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Čo môžem urobiť ja pre svoju štvrť?

Stromček  
už stojí
STARÉ MESTO
Zdá sa vám to príliš skoro? 
Stalo sa už tradíciou, že via-
nočný stromček osadí mesto 
skôr, ako sa začne s inštalá-
ciou vianočných stánkov na 
Hlavnom námestí. 
Vianočný stromček na Hlav
nom námestí vyberajú odborní 
pracovníci mestskej organizá
cie Mestské lesy v Bratislave. 
Musia nájsť taký stromček, 
ktorý má vhodnú výšku, šír
ku, ale aj obvod kmeňa. Tento 
rok ide o 35-ročnú douglasku 
tisolistú, ktorá je vysoká cca 
12 metrov. 
„Na skutočný vianočný 
stromček sa premení až v mo
mente, keď dôjde k jeho roz
svieteniu, ktoré sa koná v deň 
oficiálneho otvorenia vianoč
ných trhov,“ uviedol primá
tor Bratislavy Ivo Nesrov
nal. Tento rok sa vianočný 
stromček oficiálne rozsvieti 
a otvorí 24. ročník vianoč
ných trhov v Bratislave sym
bolicky v piatok 24. novem
bra. Vianočné trhy 2017 na 
Hlavnom a Františkánskom 
námestí v Bratislave potrvajú 
od 24. novembra do 22. de
cembra 2017. 
Niektorých čitateľov v disku
sii na našom webe www.ba
noviny.sk skorý termín osade
nia (6. november) prekvapil. 
Podľa ďalších je však krajší 
ako minuloročný 17-metrový 
smrek, hoci je trochu naklone
ný doprava. (brn)

NOVÉ MESTO
Novomešťania majú oproti 
zvyšku Bratislavy veľkú vý-
hodu. Môžu sa podieľať na 
zmenách vo svojej mestskej 
časti. Nemusia plakať, že sú 
ako občania bezmocní, pre-
tože, kto má nápad a ener-
giu, napríklad sadiť stromy, 
obnovovať vnútrobloky, 
či budovať komunitné zá-
hrady, dostane priestor 
v participatívnom rozpočte. 
A kto nie, môže sa zapojiť 
aspoň tak, že za občiansky 
projekt, ktorý mu je sym-
patický, zahlasuje. Starosta 
Rudolf Kusý sa rozpočtom 
vo výške štvrť milióna, 
o ktorom rozhodujú ľudia, 
nechváli, ale mohol by sa. 
Je totiž z roka na rok pre-
pracovanejší a jeho magis-
trátny brat - celomestský 
občiansky rozpočet– je po-
pri ňom doslova na smiech. 

Participácia znamená spo
luúčasť, teda možnosť pre bež
ného človeka ovplyvniť roz
voj vo svojej mestskej časti. 
V ideálnom svete by o celom 
rozpočte mestskej časti rozho
dovali jej obyvatelia. V No
vom Meste rozhodujú zatiaľ 
o desatine, avšak pre porov
nanie, v meste rozhodujeme 
len o desaťtisícine! Ale nielen 
preto pôsobí ako fraška. 
Práve v týchto dňoch sa hla
sovalo o občianskych projek
toch, ktoré by mali byť zahrnu
té do budúcoročného rozpočtu 
mestských častí a mesta. Po
rovnajte: V občian skom roz
počte mesta ste si mohli vybe
rať len z troch ponúk. Mesto 
ponúklo revitalizáciu parčíka 
pri nemocnici Antolská – teda, 
že odstráni odpad, posúdi stav 
stromov, odstránení popadané 
a suché konáre a zvyšky pňov, 
zarovná terén a vysadí okrasné 

trávy. Ďalej bude pokračovať 
v kastrácii pouličných mačiek 
a vydá publikáciu o názvoch 
ulíc v Starom Meste. Financie 
(minulý rok to bolo 50 tisíc 
eur) budú týmto trom projek
tom rozdelené podľa počtu 
hlasov.
V novomestskom participa
tívnom rozpočte ste si mohli 
vybrať spomedzi 11 občian
skych projektov, 7 veľkých 
zadaní, ktoré by mohla zrea
lizovať samospráva a ďalších 
24 menších zadaní - v každej 
z piatich štvrtí zrealizuje mest
ská časť dve víťazné. Pre ne
dostatok miesta uvádzam len 
torzo ponúk, všetky nájdete 
na webe mestskej časti: Obči
anske projekty - Vybudovanie 
bezbariérového prístupu do 
Novomestskej knižnice na Je
séniovej ulici a do parku Ga
štanica, plus výsadba zelene. 
 Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Tieto mená si 
zapamätajte
Prehľadný zoznam zvole-
ných župných poslancov za 
všetky mestské časti. 

Rivalita 
či podpora?
Tréneri dvoch bratislav-
ských ženských futbalo-
vých klubov v prvej lige 
hovoria nielen o tom, či 
ženy hrajú čistejšie ako 
muži, ale aj o vzťahu 
k Bratislave.

Primátor 
a poslanci 
v konflikte
Čo sa malo preberať na 
prerušenom mestskom za-
stupiteľstve?

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

Odstránením plesní si posilníte imunitu. 
Plesne sú infekcie a naša ľahkovážnosť, že ak nebolia, tak neškodia, je zavádzajúca. 
Telo musí na obranu proti plesniam sústrediť imunitný systém do miesta infekcie. 
Potom sa môže stať, že bude chýbať inde, pri závažnejšom ochorení.
„Pythium oligandrum je mikroorganizmus, ktorý priamym parazitizmom 
vyciciava iné plesne a kvasinky a tak sme začali nohami, pretože sú na opačnom 
konci, než hlava,“ spomína výskumník Radim Klimeš a pokračuje. „Zápach nôh 
vytvárajú baktérie, ale tie žijú v symbióze s plesňami. Plesne dráždia pokožku a 
telo ich chce odplaviť potom. Vlhko plesne i baktérie potrebujú. Pokiaľ plesne 
odstránime, nohy prestanú zapáchať. Tvrdým orieškom bola pleseň pod nechtom, 
ale vhodnou zábalovou aplikáciou sme s lekármi tento problém vyriešili.“
„Veľmi prekvapivé bolo čistenie nehojacich sa rán (vredy predkolenia, 
diabetické nohy,…) a zníženie patogénnej mikro óry, ktorá rozkladá tkanivá            
a bráni hojeniu, takže sa nemuselo pristupovať k amputácii.“

„Pythium oligandrum vyciciava kvasinky a tak netrvalo dlho, aby sme sa zamerali 
na vaginálne kandidózy“ vraví Radim Klimeš. „Avšak ľudia pri aktívnom živote si 
prenášajú túto infekciu i do úst a tak sme sa nevyhli ani dutine ústnej a vyšli nám 
veľmi pozitívne ohlasy od gynekológov, dentálnych hygieničiek a zubných lekárov.“
Dnes sú v lekárňach k dispozíci aj prípravky pre starostlivosť o nohy –BIODEUR 
3x1g, MÚDRA HUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, MÚDRA HUBA PYTHIE 
BIODEUR PREVENT a ďalšie. Pre dutinu ústnu – MÚDRA HUBA PYTHIE 
BIO PLUS. Pre intímnu hygienu a miesta náchylné k výskytu kvasinek – FEEL 
FRESH. Pre starostlivosť o pokožku a úpravu fyziologickej mikrobiálnej  óry pri 
hojení poškodenej pokožky – BIOMYCOSIN. 

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

Mať tak poriadny 
participatívny 
rozpočet
Našla som ich cez Fa-
cebook. Za nie veľmi 
atraktívnym názvom Par-
ticipácia Bratislava - Nové 
Mesto sa skrývajú ľudia, 
ktorí najmä z osobného 
presvedčenia a nadšenia, 
šíria myšlienku, že spo-
luúčasť na rozvoji mests-
kej časti má zmysel. 
V príspevku, cez ktorý 
som ich objavila, sa tešili 
s  obyvateľmi  vnútrobloku 
Americká-Račianska, že sa 
im  konečne  podarilo  zre-
alizovať  ich  projekt  spred 
troch  rokov.  Chceli  vtedy 
vytrhať  starú  dlažbu,  na 
jej  miesto  osadiť  cvičiace 
prvky  a  vysadiť  trvalkové 
záhony.  Potrebovali  na  to 
súhlas  magistrátu.  Získali 
ho po dvoch rokoch... 
Mám  pocit,  že  participa-
tívny  rozpočet  podobný 
tomu v Novom Meste by 
Bratislavčania  privítali  aj 
v  ďalších  mestských  čas-
tiach.  A  najmä  by  ocenili 
dôstojný  celomestský  Ob-
čiansky  rozpočet. Na mno-
ho podnetov od občanov je 
totiž  samospráva  krátka, 
pretože sú v rukách magis-
trátu. 
Občiansky  rozpočet  mesta 
však  z  roka  na  rok  upadá, 
podnetov  od  obyvateľov  je 
stále  menej,  nikto  s  nimi 
nepracuje,  len  sa  skonšta-
tuje,  že  sú  mimo  kompe-
tencie  mesta,  nad  rámec 
rozpočtu  alebo  sú  nekon-
krétne.  Ešte  minulý  rok 
mali  hlasujúci  na  výber 
niekoľko  projektov  v  kaž-
dej  zo  štyroch  kategórií 
–  doprava  a  komunikácie, 
životné prostredie, kultúra, 
šport  a  sociálne  veci.  Ten-
to rok sa to zredukovalo na 
dva zo životného prostredia 
a  jeden  z  kultúry.  Realizo-
vať  sa  budú  všetky. O  čom 
teda  rozhodujú  občania, 
keď už je rozhodnuté?   

Ingrid Jarunková

Pokračovanie zo str. 1
Komunitná záhrada s prí
rodným ihriskom pri RC 
Kramárik, ďalšia výsadba 
stromoradia na Račianskej 
alebo pódium pred kultúrnym 
prostriedkom, vyradeným 
vozňom električky na Trnav
skom mýte. 
Toto sú zadania, z ktorých 
prvé dve víťazné mestská 
časť zrealizuje na budúci rok: 
revitalizácia Kuchajdy, vyu
žitie priestorov Konskej že
leznice, vytvorenie viacúče
lového strediska sociálnych 
služieb, venčiská pre psov...
Aj malé zadania štvrtí budú mať 
mnohé väčší efekt ako mestská 
ponuka: Vybudovanie chodní
ka na ulici Čsl. Parašutistov, re
konštrukcia schodísk na sídlis
ku na Kramároch, vybudovanie 
multigeneračného športového 
centra pri Pionierskej.
Rozdiel však nie je len v ponu
ke, ale aj v zapojení ľudí. Kým 
mesto má tri kroky k návrhom 
- prijme podnety od ľudí, po
tom ich verejne prerokuje a na
sleduje hlasovanie, v Novom 
Meste je to najmä o komuni
kácii. Nie všetci vedia vytvoriť 
projekt. „Preto spolu s ľuďmi 
pomáhame vytvárať z podnetu 
realizovateľný projekt,“ hovorí 
Lukáš Bulko z Kancelárie pre 
participáciu verejnosti miest
neho úradu v Novom Meste. 
„Máme verejné stretnutia vo 
štvrtiach, chodíme za ľuďmi, 
naša mapa podnetov ich má 
od roku 2014 už 900. Tento 
rok sme z vyše tristo podnetov 
vytvorili 63 projektov, ktoré 
sa dajú zrealizovať. Zvyšné 
sú mimo kompetencie samo
správy, mnohé by však mohol 

riešiť magistrát. Lukáš Bulko 
s úsmevom konštatuje, že ti
pov pre mesto do ich Občian
skeho rozpočtu by mali dosť. 
Participatívny rozpočet v No
vom Meste však nevznikol zo 
dňa na deň. Sú za ním roky 
driny, učenia sa z chýb a tiež 
jeho obhajovania. Na začiat
ku stálo Občianske združenie 
Utópia, ktoré v roku 2011 
zorganizovalo pilotné kolo 
participatívneho rozpočtu na 
magistráte. Avšak myšlienka, 
že si ľudia zrealizujú vlastné 
nápady a mesto im pri tom 
pomôže, narazila na problé
my, nerozvíjala sa, a tak sa 
nadšenci participácie presu
nuli do Nového Mesta. Sta
rostovi sa totiž progresívny 
participatívny rozpočet po
zdával. Magistrát pokračuje 
v oklieštenej forme participá
cie, ktorú nazval Občiansky 
rozpočet. Mnohé z víťazných 
projektov však dodnes nerea
lizoval. 
V roku 2014 ľudia z Nového 

Mesta po prvý raz hlasovali 
o 15 projektoch a rozpočet bol 
25-tisíc eur. Peniaze sa našli 
napríklad aj na kachličkovú 
mozaiku v Mierovej koló
nii, ktorú vytvorili obyvatelia 
na dovtedy ohyzdnom plote. 
V roku 2015 už bolo na par
ticipatívny rozpočet vyčlene
ných 240-tisíc eur, 40-tisíc pre 
občianske návrhy a 200-tisíc 
pre zadania, ktoré mala zreali
zovať samospráva. Vďaka roz
počtu sa vtedy vytvorila mapa 
chodníkov a začalo sa s ich 
opravami, mestská časť za
mestnala cyklokoordinátora, 
vznikla cyklokoncepcia, začali 
sa obstarávať prvé dokumentá
cie na cyklotrasy. „Obyvatelia 
žiadali aj starostlivosť o zeleň. 
Nové Mesto prijalo dendro
logičku a environmentalis
tu, máme mapu zelene a kde 
máme voľnú plochu, kde sa dá 
sadiť, tak tam sadíme zeleň,“ 
hovorí Lukáš Bulko. „Zaria
denie opatrovateľskej služby 
je tiež dlhodobou témou a ko

nečne sme našli miesto, kde 
v roku 2019 bude môcť stáť.“
Vďaka participatívnemu roz
počtu z roku 2016 sa v týchto 
dňoch obstaráva 150 nádob 
na kompostovanie bioodpadu, 
ktoré budú slúžiť ľuďom zo 40 
sídliskových komunít. Napriek 
tomu bol rok 2016 v Novom 
Meste kritický. Spochybňovala 
sa totiž zmysluplnosť myšli
enky participatívneho rozpoč
tu. Hrozilo, že ľudia prihlásia 
projekt, minú naň veľa času aj 
energie a nakoniec im ho zastu
piteľstvo zamietne. Niektorí po
slanci totiž neboli presvedčení, 
že ľudia majú mať takú veľkú 
autonómiu – navrhnúť projekt, 
vyhrať a zrealizovať ho. Hro
zilo, že celý rozpočet skončí. 
Napokon si však ľudia možnosť 
samostatne rozhodnúť a reali
zovať svoje nápady vybojovali, 
mestská časť schválila pravidlá, 
podľa ktorých sú výsledky par
ticipatívneho rozpočtu pre mie
stne zastupiteľstvo záväzné. Te
raz jej už zostáva len presvedčiť 
ľudí, že aj hlasovanie, a teda 
spolurozhodovanie o víťazoch 
má zmysel. 
Už dnes však môže participa
tívny rozpočet Nového Mesta 
slúžiť ako inšpirácia pre ostat
né mestské časti. „Aj najušľa
chtilejšia myšlienka totiž trvá 
samospráve veľmi dlho a pred
chádza jej zložité procesova
nie. Cieľom je, aby maximum 
inovatívnych zámerov realizo
val úrad, ale aspoň zo začiatku 
je oveľa jednoduchšie dať pe
niaze občianskym združeniam, 
ktoré ich zrealizujú,“ dodáva 
Lukáš Bulko.   (in)

Foto: Kancelária pre 
participáciu verejnosti

BRATISLAVA
Po 4. novembri je známy 
nielen nový župan Brati-
slavského kraja, ktorým sa 
stal Juraj Droba, ale aj 50 
nových župných poslancov. 
Až 34 z nich kandidovalo za 
bratislavské mestské časti. 
Od decembra by teda mali 
začať obhajovať záujmy 
Bratislavčanov. Preto je 
dobré si ich mená zapa-
mätať a odsledovať si, či 
o nich v súvislosti so župou 
budete vôbec ešte počuť.
Je medzi nimi aj šesť bra
tislavských starostov a 11 
bratislavských mestských 
poslancov. V krajskom par
lamente zostávajú starosta 
Dúbravky Martin Zaťovič, 
starosta Ružinova Dušan Pe
kár i starostka Podunajských 
Biskupíc Alžbeta Ožvaldová. 
Do zastupiteľstva v porovnaní 
s minulým volebným obdobím 
po novom zasadne starosta 
Rače Peter Pilinský, staros
ta Petržalky Vladimír Bajan 
a starosta Záhorskej Bystrice 
Jozef Krúpa. Neprebojovali 
sa sem však doterajší krajskí 
poslanci - starostka Čunova 
Gabriela Ferenčáková a sta
rosta Lamača Peter Šram
ko. V zastupiteľstve hlavného 
mesta a zároveň aj BSK bude 
sedieť po novom Martin Bor
guľa, Martin Chren, Ján Buo
cik, Katarína Augustinič, Peter 
Pilinský, Marián Greksa, Jozef 
Uhler, Vladimír Bajan či Peter 
Hochschorner. V krajskom 
parlamente ostávajú aj brati
slavskí mestskí poslanci Elena 
Pätoprstá a Juraj Káčer.
Najviac preferenčných hla
sov na župných poslancov 
získali poslanci za Petržalku - 

Elena Pätoprstá, Peter Hoch
schorner, Lýdia Ovečková, 
Vladimír Dolinay a starosta 
Dúbravky Martin Zaťovič. 
Do prvej desiatky „obľúbe
nosti“ sa dostali ešte starosta 
Ružinova Dušan Pekár, Mar
tin Chren, Ján Buocik, Marián 
Greksa a starosta Petržalky 
Vladimír Bajan.
Ak vás zaujíma, koho za župa
na volila vaša mestská časť, 
nenechajte si ujsť súbor uni
kátnych máp, ktoré vytvoril 
Daniel Kerekes zo spoločnosti 
POLITICALCONSULTING.
SK. Na stránke danielkere
kes1.carto.com nájdete okrem 
iného aj prehľadnú mapu, 
koho by chceli za župana 
v jednotlivých obciach. Na
príklad v Novom Meste vy
hral s takmer 46 percentami 
tamojší starosta Rudolf Kusý. 
Toho si vybrali aj v Dúbrav
ke, Záhorskej Bystrici a v La
mači. Vo Vajnoroch až 55,7 
percenta voličov chcelo za 
župana Jána Mrvu. Ten vyhral 
aj v Rači. V ostatných brati
slavských mestských častiach 
zvíťazil Juraj Droba.  
V tohtoročných župných 
voľbách si 31 % zo všetkých 
oprávnených voličov volilo 
zástupcov na päťročné ob
dobie, teda až do roku 2022, 
kedy sa župné voľby budú 
konať zároveň s komunálny
mi.

A tu sú mená zvolených žup
ných poslancov za všetky 
mestské časti Bratislavy: 
STARÉ MESTO
Zuzana Aufrichtová  – 4744 
hlasov
Martin Borguľa– 4472 hlasov
Barbora Oráčová– 3019 hlasov

RUŽINOV 
Dušan Pekár– 6722 hlasov
Martin Chren– 6683 hlasov
Ján Buocik– 6045 hlasov
Martin Patoprstý– 4937 hlasov
Igor Adamec– 4869 hlasov
Marek Machata– 4449 hlasov
VRAKUŇA
Zuzana Schwartzová– 1660 
hlasov
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Alžbeta Ožvaldová– 3165 
hlasov
Mikuláš Krippel– 1889 hlasov
NOVÉ MESTO
Katarína Augustinič– 3905 
hlasov
Martin Vlačiky– 3780 hlasov
Zuzana Rattajová– 3704 hlasov
RAČA A VAJNORY
Michal Drotovan– 3238 hlasov
Peter Pilinský– 2273 hlasov
KARLOVA VES 
Jaroslav Šíbl– 3467 hlasov
Lívia Poláchová– 3350 hlasov
Peter Buzáš  – 2639 hlasov
DEVÍNSKA NOVÁ VES 
A DEVÍN 
Andrej Kovarík– 1536 hlasov
DÚBRAVKA 
Martin Zaťovič– 7323 hlasov
Juraj Káčer– 4865 hlasov
Juraj Štekláč– 3553 hlasov
LAMAČ A ZÁHORSKÁ 
BYSTRICA 
Jozef Krúpa– 2329 hlasov
PETRŽALKA, JAROVCE, 
RUSOVCE, ČUNOVO 
Elena Pätoprstá– 10 665 hlasov
Peter Hochschorner– 9671 
hlasov
Lýdia Ovečková– 8474 hlasov
Vladimír Dolinay– 7770 hlasov
Marián Greksa– 5934 hlasov
Vladimír Bajan– 5915 hlasov
Jozef Uhler– 5633 hlasov
Ján Karman– 5622 hlasov
Jana Hrehorová– 5541 hla
sov (brn, tasr)

Tieto mená je dobré si zapamätať Z Harmincovej 
štvorprúdovka
DÚBRAVKA
Bratislava vykúpi časť po-
zemkov, ktoré sú potrebné 
pre rozšírenie Harmincovej 
ulice. Návrh na kúpu par-
ciel schválili poslanci mest-
ského zastupiteľstva.
Konkrétne ide o pozemky 
súkromných vlastníkov v cel
kovej výmere 302 m2. Mesto 
za ne zaplatí 33 430 eur. Roz
hodnutie je podľa starostu 
Dúbravky Martina Zaťoviča 
dôležitým impulzom, ktorým 
zámer prechádza z pláno
vacej do realizačnej fázy. 
„Ak sa podarí do konca roka 
vy kúpiť ďalšie pozemky, 
v budúcom roku by sa mohlo 
začať s rozširovaním Harmin
covej ulice,“ uviedol. Mesto 
však bude musieť zosúladiť 
túto stavbu s rekonštrukciou 
Karloveskej radiály. 
Primátor Bratislavy Ivo Ne
srovnal zdôraznil, že Har
mincova ulica predstavuje je
den z hlavných prístupov do 
a z Dúbravky. „Jej rozšírenie 
má strategický význam nielen 
pre mestskú časť, ale aj mesto 
ako také,“ povedal.
Celková suma z rozpočtu 
hlavného mesta alokovaná na 
realizáciu rozšírenia Harmin
covej ulice predstavuje aktuál-
ne sumu 133.000 eur. (tasr)

Bezpečne pre 
všetkých
STARÉ MESTO
Prieskum realizovaný počas 
kampane Zóna tolerancie 
ukázal, že až štvrtina opý-
taných zažila na promená-
de kolíziu medzi cyklistami 
a chodcami a až dve tretiny 
ľudí považujú za bezpečnej-
šie iné riešenia než súčasný 
stav. 
Na prieskume, ktorý prebie
hal na promenáde aj online, 
sa zúčastnilo 721 responden
tov, z nich viac ako 22 % tvo
rili ľudia, ktorí sa po prome
náde najčastejšie pohybujú na 
bicykli. 
Až štvrtina opýtaných zažila 
alebo bola svedkom nejakej 
kolízie. Pri popise kolízií 
sa najčastejšie vyskytovalo 
„chodec na cyklotrase“ alebo 
„príliš rýchla jazda cyklis
tu na a aj mimo cyklotrasy.“ 
„Zodpovednosť za kolíziu 
bola rovnakou mierou pripi
sovaná chodcom aj cyklis
tom,“ uviedla k výsledkom 
prieskumu hovorkyňa JTRE 
Daniela Stričková. 
Príčinou, ale aj obeťou kolízií 
boli často malé deti, ktorých 
rodičia nie sú schopní ustrážiť 
a zabezpečiť, aby sa pohybova
li vždy mimo vyznačenej cyk
lotrasy. Niekoľkokrát boli tiež 
spomenuté strety medzi cyklis
tami a korčuliarmi, pričom nie 
je jasné, kto z nich má na vy
značenej cyklotrase prednosť. 
Pri zisťovaní, čo by mohlo 
situáciu zlepšiť, by až 39 % 
ľudí preferovalo vytvorenie 
tzv. zóny „zmiešaného pohy
bu“, v ktorej by mali rovnako 
prístup chodci aj cyklisti, ale 
tí by museli jazdiť tak, aby 
chodcov neohrozili.  (mv)

BRATISLAVA
Bratislavčania mali v týchto 
dňoch možnosť hlasovať aj 
o Občianskom rozpočte. Na 
rozdiel od Nového Mesta, 
kde mal každý občiansky 
projekt vyčlenenú presnú 
sumu, u mestského Občian-
skeho rozpočtu nebolo ešte 
jasné ani to, koľko naň bude 
vyčlenených financií. 
„O rozpočte na rok 2018 
bude ešte len rokovať Mest

ské zastupiteľstvo hlavného 
mesta SR,“ informovala nás 
Veronika Šafáriková z odde
lenia komunikácie a marke
tingu magistrátu. 
Okrem sumy nás zaujímala aj 
odpoveď na otázku, prečo do
šlo k takému zúženiu výberu 
oproti minulému roku, kedy sa 
ešte dalo hlasovať v 3 kategóri
ách po 4 projektoch. Tento rok 
šlo len o tri projekty. „Občania 
v rámci burzy nápadov v roku 

2017 zaslali 42 návrhov, 
z ktorých po odbornom po
súdení realizovateľnosti a ve
rejnej diskusii s občanmi boli 
vybraté tie, ktoré môže hlavné 
mesto Bratislava uskutočniť 
v rámci svojich kompetencií. 
Hlavné mesto bude realizovať 
jednotlivé projekty na zákla
de pomeru hlasov získaných 
v prebiehajúcom hlasovaní.“
To, či magistrát neuvažuje 
do budúcnosti upraviť kon

cepciu Občianskeho rozpočtu 
a tiež naň vyčleniť viac prost
riedkov, aby bol pre Bratisla
včanov príťažlivejší, sme sa 
nedozvedeli. (in)

Mesto ešte nevie, koľko venuje na Občiansky rozpočet

Kachličkovú mozaiku v Mierovej kolónii 
vytvorili obyvatelia na dovtedy ohyzdnom plote 

za financie z participatívneho rozpočtu.
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Štefánka ožila, ale stále má čo dobiehať

Za uplynulé dva roky pri
budlo v Starom Meste 4544 
štvorcových metrov verej
nej zelene. Nejde pritom len 
o nový park na Belopotoc
kého ulici, ale nová zeleň 
pribudla na uliciach ako sú 
Múzejná, Palackého, Fajno
rovo nábrežie, Kúpeľná, či 
Škarniclova. Vznikla jedno
duchým pospájaním štvor
cov okolo stromov do súvis
lého zeleného pásu. Tam, kde 
bol nedávno asfalt a betón, sú 
dnes vodopriepustné plochy. 
Dažďová voda, ktorá doteraz 
odtekala do kanálov, vďaka 
týmto novým plochám ze
lene zostáva v území. Tento 
rok pribudli pomerne veľké 
zelené plochy aj na Björnso
novej a Žižkovej ulici. Opäť 
sme asfalt a betón vybúrali 
a vysadili sme tam strom, 
kríky či trávu. 
Staré Mesto je najhustejšie 
zastavanou mestskou čas
ťou Bratislavy. Máme tu 
najhustejšiu sieť komuni
kácií a spevnených plôch. 
Preto je dôležité, aby sme 
zeleň vracali všade tam, 
kde je to len možné. Ďalším 
prípadom, ako sa dá preme
niť asfalt a betón na verejnú 
zeleň bude Landererov park 
medzi ulicami Dobrovičo
va, Alžbetínska a Gajova. 
Doteraz bola polovica roz
lohy tohto územia vyasfal
tovaná a vybetónovaná. Po 
plánovanej revitalizácii sa 
zníži podiel spevnených 
plôch na minimum a aj tu 
pribudne prepotrebná zeleň.
V minulosti sa v Starom 
Meste zo zelene len odkra
jovalo. Teraz prišiel čas, 
aby sme túto zeleň do cen
tra mesta vrátili.
 Radoslav Števčík

V Starom Meste 
pribúda zeleň
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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)

Rozdávať 
radosť z umenia 
chorým 
LIST ČITATEĽA
Žiaci Základnej umeleckej 
školy Františka Oswalda 
dopriali chorým starým 
ľuďom a ľuďom na inva-
lidných vozíkoch v zdra-
votnom a sociálnom centre 
Domu Rafael v Petržalke 
vychutnať si klasiku. Ich cy-
klus komorných koncertov 
má názov V tóninách jesene.  
Koncom októbra mladí huslis
ti zahrali skladby barokových, 
klasických, romantických 
i súčasných skladateľov vrátane 
skladieb slovenských autorov. 
So zreteľom na poslucháčov 
pani učiteľky Katarína Jablo
kovová a Jarmila Škorupová 
urobili výber skladieb so sviž
nou radostnou melódiou, pred
stavili sólistov i sláčikový ko
morný súbor. Korepetítori Mgr. 
art. Mária Farkašová a Mgr. 
art. Vladimír Šranko svojimi 
umeleckými výkonmi prispeli 
k nádhernej atmosfére.
Vystúpenie žiakov z umelec
kej školy je vzácnym podu
jatím pre seniorov s vážnymi 
zdravotnými ťažkosťami. 
K ochote venovať čas pedagó
gov a talent detí bezbranným 
ľuďom odkázaným na pomoc 
iných sa vyjadrila pani riadi
teľka školy Mgr. art. Tatiana 
Schlosserová. Okrem iného 
povedala, že je v záujme ško
ly získavať nielen diplomy na 
súťažiach, ale aj rozdávať ra
dosť z umenia chorým ľuďom.
 Marta Majerčáková
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Na rohu Štefánikovej ulice 
a Palisád je už vyše sto ro
kov priestor kaviarne Ste
fania či po našom Štefánka. 
Prešla rôznymi peripetia
mi, istý čas bola zatvorená, 
no zdá sa, že nedávno chy
tila druhý dych. Navštívili 
sme teda Restaurant Cafe 
Bar ŠTEFÁNKA by Pulit
zer. Ako je zrejmé, dostala 
sa do siete reštaurácií Pu
litzer.
Interiér zostal prakticky 
nezmenený od posled
nej rekonštrukcie z roku 
2005, keď Štefánke vrátili 
pôvodnú secesnú podobu. 
Interiér zrejme netreba 
bližšie opisovať, za zmien-
ku však určite stojí, že ka
viareň má aj galériu ako 
aj príjemnú vináreň v piv
ničných priestoroch. Pri 
vstupe do tejto legendár
nej kaviarne nás prekvapi
lo, že namiesto vône kávy 
sme cítili intenzívny pach 
pečenej husi a dusenej ka
pusty. 
Ponuka jedál je pomerne 
rôznorodá. Majú raňajkové 
menu, Stefania menu, obe
dové menu, jedálny lístok 
a aktuálnu ponuku kačacích 
a husacích hodov. My sme 
sa rozhodli pre klasický 
jedálny lístok, kde sme si 
vybrali ako predjedlo grilo
vaný kozí syr na marinova
nej cvikli s balzamikovou 
redukciou a karamelizova
nými vlašskými orechmi 
(5,99 €). Z polievok sme 
ochutnali vývar z domácej 

sliepky s mäsom a záhrad
nou zeleninou a rezancami 
(2,99 €). Predjedlo nebolo 
ničím výnimočné, poliev
ka však bola veľmi chutná 
– poctivý vývar s mäsom, 
zeleninou a rezancami, ako 
sa patrí.
V ponuke hlavných jedál 
je najširšia ponuka špecia-
lít rakúsko-uhorskej ku
chyne, okrem toho tam sú 
aj juhoamerické steaky, 
morské ryby a talianske 
cestoviny. Medzi špecia
litami sú viedenský teľa
cí rezeň so slovenským 
zemi akovým š a l á t om  
(12,99 €), tafelspitz s ko
reňovou zeleninou, chle
bom a chrenom (9,99 €), 
prešporské hovädzie líčka 
na zemiakovej kaši pre
liate demi glace omáč
kou zdobené viedenskou 
cibuľkou (10,99 €) či 
hovädzí údený jazyk na 
smotanovej omáčke z čer
stvého strúhaného chrenu 
zdobené s karamelizova
nou cibuľkou (7,99 €). 
Vybrali sme si divinový 
guláš STEFANIA zo srn
ca a diviaka na rozmaríne 
a borievkách s viedenskou 
žemľovou knedľou, červe
nou cibuľkou a chilli pa
pričkou (11,99 €), knedľu 
však nemali a na odporúča
nie čašníka sme si ako prí
lohu vybrali varené zemia
ky. Musíme priznať, že to 

bola veľmi zlá voľba. Po
kiaľ kuchár nemá knedľu, 
radšej by nemal divinový 
guláš vôbec ponúkať.
Trochu nás sklamala dĺž
ka prípravy jedál. Faktom 
je, že tu bolo dosť ďal
ších hostí, ale viac ako 
pätnásťminútové pres
távky medzi jednotlivý
mi chodmi sú predsa len 
trochu priveľa. Od perso
nálu v takomto type ka
viarne či reštaurácie by 
sme očakávali trochu viac 
noblesy a menej žoviál
nosti voči hosťom. Ako 
v jednej z mála reštaurá
cií majú hneď pri vchode 
stojan s vešiakmi, nikto 
z personálu sa ani pri jed
nom príchode neunúval 
ponúknuť hosťom vešiak, 
kabáty a vetrovky tak vi
seli na stoličkách či boli 
pohodené na čalúnených 
laviciach.
Štefánku sme navštívi
li v pracovný deň večer 
a na naše prekvapenie bola 
celkom slušne zaplnená. 
Zdá sa, že nielenže chyti
la druhý dych a ožila, ale 
že sa má aj k svetu. Na
priek tomu má čo dobiehať 
a zlepšovať. Očakávali by 
sme viac noblesy a vyššiu 
kvalitu.

Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o  návšte-
ve  informovaná.  Útratu  za 
konzumáciu si redakcia plati-
la sama.
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Po 8 rokoch bude mať Bra
tislavský kraj nového župa
na. V prvom rade Jurajovi 
Drobovi blahoželám k vo
lebnému víťazstvu. Počas 
kampane deklaroval, že si 
želá lepšiu spoluprácu mesta 
a župy, čo samozrejme ví
tam, pretože to v ostatných 
rokoch nebolo ideálne.
Som rád, že vo svojom pro
grame sa pán Droba venoval 
doprave, ktorú rovnako po
važujem za najväčší problém 
v kraji a teší ma, že to chce 
nový župan riešiť. Chcem 
čo najskôr nastaviť funkčný 
model komunikácie medzi 
mestom a župou, pretože 
mnohé bratislavské problé
my má pod palcom práve 
samosprávny kraj – či sa to 
týka prímestskej, resp. inte
grovanej dopravy, ktorá po
trebuje nutne upratať, výstav
by záchytných parkovísk pre 
dochádzajúcich ľudí či siete 
cyklotrás, ktoré by mnohým 
pomohli vymeniť auto za bi
cykel. Špeciálne sa teším, že 
župan podporuje zavedenie 
parkovacej politiky a verím, 
že spoločne aj spolu s po
slancami z jeho politického 
tábora ju konečne presadíme  
a spustíme aj v bratislav
skom zastupiteľstve. Pretože 
parkovacia politika je prvým 
veľkým krokom k lepšej do
prave v meste i kraji.
V najbližších dňoch po
zvem Juraja Drobu na obed 
a stretnutie, kde by som 
chcel toto všetko prebrať 
a zároveň sa dohodnút na 
koordinácii jednotlivých 
krokov. 
Novému županovi držím pal
ce a teším sa na spoluprácu.
  Ivo Nesrovnal 

Verím, že nový 
župan prinesie aj 
novú éru vzťahov 

mesta a župy

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

Skúšobná doba
Je pochopiteľné, že zamest-
návateľ potrebuje zistiť, 
či je zamestnanec vhodný 
na výkon konkrétnej práce 
a vyskúšať ho. To isté platí 
aj pre zamestnanca. 
Skúšobná doba nie je povinná, 
to znamená, že zamestnáva
teľ a zamestnanec sa nemusia 
dohodnúť na skúšobnej dobe. 
Ak sa však na nej dohodnú, 
musia rešpektovať zákonné 
obmedzenia. Trvanie skúšob
nej doby môže byť maximál-
ne 3 mesiace a u vedúceho 
zamestnanca maximálne 6 
mesiacov. Skúšobnú dobu je 
potrebné dohodnúť písomne, 
inak je neplatná a okrem toho 
je potrebné mať na pamäti 
aj to, že skúšobnú dobu ne
možno platne dohodnúť, ak 
už pracovný pomer vznikol. 
To znamená, že platne mož
no skúšobnú dobu dohodnúť 
najneskôr v deň, ktorý bol 
dohodnutý ako deň nástupu 
zamestnanca do práce. Vý
hodou skúšobnej doby je naj-
mä zjednodušené skončenie 
pracovného pomeru. Počas 
trvania skúšobnej doby môže 
zamestnanec aj zamestnáva
teľ skončiť pracovný pomer 
z akéhokoľvek dôvodu aj 
bez uvedenia dôvodu, pričom 
pracovný pomer sa končí 
k určenému dňu. Zákon síce 
hovorí o písomnej forme 
skončenia pracovného pome
ru v skúšobnej dobe, avšak 
nedodržanie písomnej formy 
nemá za následok neplatnosť 
takéhoto skončenia. Iné to je 
ale napr. v prípade tehotných 
žien. Podľa Zákonníka práce 
zamestnávateľ môže skončiť 
pracovný pomer v skúšobnej 
dobe s tehotnou ženou, mat
kou do konca deviateho me
siaca po pôrode a dojčiacou 
ženou len písomne, vo vý
nimočných prípadoch, ktoré 
nesúvisia s jej tehotenstvom 
alebo materstvom, a musí ho 
náležite písomne odôvodniť, 
inak je neplatné. 
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

V júni sme kúpili benzínový 
krovinorez a hneď v ten deň 
pri prvom použití sa zlomi-
la nosná časť konštrukcie. 
Uplatnená reklamácia nebola 
vybavená v lehote 30 dní, tak 
sme asi na 33. deň uplatnili 
odstúpenie od kúpnej zmluvy 
pre nevybavenie reklamácie 
v zákonnej lehote. Predaj
ca odstúpenie prevzal, ale 
o nejaký čas nám oznámil, že 
reklamácia je vybavená opra
vou výrobku a odstúpenie 
neakceptuje, keďže výrobok 
je pre nás pripravený a mô
žeme ho používať. My sme 

si však už museli kúpiť iný 
krovinorez, veď bola sezóna 
na kosenie..... 
 Marek N., 
 Podunajské Biskupice
Vo vašom postupe nenastalo 
žiadne pochybenie. Keď nie 
je reklamácia vybavená v zá
konnej lehote 30 kalendár
nych dní, chyba sa považuje 
za neodstrániteľnú a spotre
biteľ má zákonný nárok na 
odstúpenie od kúpnej zmluvy 
a vrátenie ceny, ktorú zaplatil 
– ak by napr. medzitým ten

to výrobok zlacnel, má nárok 
na vrátenie pôvodnej ceny. 
Okrem toho aj na úhradu pri
meraných nákladov na dopra
vu výrobku pri kúpe a uplat
není reklamácie. 
Ak sa vám nepodarí v komu
nikácii s predajcom uspieť, 
naše Združenie môže predaj
cu osloviť a pokúsiť sa o mi
mosúdne vyriešenie spotrebi
teľského sporu.
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 0905 719 874
tkidaho@stonline.sk

Keď reklamáciu nevybavia do 30 dní
Zákazník je pán

BRATISLAVA
Uvažujete o predaji bytu, ale 
stále rozhodnutie odkladáte? 
Neviete, ako začať, na koho 
sa obrátiť a máte dokonca 
obavy o bezpečnosť? Vôbec 
sa vám nečudujem. Pre-
daj nehnuteľnosti je zložitá 
problematika a kto by tvr-
dil opak, vie o predaji príliš 
málo. Neexistujú univerzálne 
rady a každá nehnuteľnosť 
je jedinečná, tak ako aj po-
treby a očakávania jej maji-
teľa. Chápem vaše váhanie 
a je správne. Nerozvážnosť 
by sa vás mohla vyjsť draho.
Celé to začína stanovením 
presnej ceny – obhliadkou u 
vás a následnou cenovou ana
lýzou trhovej ceny. Je to nároč

ný proces a dovolím si tvrdiť, 
že bez dostatočných skúseností 
vedie k nepresným výsledkom. 
Druhým, nevyhnutným a ná
ročným krokom je účinný mar
keting, teda vyhľadávanie záu
jemcov. Ani tu to ešte nekončí 
a rozhodujúcim je správne do
hodnutie obchodu k obojstra
nnej spokojnosti. Teda úspeš
ne dôjsť k momentu, keď sa 
zo záujemcu stáva kupujúci 
a z majiteľa predávajúci. Je to 
čas, keď najviac vyniknú ko
munikačné schopnosti, ktoré 
sú v tejto háklivej chvíli nevy
hnutné na správne odprezento
vanie nehnuteľnosti a odôvod
nenie predajnej ceny. Ak už je, 
ako sa hovorí ruka v rukáve, 
teda je už všetko dohodnuté, 

vtedy sa dostáva k slovu práv
na stránka obchodu. Za bez
pečnosť prevodu vlastníckeho 
práva môže ručiť advokát, kto
rý vypracuje kúpnu zmluvu na 
mieru a zmluvu takzvane auto
rizuje. Nie je to bežná právna 
služba, ale určite by som vám 
neodporúčal na bezpečnosti 
právneho procesu šetriť. 
Dobrá realitná kancelária má 
takúto právnu ochranu už 
v cene. Tak ako aj analyzovanie 
trhovej ceny, marketing a ob
chodné aktivity. Predaja nehnu
teľnosti sa teda obávať nemu
síte. Vašou starosťou bude len 
správny výber realitnej kance
lárie. Vyberajte zodpovedne.
 Peter Poláčik,
realitný expert, 0915 131 373

Nebojte sa predaja nehnuteľnosti

www.slovaklines.sk 

Doprava z Bratislavy a späť

+ vstup do Vianočnej dedinky

Všetky informácie nájdete a lístky kúpite na www.slovaklines.sk

Linka 97 bola 
neefektívna
BRATISLAVA
Dopravný podnik vyhod-
notil využitie linky č. 97 
po skončení jej skúšobnej 
prevádzky a skonštatoval, 
že jej celková priemerná 
vyťaženosť v sledovanom 
trojmesačnom období bola 
na úrovni 3,4 percenta, t. j. 
výrazne pod úrovňou ostat-
ných liniek MHD, kde je 
priemerná vyťaženosť 30-
40 percent. 
V materiáli, ktorý mestskí 
poslanci odobrili, sa píše, 
že výsledky prieskumu tiež 
preukazujú, že z električko
vých liniek č. 1 a 3 nedošlo 
k nadmernému úbytku cestu
júcich a v smere do/z centrál
nej mestskej oblasti naďalej 
prevažne využívajú tento 
druh dopravy. Dopravný pod
nik neodporúčal pokračovať 
v prevádzke. Nezanedbateľné 
totiž nie sú ani ročné náklady 
na jej prevádzku vo výške 
533 074 eur/ročne. (brn)

Žaloba pre  
zákaz herní 
BRATISLAVA
Krajská prokuratúra v Bra-
tislave podala na hlavné 
mesto žalobu. Dôvodom je, 
že mestskí poslanci koncom 
júna nevyhoveli protes-
tu prokurátora voči VZN 
o zákaze umiestnenia her-
ní v hlavnom meste. 
Žaloba sa týka nesúladu VZN 
o zákaze umiestnenia her
ní v Bratislave so zákonom. 
Krajská prokuratúra v Bra
tislave navrhla v máji VZN 
o zákaze herní v hlavnom mes
te zrušiť. Svoj návrh zdôvod
nila tým, že o nariadení bra
tislavskí poslanci koncom 
marca hlasovali a rozhodli 
na základe petície občanov 
opakovane napriek tomu, že 
VZN nebolo schválené už na 
predchádzajú com februáro
vom zasadnutí. 
Magistrát tvrdí, že hlasova
nie a prijatie tohto VZN bolo 
uskutočnené v súlade s práv
nymi predpismi.  (tasr)

NOVÉ MESTO
„Bol som informovaný 
o tom, v akom nevyhovujú-
com stave sa v súčasnosti 
nachádza nie tak dávno 
otvorený Zimný štadión 
Ondreja Nepelu,“ napísal 
primátor Ivo Nesrovnal 
na Facebook. „Jeho rekon-
štrukcia by nás mohla stáť 
až neuveriteľných 5 milió-
nov eur. Táto informácia 
bola pre nás šokujúca aj 
preto, že mesto ešte štadi-
ón spláca, pričom budúci 
rok vyplatí poslednú 6-mi-
liónovú splátku za prestav-
bu.“
Dodal, že blížiace sa MS 
v hokeji 2019 bude hostiť 
Bratislava. Náležitá repre
zentácia nášho mesta je 
preto určite dôležitá. Avšak 
skôr ako mesto pristúpi 
k financovaniu opráv, chce 
najprv zistiť reálny stav 
veci a žiada hlavného kont

rolóra mesta, aby urobil na 
štadióne dôkladnú kontro
lu.
Zimný štadión prešiel pre 
Majstrovstvá sveta v ľa
dovom hokeji v roku 2011 
rozsiahlou rekonštrukciou 
za viac ako 70 miliónov eur. 
Od apríla tohto roka platia 
podľa primátora nové kri
tériá pre majstrovstvá sveta 
v ľadovom hokeji a Brati
slava ich musí dodržať. Via-
ceré zariadenia v štadióne, 
ako chladiaci a informačný 
systém, vzduchotechnika či 
mantinely, tak už nespĺňajú 
nové štandardy. Obnoviť 
treba aj sklá či šatne. „Bu
deme musieť z rozpočtu 
mesta vyčleniť ďalšie státi
síce eur na také opatrenia, 
aby tam nebola ohrozená 
bezpečnosť návštevníkov 
a hráčov,“ povedal Nesrov
nal.
Slovenský zväz ľadového 

hokeja (SZĽH) už poslal 
prevádzkovateľovi štadió
na - Správe telovýchovných 
a rekreačných zariadení 
(STaRZ) hlavného mesta 
zoznam nevyhnutných vecí, 
ktoré treba v hokejovej aré
ne zrekonštruovať či dopl
niť. „Zhodnocujeme, čo je 
skutočne potrebné na to, 
aby sa na nich mohli usku
točniť majstrovstvá sveta. 
Nie sú to žiadne prehnané 
požiadavky, len štandard, 
ktorý musí hala spĺňať pri 
organizovaní svetového 
šampionátu,“ uviedol zväz 
s tým, že si bude štadióny 
počas majstrovstiev len pre
najímať. 
„Som presvedčený, že prí
padné náklady pre úpravu 
na majstrovstvá sveta by 
mal znášať SZĽH alebo 
štát,“ skonštatoval mest
ský poslanec Rastislav Žit
ný. (brn, tasr)

Zimný štadión, ktorý mesto ešte 
spláca, už potrebuje opravu
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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 %

Vážení Petržalčania,
zo 68 kandidátov na župných poslancov 
na deväť miest som skončil na 5. mieste 

s počtom hlasov 5 934 ako prvý nezávislý. 
Predo mnou boli len štyria kandidáti 

s podporou najväčšej pravicovej koalície. 
Som veľmi hrdý a zároveň vďačný za to, že 
ma ľudia volili iba kvôli mne samému, a nie 

kvôli nejakej značke. Mám dobrý pocit 
zo zistenia, že aj drobná, každodenná práca 
v mestskom zastupiteľstve, bez zbytočných, 

nabubrelých, samochválnych rečí vie byť 
ocenená. 

PETRŽALČANIA, ĎAKUJEM!
 Marian Greksa PS: Rodina je najviac!
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RUŽINOV
Cenovo dostupné byty sú 
v Bratislave nedostatko-
vým tovarom. Reakciou na 
dopyt po dostupnom býva-
ní má byť projekt Ovocné 
sady v bratislavskej Trnáv-
ke. Developer J&T REAL 
ESTATE sľubuje bývanie 
na mieru pre mladých ľudí 
a rodiny. 
Pripravovaný projekt Ovoc
né sady má byť zameraný na 
menšie a cenovo výhodnej
šie byty. Z celkového počtu 
1030 nových bytov bude 
takmer polovica práve dvoj-
izbových. Podľa J&T REAL 
ESTATE budú Ovocné sady 
vhodnou voľbou pre mladé 
rodiny nielen pre výhodnú 
cenu bytov, ale najmä vďaka 
skvelej vybavenosti štvrte. 
Jej súčasťou má byť centrál

ny park s okrasnými ovoc
nými stromami, detským 
ihriskom a priestorom na 
spoločné trávenie času. Plán 
ihriska počíta s praktickou 
vybavenosťou pre rodičov 
a deti ako sú pitná fontána, 
tienené plochy, lavičky či 
miesto určené na grilovanie. 

Súčasťou Ovocných sadov 
má byť aj areál škôlky umie
stnený v jednom z domov. 
„Chceme tejto časti Trnáv
ky vdýchnuť život a spraviť 
z nej plnohodnotnú štvrť. 
Som presvedčený, že Ovoc
né sady môžu pomôcť mno
hým rodinám získať prvé 
vlastné bývanie v Bratisla
ve,“ hovorí výkonný riaditeľ 
J&T REAL ESTATE Pavel 
Pelikán.
Nová štvrť má vyrásť neďa
leko najväčšieho detského 
centra na trávenie voľného 
času KidsHouse a športo
vého centra Aircraft/Jump 
Aréna, lezeckej steny K2. 
V blízkosti sa nachádza
jú nákupné centrá Avion 
Shopping Park, Ikea, Pharos 
a športovo-oddychový areál 
Zlaté piesky.  (brn)
 Foto: JTRE

Nová štvrť pre mladé rodiny na Trnávke K bunkrom na 
bicykli
PETRŽALKA
Návštevníci a turisti už 
môžu užívať novú cyklotra-
su a tematickú cestu „Petr-
žalské bunkre“. 
 Cyklocesta „Petržalské bun
kre“ prepája medzinárodnú 
cyklotrasu Eurovelo 13, ktorá 
vedie na slovenskom území 
pozdĺž rieky Moravy a na 
petržalskej strane sa križuje 
so západo-východnou tra
sou Eurovelo 6, pri ktorej sa 
nachádza aj Múzeum petr
žalského opevnenia. Okrem 
toho je toto miesto blízko 
hraničného priechodu Petr
žalka-Berg, ktorý je dnes iba 
symbolickým miestom stretu 
území dvoch spriatelených 
štátov, Slovenska a Rakúska. 
BSK tu osadil 4 náučné ta
bule, 3 tabule s prehľadnými 
mapami cyklotrasy a nové cy
klosmerovníky po celej dĺžke 
cyklotrasy 3,7 km. 
Bývalé československé opev
nenia majú významnú kultúr
no-historickú hodnotu, pre
tože tvoria svojím spôsobom 
jedinečný a do určitej miery 
zachovaný vojenský kom
plex. Za socializmu neboli 
pre účely Pohraničnej strá
že podstatnejšie využívané, 
práve naopak, boli neželané, 
lebo tvorili možnosti úkrytu 
pre tzv. „narušiteľov štátnej 
hranice“.  (lf)

Ukončia odvoz 
bioodpadu
BRATISLAVA
Odvoz bioodpadu z hne-
dých zberných nádob 
v Bratislave bude ukončený  
30. novembra 2017. Opätov-
ný odvoz bude prebiehať od 
1. marca 2018. Bioodpad zo 
záhrad je aj naďalej možné 
bezplatne odovzdávať na 
zberných dvoroch. 
Do dnešného dňa spoloč
nosť OLO odviezla takmer 
2 000 ton bioodpadu z hne
dých zberných nádob. Ten
to druh odpadu sa odváža 
do kompostárne vo Svätom 
Jure, kde sa ďalej spraco
váva na kompost. Najviac 
bioodpadu bolo odvezené
ho v auguste (cca 355 ton), 
najmenej v marci (21 ton). 
Spoločnosť OLO zároveň 
rozdistribuovala obyva
teľom rodinných domov 
v Bratislave vyše 9 000 
hnedých zberných nádob 
a asi 1 500 kompostérov. 
Distribúcia nádob aj kom
postérov bude prebiehať 
naďalej počas celého roka. 
V prípade, že ste zatiaľ ne
podali „Žiadosť o zapojenie 
sa do systému zberu odpa
du zo záhrad,“ môžete tak 
stále urobiť na Oddelení 
miestnych daní, poplatkov 
a licencií Magistrátu na 
Blagoevovej 9 v Bratislave 
osobne alebo poštou.  (bh)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 5
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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

www.peknekabaty.skwww.peknekabaty.sk

ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1. poschodie

00 00Po-Pia 10 -18  hod.
00 00Sobota 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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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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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
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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
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Dvaja futbaloví tréneri žen
ských tímov, ktoré hrajú 
a naozaj úspešne reprezentujú 
Bratislavu v prvej lige. Je
den dlhé roky trénoval belasé 
dievčenské družstvá a Slovan 
naďalej nosí v srdci, hoci tré
nuje NMŠK (Novomestský 
športový klub) Roman Ja-
sovský (41) a mladý tréner 
Martin Masaryk (26), ktorý 
už päť rokov koučuje ženám 
v ŠK Slovan. Podporujú sa 
navzájom alebo sú skutočný
mi rivalmi? Aký majú vzťah 
k Bratislave a čo hovoria na už 
známy vulgárny pokrik ´ŠK 
Slovan sku...á Bratislava´?

Ste v Bratislave susedmi cez 
plot. Chodíte sa navzájom 
„špehovať“?
RJ: Osobne nemusím sledo
vať hráčky súpera, pretože 
takmer všetky som trénoval 
v mládeži. A aj tak sa Slovan 
presadzuje skôr kolektívnym 
poňatím hry. Priznám sa, že 
niekedy počas našich trénin
gov je počuť belasý „štebot“ 
hráčok Slovana, pretože med
zi našimi ihriskami je naozaj 
len plot. 
MM: Párkrát som išiel okolo 
a cez plot som pozrel, či majú 

dobre pokosené ihrisko a ot
vorenú reštauráciu. (úsmev)
Prečo ste si vybrali práve 
ženy?
RJ: Bolo to v roku 1991 
a išlo o náhodu, keď sme so 
spolužiakom zo strednej ško
ly založili dievčenský klub 
a potom to už išlo samé... 
Vždy som väčšinou trénoval 
len dievčenské kategórie, 
v Slovane som jednu sezó
nu trénoval aj ženy, kde sme 
s mladým kolektívom získa
li prekvapujúco titul. Teraz 
trénujem ženy v NMŠK dva 
a pol roka. A vždy dokážu 
niečím prekvapiť. 
MM: Na začiatku trénerskej 
kariéry som si nevyberal, či 
ženy alebo muži. Prišlo to 
tak náhodne, ale neľutujem 
ani jednu chvíľu strávenú pri 
ženskom futbale. 
Je náročnejšie trénovať 
ženy či mužov?
RJ: Popri trénovaní dievčat 
som mal česť trénovať aj 
chlapcov a veľmi rýchlo som 
pochopil, že trénovať nežné 
pokolenie je síce náročnejšie, 
ale pre trénera krajšie. Tréner 
žien musí byť okrem iného 
psychológ i človek. A až vte
dy mu to vrátia naspäť svojou 

snahou a ctižiadosťou.
MM: Mužov som nikdy ne
trénoval, neviem to posúdiť. 
Každá kategória ma svoje po
zitíva a negatíva. 
Je pravdou, že chlapi viac 
hrajú a predstierajú fau-
ly na ihrisku a ženy hrajú 
čistejšie?
RJ: Určite áno. V ženskom 
futbale takmer vôbec nevi
dieť zákerné fauly a ženy 
skôr hrajú fér. 
MM: Osobne si to veľmi ne
myslím. Sú zápasy mužov a aj 
žien, kde sa hrá naozaj skoro 
bez faulov. Inokedy sú zá
pasy, kde je veľké množstvo 
faulov na oboch stranách. 
Klesá alebo stúpa rokmi 
záujem dievčat – žien o žen-
ský futbal?
RJ: Samotný záujem stúpa, 
no, žiaľ, úroveň našej najvyš
šej súťaže s každým rokom 
klesá. Som ale presvedčený, 
že s narastajúcou kvantitou 
a zlepšovaním podmienok 
pre kluby sa dostaví čoskoro 
aj kvalita. 
MM: Podľa mňa záujem po
maličky stúpa. Rok čo rok 
vznikajú na Slovensku nové 
ženské futbalové tímy.
Koho považujete za najväč-
šieho súpera v prvej lige?
RJ: Naším cieľom je skončiť 
v tabuľke do piateho mies
ta. Preto musíme vyhrávať 
zápasy s družstvami z kon
ca tabuľky a snažiť sa niečo 
„uchmatnúť“ aj klubom zho
ra. Pre nás ako nováčika prvej 
ligy je každý súboj náročný. 
MM: Najlepšie podmienky 
na ženský futbal na Sloven
sku má Bardejov, pre nás ako 

aj pre ostatné tímy v prvej 
lige je to najväčší súper.
Skúste si tipnúť umiestne-
nie toho druhého na konci 
súťaže po jari...
RJ: Verím, že Slovan získa 
majstrovský titul, ale bude 
to mať pri súčasnej kvalite 
a forme klubu Bardejova ná
ročné.
MM: Ak sa podarí trénerovi 
udržať káder, myslím si, že 
dievčatá z NMŠK majú šancu 
na štvrté, piate miesto v ta
buľke. 
Aké máte vzťahy s inými 
klubmi v Bratislave, ktoré 
hrajú v nižších súťažiach? 
Doprajú vám a fandia  
alebo, naopak, hádžu pole-
ná pod nohy?
RJ: Myslím si, že veľa hrá
čok a funkcionárov z brati
slavských klubov nám fandia 
a podporujú nás. No, žiaľ, 
stretol som sa aj s prípadom, 
keď tréner Dúbravky si svoj 
osobný problém riešil vy
hrážaním sa o vysokých čiast
kach za uvoľnenie štyroch 
hráčok, ktoré sú už takmer 
tri roky u nás. A, chvalabohu, 
zvíťazil zdravý rozum a na 
sume za uvoľnenie sme sa 
s ich funkcionármi dohodli. 
Koniec koncov mne a ani náš
mu klubu by až tak neuškodil, 
ale samotným hráčkam určite 
áno. So Slovanom, Petržalkou 
a Dunajskou Lužnou máme 
priateľské a korektné vzťahy.
MM: Žijeme v dobe, kedy 
každý každému závidí, pre
to si osobne myslím, že nie 
je veľa ľudí a vôbec už nie 
tímov v Bratislave, ktorý by 
nám fandili. Pritom ženský 

futbal v Slovane robí mladý 
kolektív trénerov, ktorý sa 
snaží vychádzať s každým, 
kto ma záujem o korektnú 
spoluprácu ako napríklad 
klub NMŠK, v ktorom je sko
ro polovica dievčat zo Slova
nu na hosťovaní zadarmo. 
Roman, vy ste trénova-
li takmer 23 rokov žiačky 
a rok ženy v Slovane, Mar-
tin vy trénujete ženy pár ro-
kov. Čo hovoríte na pokrik 
´ŠK Slovan sk....á Bratisla-
va´? 
RJ: Myslím, že to vzniklo 
z nápadu chuligánov mimob
ratislavských klubov v muž
skom futbale a, žiaľ, sa to 
prenáša aj do iných športov, 
vrátane ženského futbalu. 
Vulgarizmy do športu nepa
tria. Do ženského zvlášť. A aj 
keď to v našej súťaži počú
vame ojedinele, som proti 
týmto a iným vulgárnym po
krikom.
MM: Toto je moja piata se
zóna pri ženách a juniorkách 
v klube ŠK Slovan Bratisla
va. Týka sa to všetkých, nie- 
len ženského futbalu. Takéto 
veci nepatria na športoviská. 
Aký máte vzťah k Bratisla-
ve?
RJ: Aj napriek tomu, že 
z maminej strany mám kore
ne na východnom Slovensku, 
som hrdým Bratislavčanom. 
Milujem moje rodné mes
to. Samozrejme, tak ako iné 
mestá, má aj Bratislava svoje 
záporné stránky, no pre mňa 
je krásna, útulná a bezpečná 
metropola Slovenska. 
MM: Na začiatku vysoko
školského štúdia to bolo pre 

mňa veľmi ťažké. Vôbec som 
nepoznal Bratislavu, nemal 
som nejaký vzťah k tomu
to mestu. Teraz tu žijem už 
šiesty rok, spoznal som veľa 
ľudí, dokončil som štúdium 
a dostal trénerskú ponuku. 
Momentálne som šťastný, že 
som v Bratislave a mám mož
nosť robiť to, čo ma osobne 
napĺňa. 
Na ktoré miesta v Bratisla-
ve máte špeciálne spomien-
ky?
RJ: Veľmi veľa času som 
strávil na starom štadióne 
Slovana - Tehelné pole, či už 
ako fanúšik alebo ako tréner, 
kde som poznal naozaj každý 
kamienok. V Bratislave je 
veľa pekných miest, ale pri 
spomienkach na staré Tehel
né pole, mám vždy na tele 
zimomriavky. 
MM: Samozrejme, že na 
miesto mojej vysokej školy - 
na Lafranconi, kde som strá
vil päť rokov, ktoré mi dali do 
trénerskej kariéry množstvo 
poznatkov. Prevažnú časť 
môjho času trávim na futbalo
vom štadióne ŠK Slovan Bra
tislava, kde za tých päť rokov 
trénerskej praxe sa nazbieralo 
veľa pekných spomienok. 
Čo vám v hlavnom meste 
chýba?
RJ: Určite viac športovísk, 
parkovacích miest a viac do
pravných okruhov, ktoré by 
eliminovali zápchy.. Inak si 
nemyslím, že by sa Bratisla
va líšila od podobných miest 
v strednej Európe. 
MM: Rodina. (lb)

Celý rozhovor nájdete na 
www.banoviny.sk

Dva bratislavské ženské futbalové tímy v prvej lige: Obrovská 
rivalita či vzájomná podpora? BRATISLAVA

Novembrové zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 
skončilo fiaskom. Ešte ani 
nezačalo, už ho primátor 
Ivo Nesrovnal prerušil. Čo 
tomu predchádzalo a čo sa 
vlastne poslanci chystali 
preberať? 
Štvrtkové zastupiteľstvo ne
začalo v dobrej atmosfére. 
Finančná komisia mala dať 
stanovisko k viacerým bo
dom, ktoré sa mali na zastu
piteľstve preberať. Nedala, 
lebo nebola uznášaniaschop
ná. Spúšťačom konfliktu 
bolo, keď jej predseda, po
slanec Ján Budaj, navrhol 
stiahnuť z rokovania bod, 
v ktorom sa malo hlasovať 
o zmene rozpočtu 2017. Po
slanci mali odhlasovať, na 
aké projekty bude využitých 
1,3 milióna eur, ktorými 
mesto disponuje. Keďže ich 
však poslanci nemali pí
somne a primátor im sľúbil 
len ústnu informáciu, odmie-
tli o tom hlasovať. Primátor 
zmenu rozpočtu považoval 
za kľúčovú, preto začal kon
flikt. Ivo Nesrovnal označil 
Jána Budaja za neschopného 
predsedu finančnej komisie, 
kvôli ktorému všetko mešká. 
Nasledoval odchod poslan
cov zo sály a prestávka. Po 
nej už mestské zastupiteľstvo 
nebolo uznášaniaschopné. 
Primátorovi došli nervy a za
stupiteľstvo prerušil. Obvinil 
z toho Jána Budaja, ktorý, 
paradoxne, v sále sedel a hla
soval.

Tento konflikt medzi pri
mátorom a poslancami je 
len výsledkom dlhodobých 
rozporov medzi oboma stra
nami. Na tom, že mestský 
kontrolór má urobiť kontrolu 
zimného štadióna, do ktorého 
má mesto vraziť ďalšie milió
ny, sa ešte zhodnú. S ďalšími 
témami je to horšie. Jednou 
z tém, ktorou sa mali poslan
ci zaoberať, bol návrh zme
ny Štatútu hlavného mesta 
týkajúci 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. 
Návrh, ako spravodlivejšie 
rozdeľovať verejné financie 
je dielom poslanca Jána Hrč
ku a podpísalo sa pod neho 27 
zo 45 mestských poslancov. 
Lenže primátor prišiel pred 
vyše týždňom s vlastným ná
vrhom... V čom sa oba líšia?
Treba povedať, že poslanec 
Ján Hrčka sa prerozdeľova
niu financií dôkladne veno
val. Tvrdí, že prerozdelenie 
je tak zložité, že mu nikto 
poriadne nerozumie. Aj preto 
sa vraj nikto nesťažoval, keď 
napríklad Karlova Ves prišla 
v roku 2014 chybou výpočtu 
o 32-tisíc eur, na čo poukázal 
až on. Pri šiestich miliónoch 
eur, ktoré dostane mestská 
časť z dane z príjmov fyzic
kých osôb a z dane z nehnu
teľností, je to možno pre nie
koho zanedbateľné. Zmeniť 
tento postoj by mohol fakt, že 

je to hodnota obnovy jedného 
detského ihriska.
Ale nielen preto bolo podľa 
poslanca prerozdelenie po
trebné upraviť. Vysvetľuje, 
že na doterajší systém do
plácali najmä tie mestské 
časti, ktoré rozširovali kapa
city škôlok. Ak štát dal obci 
zhruba 2100 eur na dieťa 
v škôlke, obec musela v zmy
sle štatútu odovzdať mestu  
35 %. Mestské časti tak mu
seli prevádzku materských 
škôl dofinancovávať a logic
ky im nezostávajú peniaze 
ani na rozširovanie kapacít. 
Ďalšia časť príjmov obce je 
z dane z nehnuteľností. „Tá 
sa delí tak, že 50 % si nechá 
mesto a 50 % pošle do tej 
mestskej časti, v ktorej katas
trálnom území sa vybrala. Vý
sledkom je, že 12 mestských 
častí, v ktorých žije menej 
ako 50 % Bratislavčanov, má 
z daní viac ako 100 % prie
meru. Zvyšných 5 mestských 
častí, v ktorých žije viac ako 
50 % Bratislavčanov, má 
výrazne menej ako je 100 % 
prie meru,“ vysvetľuje Ján Hr
čka na svojom blogu.  
Najbohatšími mestskými  
časťami tak boli Čunovo 
a Devín. Najchudobnejšími 
Vrakuňa, Dúbravka i veľká 
Petržalka. Tá sa mohla snažiť 
akokoľvek chcela, v rámci 
solidarity (veľké mestské čas
ti pomáhajú finančne malým) 
odovzdávala ročne 600-tisíc 
eur, a to napriek tomu, že 
v absolútnych číslach bola 
najchudobnejšou. 

„Podľa môjho návrhu bude 
systém spravodlivejší a viac 
dostanú všetky mestské čas
ti,“ hovorí Ján Hrčka. Vý
nimkou budú len Vajnory, 
Devín a Čunovo. Jeho návrh 
rieši primárne oblasť škol
stva, mestským častiam by 
pribudlo zhruba 6,5 milióna 
eur, napríklad Petržalka by 
mala o 1, 6 milióna viac. 
Pokiaľ ide o solidaritu, štyri 
najväčšie mestské časti – Pe
tržalka, Staré Mesto, Ružinov 
a Nové Mesto – sa finanč
ne skladajú malým sumou  
1, 95 milióna eur. A tu sa do
stávame k primátorovmu ná
vrhu, ktorý vyhlásil, že tieto 
peniaze bude za mestské časti 
platiť mesto a mestské časti 
si to, čo odovzdávali, môžu 
nechať na účte. Bratislavskí 
starostovia tento návrh vítajú, 
veľkí nemusia platiť, malí sa 
doprosovať. Len pre Petržal
ku je rozdiel, ak podľa jedné
ho návrhu „zarobí“ 1,6 milió
na alebo podľa druhého ušetrí 
„len“ 600 miliónov. 
Otázka je, či sa nemôžu tie-
to dva návrhy prípadne aj 
spojiť. Prvý predsa rieši pri
márne školstvo. Ak sa tak 
nestane, uvidíme, či poslanci 
prelomia primátorovo veto 
na prvý návrh. To sa možno 
dozvieme na mimoriadnom 
zasadnutí mestského zastu
piteľstva, ktoré by sa malo 
uskutočniť do 1. decembra. 
Alebo sa na riadnom decem
brovom zastupiteľstve bude 
hlasovať o „primátorovom“ 
návrhu zmeny štatútu?  (in)

Primátor a poslanci v otvorenom konflikte
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JE TU DERBY

ŠK SLOVAN BRATISLAVA
FC SPARTAK TRNAVA

19.11. o 14:00
vstupenky na

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

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

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

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

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

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

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny
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O pokémonoch,
Bonapartovi a o
Živých mŕtvych
Kedysi to mali Bratislavčania
jednoduché – prázdniny spo-
znali aj bez kalendára. Prvého
júla sa decká od šiestich do pät-
nástich rokov vyrojili do ulíc a
až do 31. augusta urobili z
mesta malé Rio de Janeiro.
Ulice sa zaplnili futbalistami,
hokejistami, cyklistami, tmavé
kúty sa stali prvými pokusnými
fajčiarňami, ešte tmavšie kúty
miestami prvých rande s vecami
s tým spojenými, po večeroch sa
vyhrávalo, hádalo, kričalo a
vyspevovalo, takže zúfalí obyva-
telia hlavného mesta sa modlili,
aby sa vypustené stádo pätnásť-
ročných a mladších čo najskôr
vrátilo do škôl.
Súčasné prázdniny sú opačné.
Mesto 1. júla stíchne, parkoviská
a cesty sa vyprázdnia a každý si
pochvaľuje, že z Bratislavy je
kúpeľné centrum.
Rok 2016  je iný. Ulice sú plnšie,
človeka stretnete napríklad aj
tam, kde by ste to nečakali a v
čase, keď už väčšina iných ľudí
spí. Prišli lovci pokémonov a
najmä psičkári by vedeli rozprá-
vať, ako pred polnocou stretáva-
jú túlajúce sa skupinky ľudí.
Väčšinou sa to uzavrie tichým
pozdravom, aj keď pre jednu
staršiu psičkárku venčiacu za
budovou VŠMU na Drotárskej
sa to skončilo takmer infarktom.
Venčiť vybehla tesne pred polno-
cou, po jednom z dielov Živých
mŕtvych, takže keď zbadala na
lúke potkýnajúce sa a mrmlajúce
postavy mieriace k nej, schmatla
psa na ruky a zastavila sa až vo
výťahu!
Výletným miesto sa však každý
pondelok stáva aj komplex
Bonaparte, kam tiež mieria stov-
ky Bratislavčanov, ale to, na roz-
diel od pokémonov, už taká sran-
da nie je... Dušan Blaško

BRATISLAVA
Nová záhrada na hrade, „opra-
vená“ promenáda pri Dunaji,
ale aj hlasovanie poslancov
o Železnej studienke boli témy,
ktoré počas leta zaujali Brati-
slavčanov. Svoj názor na ne
prezradila odborníčka na život-
né prostredie, zeleň a udržateľ-
ný rozvoj ZUZANA HUDE-
KOVÁ  z Regionálneho ekolo-
gického centra Bratislava.

� PROMENÁDA PRI DUNAJI
Nábrežia v mestách patria medzi
najatraktívnejšie priestory a láka-
jú na prechádzky a krátkodobú
rekreáciu obyvateľov, ale aj náv-
števníkov miest. Zo zahraničia
sme svedkami ich obnovy vo for-
me vylúčenia či upokojenia dop-
ravy, ako napríklad v Paríži, kde,
po sprístupnení ľavého brehu
Seiny sa na jeseň sprístupňuje ob-
novený pravý breh Seiny. Deje sa
tak po štvormesačnej komuniká-
cií s verejnosťou, kde vysvetlili
základné princípy obnovy v súla-
de s celkovou politikou mesta, o
udržateľnosti, podpory biodiver-
zity či princípy boja proti zmene
klímy. V súlade s novými trendmi
v týchto oblastiach sa tak dostáva
k slovu praktická aplikácia princí-
pov, ako sú využitie nových
prvkov, povrchov, domácich dru-
hov kvetov a bylín a pod. Na
obnovenej Dunajskej promenáde
starý asfaltový povrch nahradili
novým, pribudlo niekoľko hra-
cích prvkov, stojanov na bicykle a
lavičiek a obnovili aj osvetlenie...
Nie je tajomstvom, že kvalita
povrchov verejných priestorov
značne prispieva k estetickej
kvalite celého verejného priesto-
ru. Vzhľadom na prijaté stratégie

mesta by sa žiadalo využiť envi-
ronmentálne priaznivejšie rieše-
nia pochôdznych povrchov aj so
zreteľom na fakt prehrievania
povrchu (asfalt má albedo nižšie
ako 0.05, čiže pohltí až 95 percent
slnečnej energie, čo v letnom
období i počas dňa núti k jeho
zvýšenému zahrievaniu a počas
noci k vyžarovaniu absorbované-
ho tepla). Nie je rovnako žiadnym
tajomstvom, že výkopovými prá-
cami boli poškodené koreňové
sústavy topoľov kanadských.
Tieto mohutné stromy už genetic-
ky dožívajú a poškodenie kore-
ňov to len negatívne urýchli.
V najbližších rokoch bude preto
potrebná ich obnova. 

� ZÁHRADA NA HRADE
Vytvorenie barokovej záhrady je
pomerne ojedinelý chvályhodný
čin, ktorý si zaslúži pozornosť
nielen odbornej verejnosti. Aj
keď z dôvodu rozličných výško-
vých stupňov a malému zastúpe-
niu vegetačných prvkov dostala
táto záhrada prezývku „skate-
park“ , je potrebné podotknúť, že
vysadené stromčeky, krušpánové
ornamentálne výsadby a iné

vegetačné prvky potrebujú čas,
aby sa dosiahol želateľný estetic-
ký efekt. Otázna je však autentici-
ta diela, pretože sa nezachovali,
a teda nie sú k dispozícii pôvodné
plány barokovej záhrady. Môže-
me povedať, že ide len o napodo-
beninu na tému barokovej záhra-
dy a s tým sa do ešte väčších roz-
pakov dostávam pri hodnotení
neprimerane vysokého múru,
ktorý bol síce postavený na zákla-
de zachovaných dobových pod-
kladov, ale bez konkrétnejšej
topografie a detailu. Múry baro-
kových záhrad oddeľovali repre-
zentačnú časť od okolitého hos-
podárskeho dvora. Vo vzdiale-
nostne najbližšej barokovej
záhrade v Schlosshofe bola zre-
konštruovaná aj hospodárska časť
– slúži aj na ekovýchovné účely a
pre deti. V prípade bratislavského
hradu by rekonštrukcia hospodár-
skeho dvora so sliepkami a iným
dobytkom bola naozaj úsmevná.
Otázkou preto je, či malo budova-
nie takéhoto múru vôbec opod-
statnenie? Je to len veľmi vysoký
múr vnútri už oploteného a chrá-
neného areálu hradu, ktorý nie-
lenže bráni komunikácii s okoli-

tými časťami parkovo upravené-
ho areálu, ale bráni aj samotnému
pohľadu a vstupu do záhrady.

� LESOPARK
Bratislavskí poslanci zrušili kľú-
čové uznesenie, ktoré nielen
obmedzuje masové výruby v
mestských lesoch, ale aj blokuje
výstavbu na Železnej studienke
či obmedzuje poľovníkov a vo-
dičov. Takéto hlasovanie je nielen
v rozpore s predstavou bežných
Bratislavčanov, ktorí si vychutná-
vajú toto prírodné prostredie na
oddych a rekreáciu, ale je aj v roz-
pore so základnými princípmi
a opatreniami na ochranu biodi-
verzity a boja proti negatívnym
dosahom zmeny klímy. V schvá-
lenej stratégii adaptácie na nega-
tívne dosahy zmeny klímy mesta
sa medzi opatreniami uvádzajú
práve opačné zásady, ako napr.
ponechanie dlhšieho rubného
obdobia, vylúčenie holorubov,
zvyšovanie stability, ponechanie
prebierkovej hmoty a roztrúsene
kalamitnej hmoty v porastoch,
zmenu štruktúry či vytváranie
bezzásahových zón.

Ilustračné foto: Juraj Mladý

Promenáda má veľa asfaltu, záhrade uškodil plot,
lesopark potrebuje pokoj, tvrdí Zuzana Hudeková

Cvičenie 
pre seniorov doma

aktivizácia a mobilizácia
po chorobe, úraze

Informácie a objednávanie
tel. č.: 02/6224 5607

www.opatrovaniedoma.sk

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
reklama@banoviny.sk 

0911 668 469

Reklama v novinách?

DÔCHODCOVIA
Od jedného / jednej z Vás 

odkúpim Váš byt/dom s Vašim 
doživotným užívaním. 

Tel: 0908/43 12 69 
prosím len seriózne

Správa telovýchovných a rekre-
ačných zariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy,  

Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO 
00179663

podľa ust. § 9a ods. 1, písm. a) zá-
kona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  
na nájom nebytového priestoru na 1. 
nadzemnom podlaží haly I. Zimného 
štadióna Ondreja Nepelu, ul. Odbojá-
rov 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, 
parc. č. 15142/1, súpisné číslo 1295, 
zapísané na liste vlastníctva č. 1516 
v celkovej výmere 22,13 m2 na ob-
chodné účely s výnimkou stravova-
cích služieb na dobu neurčitú.
Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže sú zverejnené na úradnej 
tabuli STARZu a na internetovej 
stránke www.starz.sk. Súťažné ná-
vrhy je možné podávať najneskôr do  
01.12. 2017 do 12:00 h.
Kontaktná osoba: 
Ing. Jana Bublincová, tel. 02/44 373 
200, e-mail:bublincova@starz.sk.
 Ing. Peter Vojtko
 riaditeľ STARZ

STARÉ MESTO
Obnova hradobného múru 
pri Žigmundovej bráne 
v areáli Bratislavského 
hradu bude nakoniec stáť  
419 080 eur bez DPH. 
K uzatvoreniu zmluvy s ví
ťaznou spoločnosťou došlo 
31. októbra. Pôvodná odha
dovaná hodnota zákazky do
sahovala 569 669 eur, uvádza 
sa vo vestníku verejného ob
starávania. Kritériom v ob

starávaní bola cena. Predme
tom zákazky je sanácia úseku 
hradieb vykazujúceho static
ké poruchy a s ňou súvisiace 
terénne úpravy, vrátane spev
nených plôch, úpravy odvodu 
dažďových vôd a osvetlenia, 

sadové úpravy a práce súvi
siace s obnovou povrchu hra
dobných múrov a ich koruny. 
Práce budú zavŕšené obno
vou povrchu hradobných mú
rov. (tasr)
 Foto: archív

BRATISLAVA
Prvý elektrobus dodajú do 
Bratislavy už v decembri 
2017, ostatné na prelome ro-
kov 2017/2018. Do premávky 
sa budú nasadzovať postup-
ne, ako budú dodávané. Všet-
ky elektrobusy budú v bra-
tislavských uliciach jazdiť 
najneskôr do júna 2018.
Dopravný podnik Bratislava 
už podpísal zmluvu na do
dávku 18 kusov elektrobusov, 
z toho 16 elektrobusov sólo 
s dĺžkou 12 metrov a 2 kusy 
mini elektrobusy s dĺžkou 9 
metrov. Všetky sú nízkopod
lažné, plne klimatizované, 
s vnútorným aj vonkajším 
kamerovým systémom, budú 
vybavené modernými tech

nológiami, nebude chýbať 
ani wifi pripojenie či USB 
nabíjačky. Dojazd vozidiel 
je bez priebežného dobíjania 
max. 160 km. Všetky vozidlá 
budú mať možnosť priebež
ného rýchlo nabíjania pomo
cou pantografu, ktorý výrazne 
predĺži dojazd vozidiel.
Dopravný podnik od začiatku 

novembra testoval na linkách 
37 a 65 aj nový autobus na 
CNG pohon. Pre cestujúcich 
bol zdarma, účelom bolo 
otestovať prevádzkové a eko
nomické vlastnosti. DPB má 
v súčasnej dobe vo vozidlo
vom parku celkom 80 auto
busov na CNG pohon.  (av)
 Foto: DPB

RUŽINOV
Od novembra sa môžu 
záujemcovia bezplatne 
anonymne otestovať na in-
fekciu HIV aj v Ružinove 
v priestoroch zdravotného 
strediska na Babuškovej 
ulici.
Je tu zriadený Checkpoint, 
kde službu môžu využiť 
každý štvrtok od 16.00 do 

19.00h. Výsledok testu sa 
dozvedia na mieste, a to do 
dvoch minút. Okrem testo
vacieho centra tam funguje 
aj HIV poradňa. Tím Chec
kpointu tvorí pred-testový 
poradca, po-testový poradca 
a zdravotník.
Nových prípadov HIV infek
cie na Slovensku pribúda. Mi
nulý rok sa zaznamenal dote

raz najvyšší počet prípadov 
v jednom kalendárnom roku, 
bolo ich 87. Najvyšší výskyt 
je v Bratislavskom kraji.
Testy si možno okrem spomí
naného Checkpointu dať uro
biť v Národnom referenčnom 
centre pre prevenciu HIV/
AIDS v Bratislave a regio
nálnych úradoch verejného 
zdravotníctva.  (tasr)

PETRŽALKA
Zástupcovia Železničnej 
spoločnosti Slovensko a In-
štitútu pre rozvoj Brati-
slavského kraja rokovali 
o potenciálnom vybudovaní 
novej železničnej zastávky 
v oblasti Digital Parku. 
V oblasti Auparku a Digital 
Parku denne pracuje viac ako 
10-tisíc ľudí a tí cestujú do 
práce prevažne autom. Po vy
budovaní novej zastávky by 
mali možnosť prepraviť sa po 
železnici a vystúpiť z vlaku 
rovno v mieste, kde pracujú.
„Veríme, že práve lepšie vy

užitie železnice môže zlepšiť 
zlú dopravnú situáciu, ktorú 
v Bratislave máme. Pritom 
treba myslieť aj na prebie
hajúcu výstavbu obchvatu 
D4 a R7, ktorý ju môže ešte 
mier ne zdramatizovať,“ vy
jadril sa generálny riaditeľ 
ZSSK Filip Hlubocký.
Vybudovanie zastávky je 
v súčasnosti konzultované so 
správcom železničnej infra
štruktúry, Železnicami Slo
venskej republiky. 
Generálny riaditeľ ZSSK 
informoval aj o pripravova
nom zavedení vlakov medzi 

Petržalkou a Rajkou, ktoré 
bude skutočnosťou už od de
cembra 2017. V súčasnosti 
v ZSSK pracujú na projekte 
prepojenia Petržalky regio
nálnymi vlakmi s centrom 
mesta (Bratislava Nové Mes
to) a následne na novú sieť 
prímestských vlakov sme
rujúcu z Bratislavy Nového 
Mesta do Senca a Trnavy. 
Projektový zámer ZSSK je 
v súčasnosti konzultovaný 
s MDV SR a realizácia je 
závislá od rozhodnutia a fi
nančných možností objedná
vateľa.  (brn)

Ľuďom 
bez domova
BRATISLAVA
S prichádzajúcimi zimnými 
mesiacmi sa hlavné mesto 
rozhodlo zorganizovať ve-
rejnú zbierku teplého šat-
stva a oblečenia na pomoc 
ľuďom bez domova, ktorá 
trvá do pondelka 20. no-
vembra 2017. 
Vyzbierané veci budú určené 
ako pre mestskú nocľaháreň 
Mea Culpa, tak aj pre iné orga
nizácie pracujúce s ľuďmi bez 
domova. Do zbierky pánskeho 
aj dámskeho teplého oblečenia 
(svetre, bundy, tričká, šály, 
nohavice, športové oblečenie), 
spodnej bielizne, ponožiek, 
diek, spacích vakov je možné 
zapojiť sa každý pracovný deň 
v čase od 17:00 hod. do max. 
20:00 hod. Iné veci ako vyššie 
menované prevzaté nebudú. 
Veci je potrebné priniesť pria
mo do nocľahárne Mea Culpa 
na Hradskú 2B v bratislavskej 
Vrakuni (blízko je zastávka 
MHD Váhostav).  (ik)

Nespokojní 
s technickými 
službami
BRATISLAVA
Mestskí poslanci žiada-
jú primátora o ukončenie 
zmluvy so spoločnosťou 
A.R.K. technické služby, kto-
rá zabezpečuje pre hlavné 
mesto čistotu na verejných 
komunikáciách, z dôvodu 
jej porušovania. 
Reagujú tak na správu útvaru 
mestského kontrolóra, kto
rá napríklad upozornila na 
to, že spoločnosť vyfakturo
vala mestu strojné čistenie 
vozovky Mosta SNP v celej 
výmere, hoci tomu tak pre jej 
rekonštrukciu nemohlo byť. 
Podobná situácia nastala aj na 
Špitálskej ulici, kde sa od au
gusta obnovuje električková 
trať. Viacerí poslanci upozor
nili, že firma nevie preukázať 
pohyb vozidiel, ktoré čistia 
mesto, hoci je táto povinnosť 
ukotvená v zmluve.
Mestské zastupiteľstvo požia
dalo primátora Iva Nesrovna
la o podanie podnetu na polí
ciu na prešetrenie finančných 
podvodov a o začatie rokova
nia s priamymi dodávateľmi 
upratovacích a udržiavacích 
služieb, bez A.R.K. technic
ké služby z dôvodu časovej 
tiesne na jeden rok. Zmluva 
s A.R.K. bola uzatvorená 
v roku 2010 a jej platnosť sa 
končí 31. októbra 2018. (tasr)

Skywalk po 
lávke UFA
BRATISLAVA
Bratislava bude mať čo-
skoro novú adrenalínovú 
atrakciu. 
Bude ňou skywalk alebo 
360-stupňová prechádzka 
po lávke vyhliadkovej veže 
UFO na Moste SNP vo 
výške viac ako 82 metrov 
a lanovka, teda spustenie sa 
z lávky reštaurácie na pláž 
pod mostom rýchlosťou je
den až dva metre za sekun
du. Sezóna by sa mala začať 
v apríli 2018, lístky sa však 
budú dať zakúpiť už do kon
ca roka 2017.
„Týmto projektom sme sa 
práve stali metropolou, 
ktorá ako jediná vo vý
chodnej Európe má takúto 
atrakciu. V Európe je iba 
jeden takýto projekt a ten 
sa nachádza v Taline,“ 
uviedol Lukáš Dobrocký, 
výkonný riaditeľ Krajskej 
organizácie cestovného 
ruchu Bratislava Region 
Tourism. Tým by sa podľa 
neho mohla Bratislava 
a Bratislavský kraj dostať 
na zoznam destinácií, ktoré 
sú pre domácich i zahra
ničných návštevníkov zase 
o čosi zaujímavejšie.
Projekt za zhruba 40 000 
eur je podporený z Dotačnej 
schémy Krajskej organizácie 
cestovného ruchu Bratislava 
Region Tourism. (tasr) 

Dôchodcovia 
zaplatia za psa 
menej
PETRŽALKA
Osamelí dôchodcovia s príj-
mom do výšky životného 
minima a ľudia s ťažkým 
zdravotným postihnutím, 
ktorí vo svojom byte chova-
jú psa, budú mať v Petržal-
ke od 1. januára 2018 ďalšiu 
úľavu na dani. 
Doteraz platili menej (ročne 
17 eur oproti 34, ktoré musia 
zaplatiť ostatní majitelia) iba 
za psa, ktorého kohútiková 
výška je do 43 cm. Podľa no
vého VZN budú túto sumu 
platiť aj za väčších psov, teda 
takých, ktorých kohútiková 
výška je 43 cm a viac. Daň za 
takýchto psov bola doteraz aj 
pre osamelých dôchodcov vo 
výške 67 eur ročne. Poslanci 
zvažujú aj ďalšie zmeny v da
ňových povinnostiach, o tom 
však musia ešte rokovať posla
necké kluby. Okrem iného by 
chceli reagovať aj na pripravo
vaný nový zákon o psoch. (sv)

BRATISLAVA
Divadlo má moc posúvať 
hranice a pripraviť neopa-
kovateľný zážitok všetkým, 
ktorí 18. novembra obetujú 
spánok a prídu ponocovať 
do divadla. 
V Bratislave to bude mož
né v 15 divadlách. Naprí
klad Mestské divadlo Pavla  
Országha Hviezdoslava ponúkne 

komédiu, kde sa aj neverník 
môže stať paroháčom s názvom 
Pravda a koncert herečky a hu
dobníčky Zuzany Haasovej s jej 
kapelou - The Susie Haas Band. 
Študentské divadlo Lab na 
Svoradovej v budove VŠMU 
má program už od 16h 
a okrem predstavení, ktoré 
začínajú rozprávkou Adalmí
na o pol piatej, si to deti užijú 

aj na tvorivých dielňach. Pre 
dospelých je určené predsta
venie Dahl Nonsense Roala 
Dahla o 20h alebo Je dôležité 
mať Filipa Oscara Wilda. 
V Divadle Malá scéna zaži
jete tajomnú noc a v Rado
šinskom naivnom divadle 
najnovšie predstavenie Sta
nislava Štepku – Besame mu
cho.  (mh, brn)

BRATISLAVA
Z Letiska M. R. Štefánika 
v Bratislave sa cestujúci do-
stanú len s jediným prestu-
pom už aj do Číny, Aus-
trálie, Singapuru, Južnej 
Kórey, ale aj do Vietnamu 
či Tadžikistanu. 

Umožní to codeshare dohoda 
medzi leteckou spoločnosťou 
Flydubai a Emirates, čo zna
mená, že cestujúci môžu pri 
rezervácii leteniek využiť sieť 
liniek oboch leteckých spoloč
ností. Platiť aj pre lety z Brati
slavy začala od 8. novembra. 

Cestujúci sa tak letecky z Bra
tislavy s prestupom v Dubaji 
dostanú do desiatok svetových 
destinácií. To všetko v rámci 
jednej letenky a s batožinou, 
ktorá smeruje z Bratislavy až 
do cieľovej destinácie cestuj
úceho. (vš)

Vlakom raz aj do nákupného centra

Spoznáte v uliciach prvý elektrobus?

Z Bratislavy aj do Austrálie

S divadlom do nekonočna

Múr za pol 
milióna

Bezplatné testovanie na HIV
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filmového orchestra, na kto
rom odznejú najznámejšie 
skladby z legendárnych fil
mov strieborného plátna.

Nedeľa – 26.11.2017

FOTOGRAF BAZOVSKÝ
Slovenská národná galéria, 
10:00 – 18:00
Výtvarné dielo Miloša 
Alexandra Bazovského bolo 
už mnohokrát predstavené na 
výstavách a v publikáciách. 
Ale Bazovský ako fotograf 
bude mať na pôde SNG prvú 
samostatnú výstavu.

Pondelok – 27.11.2017

MINULOSŤ A SÚČAS-
NOSŤ KLARISKÉHO 
KLÁŠTORA  
V BRATISLAVE

Historická prednáška PhDr. 
Kláry Mészároszovej bude 
spojená s cimbalovým kon
certom.

Utorok – 28.11.2017

DIVNÁ DOBA, DIVNÁ 
LÁSKA, DIVNÉ ŽIVOTY
GUnaGU, 
19:30
Aj vy máte 
pocit, že 
s Európou 
už dlhší čas 
čosi nie je 
v poriadku? 
Aj vy máte chuť zvolať – za
stavte svet, chcem vystúpiť? 
V tejto čiernej komédii sa 
spolu s GUnaGU s nadhľa
dom zasmejete, i keď cez 
slzy.
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Pondelok – 20.11.2017

MUSICA AETERNA: 
MISSA SOLEMNIS ST. 
CEACILIAE
Bazilika Narodenia Panny 
Márie/ Marianka, 19:00
Už druhý rok oživujeme tra
díciu úcty k sv. Cecílii, pat
rónke hudby a hudobníkov. 
V tomto roku zaznie Missa 
solemnis St. Caeciliae An
tona Zimmermanna v dvoch 
koncertoch.

Utorok –21.11.2017

JOZEF JANKOVIČ / NE-
DOKONČENÁ...

Galéria 19
Sochár 
Jozef 
Jankovič 
by sa 8. 
novembra 
2017 dožil 
osemde-

siatky. Chcel ju osláviť dvo
mi expozíciami: retrospektí
vou v Muzeu umění Olomouc 
a výstavou novej tvorby 
v bratislavskej Galérii 19.

Streda – 22.11.2017

NEXT 2017: FESTIVAL 
SÚČASNEJ HUDBY
A4 - priestor súčasnej 
kultúry
18. ročník festivalu súčasnej
hudby. Štyri dni inšpira

tívnej hudby a zvukového 
umenia vyjadrujúceho dneš
nú dobu.

Štvrtok – 23.11.2017

BAD KARMA BOY / 
KRST ALBUMU + HOSTIA
Ateliér Babylon, 20:00
Na začiatku novembra Bad 
Karma Boy vydávajú svoj 
tretí album, ktorý pokrstia 
v bratislavskom Ateliéri 
Babylon.

Piatok – 24.11.2017

VIANOČNÉ TRHY  
BRATISLAVA
Hlavné námestie / Hviezdo

slavovo námestie
Tradičné Vianočné trhy 
sú ideálnym miestom pre 
stretnutie a návštevu, jedlo, 
pitie a možno malý nákup. 
Hlavne pre príjemné trávenie 
predvia nočných chvíľ.

Sobota – 25.11.2017

KONCERT FILMOVEJ 
HUDBY
Divadlo 
Aréna, 
19:00
Jedinečný 
koncert 
Pražského 

Streda – 15.11.2017

VLNENIE
Galéria ÚĽUV
ÚĽUV otvára novú výstavu 
pod názvom Vlnenie. Vý
stava prezentuje predmety 
zo zbierok Múzea ľudovej 

umeleckej 
výroby 
v Stupave, 
výrobky 
od súčas
ných 
výrobcov 
a práce 

študentov. 

Štvrtok – 16.11.2017 

ARS POETICA 2017
Bratislava
Oslava kvalitnej svetovej aj 
domácej poézie. Ars Poetica 
vám po 15. krát predstaví po
predných básnikov z celého 
sveta.

Piatok – 17.11.2017

KONCERT PRE 
VŠÍMAVÝCH
KC Dunaj, 19:00
Malý multižánrový festival 

s kapelami 
ako Prago 
Union, 
Abop, 
Panáčik 
a ďalšími. 
Súčasťou 
bude 

aj debata s osobnosťami 
Novembra 89 a literárny 
program.

Sobota – 18.11.2017

NOC DIVADIEL 2017
Bratislav
ské divadlá
Už ôsmy 
raz Noc 
divadiel 
otvorí 
brány 
divadiel, 
kultúrnych centier a ume
leckých škôl na Sloven
sku. Ponúkne výnimočné 
predstavenia, stretnutia 
s obľúbenými hercami 
a herečkami či iné netra
dičné zážitky.

Nedeľa – 19.11.2017

MIKE STERN & DAVE 
WECKL BAND
Ateliér Babylon, 20:00
Gitarový virtuóz Mike Stern 
a top bubeník všetkých čias 
Dave Weckl vystúpia na je
seň na Slovensku. 

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

Majster kasár 
z Viedne
V zimných mesiacoch roku 
1937 začali pribúdať vlá-
mania do trezorov. Tech-
nická zdatnosť a vyba-
venosť páchateľov bola 
na úrovni, ktorá dovtedy 
u bratislavských kasárov 
nebola bežná. Domáci „ma-
chri“ používali totiž veľmi 
jednoduché metódy, vláma-
li sa do obchodu a pokladňu 
vypáčili. Na silnejšie trezo-
ry však tento spôsob ne-
bol účinný. Pri najnovších 
prípadoch bola ale použitá 
technika, elektrické vŕtač-
ky, niekedy aj autogén. 
Bolo pravdepodobné, že 
nejde o nikoho z bratislav-
ských kasárov, ale pravde-
podobne o nevítanú návšte-
vu „špecialistov“ zvonku. 
Svoju prácu robili dôkladne, 
takže vyšetrovanie bolo istý 
čas bezvýsledné a krádeží 
pribúdalo. Neodolala dokon
ca ani „nedobytná“ pokladňa 
poisťovne Karpátia. Medzi 
kolegami kriminalistami sme 
sa doberali, kto má najväčšiu 
šancu páchateľa chytiť. „Ty si 
špecialista na kasárov,“ pod
pichoval som staršieho kole
gu. On ale namietal, že práve 
ja mám najväčšie šťastie na 
ťažké prípady. Páchateľa sme 
ale stále nemali. Nakoniec 
to bola zhoda okolností, ná
hoda alebo možno naozaj to 
príslovečné šťastie, ktoré mi 
pomohlo tohto nebezpečného 
vtáčika dolapiť.
Jedného dňa ma telefonicky 
pozvali k riaditeľovi brati
slavskej mliekarne na Ľado
vej ulici. Potreboval poradiť 
so zdokonalením ochrany 
majetku a bezpečnosti vo svo
jej firme. Na Šancovej bola 
reštaurácia, majiteľ bol môj 
priateľ, tak som sa tam zasta

vil cestou na kus reči. Najprv 
som si nevšimol, že vzadu 
v kúte sedí nejaký chlap. 
Keď sme s priateľom jeden 
pohárik vypili, objednal som 
druhú rundu na revanš. Pre 
seba si objednal pivo aj ten 
chlap vzadu. Až vtedy som 
si ho všimol, bol to uraste
ný asi 28-ročný muž. Vycítil 
som nemecký dialekt, ktorým 
hovoria vo Viedni. Zo zveda
vosti som sa opýtal majiteľa 
hostinca, kto to je. Neznámy 
vraj chodí k nemu takmer de
nne medzi 10 – 12 hodinou, 
s nikým sa nebaví, iba popíja 
pivo. Jemu sa však zdôveril, 
že je z Viedne a údajne pra
cuje v továrni Apolka, mon
tuje nejaké stroje, ktoré do
dala jeho firma z Viedne. Kde 
býva, nepovedal. Neznámy 
muž mi nedal pokoja. Keď 
som sa vrátil do kancelárie, 
ihneď som zavolal riaditeľo
vi Apolky. Potvrdil mi, že 
v posledných týždňoch žiad
ne stroje z Viedne nedodali 
a momentálne žiadni montéri 
z Viedne u nich nepracujú.
Skrslo vo mne podozrenie. 
Poslal som kolegu do spome
nutej reštaurácie, aby sledoval 
neznámeho a zistil, kde býva. 
Podarilo sa. Ešte v ten večer 
sme sa vybrali overiť situá
ciu. Pretože vlámania do po
kladní sa stávali najmä v noci 
zo soboty na nedeľu, nasadil 
som naproti vchodu do domu 
detektíva, ktorý sledoval, či 
neznámy opustí dom. Vyšiel, 
ale iba do Štefánky, kde po
budol pri dvoch pohároch vína 
do záverečnej hodiny a vrátil 
sa domov. Nebol to očakáva
ný výsledok, ale podľa roz
svieteného svetla v okne sme 
zistili, že býva u domovníč
ky. Ráno som výsledok hlásil 
prednostovi, ktorý chcel ihneď 
nariadiť domovú prehliadku. 
Ja som ale navrhol iný plán. 
Bol som ochotný obetovať 
ešte jedno vlámanie, aby sme 
ho prichytili pri čine a dôkaz

mi usvedčili. Prednostu ale 
môj plán nepresvedčil, nebolo 
totiž isté, či ide práve o toho 
páchateľa, ktorého hľadáme. 
Preto sme zavolali kolegom 
do Viedne, predpokladali sme 
totiž, že neznámy prišiel práve 
odtiaľ. Keď sme im dali pres
ný popis dotyčného, naše po
dozrenie sa potvrdilo. Poznali 
ho tam až príliš dobre, zho
doval sa aj spôsob jeho práce 
pri vlámaniach, ktoré sa udiali 
v poslednom čase v Bratisla
ve. Prednosta na základe tejto 
informácie nakoniec s mojím 
plánom súhlasil. O pár dní 
nám ohlásili vlámanie do ob
chodu s farbami na Špitálskej. 
Okamžite sme spustili akciu, 
teraz sme už šli naisto. Nášho 
vtáčika sme vytiahli z postele. 
Elektrickú vŕtačku a kasárske 
„nádobíčko“ mal zabalené vo 
vaku pod posteľou. V náprsnej 
taške mal 12-tisíc korún. Pres
ne toľko, koľko zmizlo z tre
zoru vykradnutého obchodu.
Pri vypočúvaní na policaj
nom riaditeľstve uviedol, že 
je rakúsky občan, bytom vo 
Viedni, povolaním zámočník. 
Pod ťarchou dôkazov sa však 
priznal len k poslednému 
vlámaniu, o ďalších 14-tich 
vylúpených pokladniciach 
nechcel nič počuť. Tie sme 
mu ani nevedeli dokázať. 
Skú šal som naňho všetky tri
ky, hľadal som jeho citlivú 
stránku, ale nič nezabralo. 
Dal som ho teda do väzby 
a na druhý deň som sa sústre
dil na domovníčku, u ktorej 
býval. Upozorňoval som ju, 

12. časť 

že sa môže dostať do veľkých 
nepríjemností, ak neprizná 
všetko, čo o neznámom vie. 
Našťastie, u nej som pocho
dil lepšie. Dostala strach 
a zaspievala. Uviedla, že sa 
s týmto sympatickým mužom 
stretla náhodne asi pred tro
mi mesiacmi. Oslovil ju zlou 
češtinou a poprosil o ubyto
vanie. Správal sa slušne, bol 
oblečený skromne v montér
kach a o svojom zamestnaní 
jej povedal to isté, čo môjmu 
známemu hostinskému. Od
chádzal z domu večer s tým, 
že ide na nočnú zmenu. Tiež
sa priznala, že jej kúpil zla
tý prsteň a náhrdelník. Keď 
prvýkrát priniesol peniaze, 
povedal, že ich dostal ako
plat z Apolky. Domovníčke 
som vysvetlil, že od väzenia 
ju môže zachrániť iba pravdi
vá výpoveď a  pomoc, ktorú 
by nám mohla poskytnúť. 
Veľmi sa bála väzenia, sľú
bila všetko. Požiadal som ju, 
aby ho nejakým spôsobom 
nepriamo primäla k prizna
niu. Navrhol som jej, že pred 
páchateľom budeme predstie-
rať, akoby aj ona bola zadr
žaná a vo väzení vytvoríme
príležitosť, aby sa mohli po
rozprávať. Stalo sa tak, ako
som predpokladal. Vlamač 
jej povedal, kde má ukryté 
peniaze a cennosti z vlámaní. 
Na určenom mieste sme na
ozaj tie veci našli. Bolo tam 
aj dôvtipné kasárske náčinie 
a nechýbala ani veľká nabitá 
bubienková pištoľ. Bol som 
rád, že tohto nebezpečného 
zločinca sa podarilo zadržať 
a usvedčiť bez väčšieho rizi
ka a komplikácií. 

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Do kasárskeho náčinia 
patril aj revolver

V blízkosti RAČIANSKEJ 
A ŠKULTÉTYHO ULI-
CE doposiaľ neznámy pá
chateľ v rozmedzí od dňa 
30.októbra do 2. novembra 
odcudzil z objektu staveniska  
5 m vysoké, 1,5 m široké 
a 2,2 m dlhé hliníkové leše
nie. Krádežou tohto lešenia 
bola spôsobená celková ško
da vo výške cca. 3.000 eur. 
V prípade preukázania viny 
hrozí páchateľovi tohto skut
ku v súlade so zákonom trest 
odňatia slobody na šesť mesi
acov až tri roky. 
NA NÁMESTÍ SNP došlo 9. 
novembra poobede k lúpež
nému prepadnutiu pobočky 
jednej z bánk. Doposiaľ ne
známy muž ozbrojený krát
kou guľovou zbraňou vošiel 
do priestorov banky a pod 
hrozbou jej použitia poža
doval od zamestnankyne 
vydanie finančnej hotovosti. 
Zamestnankyňa mu finančnú 
hotovosť odmietla vydať, na 
čo páchateľ z miesta odišiel na 
neznáme miesto. Pri prepade 
neboli zranení pracovníci ani 
klienti banky. „Týmto by sme 
chceli zdôrazniť, že pracov
níci pobočky Raiffeisen ban
ky nedisponujú hotovosťou, 
pretože na vklady a výbery sa 
používa automatický trezor,
ktorý nie je možné otvoriť na
vyžiadanie,“ povedal Viktor 
Beličák, vedúci oddelenia ko
munikácie banky.
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vyjdú o 2 týždne
29. novembra 2017

Hotel Barónka**** v Bratislave ponúka na  
prenájom kancelársky priestor 36 m2  

(2 oddelené miestnosti s chodbičkou a toaletou) 
za 375 € bez DPH/mes. vrátane energií.

Kontakt 
marketing@hotelbaronka.sk 
0905 313 224, 0915 398 245

BRATISLAVA
Štyri bábätká tváriace sa 
úplne pokojne, napriek 
tomu, že sú pevne uviaza-
né špagátom. Malí Albánci 
čakajú na oslobodenie. Aj 
tento klenot je súčasťou 
medzinárodného festivalu 
Mesiac fotografie. 
Fotografia je z Kosova z roku 
1990. „Smutné a zároveň 
svetlým dobrom presiaknuté 
obrazy,“ píše Andrej Reiser 
o tvorbe Nemca Hansa Ma
deja v katalógu k festivalu. 
„ Ako prvému fotografovi zo 
Západu sa Madejovi podari
lo v časopise Stern zverejniť 
svedectvo z uzavretého Ru
munska. Mapoval život na 
Kykladách, dopad tragédie 
Černobylu v Bielorusku, ži
vot rómských komunít, prerod 
východnej Európy na zači
atku deväťdesiatych rokov 
a neskôr občianske vojny na 
Balkáne.“ Ak chcete vidieť 
viac jeho smutno-krásnych fo
tografií, nájdete ich na Západ
nej terase Bratislavského hra
du na Námestí A. Dubčeka.  
V programe Mesiaca fotogra
fie si nájde každý to svoje. Je 
rozdelený do štyroch tematic
kých okruhov - dejiny foto
grafie, výstavy strednej a vý
chodnej Európy, rôznorodosť 
kultúr a svetová fotografia 
a vďaka tomu, že množstvo 
výstav je bezplatných, ume

nie si môžu dopriať skutočne 
všetci. Napríklad portréty zná
mych ľudí rakúskej fotografky 
Lisl Steiner v Rakúskom kul
túrnom fóre. Alebo výstavu 
fotografií Slováka Borisa Né
metha, ktorý v dokumentárno
-reportážnej sérii Homeland 
z celého Slovenska ukazuje na 
to, ako u nás degradoval po
jem nacionalizmus. Fotogra
fie boli ocenené aj na Slovak  
Press Photo a jedna z nich 
slúži aj ako upútavka pre toh
toročný Mesiac fotografie. 
Nájdete ich v Tvorivô, gallery 
and atelier na Bezručovej 1. 
Pohľad na bývalý režim 
ponúka nielen Čech Vladimír 
Birgus vo Výstavnej sále Uni
verzitnej knižnice, ale aj vý
znamný grécky fotograf a do
kumentarista John Demos v 
cykle z Albánska z obdobia 
po rozpade komunistického 
bloku. Táto výstava v Pálffy

ho paláci je však už spoplat
nená. Ide však skôr o symbo
lické vstupné, dve a štyri eurá. 
Podobne je to v Stredoeuróp
skom dome fotografie, kde 
okrem výstav s voľným vstu
pom nájdete za vstupné tri 
eurá aj fotografie, ku ktorým 
by ste sa bežne nedostali. 
Napríklad kolektívna výsta
va fínskych autorov Mystika 
montáže pozostáva z pohľad
níc zo začiatku 20.storočia, 
ktoré prenesú divákov do 
ranej éry fotografického prie-
myslu. Podľa spoluorganizá
torky festivalu Mesiac foto
grafie Doroty Holubovej by 
ste si nemali nechať ujsť ani 
umenie indického fotografa 
menom Waswo X. Waswo. 
Fotografie koloruje starou in
dickou technikou. 
Generácia Y sa možno uvidí 
v zrkadle na výstave rakúskej 
fotografky Antonie Mayer 

v Galérii F7 na Františkán
skom námestí a tí, ktorých 
zaujímajú sociálnopolitické 
problémy súčasného mesta, 
sa na ne môžu pozrieť očami 
talianskej fotografky Paoly 
DiBello. V Erdődyho palá
ci na Ventúrskej vám ukáže 
situácie každodenného živo
ta, často charakterizované hl
bokým ľudským nepohodlím.  
Vrcholom 27. ročníka sú 
dve svetové hviezdy v Dome 
umenia. Prvou je Bruce Gil
den, jeden z najlepších po
uličných fotografov sveta. 
„Jeho legendárna čierno-biela 
séria z osemdesiatych rokov 
Krásna katastrofa zachytáva 
v newyorských uliciach veľmi 
úprimné portréty ľudí,“ hovorí 
Dorota Holubová. „Špecifi
kom jeho prístupu je, že k por
trétovaným pristupoval veľmi 
blízko, z čoho potom vznikali 
originálne zábery.“
Druhou hviezdou je japon
ský fotograf Nobuyoshi Ara
ki a jeho najnovší projekt 
EroReal. Táto výstava však 
pre deti do 15 rokov nie je 
prístupná. 
Mesiac fotografie sa už síce 
prehupol do svojej druhej 
časti, niektoré z 30 individu
álnych a kolektívnych výstav 
z 18 krajín sveta však budú ot
vorené ešte aj v decembri.  (in)
 Foto: Stredoeurópsky 
 dom fotografie

Fotografie, ktoré rozprávajú príbehyToto inde  
neuvidíte
BRATISLAVA
Kino KLAP, prvé a jediné 
študentské kino na Sloven-
sku určené aj pre verej-
nosť, uvádza filmy, ktoré 
bežný divák nemá okrem 
festivalov veľkú šancu vi-
dieť inde. 
Filmová a televízna fakulta 
VŠMU v spolupráci so Slo
venským filmovým ústavom 
a partnermi zriadila a pre
vádzkuje nové slovenské 
kino KLAP. Ide o príjem
né, komornejšie ladené kino 
s kapacitou 120 miest, kde si 
diváci môžu pozrieť unikát
ne slovenské aj zahraničné 
krátke i dlhometrážne filmy, 
aké neuvidia v žiadnom inom 
kine na Slovensku, v niek
torých prípadoch dokonca ani 
vo filmových kluboch. Súčas
ťou programu sú aj lektorské 
úvody študentov FTF VŠMU 
a zaujímavé diskusie so slo
venskými tvorcami. 
Premietajú každý štvrtok 
a sobotu od 19.00h počas 
akademického roka v kinosá
le Filmovej a televíznej fa
kulty VŠMU na Svoradovej 2 
v Bratislave. (brn)

RUŽINOV
Detské ihrisko na Rake-
tovej ulici na Ostredkoch 
čakajú zmeny. Ružinov ho 
kompletne vynovuje. Pri-
budnú tam nové hracie prv-
ky, zostava na cvičenie pod 
holým nebom, basketbalové 
ihrisko, volejbalové ihrisko 
získa nové oplotenie a asfalt 
nahradí zámková dlažba. 
„Rozsiahle ihrisko na Ra
ketovej ulici obnovu už 
potrebovalo. V rámci jeho 
rekonštrukcie sa zameriame 
aj na vyriešenie problému 
s neodtekajúcou dažďovou 
vodou, ktorý trápil viace
rých obyvateľov. Okrem toho 
kompletne vymeníme hracie 
prvky tak, aby si na svoje pri
šli všetky deti. Myslíme tiež 
na dospelých, ktorí budú mať 
po novom k dispozícii fitness 
stroje na cvičenie. Rekon
štrukcia ihriska by mala byť 
hotová najneskôr do polovice 
decembra,“ uviedol starosta 
Ružinova Dušan Pekár. Mest
ská časť upraví aj spevnené 
plochy pred blízkou cukrár
ňou, betónové panely a asfalt 
nahradí zámkovou dlažbou. 
Kompletné vynovenie čaká aj 
ihrisko na plážový volejbal, 
ktoré bude mať z dvoch strán 

aj nové oplotenie. V zadnej 
časti ihriska bude plocha 
s hojdačkami a samostatné 
pieskovisko. 
V priestore, kde sa nachádza 
hracia zostava v štýle domče
ka, pribudnú prvky pre tých 
najmenších ako je pružina, 
malá šmykľavka a zvieratko 
z prižovej gumy. Stena oproti 
cukrárni, ktorá momentálne 
slúži na maľovanie grafity, 
bude ošetrená tabuľovou 
farbou a deti ju budú môcť 
zdobiť svojimi maľovanými 
výtvormi. Veľkú asfaltovú 
plochu nahradí povrch z lia
tej gumy, pribudne tam aj 
nové basketbalové ihrisko. 
„Na tejto ploche bude aj hra

cia zostava pre väčšie deti. 
Jej finálnu podobu vybrali 
Ružinovčania prostredníc
tvom hlasovania na sociálnej 
sieti,“ priblížil starosta Ruži
nova Dušan Pekár. Súčasťou 
ihriska budú aj fitness prvky 
na cvičenie, lanová pyramí
da, lezecká zostava, lavičky, 
smetné koše a informačné 
tabule. Na jar roka 2018 Ru
žinov ešte vylepší aj vzhľad 
obvodových múrov a záro
veň ich upraví tak, aby sa na 
nich dalo aj sedieť. Do tejto 
kompletnej rekonštrukcie 
investuje mestská časť Ru
žinov 196 000 eur zo svojho 
rozpočtu. (mš)
 Foto: MČ Ružinov

RUŽINOV 
Cyklisti v Ružinove budú 
mať k dispozícii dve nové 
cyklotrasy na Trávnikoch 
a na Pošni. Práce na Neväd-
zovej ulici už začali, aktuál-
ne samospráva otáča uličné 
vpusty na ceste.
Na Nevädzovej ulici, v úseku 
od základnej školy po Tomá

šikovu ulicu v oboch sme
roch, vzniká nová cyklotrasa, 
ktorej súčasťou je aj otáčanie 
uličných vpustov z dôvodu 
bezpečnosti jazdcov. Táto 
cyklotrasa bude riešená do
pravným značením - cyklo
piktogramami na existujúcej 
komunikácii. Nadväzovať na 
ňu bude ďalšia nová cyklotra
sa, a to na Ďatelinovej ulici. 
V úseku od Nevädzovej ulice 
smerom na Gagarinovu pô
jde o samostatný pruh, ktorý 
sa napojí na existujúci chod
ník popri hlavnej ceste na 
Gagarinovej ulici. V smere 
z Gagarinovej na Nevädzovú 
ulicu bude cyklotrasa riešená 
cyklopiktogramami na exis
tujúcej komunikácii. Okrem 
týchto dvoch nových cyk
lotrás mestská časť Ružinov 

vybuduje ďalšiu aj na Pošni, 
konkrétne na Bachovej uli
ci. Samospráva tam vymení 
asfaltový povrch v úseku od 
Spojenej školy sv. Vincenta 
de Paul po Seberíniho ulicu 
a zároveň označí cyklotrasu 
cyklopiktogramami. „Chce
me pre cyklistov vytvoriť čo 
najlepšie podmienky, tak aby 
sme predišli kolíziám s chod
cami. Navrhované riešenia 
sú výsledkom našich spo
ločných rokovaní so zástup
com Krajského dopravného 
inšpektorátu a Občianskeho 
združenia Cyklokoalícia. Do 
tohtoročného budovania 
týchto cyklotrás investujeme 
približne 54 000 eur,“ uvie
dol starosta Ružinova Dušan 
Pekár. (mš)
 Foto: MČ Ružinov

RUŽINOV
Ak ste pri prechádzaní cez 
podchod pod Bajkalskou 
pred Prístavným mostom 
v Bratislave cítili odpor, po 
novom to už bude inak. Do 
úpravy podchodu sa totiž 
pustili dobrovoľníci zo Ze-
lenej hliadky.
„Schodisko bližšie k miestne
mu obchodu so stavebninami 

sme zbavili čmáraníc prac
ným oškrabávaním nekvalit
nej farby a novým náterom. 
V samotnom podchode sme 
zaviedli našu už odskúšanú 
farebnú štruktúru, čím pôsobí 
podchod podstatne svetlejšie 
a na oko príjemnejšie. Touto 
akciou sme zrevitalizovali 
posledný z troch podchodov 
pod Bajkalskou ulicou,“  in
formovala bratislavská dob
rovoľnícka skupina Zelená 
hliadka na sociálnej sieti.
Budúcu sezónu by sa chceli 
aktivisti do podchodu vrá
tiť, očistiť aj druhé scho
disko a odstrániť čmáranice 
z prístreškov nad schodiska
mi. (ms)
 Foto: FB Zelená hliadka

VAJNORY
Po úspešných dvoch roční
koch organizuje občianske 
združenie Podobenka z Vaj
nôr v spolupráci s mestskou 
časťou 18. a 19. novembra 
2017 v novom Dome kultú
ry Vajnory už 3. ročník Vaj
norského širáčka – prehliad
ky amatérskych folklórnych 
súborov a ochotníckych di
vadiel.
Počas prvého festivalového 
dňa sa predstavia hosťujú
ce detské folklórne súbory, 
druhý deň Vajnorského ši
ráčka bude divadelný. V do
poludňajších hodinách je pre 
deti pripravený kreatívny 

program - predstavenie kla
sického marionetového di
vadla Animare Silva man
želov Pilátovcov z Dolných 
Orešian ako aj predstavenie 
Príšerky z kufríka Divadla 
oProti, počas ktorého sa deti 
stanú súčasťou deja, budú 
si môcť vyskúšať, aké to je 
byť hercom, pohybovať sa 
po javisku, vnímať svojich 
partnerov, tvoriť hudbu, či 
navodzovať atmosféru. Do
spelí diváci sa môžu tešiť na 
predstavenie Peter a Lucia 
v podaní hercov Bieleho di
vadla a Rómeo a Júlia a vírus 
v podaní hercov Túlavého di
vadla Jakuba Nvotu.  (gz)

Bagre na detskom ihrisku

Pribudnú tri cyklotrasy

Podchod zmenili 
na nepoznanie

Vajnorský širáček
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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


