanie

pre firmy a živnostníkov
tel: 0905 970 467

info@olicorp.sk www.olicorp.sk



Zhruba uprostred Štefáni-
kovej, oproti odbočke na 
Spojnú ulicu, bola niekoľko 
rokov kaviareň Prezidentka. 
Pred niekoľkými mesiacmi 
ju nahradila nová reštaurácia 
AMERICAN BISTRO. Na-
chádza sa vo vyvýšenom par-
teri obytného domu a výhľad 
na križovatku oboch ulíc je 
mimoriadne pôsobivý.
Interiér bistra je plne v súlade 
s konceptom, ktorý deklaruje 
názov. Obojstranné koženkové 
lavice a stoličky, ako poznáme 
zo starých amerických filmov, 
nie však v červenom preve-
dení, ale v oranžovo-čiernom. 
Vzadu je bar a za ním kuchyňa.
Jedálny lístok ponúka ako je-
diné predjedlo zapekané kura-
cie BBQ nachos s cheddarom 
a zeleninou (4,85 €), v hlavnej 
ponuke sú burgre, sendviče, 
tex-mex, čiže texaská a me-
xická kuchyňa a šaláty. V po-
nuke nemajú žiadne polievky, 
jedine v dennom obednom 
menu je vždy jedna polievka, 

rovnako nám v jedálnom líst-
ku chýbalo chilly, čo je taká 
tex-mex klasika.
Z burgrov sme si vybrali 
Bistro burger s glazovanými 
bourbon hríbami, cibuľo-
vým džemom, nakladanými 
uhorkami, paradajku a šalá-
tom a domácimi hranolčekmi  
(9,30 €). Burger bol šťavnatý, 
bez preháňania jeden z tých 
lepších, ktoré sme v Bratisla-
ve za posledné roky ochutnali. 
Bol vysoký skoro 10 cm, takže 
jesť ho rukami nedávalo zmy-
sel, také veľké ústa azda nikto 
neotvorí. Ocenili sme preto 
ostrý steakový nôž, ktorý nám 
umožnil burger aj so žemľou 
krájať jedným rezom. Hranol-
čeky boli cajun, teda s domá-
cou zmesou korenia, boli však 
na náš vkus príliš tenké.
Zo špecialít texaskej a mexickej 
kuchyne sme si dali hovädzie 
tacos, čiže štyri menšie tortilly 
naplnené quacamole, zeleni-

nou, šalátom, koriandrom, sy-
rom a marinovaným hovädzím 
mäsom s mäsovým juicom 
(9,30 €). K tomu kúsky grilo-
vanej kukurice a kovbojská fa-
zuľa, čiže varená fazuľová kaša. 
Treba povedať, že v porovnaní 
s burgrom išlo o niečo ľahšie 
stráviteľné jedlo, rovnako však 
šťavnaté a chutné.
K jedlu sme si chceli dať 
americké pivo, to však Ame-
rican Bistro neponúka. Tak 
sme si dali aspoň budějovic-
kú desiatku, keďže Američa-
nia si robia nárok na značku 
Budweiser. Celkovo hodno-
tíme našu návštevu Ameri-
can Bistro veľmi pozitívne. 
Ocenili sme veľmi priateľský 
a profesionálny prístup čaš-
níka, ktorý nielenže vedel 
poradiť, ale dokonale ovládal 
tajomstvá jednotlivých jedál.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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V týchto dňoch robia poslan-
ci v zastupiteľstve kľúčové 
rozhodnutia k budúcoroč-
nému rozpočtu. Mestu sa 
v rámci pomerov darí dobre: 
máme prostriedky na roz-
vojové projekty, po rokoch 
vieme kontinuálne investo-
vať do potrebných vecí ako 
verejná doprava, dôležité 
križovatky, znižovať tak 
investičný dlh, ktorý sme si 
pred sebou tlačili celé de-
saťročia. V tomto volebnom 
období sme opravili už viac 
ako 100 km ciest (a to kom-
pletne a poriadne, nielen 
plátaním dvadsaťročných 
dier), zrekonštruovali sme 
množstvo priechodov pre 
chodcov, opravili desiatky 
zastávok MHD, natreli sme 
kilometre zábradlí a zasadili 
stovky nových stromov. 

A ja chcem v týchto aktivi-
tách pokračovať, pretože si 
to po dlhých rokoch všetci 
Bratislavčania zaslúžia. 
Lenže, aby to bolo mož-
né, je teraz veľmi dôležité 
schváliť rozpočet. Aby sme 
nemuseli fungovať v roz-
počtovom provizóriu. To 
by totiž spôsobilo, že mesto 
síce bude mať na účte pe-
niaze, ale nebude ich môcť 
použiť – bolo by nutné ob-
medziť investície a rozbe-
hnuté riešenie problémov 
by sa opäť odkladalo. Preto 
verím, že ako vždy pri dôle-
žitých veciach s poslancami 
nájdeme spoločnú reč a že 
schvália rozpočet, ktorý 
bude prijateľný pre všet-
kých. Napokon, to je úloha 
zodpovedných politikov. 
Držme si palce!
  Ivo Nesrovnal 

Bratislava 
potrebuje 
rozpočet
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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)

Aj suchá výstavba má svoj Atlas, teraz do-
konca elektronický.

Stavebný priemysel pravidelne prichádza 
s inováciami v oblasti stavebných kon-
štrukcií a nových stavebných materiálov. 
Pozitívne sa to prejavuje na palete do-
stupných prvkov a dizajnových, 
či architektonických možností. 
Výzvou však môže byť orien-
tácia medzi nimi. Líder na 
trhu v oblasti suchej výstavby, 
spoločnosť Rigips patriaca do 
koncernu SaintGobain, pri-
šla s jedinečnou publikáciou 
– Atlasom suchej výstavby, 
ktorý je teraz dostupný aj 
v elektronickej podobe pod 
názvom Selektor – výber 
konštrukcií.
Jedinečnosť Atlasu suchej 
výstavby spočíva v jeho prak-
tickosti a komplexnosti. Je jednoducho 

nástrojom a pracovnou pomôckou pre každé-
ho, kto sa chystá realizovať suchú výstavbu. 
Atlas nie je súhrnom predpisov a návodov, 
ale naopak ponúka ucelený sumár certi-
fikovaných riešení dostupných pri suchej 
výstavbe, vrátane noviniek a inovatívnych 
stavebných prvkov. Vďaka nim sa rozširujú 
možnosti použitia suchej výstavby a zvyšuje 

sa najmä kvalita i komfort bý-
vania. Podporné aktivi-
ty spoločnosti Rigips tu 
však nekončia. V snahe 

sprístupniť informácie ešte 
viac predstavila spoločnosť 

jeho digitálnu online verziu 
pod názvom SELEKTOR - 
výber konštrukcií. Obsahuje 

všetky informácie z Atlasu 
suchej výstavby. Elektronická 

knižnica je poskytovaná zadar-
mo a záujemcovia si ju môžu 

stiahnuť na webovej stránke 
www.rigips.sk

Prerábate alebo staviate?



Osoba pracujúca pre tele-
komunikačného operáto-
ra mi navrhla prechod na 
novú zmluvu s lepšími pod-
mienkami a nižšou cenou. 
Ešte v júni t.r. prevzala odo 
mňa pôvodné časti technic-
kého pripojenia s tým, že mi 
prinesie nové. 
Podpísala som doklad, ale 
žiadnu kópiu mi nedala. 
Doteraz som nič nedosta-
la, dotyčná osoba sa mi 
vyhýba a  na moje telefo-
náty nereaguje. Teraz som 
bola oslovená operátorom, 
že bude odo mňa vymáhať 
platby za služby, ktoré mi 

neboli poskytnuté. Keď som 
mu oznámila o skutočnos-
ti odovzdávania zariadení, 
odpovedal, že žiadne takéto 
zariadenia mu vrátené nebo-
li. Nemám teraz ani pôvod-
né zariadenie, služba mi nie 
je poskytovaná a poplatky 
mám doplatiť... 

Zásadná chyba sa stala, keď 
ste dôverčivo odovzdali za-
riadenie bez dokladu, zrejme 
neserióznej osobe. Vždy pred 
podpisom zmluvy, dodatku, 

či prevzatím/odovzdaním 
zariadenia musíme poznať 
podmienky, musíme vedieť 
k čomu sa zaväzujeme, aké 
budú naše povinnosti. Ab-
sencia príslušných dokladov 
môže mať fatálne dôsledky. 
Teraz bude výsledok závisieť 
len od záujmu a dôslednosti 
pracovníkov operátora ako 
vzniknutú situáciu vyšetria 
a ústretovo doriešia.
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 
0905 719 874

tkidaho@stonline.sk

Viete, čo podpisujete?
Zákazník je pán

Odkúpenie 
pozemku pod 
bytovým  domom
Bývame v bytovke, ktorá 
bola postavená pred 40timi 
rokmi. Byt máme v osob-
nom vlastníctve. Teraz nám 
bolo oznámené, že musíme 
odkúpiť aj pozemky, na 
ktorých je bytovka postave-
ná. Pri neodkúpení vraj hro-
zí, že si celý pozemok odkúpi 
iná osoba, ktorá nám potom 
vyrubí oveľa vyššie nájom-
né. Sumu, ktorú zaplatíme 
za odkúpenie pozemku vraj 
pôjde štátu. Je toto klasický 
postup? Respektíve, je taký-
to postup, konanie správne? 
Hoci nie ste vlastníkom po-
zemku pod bytovým domom, 
zo zákona máte tak k pozem-
ku pod ním právo zodpoveda-
júce vecnému bremenu, ktoré 
vám umožňuje užívať aj tieto 
pozemky, čomu zodpovedá 
povinnosť vlastníkovi týchto 
pozemkov takéto ich užívanie 
jednotlivými vlastníkmi by-
tov v bytovom dome strpieť. 
Uvedené zákonné vecné bre-
meno pôsobí voči každému 
vlastníkovi pozemku, nemu-
síte mať preto obavy z toho, 
že pozemok odkúpi tretia 
osoba. Aj tá bude povinná zo 
zákona strpieť užívanie po-
zemku vami ako vlastníkmi 
jednotlivých bytov v bytovom 
dome a rovnako bude povin-
ný strpieť stavbu na tomto 
pozemku - nemôže teda začať 
žiadne konanie o odstránenie 
stavby a pod. Je preto výlučne 
na vašom rozhodnutí, či po-
zemok pod bytovým domom 
odkúpite alebo nie. Ak aj nie, 
nečakajte žiadne negatívne 
právne následky.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

6. 12. od 15.00

VIANOCE

sa môžete tešiť na Mikuláša, 
ktorý si so sebou už tradične privedie 
aj Anjela a Čerta. Nebudú chýbať 
tvorivé dielne, divadielko, tanečné 
vystúpenie a ozajstný kúzelník!

13. 12. od 15.00
zaplavia priestory CENTRALu pravé 
slovenské Vianoce. Okrem tradičných 
trhov si budete môcť pripomenúť 
magický deň sv. Lucie. Vystúpenie 
súboru Vajnorského okrášľovacieho 
spolku priblíži zákazníkom nielen 
vajnorské obyčaje, ale i kroje, 
piesne a koledy.

Viac info na www.central.sk

BRATISLAVA
Dopravný podnik Bra-
tislava v tomto roku za-
znamenal doteraz viac 
ako 1080 dopravných 
nehôd a škodových uda-
lostí,  v ktorých boli 
ú č a s t n í k o m  v o z i d l á 
MHD. Až 62,5 percent 
nehôd spôsobili  vodiči 
individuálnej dopravy. 
Najčastejšia príčina? 
Nevenovanie dostatoč-
nej pozornosti vedeniu 
vozidla. 
„Najviac nehôd spomedzi 
vozidiel MHD majú pri-
rodzene autobusy, keďže 
denne odjazdia najviac 

kilometrov. Časté nehody 
však spôsobujú aj vodiči 
automobilov, ktorí neda-
jú prednosť električke,“ 
tvrdí hovorkyňa DPB, a.s. 
Adriana Volfová. Najhor-
ším ročným obdobím na 
počet nehôd je podľa šta-
tistík DPB zima, v tomto 
roku bol najnehodovejší 
mesiac január. Za prvých 
10 mesiacov zaznamenal 
DPB až 922 udalostí, pri 
ktorých vznikla škoda na 
vozidlách MHD vo výške 
793-tisíc eur. 
Počas tohto roka DPB za-
znamenal len jednu smr-
teľnú nehodu, pri ktorej 

bolo účastníkom vozidlo 
MHD. Našťastie je rých-
losť v meste výrazne ob-
medzená a nehody vozi-
diel MHD zväčša neústia 
do vážnejších situácií ale-
bo tragédií. „Najčastej-
šou príčinou dopravných 
nehôd v Bratislave je po-
rušenie povinností vodiča 
nedostatočným venova-
ním sa vedeniu vozidla 
a sledovaním situácie 
v premávke a porušením 
ustanovení upravujúcich 
vzdialenosť medzi vozi-
dlami počas jazdy,“ ho-
vorí expert na dopravu 
Ján Bazovský. (brn)

Keď má nehodu MHD

BRATISLAVA
Cieľom mesta je do roku 
2021 opraviť 9 radiál  De-
vínska cesta, Nábrežie arm. 
gen. L. Svobodu (Dúbrav-
sko  Karloveská), Pražská, 
Račianska, Vajnorská, Rož-
ňavská, Gagarinova, Dol-
nozemská, Panónska a tri 
spojnice k týmto radiálam 
– Bajkalská, Od Šafárikov
ho námestia po Račiansku 
a Jiráskova. Aktuálne pre-
bieha oprava jednej z tých-

to radiál – Panónska cesta. 
„Pripravili sme ucelenú kon-
cepciu, na ktorú sme vyčle-
nili finančné zdroje vo výške 

10 miliónov eur ročne. Pri 
opravách ciest nejde o žiadne 
látanie výtlkov, ale o ich kom-
plexnú opravu. Súčasťou balí-

ka opráv ciest je aj budovanie 
bezbariérových priechodov pre 
chodcov a bezpečnejších zastá-
vok MHD,“ zdôraznil primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
Momentálne hlavné mesto 
opravuje radiálu na Panón-
skej ceste, ktorá je jednou 
z najdôležitejších a najza-
ťažovanejších dopravných 
komunikácií v Bratislave. 
V budúcom roku má hlav-
né mesto v pláne rozbehnúť 
opravu radiál na Dolnozem-

skej, ale aj na Bajkalskej 
a Račianskej.  
Oprava Panónskej cesty 
zahŕňa výmenu asfaltu na 
3-kilometrovom úseku od 
nadjazdu nad Rusovskou uli-
cou po úroveň nadjazdu pred 
okružnou križovatkou Dolno-
zemská – Panónska, a to vo 
všetkých jazdných pruhoch. 
Na opravenú cestu sa môžu 
najmä Petržalčania tešiť začiat-
kom decembra 2017.  (zo)
 Foto: Magistrát

Hlavné mesto chce do roku 2021 opraviť všetky radiály

NOVÉ MESTO
Okrem snahy znížiť ťažbu 
dreva v lesoparku, sa OZ 
Iniciatíva Naše Karpaty 
venuje aj snahe zlepšiť zá-
zemie pre cyklistov, bež-
cov, turistov a podporiť tak 
rekreáciu v prírode. „Som 
rád, že iniciatíva, ktorú 
už roky vyvíjam a snaha o 
kultúrnejšie prostredie na 
Kamzíku, dostáva pomaly 
reálne kontúry,“ informo-
val nás Jakub Mrva z OZ 
Naše Karpaty.
„Po vybudovaní detského 
ihriska, osadení stolov nad 
cvičnou lúkou, oplotenia pa-
mätníka proti parkujúcim au-
tám, sa mi na Kamzíku poda-
rilo presadiť ďalšiu dôležitú 
úpravu. Podľa informácií od 
mestských lesov, WC vrátane 
sprchy, prebaľovacieho kúti-
ka a toaliet by mali byt k dis-
pozícii na začiatku budúceho 
roku,“ dodal. K dispozícii 
budú v dámskych 4 toalety, v 
pánskych 2 a 4 pisoáre. Svo-
je wc budú mať aj imobilní. 
Nájdete tu aj ‚čistiareň‘ bicy-
klov.
Financovať by sa mali z roz-
počtu mesta v rámci poslanec-
kých priorít poslancov za Nové 

Mesto Tomáša Korčeka a Ka-
taríny Sliviakovej Augustinič. 
„Avšak cena 120 000 eur sa mi 
zdá dosť vysoká,“ tvrdí. Na jej 
opodstatnenie sa spýtal Juraja 
Zikmunda, riaditeľa mestských 
lesov.  „Predpokladaná celkové 
náklady na výstavbu Verejných 
toaliet na Kamzíku boli stano-
vené na cca 125 000 eur. Cenu 
tvoria náklady na výstavbu 
100 000 + 20 % DPH a 7 000 
eur na projektovú dokumentá-
ciu. Náklady na výstavbu vy-
plývajú z celkovej rozlohy na-
vrhovanej stavby a z množstva 
zariaďovacích prvkov. Zasta-
vaná plocha je o výmere 80 m2, 
ale areál tvoria ešte prístupové 
a manipulačné plochy. Stavba 
je navrhnutá tak, aby architek-
tonicky zapadla do okolitej prí-
rody, preto je využitý drevený 
obklad.“ (in)
 Foto: OZ Naše Karpaty

Na Kamzíku budú 
kultúrne toalety  
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
V PETRŽALKE
UŽ VO ŠTVRTOK 30. NOVEMBRA 

Scandinavian Sleeping & Living

PENOVÝ MATRAC GOLD F35
80x200 cm 349,- 95.- 

   Zľava 

72 %

Mestská časť Bratislava
Devínska Nová Ves

vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž (OVS) 
na predaj pozemkov registra 

„C“ KN parc.č. 124/13, 124/50, 
124/51 a OVS na predaj 

pozemkov registra „C“ KN 
parc.č. 360/26,360/27.

Bližšie informácie o súťažných 
podmienkach a podklady  

k súťaži nájdete na oficiálnej 
stránke: 

www.devinskanovaves.sk

PREDAJ
NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV

na prízemí bytového
domu, ul. Š. Králika 3/A

Bratislava – DNV

od 833 m2 do 1.721 m2

v atraktívnej cene
od 360 €/m2 + DPH

Tel.: 0905 531 475

PETRŽALKA
Petržalské terasy sú jedným 
z orieškov, ktoré sa roky 
snaží samospráva rozlúsk-
nuť. Keďže ich vlastníctvo 
je v mnohých prípadoch veľ-
mi komplikované, jedným 
z riešení, ako ich opraviť 
a rekonštruovať, je spolu-
práca viacerých majiteľov. 
Dobrý nápad sa podarilo rea-
lizovať a prvou takouto lasto-
vičkou bola spolupráca s By-
tovým družstvom Petržalka pri 
oprave terasy na Rovnianko-
vej 2 – 4. „Keďže sa táto spo-
lupráca osvedčila a s ´novou´ 

terasou sú spokojní najmä tí, 
ktorí po nej denne chodia, dnes 
pokračuje opravou terasy na 
Fedinovej ulici. Mrzí ma ale, 
že takúto spoluprácu sa nám 
nedarí nadviazať aj s mestom. 
Keďže je vlastníkom viace-
rých terás, mohlo by ich byť 
dnes opravených podstatne 
viac. Ku konkrétnej spolu-
práci, žiaľ, doteraz neprišlo 
ani napriek snahe niektorých 
mestských poslancov za Pe-
tržalku,“ povedal petržalský 
starosta Vladimír Bajan.
 Pod terasou sú garáže, 
ktorých správcom je práve 

Na terasu sa poskladali vlastníci garáží, družstvo aj mestská časť
Bytové družstvo Petržalka. 
Ide o spoločnú terasu, jednu 
jej časť predstavujú strechy 
spomínaných garáží a druhá 
je v správe Mestskej časti 
Bratislava-Petržalka.
Na spoločnej oprave sa teda 
finančne podieľajú súkromní 
vlastníci garáží, zastupovaní 

Bytovým družstvom Petržal-
ka a Mestská časť Bratisla-
va-Petržalka. Práce sa začali 
v septembri odstránením 
pôvodnej asfaltovej pochôd-
znej vrstvy a podkladového 
betónu, slúžiacemu na ochra-
nu hydroizolácie. Po výmene 
dažďových vpustov spolu 

s odpadovým potrubím sa 
spravila nová hydroizolácia 
a ochranná betónová vrstva. 
Čaká nás ešte položenie po-
chôdznej vrstvy z cestného 
asfaltu a zhotovenie nového 
sokla na zvislej izolácii byto-
vého domu.  (sv)
 Foto: MČ Petržalka

DÚBRAVKA
Zvierací cintorín Boriev-
ka v Bratislave má nejas-
nú budúcnosť. Pripúšťa to 
spoločnosť, ktorá ho má 
prevádzkovať.
Cintorín mal byť podľa au-
tora myšlienky realitou tento 
rok. Zabrzdilo sa to však pri 
procese okolo získavania po-
volení. „Zámer otvorenia cin-
torína pre zvieratá je momen-
tálne pozastavený,“ povedal 
Stanislav Vlkovič zo spoloč-

nosti Icona. Stavebník nemá 
ešte všetky potrebné povo-
lenia, potvrdila Lucia Mar-
cinatová z tlačového odboru 
mestskej časti Dúbravka.
Proces povolení označil Vl-
kovič za náročný. Podľa jeho 
slov sa okrem iného riešia 
i podané námietky k priebe-
hu konania. Nevie odhadnúť, 
ako to dopadne. „Preto ani 
v tejto fáze nevieme určiť, či 
projekt cintorína pre zvieratá, 
ktorý by bol zároveň aj no-

vým verejným parkom v Bra-
tislave, bude možné vôbec 
realizovať,“ uviedol Vlkovič.
Cintorín sa nachádza na okra-
ji lokality Dúbravská hlavica, 
má byť určený pre všetky 
spoločenské zvieratá. Prie-
stor má už parkovú úpravu, 
s cestičkami i upravenou ze-
leňou. Bratislavský projekt 
je inšpirovaný podobnými 
cintorínmi vo veľkých eu-
rópskych mestách, napríklad 
v Paríži. (tasr)

Zbierka pre 
zvierací útulok
DÚBRAVKA
Po dvoch vydarených zbier-
kach uplynulých rokov a vy-
hlásení zbierky hračiek pre 
deti zo sociálne slabších rodín 
začína mestská časť v spolu-
práci s Občianskym združe-
ním Dúbravčan aj s pomocou 
pre zvierací útulok. 
Podobne ako vlani chce ve-
denie Dúbravky odniesť pred 
Vianocami darčeky pre štvor-
nohých chlpáčov, ktorí žijú 
v blízkom útulku Slobody 
zvierat na Poliankach.
„Zvieratá isto ocenia staré ko-
berce, deky, niečo na zateple-
nie búd, z jedla najmä granu-
le, cestoviny, ryžu,“ hovorí 
starosta Dúbravky Martin 
Zaťovič o tom, čím všetkým 
sa dá prispieť.
Zbierka prebieha do 15. de-
cembra na miestnom úrade na 
Žatevnej 2. Veci môžu Dúbra-
včania nosiť na prízemie úra-
du na vrátnicu alebo do kance-
lárie Štefana Macejáka. (lm)

KARLOVA VES
Do začiatku zimy vysadia 
v Karlovej Vsi približne 40 
nových stromov. 
Ako náhrada za dreviny, 
ktoré padli za obeť augusto-
vej veternej smršti, pribudnú 
napríklad medzi Pribišovou 
a Majerníkovou, vo vnútrob-
loku medzi Veternicovou 
a Hlaváčikovou či v dolnej 
časti Karlovej Vsi na Fadruz-

sovej ulici a v parku na Pustej 
a Púpavovej ulici.
Nová výsadba bude zname-
nať aj zvýšenú druhovú pes-
trosť. Kým medzi nenávratne 
poškodenými stromami boli 
najmä javory, topole, vŕby či 
smreky, novú výsadbu budú 
tvoriť hlavne lipy, hrušky, če-
rešne, agáty a jarabiny.
„Pri výbere drevín sme vy-
chádzali aj zo špecifických 

podmienok sídliskových 
štvrtí, ktoré charakterizuje 
napríklad tenšia vrstva pôdy 
či intenzívnejšie teplo počas 
letných období,” vysvetlila 
Lucia Gašparová z referátu 
životného prostredia Kar-
lovej Vsi. „Uprednostni-
li sme nenáročné a odolné 
stromy s pevnejším drevom, 
u ktorých je väčšia šanca sa 
uchytiť a najmä prežiť.“ (bh)

Vysadia odolnejšie stromy

Zvierací cintorín sa odkladá
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DREVENÉ ROLETY
4 ESLINGEROVÉ 4 VÝMENA POPRUHU 4 NÁTER

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH 
DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

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

www.peknekabaty.skwww.peknekabaty.sk

ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1. poschodie

00 00
Po-Pia 10 -18  hod.

00 00
Sobota 9 -12  hod. 

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

Predĺžená

záruka

na 3 roky!
Predĺžená

záruka

na 3 roky!
Predĺžená

záruka

na 3 roky!
KABÁTY OD 39 €
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Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody

Káždý piatok a sobotu

autobusom na vianočné 

nákupy do 
Parndorfu

Doprava z Bratislavy a späť

+ vstup do Vianočnej dedinky

Autobus

Bratislava - Viedeň

+ lístok na MHD = 

Výhodný WIEN TICKET

Autobusom do vianočnej rozprávky 

na zámku Schloss HofAutobusom do vianočnej rozprávky 

na zámku Schloss Hof

Všetky informácie nájdete a lístky kúpite 

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

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

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

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

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

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny

DÔCHODCOVIA
Od jedného / jednej z Vás 

odkúpim Váš byt/dom s Vašim 
doživotným užívaním. 

Tel: 0908/43 12 69 
prosím len seriózne

Už o pár dní sa funkcie 
predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja ujme 
novozvolený župan Juraj 
Droba. Tvrdí, že o päť ro-
kov chce dosiahnuť výsled-
ky, ktoré si verejnosť všim-
ne. 

Pri našom poslednom roz-
hovore ste verejne pris-
ľúbili, že v prípade vášho 
zvolenia za predsedu BSK 
sa vzdáte poslaneckého 
mandátu v Národnej rade. 
Kedy sa chystáte tento krok 
urobiť?
Droba drží slovo, takže posla-
neckého mandátu v Národnej 
rade SR sa vzdám na januá-
rovej schôdzi. V decembri 
chcem ešte dotiahnuť dva ná-
vrhy zákonov a čaká ma ešte 
jedna služobná cesta, ale po-
tom už budem na 110 percent 
fungovať na Bratislavskom 
samosprávnom kraji.
Nebude vám chýbať veľká 
politika?
Možno aj bude, lebo posled-
ných sedem rokov som sa jej 
intenzívne venoval. Ale moje 
rozhodnutie je jednoznačné 
a neľutujem ho, v Bratislav-
skom kraji ma čaká veľa vý-
ziev. Krajská politika má vý-
hodu v tom, že ak si vyhrniete 
rukávy a zaberiete naplno, 
tak viete za tých päť rokov 
dosiahnuť výsledky, ktoré si 
ľudia všimnú.
Ešte nie ste županom a už 
nemáte skoro žiaden čas. 
Čo vás v týchto dňoch naj-
viac zamestnáva?
Intenzívne sa pripravujem na 
prevzatie úradu. Komuniku-
jem veľmi korektne aj s do-
sluhujúcim županom Pavlom 
Frešom. Máme pravidelné 
termíny stretnutí, kde si odo-
vzdávame agendu župy. Čas 
trávim aj stretnutiami s no-
vozvolenými poslancami 
BSK. Diskutujeme o tom, 
ako by mohli fungovať kluby, 
respektíve, kto ma bude či ne-
bude podporovať. Pracujem 
na tom, aby som si v kraj-
skom zastupiteľstve vytvoril 

aspoň 30-člennú väčšinu, 
nech naše návrhy prechádza-
jú hladko a bezproblémovo. 
Okrem toho sa zamýšľame aj 
nad organizačnou štruktúrou 
úradu a niektorými personál-
nymi nomináciami, pretože je 
niekoľko postov, ktoré chcem 
obsadiť ľuďmi, s ktorými 
mám dobré pracovné skúse-
nosti a dôverujem im.
Tie stretnutia s poslancami 
boli všeobecné a zoznamo-
vacie alebo ste si už prešli 
aj niektoré konkrétne zá-
mery?
Väčšina poslancov, s ktorými 
som sa stretol, má rovnaký 
záujem ako ja, teda posunúť 
kraj a jeho fungovanie sme-
rom napred. Priority musíme 
zosúladiť, pretože každý po-
slanec bol zvolený za kon-
krétny obvod, kým mňa volili 
ľudia v celom kraji. Verím 
ale, že nájdeme spoločný zá-
ujem urobiť kus dobrej robo-
ty a niečo po sebe zanechať.
Boli ste už v úrade BSK na 
Sabinovskej ulici? Viete, čo 
vás tam čaká?
Stretávam sa s Pavlom Fre-
šom dvakrát do týždňa práve 
u neho v kancelárii. Spolu-
pracujeme a chceme dať prí-
klad aj ostatným, že funk-
cia a úrad sa dajú odovzdať 
a prebrať kultivovane.
Pred voľbami ste hovorili, 
že na úrade je vysoká pre-
zamestnanosť. Môže ve-
rejnosť očakávať, že počty 
úradníkov znížite?
Hovoril som o prezamestna-
nosti a ten pocit vo mne zostá-
va aj naďalej. Ale najskôr sa 
musím pozrieť na organizačnú 
štruktúru a prejsť si s personál-
nou riaditeľkou všetky pozície 
a na základe toho budeme ko-
nať. Myslím, že určite k zme-
nám počtov ľudí na úrade 
smerom nadol dôjde, predov-
šetkým „dohodárov“.
Čo všetko sa chystáte bezpro-
stredne po nástupe do funk-
cie zmeniť  v čom by ste mali 
byť ako nový župan iný?
Po nástupe do úradu sa po-
pri prevádzkových veciach 

chcem počas prvých 100 dní 
zamerať najmä na prípravu 
programového vyhlásenia, čo 
pre župana nebýva zvykom. 
Spolu s poslancami vytvorí-
me minimálny zoznam opa-
trení a krokov, ktoré za tých 
päť rokov podnikneme. Ale 
dúfam, že sa nám toho podarí 
urobiť ešte viac.
Ktorým oblastiam sa chcete 
predovšetkým venovať?
Doprava, sociálne služby, 
školstvo a kultúra. Viac 
k tomu teraz nemôžem hovo-
riť. Požiadam o spomínaných 
100 dní a potom sa môžeme 
baviť o konkrétnych krokoch.
Necháte si na úrade urobiť 
novú kanceláriu, kúpite si 
iný nábytok, než tam mal 
pán Frešo?
Toto sú pre mňa úplne ne-
podstatné detaily. Akurát je 
pravda, že som citlivý na kva-
litu stoličky, na ktorej sedím, 
takže je možné, že si dovolím 
kúpiť jedno pracovné kreslo. 
Ak by tam bol nejaký admi-
nistratívny problém, tak si ho 
pokojne zaplatím zo súkrom-
ných peňazí.
Po zverejnení výsledkov 
volieb ste nevylúčili ani 
možnú spoluprácu s vaším 

protikandidátom Milanom 
Ftáčnikom. Ktoré jeho pro-
jekty alebo vízie sú pre vás 
zaujímavé?
Zatiaľ som hovoril s pánom 
Uhlerom o doprave. A roz-
právali sme sa aj s Jánom Mr-
vom. Ten je členom občian-
skeho združenia, ktoré má 
niekoľkých poslancov, takže 
s ním určite budem pracov-
ne prichádzať do styku. Mám 
v pláne ho osloviť s ponukou 
smerom k budovaniu cyklotrás, 
lebo je v tejto oblasti odborník. 
S pánom Ftáčnikom sme ešte 
o konkrétnych možnostiach 
spolupráce nehovorili.
Som si vedomý, že som pred 
ďalšími troma kandidátmi 
vyhral len tesným rozdielom 
hlasov, veď nás delili nece-
lé štyri percentá. Víťazstvo 
beriem s pokorou. Mohli by 
sme potiahnuť všetci, ktorí 
sme sa na tejto kampani zú-
častnili a ak bude ktokoľvek 
iný ochotný mi pomáhať, tak 

to len uvítam.
Kým vaši najväčší súperi zo 
župných volieb majú skúse-
nosti z komunálnej politiky, 
tak vy ani nie. Nebude na 
škodu, že ste v samospráve 
nikdy nepracovali?
Myslím, že je dobré, ak môže 
byť županom niekto, kto má 
trochu nadhľad a nie je den-
no-denne ponorený do rôz-
nych drobných problémov 
v rámci svojej obce, mestskej 
časti či mesta. Chcem byť 
v prvom rade dobrý manažér 
a prirovnal by som to možno 
ku dirigentovi kvalitného or-
chestra, ktorý je zložený zo 
silných jednotlivcov.
Budú súčasťou vášho tímu 
nejakí ľudia z komunálnej 
sféry?
Jednoznačne áno. S viace-
rými rokujem o spolupráci 
v rámci môjho tímu. No a v 
zastupiteľstve sú skúsení ma-
tadori komunálnej politiky, 
ako starosta Ružinova Dušan 

Pekár, petržalská aktivistka 
Elena Pätoprstá, starostka Po-
dunajských Biskupíc Alžbeta 
Ožvaldová, starosta Tomášo-
va István Pomichal, primátori 
Juraj Říha z Malaciek, Oli-
ver Solga z Pezinka a mnohí 
ďalší. Spolupracovať budem 
aj s niekoľkými ďalšími 
predstaviteľmi samosprávy, 
s ktorými si porozumieme vo 
veciach smerovania kraja.
Mali ste v strane Sloboda 
a Solidarita nejaké časti 
programu, ktoré by sa tý-
kali rozvoja bratislavského 
kraja a či vaša materská 
strana nebude chcieť, aby 
ste ich teraz ako župan pre-
sadzovali?
Z programu SaS budem čer-
pať hlavne v oblasti transpa-
rentnosti a boja proti korup-
cii, a tiež z kapitoly štíhly 
štát, kde sa hovorí o efekti-
vite riadenia organizácií ve-
rejnej správy. Ale máme pri-
pravených niekoľko návrhov 

zákonov, vrátane toho, aby 
sme sa na Slovensku vrátili 
k dvojkolovej voľbe pri všet-
kých väčšinových voľbách, 
teda nielen pri županoch, ale 
aj primátoroch, starostoch 
a ešte aj prezidentovi SR. Je 
férovejšie, aby boli voľby 
dvojkolové. Zvyšuje to legi-
timitu zvoleného kandidáta.
V rozhovore, ktorý sme 
s vami robili v lete, ste spo-
menuli, že pomôcť odľah-
čiť cestným komunikáciám 
zo Šamorína do Bratislavy 
a späť by mohla preprava 
osôb po Dunaji nejakou 
rýchlou loďou. Je tento zá-
mer reálny?
Začal som o tejto veci rokovať 
s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú 
a dospeli sme k záveru, že aby 
sa to ekonomicky vyplatilo, 
tak by to muselo byť plavidlo, 
ktorému by trvalo asi 50 minút 
dostať sa zo Šamorína do cent-
ra Bratislavy. Samozrejme, že 
dole prúdom by to bolo menej 

ako polovica tohto času, teda 
približne 20 minút. Ak niekto 
dnes trávi 60 minút v rannej 
zápche a 90 minút v popo-
ludňajšej, tak toto mu denne 
ušetrí prinajmenšom hodinu. 
Myslím, že by to mohli využí-
vať najmä tí, ktorí nepotrebu-
jú byť mobilní ešte aj v rámci 
dňa, lebo tí z auta asi nevysad-
nú. Možnosti využitia Dunaja 
skúmam ďalej.
A prezradím ešte jednu pi-
košku, ktorú chcem v našom 
kraji presadiť, ale ešte na ňu 
zháňam podporu a peniaze – 
je to zriadenie záchytnej stani-
ce. Záchytky nám akosi zmizli 
a opilci dnes preťažujú zdra-
votnícky personál v nemocni-
ciach a na centrálnom príjme. 
Minimálne tie stovky ľudí, 
ktorí na týchto oddeleniach 
pracujú, mi určite poďakujú, 
že sa budú môcť oveľa viac 
venovať urgentným prípadom 
a chorým pacientom. (ars)
 Foto: Matúš Husár

Juraj Droba: Chystám sa 
zriadiť aj záchytku

Ako reagoval na otázky, ktoré ste 
mu mohli na diaľku položiť vy – 
naši čitatelia?

Pán Peter Šrámek zachytil, že 
SaS a aj vy osobne ste sa viackrát 
vyjadrovali k zbytočnosti žúp 
a preto sa pýta, akú zmenu v ich 
kompetencii by ste si predstavo-
vali, prípadne ju budete presad-
zovať?
Zmenami sa teraz nejdem detailne 
zaoberať, lebo som vyhral voľby pred 
pár týždňami a momentálne je mojou 
úlohou ukázať, že tá voľba nebola 

márna. Dôvera, ktorú som dostal od 
ľudí sa pretaví do konkrétnych skut-
kov. Môžem sa akademicky a filo-
zoficky aj s kolegami zamýšľať nad 
tým, že ako by bolo dobré nanovo 
urobiť územno-správne členenie Slo-
venska, ale dnes ako župan musím 
akceptovať status quo a idem podľa 
neho.
Náš čitateľ Ladislav Riho sa pýta, 
kedy dáte zrekonštruovať vodá-
renskú vežu pri divadle Aréna, 
ktorá je vo vlastníctve župy?
Takýchto kúskov je v majetku župy 
viacero. Okrem mnohých iných spo-

meniem seneckú synagógu či mali-
novský kaštieľ. Určite nebudem roz-
hodovať sám, ktorá pamiatka bude 
mať prednosť. Verím, že poslanci 
sa spoločne zhodnú na tom, aké sú 
najväčšie priority v oblasti ochrany 
kultúrnych pamiatok a ich rekon-
štrukcie.
Patrik Špačinský je zvedavý, či 
bude konečne zrekonštruovaná 
cesta medzi Rohožníkom a Malac-
kami?
Tento projekt sa už začal realizovať. 
Časovo si to netrúfam odhadnúť, ale 
viem získať presnú odpoveď z regi-

onálnych ciest Bratislava. Dokonče-
nie cesty bude dobrou správou pre 
Rohožník. Ale obávam sa, že pokiaľ 
sa nebude paralelne riešiť aj situácia 
v Malackách, tak sa môže stať, že 
toto mesto bude doslova prepchaté 
kamiónmi.
Pani, ktorá nechcela zverejniť svo-
je meno, sa chce ubezpečiť, že neza-
čnete rušiť gastrolístky a vymýšľať 
na župe podobné nezmysly...
Ak by bolo na mne, tak by som gas-
trolístky vo všeobecnosti okamžite 
zrušil a dal by som namiesto nich ľu-
ďom hotovosť. (ars)

Čitatelia Bratislavských novín sa pýtali nového župana
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Novovyvinutý štvorvalcový radový zážihový motor 
1,991 litra (220 kW/299 k; 400 Nm, označenie M 264) 
použitý pre nový modelový rad kupé a kabrioletov 
Triedy E značky Mercedes-Benz dosahuje pri výraz-
ne nižšej spotrebe výkon ako šesťvalec s vysokým 
zdvihovým objemom. Inovatívna 9-stupňová automa-
tická prevodovka 9G-TRONIC vo vozidle podporuje 
dynamický, ako aj úsporný spôsob jazdy. V kombino-
vanom režime vykazuje nový agregát spotrebu v E 350 
kupé 6,7 l/100 km a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 
5,9 sekundy, respektíve v E 350 kabriolet spotrebu 6,8 
l/100 km a zrýchlenie z 0 na 100 km h za 6,1 sekundy.

Nový motor využíva technológie ako sú twin-scro-
ll turbodúchadlá, remeňom poháňaný štartér – ge-
nerátor (EQ-Boost), ktorý zabezpečuje hybridné 
funkcie (vrátane rekuperácie, zvýšenia výkonu (o 
10 kW/150 Nm) a kĺzania), 48 voltovú napäťovú 

sústavu (ponúka štvornásobne vyšší výkon ako 
12-voltová), elektrické vodné čerpadlo či filter 
pevných častíc pre zážihové motory.

Popri uplatnení nového agregátu Trieda E najnovšie 
tiež rozširuje možnosti pre individuálne prispôsobenie 
vozidla: okrem iného pribudli nové laky a ozdobné prv-

ky, balík Night pre kabriolet, ako aj riadenie komfortu 
ENERGIZING prepájajúce rôzne komfortné systémy 
s cieľom zvýšiť pocit pohody a výkonnosť cestujúcich. 
Na výber sú dokonca biele alebo čierne pochrómova-
né kľúče od vozidla. V budúcnosti vodič navyše získa 
možnosť používať aj niektoré kancelárske funkcie pria-
mo vo vozidle s prístupom k dôležitým údajom.

Novinkou v portfóliu pohonov kupé a kabrioletu Trie-
dy E sú aj typy E 220 d 4MATIC* (kombinovaná 
spotreba 4,8 l/100 km [5,1 l/100 km]; kombinované 
emisie CO2: 126 g/km [133 g/km]) a E 200 4MA-
TIC* (kombinovaná spotreba 7,0 l/100 km [7,3 l/100 
km]; kombinované emisie CO2 158 g/km [164 g/km].
 * hodnoty v zátvorkách pre kupé a v hranatých zátvorkách pre kabriolet

Viac informácií na www.motorcar.sk alebo 
www.mercedes-benz.sk

Nový motor a 48 V technika kupé a kabrioletu Triedy E



ŠIESTA PUBLIKÁCIA Z EDÍCIE BELASÉ LEGENDY
V PREDAJI UŽ OD 3.12.2017

v dobrých kníhkupectvách alebo na shop.skslovan.com

ten najlepší darček pre všetkých 
s belasým srdcom.

Viac info na www.skslovan.com
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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 KrasňanochBRATISLAVA

Na mimoriadnom mest-
skom zastupiteľstve sa 
poslancom nepodarilo pre-
lomiť veto primátora v prí-
pade návrhu zmeny Štatútu 
hlavného mesta týkajúceho 
sa prerozdeľovania financií 
mestským častiam. 
Ten poslanci schválili už 
28.09.2017, ale primátor 
uznesenie nepodpísal a po-
slanci sa minulý týždeň 
chystali prelomiť jeho veto. 
Nepodarilo sa im to, takže 
uznesenie je neplatné. Pred-
kladateľ Ján Hrčka však ná-
vrh, pod ktorý sa podpísalo 
27 zo 45 poslancov, mieni 

predložiť opätovne. Návrh 
rieši spravodlivejšie rozdele-
nie financií v oblasti školstva. 
Mestským častiam by vďaka 
nemu pribudlo zhruba 6,5 mi-
lióna eur. Mestské časti totiž 
zodpovedajú za zabezpečenie 
služieb pre dve tretiny všet-
kých prepočítaných žiakov 
v hlavnom meste SR, ale ich 
zákonné príjmy z mestských 
daní nezodpovedajú reálnym 
nárokom nákladov v pre-
počte na jedného žiaka. Na-
príklad Petržalka by získala  
o 1, 6 milióna viac. 
Mestské zastupiteľstvo teda 
na jednom z najbližších stret-
nutí dostane na schválenie 

primátorov návrh týkajúci sa 
solidarity väčších mestských 
častí k menším, podľa ktoré-
ho bude celkovú sumu 1,95 
milióna eur za mestské časti 
platiť mesto a mestské časti 
si to, čo odovzdávali, môžu 
nechať na účte. Ráta s tým už 
aj pripravovaný rozpočet na 
rok 2018. 
Na mimoriadnom mestskom 
zastupiteľstve však poslanci 
prelomili primátorovo veto 
týkajúce sa schváleného 
materiálu poslanca Milana 
Vetráka, ktorý sa snaží rie-
šiť dlhoročný problém po-
chôdznych terás v hlavnom 
meste.  (brn,in)

Kedy si polepšia mestské časti? 
BRATISLAVA
Na Letisko M. R. Štefánika 
v Bratislave prichádza nová 
letecká spoločnosť! Gruzín-
sky dopravca Georgian Air-
ways spustí od 27. marca 
2018 novú pravidelnú pria-
mu linku z Bratislavy do 
hlavného mesta Gruzínska 
Tbilisi a späť s frekvenciou 
2 x týždenne, a to každý 
utorok a piatok.
Priame lety do gruzínskej 
metropoly Tbilisi a z nej 
budú prevádzkované novým 
typom lietadla Embraer 190 
JET 94-106 s kapacitou 88 
miest v ekonomickej triede 
a 9 miest v biznis triede. Let 

potrvá približne 3 hodiny 
a na palube je cestujúcim 
servírované teplé občerstve-
nie a ponuka teplých a stu-
dených nealkoholických 
nápojov. Objaviť spojenie 
prírodných krás a histó-
rie medzi Čiernym morom 
a Kaukazom môžu cestujúci 
vďaka výhodným cenám le-
teniek, ktoré sa dajú zakúpiť 
od 169 € pre jednosmernú 
cestu. Cestujúci v ekono-
mickej triede si môže na 
palubu lietadla bezplatne 
vziať 1 ks príručnej batožiny 
s hmotnosťou 8 kg a 1 kus 
podanej batožiny s hmotnos-
ťou 23 kg.  (vš)

STARÉ MESTO
V polovici novembra sa 
pred budovou americ-
kej ambasády konalo tzv. 
miestne zisťovanie vo veci 
odstránenia oplotenia ako 
čiernej stavby z Hviezdo-
slavovho námestia.
Miestne zisťovanie zvolal 
Stavebný úrad mestskej čas-
ti Bratislava – Staré Mesto. 
Ide o procesný úkon, ktorý 
je súčasťou nedávno vyda-
ného Oznámenia o začiatku 
konania na odstránenie plota 
a ktorý je potrebné absolvo-
vať, aby proces odstraňovania 
oplotenia mohol pokračovať.
„Aj miestne zisťovanie a ná-
sledné ústne pojednávanie 
preukázali, že americká am-
basáda nemá platnú nájomnú 
zmluvu k pozemkom pred 
svojou budovou a plot je čier-
nou stavbou. Účastníci pojed-
návania preto konštatovali, 
že nie je dôvod na dodatočnú 

legalizáciu plota,“ povedal 
Martin Borguľa, ktorý oce-
nil prístup starostu Starého 
Mesta. Ten podľa neho našiel 
odvahu a zapojil sa aktívne 
do tejto záležitosti. „Vítam, 
že sa starosta Starého Mesta 
pridal na stranu Bratislavy 
a Bratislavčanov, podporil 
náš boj za odstránenie že-
lezného oplotenia a snaží sa 
o to, aby Hviezdoslavovo ná-
mestie bolo opäť tým pekným 
miestom bez železného plota, 
akým bolo kedysi.“ Poslanec 
zároveň vyzýva všetky do-
tknuté orgány, aby americkej 
ambasáde dodatočne vyrúbi-
li daň za užívanie verejného 
priestranstva. „Od augusta 
2016, kedy vypršala platnosť 
nájomnej zmluvy veľvysla-
nectva k pozemkom, teda už 
viac ako rok, užíva ambasá-
da tieto pozemky protipráv-
ne a ešte aj bez toho, aby za 
ne platila daň.“ (jd)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Schody vedúce k obradnej 
sieni boli už dlho v kata-
strofálnom stave a rekon-
štrukciu nevyhnutne po-
trebovali. 
„Zatiaľ sme získali dotáciu 
od mesta len na túto rekon-
štrukciu schodov, ktoré boli 
v katastrofálnom stave, na 
čo nás upozorňovalo via-
cero návštevníkov areálu 
Krematória,“ povedal nám 
Radoslav Vavruš - riaditeľ 
mestskej organizácie MARI-
ANUM. Pravdou však je, že 
rekonštrukciu by potrebovali 
aj niektoré schody vedúce 
do jednotlivých sekcií, ktoré 
sú pokrivené ako aj viaceré 
vykývané zábradlia v kop-
covitom teréne. Dostať sa 
k urnovým miestam svojich 
zosnulých blízkych bol pre 
niektorých najmä starších 
ľudí počas Dušičiek priam 
nadľudský výkon. „Bohužiaľ, 

na iné rekonštrukcie ako prí-
spevková organizácia mo-
mentálne nemáme peniaze. 
Dotáciu, ktorú sme naposledy 
dostali, použijeme výsost-
ne na opravu schodov, ktoré 
vedú k obradnej miestnosti. 
Práve tie sú z celého areálu 
najviac využívané, keďže sa 
tu počas celého pracovného 
týždňa koná niekoľko pohreb-
ných obradov denne,“ vysvet-
lil riaditeľ. „Ostatné chodníky 
a schodiská budeme môcť 
opraviť až vtedy, keď nám 
na to mestské zastupiteľstvo 
schváli dotácie.“  (ars)
 Foto: Odkaz pre starostu

Aj do gruzínskeho Tbilisi Proces odstraňovania 
plota pokračuje

Opravené hlavné  
schody v Krematóriu
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Výber najúspešnejších 
pantomimických etúd sláv-
neho slovenského míma, 
ktorý sa preslávil na celom 
svete.

Nedeľa – 10.12.2017

VIANOČNÝ KONCERT
Slovenská filharmónia, 16:00

Jedinečný vianočný kon-
cert v Slovenskej filhar-
mónii bude naplnený via-
nočnou atmosférou vďaka 
skladbám ako Búvaj 
dieťa krásne, Česká mše 
vánoční, Povedze nám 
pastuškovia a niekoľkých 
ďalších.

Pondelok – 11.12.2017

MARTIN 
ŤAPÁK
Artkino 
Za 
zrkadlom, 
20:00
Doku-

mentárny film, ktorý mapuje 
súhrnný, pravdivý pohľad 
na život a dielo herca, cho-
reografa, režiséra Martina 
Ťapáka.

Utorok –  12.12.2017

VIKTOR HULÍK / POČÍ-
TAČOVÁ GRAFIKA

Galéria Z, 12:00 – 18:00
Galéria Z vám v decembri 
ponúka výstavu Viktoru 
Hulíka, významného umelca 
súčasného umenia na Slo-
vensku.

vania Pána, 18:00
Eugenio Becchetti, hlavný 
organista horného kostola 
Baziliky sv. Františka v 
Assisi vystúpi so svojím vý-
nimočným koncertom veno-
vaným sv. Františkovi.

Utorok – 5.12.2017

NOVÝ CIRKUS: 
YOUNÁK
Stará tržnica, 19:30
Prvá slovenská inscenácia 
súčasného cirkusu je späť! 
Predstavenie je inšpirované 
skutočnou postavou našich 
dejín Jurajom Jánošíkom.

Streda – 6.12.2017

LUCIA TALLOVÁ  DRU-
HÝ ARCHÍV
Galéria MEDIUM, 18:00
Sólový projekt Lucie Tallo-

vej s ná-
zvom Dru-
hý archív 
predstaví 
novú sériu 
malieb, 
koláží, 
objektov 

a inštalácií s maliarskym 
presahom.

Štvrtok – 7.12.2017

KABARET NORMALIZÁ-
CIA ALEBO MODLITBA 
PRE MARTU
Slovenské národné 
divadlo, 19:30
V komornej inscenácii na 
motívy života a tvorby Marty 
Kubišovej vzniká obraz kon-
troverznej doby a neľahkých 
osudov umelcov, ktorí mali 
odvahu vzoprieť sa režimu.

Piatok – 8.12.2017

URBAN MARKET 2017 
WINTER EDITION

Mlynica, Turbínová ul.
Urban Market vás opäť záso-
bí dizajnovými vianočnými 
darčekmi. Nebude chýbať 
ani program, zaujímavé je aj 
miesto konania – zrekonštru-
ovaná Mlynica. Akcia potrvá 
tri dni. 

Sobota – 9.12.2017

MILAN SLÁDEK EXTRA
Divadlo pod kostolom, 19:00

Streda – 29.11.2017

SMARTTALK: AKO ŽIŤ 
BEZ ODPADU
KC Dunaj, 19:00
Načapovať si pracie prost-
riedky, nakúpiť potraviny 
bez obalov, všetok odpad 
zužitkovať, vzdať sa nákupov 
nového oblečenia? Žiť ide aj 
moderným ľuďom v pulzujú-
com veľkomeste.

Štvrtok – 30.11.2017 

ANDREJ ŠEBAN TRIO

Stredisko kultúry Vajnorská, 
20:00
Po minuloročnom úspechu 
turné Andrej Šeban Trio s Já-
nom Fabrickým a Michalom 
Šelepom bude život krásny aj 
počas hudobnej jesene 2017.  

Piatok – 1.12.2017

TOLSTOYS

Nová Cvernovka, 19:30
Kapela Tolstoys pokrstí svoj 
debutový album Botanika. 
V rámci večera vystúpia aj 
hostia Jimmy Pé, Milos a 
Neonstadt DJs.

Sobota – 2.12.2017

GYPSY JAZZ FESTIVAL 
2017
Divadlo Aréna, 19:00
Šiesty ročník podujatia 
Gypsy Jazz Festival, ktorého 
organizátorom je popredný 
slovenský saxofonista Milo 
Suchomel.

Nedeľa – 3.12.2017

RUŽINOVSKÁ LÝRA
SD Nivy, 
19:00
Mestská 
časť Bra-
tislava 
- Ružinov 
a Cultus 
Ružinov 
aj tento 

rok hľadajú tých najlepších 
skladateľov a textárov z Bra-
tislavského kraja. 

Pondelok – 4.12.2017

EUGENIO BECCHETTI: 
MISTERO GAUDIOSO 
– KONCERT PRE SV. 
FRANTIŠKA Z ASSISI
Františkánsky kostol Zvesto-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Bude to pomaly rok, čo 
vám na stránkach Brati-
slavských novín prinášame 
Zabudnuté príbehy brati-
slavského kriminálneho in-
špektora Šétaffyho (*22.12. 
1897  + 18.12.1977). A keď-
že si v decembri pripomí-
name 120. výročie jeho 
narodenia a zároveň 40. vý-
ročie jeho úmrtia, rozhodli 
sme sa vyrozprávať vám aj 
jeho životný príbeh.
Budúci inšpektor I. triedy sa 
narodil 22. decembra 1897 
ako vnuk notára Borského 
Svätého Jura, Jozefa Šéta-
ffyho. Pozícia notára bola 
v Uhorsku porovnateľná so 
súčasnou pozíciou starostu 
obce. Spravidla to bola ce-
loživotná pozícia, dalo by sa 
teda povedať, že Jozef sa na-
rodil do dobrej rodiny. 
V roku 1915 absolvoval gym-
názium v Skalici a pripravo-
val sa na povolanie lesníka. 
Avšak skôr, ako sa dostal 
do revíru na panstve princa 
Hohenlohe, musel na fronte 
„prežiť“ vojnu. 
Lesníkom dlho nezostal. Na 
jednej z poľovačiek sa spo-
znal s policajným preziden-
tom, ktorý mu ponúkol mies-
to na polícii v Bratislave. 
Tam nastúpil už v roku 1920. 
Keďže Šétaffy mal dobré vý-
sledky nielen v teoretickej 
príprave, streľbe, kurzoch 
bojových umení, ale bol aj 
fyzicky zdatný, zaradili ho na 
kriminálne oddelenie. Tak sa 
začala jeho kariéra kriminál-
neho inšpektora.
Vo väzení bez súdu
V medzivojnovom období 
mala Bratislava svoju charak-
teristickú atmosféru a kolorit. 
Jej špecialitou bol bohatý spo-
ločenský život, bolo tu veľa 
vinární a zábavných podni-
kov. A bolo tu, samozrejme, 
aj podsvetie. V tomto pes-
trom prostredí sa inšpektor 
Jozef Šétaffy dokázal skvele 
orientovať. V spomienkach 

hodnotil toto obdobie ako 
najlepšie roky svojej profesi-
onálnej kariéry. Svedčí o tom 
aj množstvo úspešne vyrie-
šených prípadov zdokumen-
tovaných vo vtedajšej tlači, 
ktorá sa zachovala v jeho ar-
chíve. V osobnom živote mu 
ale v tom období osud udelil 
krutú ranu. Prišiel o staršieho 
syna, ktorý ochorel a zomrel 
v chlapčenskom veku. 
Atmosféra v meste sa zme-
nila v roku 1939 po vzniku 
prvej Slovenskej republiky. 
Do vedúcich pozícií nastúpi-
li noví ľudia, ktorí presadzo-
vali inú ideológiu a iný štýl 
riadenia. Atmosféru vojny 
bolo cítiť v povetrí. Stratila sa 
dôvera medzi ľuďmi. Začali 
sa perzekúcie, arizácie a od-
sun židovského obyvateľstva. 
Túto situáciu znášal Šétaffy 
veľmi ťažko. Aj keď vďaka 
svojej úspešnosti a dobrej po-
vesti zotrval u polície na po-
zícii kriminálneho inšpektora, 
v práci ani v súkromí sa už 
necítil byť neohrozený. Mal 
nových šéfov a kolegov, odísť 
museli niektorí starí spolupra-
covníci a dobrí priatelia. 
Koniec vojny znamenal pre 
väčšinu ľudí aj koniec útrap 
a každodenného boja o pre-
žitie. Šétaffyho však šťastie 
opustilo. Krátko po fronte 
sa začala presadzovať nová 
„ľudová“ moc, často však 
išlo iba o vybavovanie osob-
ných účtov. Šétaffy mal sa-
mozrejme z titulu svojho 
profesionál neho pôsobenia aj 
veľa osobných nepriateľov. 

Niektorí ľudia z kriminálneho 
podsvetia sa odrazu dostali 
k moci a využili svoje nové 
možnosti. Šétaffyho aj s man-
želkou uväznili - bez súdu 
a uvedenia dôvodu, osobný 
majetok zabavili a rozkradli. 
Ich synovi sa podarilo ešte 
predtým skryť u známych na 
vidieku. Na slobodu sa dostali 
až po niekoľkých mesiacoch. 
Šétaffy sa mohol vrátiť do 
služieb polície, ponúkli mu 
dokonca miesto šéfa kriminál-
ky v Košiciach. Ponuku ne-
prijal nielen preto, že nechcel 
opustiť svoju milovanú Bra-
tislavu, ale tiež preto, lebo si 
uvedomoval, že v novom cud-
zom prostredí by nemal šancu 
byť úspešný. Okrem toho mu 
nevyhovoval ani nový režim, 
ktorý sa začal presadzovať. 
Prijal preto pozíciu štátneho 
úradníka na Fonde národnej 
obnovy. V roku 1948, po 
februárovom prevrate sa však 
stal politicky nevyhovujúci 
a z úradu bol prepustený. Bol 
pritom na vrchole svojich síl, 
mal vtedy 51 rokov. Stal sa 
odrazu občanom druhej kate-
górie s nevhodným kádrovým 
profilom. Na prácu v pozícii, 
ktorá by bola primeraná jeho 
kvalifikácii a praxi, nemal 
nárok. Nastúpil ako pomocný 
robotník vo veľkosklade s po-
travinami. Neskôr, ešte aj vo 
vyššom dôchodkovom veku 
robil recepčného a vrátnika. 
Nestratil optimizmus
Inšpektor Šétaffy bol teda nú-
tený ukončiť svoju profesio-
nálnu kariéru predčasne ešte 

Dramatický život legendárneho inšpektora Šétaffyho
v produktívnom veku a ná-
sledne bol „vďaka“ novému 
režimu odborne i spoločen-
sky zdegradovaný. Ani táto 
situácia ho však morálne ani 
psychicky nepoložila. V na-
vonok ponižujúcom rozpolo-
žení si zachoval zdravý život-
ný optimizmus. Kamaráti si 
ho pri vínku doberali za to, že 
sa nevedel ubrániť a odvrátiť 
podozrenia, keď ho prevero-
vali a napokon prepustili zo 
štátnej služby. Pýtali sa ho, 
prečo tam tej preverovacej 
komisii nepovedal, že on ne-
bol nikdy politicky aktívny, 
že si robil iba svoju prácu kri-
minalistu a chytal darebákov. 
„Nemohol som, skoro všetci 
tam sedeli,“ s povzdychom 
reagoval Šétaffy. 
Napriek tomu, že bol zo 
služby už dávno vyradený, 
aj po rokoch sa s ním prišli 
súkromne radiť príslušníci 
novej kriminálky a pomáhal 
im pri ich riešení niekoľkých 
zložitých prípadov. Vrátil 
sa aj k svojej záľube, cho-
dil často do lesa a svojich 
vnukov zasväcoval do jeho 
tajomstiev. Venoval sa tiež 
výcviku psov, spolupracoval 
s chovnou stanicou služob-
ných plemien. Neskôr ako 
dôchodca si vďaka zachova-
ným pôvodným novinovým 
článkom z vlastného archívu, 
ktoré opisovali jeho úspešné 
zásahy, zdokumentoval svo-
je profesionálne pôsobenie a  
spomienky. Niekoľko svojich 
zaujímavých prípadov za-
znamenal do poviedok, ktoré 
vyšli koncom šesťdesiatych 
a začiatkom sedemdesiatych 
rokov v rôznych novinách 
a magazínoch. Tieto materi-
ály boli použité aj v knižke 
„Lietajúci inšpektor“ autorky 
Nadi Schneiderovej, ktorá 
vyšla v roku 1971 a v štvor-
dielnom televíznom seriáli 
To je váš prípad, Šétaffy, na-
točenom na motívy uvedenej 
knižky. Potešil sa ešte aj zo 
svojich pravnúčat a  v kruhu 
svojej rodiny sa pri relatívne 
dobrom zdraví dožil osemde-
siatky. (brn)
 Foto: Archív J. Š.

Ponuka práce 
vedenia 

účtovníctva
Združenie Slovenská včela hľadá 
účtovníka/čku na vedenie 
podvojného účtovníctva na 
TPP. 
Náplň práce: vedenie účtov-
níctva, účtovanie peňažných 
prostriedkov, analýza dodr-
žiavania doby splatnosti, DÚ, 
mzdová agenda a pod.

Životopis pošlite na  
capek@zdruzenieslovenskavcela.sk

Viac informácií pri osobnom 
pohovore.

NA STAROHÁJSKEJ ULI-
CI, v jednom z podnikov, 14. 
novembra mal zaplatiť účet 
26-ročný Róbert M. z okresu 
Martin. Po výzve policajtov 
na preukázanie totožnosti sa 
dal na útek smerom na Fur-
dekovu ulicu. Na Lachovej 
ulici sa snažil ukryť pod jed-
no z tam zaparkovaných vo-
zidiel. Po výzve hliadky, aby 
vyšiel spod auta sa nevedel 
postaviť. Počas toho, ako mu 
člen hliadky pomáhal vstať, 
Róbert na neho fyzicky zaú-
točil úderom päsťou do tváre 
a dal sa opäť na útek. Chytili 
ho na Lachovej ulici. V prí-
pade preukázania viny mu 
hrozí trest odňatia slobody na 
jeden až päť rokov. 
Na rohu ULÍC LEŠKOVA 
A ŠTEFÁNIKOVA ešte  
20. októbra niekto poškodil 
jedno z reklamných zariadení, 
v ktorom bolo umiestnených 
celkovo 18 ks sklenených 
fliaš s obsahom alkoholu. 
Policajti teraz vypátrali, že 
to majú na svedomí 24-ročný 
Rastislav P., 19-ročný Martin 
V. a 19-ročný Patrik P. z Bra-
tislavy. Spôsobili škodu na re-
klamnom zariadení vo výške 
264 eur, škoda odcudzením 
sklenených fliaš bola vo výš-
ke 180 eur. Za uvedené kona-
nie je možné uložiť trest od-
ňatia slobody až na dva roky.
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 
14,6 – 5,9/8,8 – 5,0/10,9 – 3,3 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 254 – 78 g/km. Ilustračné foto.

Nezmeškajte svoju šancu. Len do konca roka.
GLE a GLE kupé

Získajte havarijné a povinné zmluvné poistenie a výbavu v hodnote až do 10 000 € 
v cene vozidla len do 31. 12. 2017. Viac informácií na www.mercedes-benz.sk

Výhodné fi nancovanie bez navýšenia

Vlna v hlavnej 
úlohe
STARÉ MESTO
Ovčia vlna je prírodný, 
ekologický a nedocenený 
materiál. Výstava Vlne-
nie v Galérii ÚĽUV na 
Obchodnej ulici ju pred-
stavuje v historickom 
kontexte cez jej spraco-
vanie a využitie v tradič-
nej ľudovej kultúre až 
po súčasnú dizajnérsku 
tvorbu. 
Cieľom výstavy je pouká-
zať na vlnu ako všestranne 
využiteľný materiál a oži-
viť tak záujem o jej spra-
covanie u súčasných výrob-
cov a výtvarníkov. Výstava 
Vlnenie ponúka bohatú in-
špiráciu na okrášlenie bý-
vania i šatníka. Koberce, 
surovice, guby, vankúše, 
ale aj kabátiky, vesty, pa-
puče, svetre alebo rukavi-
ce svedčia o všestrannom 
využití vlny. Cez výrobky 
výstava zároveň predsta-
vuje rozmanité techniky jej 
spracovania.
Pozrieť si ju môžete do po-
lovice februára budúceho 
roka.  (ao)

BRATISLAVA
Vďaka duchaplnému pre-
kladu básnika a dramatika 
Ľubomíra Feldeka je v ko-
médii Veselé paničky wind-
sorské dobový text na mno-
hých miestach posunutý do 
súčasnosti a odznejú viace-
ré vtipné narážky na súčas-
ných politikov i problémy, 
ktoré prežívajú dodnes.
Veselé paničky windsorské 
je veseloherné dielo z pera 
svetoznámeho dramatika 
Williama Shakespeara. Bol 
obľúbeným autorom kráľov-
nej Alžbety, ktorá žila pred 
štyrmi storočiami, rovnako 
ako jej vrstovník Shakespea-
re. Tak si zamilovala postavu 
obézneho, priam bruchatého 
schudobneného rytiera Falsta-
ffa, ktorého videla na javisku 
už v predošlých Shakespearo-
vých hrách Henrich IV. a He-
nrich V., že odkázala veľkému 
autorovi, aby o tomto jej obľú-
bencovi napísal aj ďalšie dielo. 
Dramatik jej vyhovel, veď na-
priek tomu, že morálne skaze-
ný Falstaff predstavoval nega-
tívny charakter všetkých čias, 
bol ľahtikársky, vypočítavý 
a samoľúby, divákom sa ne-
smierne páčil. Možno aj preto, 
lebo ľudia na iných vidia chy-
by a zlé vlastnosti oveľa radšej 
ako sami na sebe. Tlieskali vý-
konom rafinovaného záletníka, 
či sa mu už darilo vymaniť sa 

z pazúrov nahnevaných man-
želov Pageho či Forda, ktorým 
Falstaff zvádzal manželky za 
účelom zmocniť sa tučného 
mešca ich manželov. Ale tlie-
skali aj v závere predstavenia, 
keď sa ľstivý Falstaff chytí do 
vlastnej pasce a musí sa kajať 
pred inými obyvateľmi mes-
tečka, no tiež vrátiť peniaze, 
čo vymámil od zámožného 
pána Forda. Herecký výkon 
Mariána Geišberga v hlavnej 
úlohe, tiež perfektné stvár-
nenie šikovných a veselých 
paničiek - Gabiky Duríkovej 
alias pani Fordovej či Diany 
Mórovej ako pani Pageovej, 
Jána Galloviča ako pána Page-
ho, ale aj Jozefa Vajdu v úlohe 
pána Forda, pozdvihnú úroveň 
tohto úspešného diela. Ľuboš 
Kostelný ako farár Evans ro-
zosmieva záhoráckym dia-

lektom a Zuzana Kocúriková 
v úlohe dohadzovačky ochot-
nej pochváliť každého, z koho 
by mohlo čosi kvapnúť do jej 
vyschnutej peňaženky, dotvá-
rajú úsmevnú suitu tohto za-
motaného príbehu v zdanlivo 
pokojnom živote unudených 
meštiakov. Ivan Vojtech ako 
telnatý hostinský, ktorý rád 
poskytne ubytovanie hociko-
mu, na kom pravdepodobne 
zarobí, zapadne do tohto ve-
selého súkolesia jedna radosť. 
Vrcholom na tortičke je výkon 
Janka Koleníka sťaby nádejné-
ho pytača krásnej slečny Anny 
Pageovej. V úlohe doktora 
z Francúzska, komoliaceho 
jazyk a mýliaceho si slovíčka, 
privádza publikum do popuku. 
Režisér Peter Mikulík si pri-
zval k spolupráci návrhára 
kostýmov Petra Čanecké-

ho, a tak pod jeho vedením 
z umeleckých dielní SND 
prichádzajú na javisko herci 
odetí do dobových kostý-
mov, ktoré zároveň vyjadrujú 
aj charakter danej postavy. 
Hudba Vladislava Šarišské-
ho podčiarkuje humorný tón 
celého úsmevného príbehu, 
ktorý sa končí happyendom - 
tajným sobášom Anny Pageo-
cej s milovaným Fentonom, 
a nie s nanútenými bláznivý-
mi a pomýlenými pytačmi, 
bažiacimi po jej vene. 
Činohra Slovenského národ-
ného divadla odštartovala 
sezónu overeným titulom, 
ktorý túto úspešnú komé-
diu ponúkne divákom nielen 
v nedeľu 17. decembra, ale aj 
na tohtoročného Silvestra.

Anna Sláviková
Foto: SND

Prečo máme radi záletného rytiera Falstaffa?


