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Osamelé matky živoria aj v Bratislave

Čas vína
BRATISLAVA
Každý septembrový víkend 
môžete stráviť na hodoch 
v rôznych častiach hlavné-
ho mesta.
Už tento víkend 9.-10. sep-
tembra sa môžete rozhodnúť, 
či dáte prednosť Devínskemu 
vinobraniu pod hradom, kde na 
vás čaká prvý burčiak, ríbezľo-
vé vína, farmárske trhy a za-
spieva aj Pavol Hammel alebo 
Vrakunskej hodovej slávnosti 
na nábreží Malého Dunaja. 
Tam majú program nabitý spe-
váckymi hviezdami. Vystúpi 
Igor Kmeťo, Dalibor Janda ale-
bo Beáta Dubasová. Vinohrad-
nícku úrodu privíta 8. septemb-
ra na Kuchajde aj Nové Mesto. 
A pre skutočných fajnšmekrov 
sa 9. septembra otvoria malo-
karpatské vinice od Svätého 
Jura až po Budmerice. Vinári 
budú priamo vo svojich vini-
ciach ponúkať hrozno a víno. 
Ďalší víkend sa koná aj naj-
väčšia udalosť v Rači. Račian-
ske vinobranie bude tento rok 
v dňoch 15. až 17. septembra, 
a hoci mu bude konkurovať to 
modranské, o nezáujem mi-
lovníkov burčiaku sa vďaka 
bohatému programu neobáva. 
Stánky na Alstrovej a Detvi-
anskej ulici, program pred a v 
Nemeckom kultúrnom dome, 
v Červenej lisovni, kolotoče 
pre deti a v amfiteátri skupina 
Desmod, či Cigánski diabli. 
Predposledný septembrový 
víkend bude hodovať Dúbrav-
ka a posledný 29.9.-1.10. Kar-
lova Ves. (in)

BRATISLAVA
Počet osamelých matiek na 
Slovensku z roka na rok 
rastie. Mnohé majú pocit, 
že svoje existenčné problé-
my vyriešia v Bratislave. 
Motiváciou je jednak anony-
mita, viac pracovných príleži-
tostí, ale aj väčšia šanca nájsť 
si nového partnera. Na dru-
hej strane je tu však obrov-
ským problémom dostupnosť 
škôlok a tiež vysoké náklady 
na život. V krízových cent-
rách, kam sa ženy uchyľujú, 
si dokážu navzájom pomôcť 
- napríklad jedna stráži deti, 
jedna ide brigádovať. 
V Bratislave sú momentálne 
permanentne plné štyri krí-
zové centrá pre ženy v núd-
zi - Krízové stredisko Dúha, 
Centrum sociálnych služieb 
Náruč záchrany, Brána do 
života v Petržalke a mestský 
Repuls. Problém je, že zotr-

vať v nich môžu zväčša len 
6 až 12 mesia cov. Stačí im 
tento čas? „Na zažehnanie 
najväčšej krízy aj áno, ale na 
riešenie bytovej otázky nie,“ 
hovorí riaditeľka Krízové-
ho strediska Dúha Dagmar 
Povodová. Pomohlo by im 
sociálnejšie nájomné, väčšia 
možnosť zarobiť si peniaze 
a  zamestnávatelia, štátom 
motivovaní k chápavosti. Ak 
totiž nejaká povie, že má tri 
deti, každý zamestnávateľ si 
predstaví, koľko bude na OČR 
a odmietne ju. Tie na mater-
skej zas nie sú schopné vyžiť 
z rodičovského príspevku  
(213 eur), ale nemôžu ísť ani 
pracovať. Škôlky sú prep-
lnené, na súkromné jasle ne-
majú peniaze. Dostávajú sa 
do bludného kruhu. „Týmto 
spôsobom však len vytvára-
me nové hniezda chudoby,“ 
varuje Anna Ghannamová, 

riaditeľka Centra sociálnych 
služieb Náruč záchrany. „Zväč-
šuje sa nám počet bezdomov-
cov, ktorí sú ešte len v brušku.“ 
V ich centre sú dievčatá, ktoré 
sú ďaleko od blízkych alebo po-
chádzajú z nefunkčných rodín, 
z chudobných pomerov, kde 
zažili gamblerstvo, alkoholiz-
mus... Snažia sa vymaniť z toho 
prostredia, nájdu si chlapca, ale 
keď mu oznámia, že sú tehotné, 
spoločný nájom končí, on ne-
platí výživné a  ony zostávajú 
bez strechy nad hlavou a bez 
šance na zmenu. 
Náruč záchrany je jedno 
z mála charitatívnych organi-
zácií, ktorá umožňuje žene zo-
stať v zariadení tri roky. Lenže 
ani potom nemajú kam ísť. 
„Keď od nás odídu do sociá-
lnej ubytovne mesta, okolie ich 
neraz stiahne späť do bahna, 
z ktorého sa snažili vymaniť.“
 Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Burinu ničia v noci
Burina v koľajiskách je nees-
tetická, zatrávnené električ-
kové trate však náročné na 
výstavbu i údržbu.  

Čo robiť, ak nájdete 
túlavé zviera?
Do Slobody zvierat už nevo-
lajte. 

Nové budovy 
hovoria 
o ekonomike mesta
Statik Peter 
Živner hovorí 
v rozhovore, 
ako sa Bratisla-
va začína podo-
bať na moder-
nú metropolu.

Legendárne 
Tehelné pole by 
oslávilo 75 rokov
Príbeh vzniku bratislavskej 
pýchy, ktorá slúžila športov-
com desiatky rokov.
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Kto sa ich  
zastane?
Osamelé matky s deťmi 
dnes tvoria rodiny najväčš-
mi ohrozené chudobou. 
Nemajú za sebou žiadnu 
organizáciu, ktorá by sa ich 
zastala. Kvalitná sociálna 
sieť, ktorá by reagovala na 
súčasnú premenu a nestabi-
litu bunky s názvom rodina, 
neexistuje. 
Štát presunul zodpovednosť za 
ich problémy na samosprávy, 
ale tie samé bojujú s nedostat-
kom financií. Nemajú financie 
na zriaďovanie útulkov, ani na 
stavbu nájomných sociálnych 
bytov. A tak život nejednej 
osamelej matky vyzerá na-
sledovne. Keď ju opustí otec 
jej dieťaťa, končí v krízovom 
centre. S rodičovským príspev-
kom 213,20 eura a prídavkom 
na dieťa 23,52 eura mesačne 
čaká na výživné, ktoré neraz 
neprichádza. Musí čakať tri 
mesiace, potom podá trestné 
oznámenie a môže požiadať 
o náhradné výživné od štátu. 
To príde najskôr o pol roka. 
Polrok až rok je zhruba čas, 
ktorý môže stráviť v krízovom 
centre. Potom zväčša putuje 
do ďalšieho a prebíja sa, až 
kým jej dieťa nedosiahne tri 
roky. Má veľké šťastie, ak sa jej 
ho podarí umiestniť do škôlky 
a ona môže začať pracovať. Je 
však oklieštená starostlivosťou 
o dieťa, nemôže robiť na zme-
ny. Práca od 7.00h do 16.00h 
je pre ňu luxus, za ktorý zaplatí 
nižším platom, a to najmä ak 
má nižšie vzdelanie. Žije v uby-
tovniach, v biednych podmien-
kach, často sa sťahuje. A s ňou 
aj jej deti - budúci daňoví po-
platníci, ktorých vychováva. Že 
majú minimálne šance žiť raz 
inak ako ich matka, to akoby 
náš štát netrápilo. 

Ingrid Jarunková
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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?
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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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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

Nová chudoba
BRATISLAVA
Najohrozenejším typom ro-
diny je osamelý rodič s naj
menej jedným dieťaťom. 
Dôkazom sú tieto čísla:
- Kým začiatkom 90-tych 

rokov sa slobodným mat-
kám na Slovensku narodilo 
desať percent detí, v roku 
2001 to bolo 19,8 percenta, 
v roku 2012 už 35,4 per-
centa, v roku 2014 dokonca 
39 percent!

- Podľa sčítania obyva-
teľstva z roku 2011 bolo 
v SR 608 383 rodín založe-
ných manželstvom, 63 416 
rodín nezosobášených 
partnerov a 128 553, teda  
16 percent neúplných rodín. 

- Z nich stojí na čele žena 
– v 108-tisíc rodinách  
– 84 percent 

- Najčastejšou príčinou jej 
osamelosti je rozvod, päti-
na je stále vydatá, slobod-
ných matiek je 16 percent

- vyše 70 percent neúplných 
rodín žije v mestských ob-
lastiach. 

- Rodiny jedného rodiča s as-
poň jedným dieťaťom sú 
najviac ohrozené chudobou. 
Týka sa to až 28 percent 
z nich, čo je dvojnásobok 
oproti celoslovenskej úrovni.

- Priemerný disponibilný 
mesačný príjem rodín 
s jedným rodičom a aspoň 
jedným dieťaťom je 328 
eur na člena, celosloven-
ský priemer je 406 eur. 
(Pre porovnanie - Životné 
minimum jednotlivca, t.j. 
plnoletej fyzickej osoby, 
s jedným nezaopatreným 
dieťaťom je momentálne 
290,54 € mesačne. Hmot-
ná núdza je stav, keď prí-
jem členov domácnosti ne-
dosahuje sumy životného 
minima.)
Zdroj: Publikácia Rodinné 

správanie populácie Sloven-
ska, ŠÚ SR, november 2015.

Začíname 
25. septembra 

2017
na ZŠ Sibírska 39, 

Bratislava – Nové mesto.

VOLEJBAL
pre chlapcov
Prijímame do družstva 

nových záujemcov
vo veku 11 až 14 rokov!

Viac info: 
www.volejbal-tami.sk

Ďalšia parko-
vacia zóna
KARLOVA VES
Karlova Ves rozšírila od 
1. septembra projekt rezi-
dentského parkovania do 
druhej zóny, v lokalite ulíc 
Hlaváčiková a Veternicová. 
Zóna je označená dopravným 
značením, budú v nej môcť 
parkovať najmä rezidenti s tr-
valým pobytom, ktorí si na 
miestnom úrade na počkanie 
vybavili bezplatnú parkova-
ciu kartu. Ľuďom, ktorí na 
dotknutých uliciach nemajú 
trvalý pobyt, bude po novom 
k dispozícii desať percent 
parkovacích miest. 
V novej zóne je 816 miest, 
z toho 87 pre nerezidentov. 
Rezidentské karty vydáva 
úrad od 10. júla. Na rezi-
dentských miestach môžu 
od 18.00 do 7.00 h parkovať 
domáci obyvatelia s platnou 
parkovacou kartou. Mimo 
vyhradeného času sú v zóne 
voľne prístupné miesta všet-
kým vodičom.
Zóna Silvánska bola prvou, 
kde Karlova Ves spustila pro-
jekt rezidenčného parkovania. 
Stalo sa tak vlani v októbri.
Miestny úrad urobil medzi re-
zidentmi už druhý prieskum. 
„Výsledky ukazujú, že až 68 
percent parkujúcich rezidentov 
nachádza parkovacie miesto 
tam, kde potrebuje. Zavedené 
rezidenčné parkovanie chce po-
nechať v rezidentskom stave ale-
bo s miernymi úpravami až 85 
percent držiteľov rezidenčných 
kariet,“ informoval autor prie-
skumu Martin Urbaník.  (bh) 

Pokračovanie zo str. 1
Anna Ghannamová tvrdí, 
že už pred desiatimi rokmi 
štatistiky varovali, že po-
čty týchto žien sa zvyšujú. 
V roku 2011 preto Rada EÚ 
odporúčala členským štátom, 
aby situáciu slobodných ma-
tiek v núdzi začali riešiť. Jed-
ným z navrhovaných opatre-
ní bolo, že tieto matky majú 
mať prednosť pri udeľovaní 
sociálnych alebo nájomných 
bytov a prednosť pri umies-
tňovaní detí do škôlok. „Po-
moc pri zabezpečení bývania 
poskytuje samospráva, ktorá 
disponuje nájomnými byt-
mi. MPSVR SR nájomnými 
bytmi  jednak nedisponuje, 
jednak nájomné bývanie nie 
je v gescii nášho rezortu. 
Rovnako pod sociálne služby 
nepatrí napríklad prednostné 
umiestňovanie detí v mater-
skej škole.  Preto túto oblasť 
ani  pripravovaná novela zá-
kona o sociálnych službách 
nerieši,“ informovala nás 
Barbora Petrová z tlačového 
a komunikačného odboru Mi-
nisterstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. Minister-
stvo sa odvoláva na samo-
správu, ale nezaväzuje ju 
zriaďovať útulky.
„Obce prestali stavať nájom-
né byty a už vôbec nemajú 
sociálne byty. Toto zanedbal 
štát – keď vidí, že samosprá-
vy nemajú dostatok zdrojov, 
aby pomohli ľuďom v núdzi, 
je povinný to riešiť,“ myslí si 
Anna Ghannamová. 
Čo nám hrozí, ak budeme pro-
blém ignorovať? „Nekontrolo-
vateľný nárast chudoby,“ mys-
lí si riaditeľka. „To, čo vidíme 
dnes v tých najúbohejších róm-
skych osadách, to sa dnes za-
čína týkať aj detí nerómskych 
v prímestských oblastiach. 
Rodí sa nám už tretia generá-
cia detí, kde stará mama nema-
la vlastný byt a celý život žila 
v sociálnej ubytovni. My tu 
reprodukujeme chudobu tým, 
že sme nevytvorili bezpečné 
domy pre matky v núdzi, ne-
snažili sme sa ich začleňovať. 
Vyrábame krízové centrá, 
sociálne ubytovne, ale tým 
v podstate vytvárame getá.“
Štát problém nevidí. Podľa 

štatistík Ústredia práva, so-
ciálnych vecí a rodiny žije 
v Bratislave len 67 poberate-
liek pomoci v hmotnej núdzi, 
ktoré majú neúplnú rodinu. 
Toto číslo šokovalo viacerých 
zainteresovaných, ktorí pracu-
jú s osamelými matkami. Pri 
prvom sčítaní bezdomovcov 
v Bratislave totiž zachytili 
2064 ľudí bez domova (Od-
hadovaný počet týchto osôb 
v Bratislave je 4000 až 5000), 
z toho bolo 284 detí a 616 
žien. „Keď je žena v útulku, už 
jej nedávajú dávku v hmotnej 
núdzi,“ hovorí Anna Ghanna-
mová. Niektoré sú ešte vydaté, 
príjem sa posudzuje za dvoji-
cu, nespĺňajú kritériá, rovnako 
ako tie, ktoré si nájdu brigádu. 
Ďalšie nemajú v Bratislave 
trvalý pobyt a napokon sú tu 
tie, ktoré podmienky na dávku 
v hmotnej núdzi prekročia len 
o pár eur. Takže táto štatistika 
nehovorí nič o náraste osame-
lých matiek v núdzi.  (in)
Ilustračné foto: Shutterstock

Podrobnejšie sa tejto 
téme venujeme na 
www.banoviny.sk

Juraja Drobu, nášho kandidáta na župana, 
poznám už 27 rokov. Má bohaté manažér-
ske skúsenosti a odhodlanie zanechať za 
sebou kus dobrej roboty. Má energiu, chuť 
aj schopnosti urobiť pre Bratislavský kraj 
veľa dobrého. 
Na rozdiel od iných kandidátov má za sebou 
silnú a funkčnú stranu – zázemie aj ľudí. 
A nielen to. Do volieb s ním ide šesťčlenná 
koalícia SaS, OĽANO, Nova, SMK, OKS 
a Zmena zdola Jána Budaja, ktoré sa dohodli 
na spoločnej 50-člennej kandidátke poslan-
cov do krajského zastupiteľstva.
Juraj Droba za sebou nemá žiadnych tajomných 

sponzorov a keď nastúpi do úradu, nebude nič 
dlhovať žiadnemu oligarchovi. Bude fungovať 
s úplne čistým štítom a nezávisle, čo sa nedá 
povedať o niektorých protikandidátoch.
Chceme vytrhnúť túto krajinu z rúk korupční-
kov a podvodníkov, a vrátiť ju ľuďom. Chce-
me, aby ju na všetkých úrovniach spravovali 
zodpovední a čestní odborníci, aby sme sa už 
nemuseli pozerať, ako nám eurofondy preteka-
jú do vrecák pofidérnych firiem, ako nefunguje 
doprava, nie sú miesta v škôlkach alebo nie je 
postarané o našich rodičov. Máte nárok na viac. 
Chcem vás uistiť, že hlas pre Juraja Drobu, 
je hlasom pre SaS, a tak sa k tomu aj postaví-
me. Dávam za neho ruku do ohňa. Pomôžte 
mu vymeniť opotrebovaných politikov, ktorí 
mali dlhé roky funkcie aj príležitosti posunúť 
mesto i región ďalej, no premárnili ich. 

Richard Sulík
predseda SaS

HLAS PRE DROBU JE MOJÍM OSOBNÝM ZÁVÄZKOM



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

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

Byť dôsledný
STARÉ MESTO
„Prvá fáza obnovy Námes-
tia slobody pripomína naše 
dobrovoľnícke aktivity,“ 
hovorí aktivista a spolu-
zakladateľ Zelenej hliad-
ky Matúš Čupka. „To by 
sme zvládli aj my.“ Takúto 
formu obnovy totiž robia 
dobrovoľníci v meste celé 
leto a svojpomocne. 
„Opätovne sme čistili Námes-
tie slobody. Novonatreté la-
vičky, múriky a fontána vydr-
žali neposprejované dva dni, 
námestie sa stalo terčom van-
dalov. Priestor sme opätovne 
vyčistili,“ informovalo mesto, 
ktoré podalo trestné ozná-
menie, námestie chce moni-
torovať kamerami a posilní 
hliadky polície. „Odštartovali 
sme sériu kultúrno-športových 
podujatí na Námestí slobody, 
ktoré plánujeme robiť každé 
dva týždne. Chceme, aby ná-
mestie znovu ožilo,“ dodal 
primátor. Čo by poradili mes-
tu dobrovoľníci?
Pre Matúša Čupku posprejova-
né lavičky nie sú prekvapením. 
Čisté plochy lákajú. Na druhej 
strane však tvrdí, že v Brati-
slave je sotva sto aktívnych 
sprejerov a toto číslo nie je také 
veľké, aby sa s nimi mesto ne-
dokázalo vyrovnať. Ako? Väč-
šou aktivitou polície, ale najmä 
pravidelným a dôsledným od-
straňovaním grafity. „Priebež-
né odstraňovanie čmáraníc je 
funkčné. Sami sme to videli, 
keď sme sa starali o podchod 
na Trnavskom mýte, sprejeri to 
postupne vzdávali. Napokon, 
vidíte to aj na Starom moste.“
Aktivista je presvedčený, že 
skôr ako čiastková revitalizácia 
námestia, má zmysel komplexná 
obnova a potom okamžité a pra-
videlné odstraňovanie čarbaníc 
hneď, ako sa objavia.   (in)

BRATISLAVA
Burina v koľajiskách je ne-
estetická, zatrávnených elek-
tričkových tratí by mohlo 
byť viac. Prirodzene ochlad-
zujú prostredie, znižujú hluk, 
ktorý vytvárajú električky. 
„Uplatnili by sa preto aj 
v Starom Meste,“ myslí si Ing. 
Róbert Bazsó, PhD., z firmy 
Hortulana, ktorá udržiava 
zatrávnenú koľajovú trať na 
Záhradníckej ulici.
Nedávno nám do redakcie za-
telefonovala čitateľka, ktorá sa 
zaujímala, ako je to s odstra-
ňovaním buriny na koľajisku. 
Konkrétne ju trápila neudržia-
vaná zeleň na trati na Račians-
kej. „Dopravný podnik vykoná-
va postreky na električkových 
tratiach každý rok. Postrek sa 
vykonáva ručne z dôvodu, aby 
bola zabezpečená čo najväčšia 
efektivita, a aby sa zamedzilo 
škodám okolitej zelene,“ in-
formovala nás hovorkyňa DPB 
Adriana Volfová. S prácami 
podľa jej slov začal dodávateľ 
v priebehu minulého týždňa 
v nočných hodinách. Dodala, 
že zelené plochy zamestnanci 
DPB niekoľkokrát v roku aj 
kosia. Zatrávnenú koľajovú 
trať na Záhradníckej ulici ako 

jedinú v Bratislave udržiava 
dodávateľ. „Náročnosť údržby 
na Záhradníckej ulici spočíva 
predovšetkým v nepretržitej 
premávke električiek,“ vysvet-
lil nám Róbert Bazsó. „Museli 
sme sa naučiť jazdiť v proti-
smere jazdnej dráhy, aby sme 
ich videli prichádzať. Hlavná 
starostlivosť spočíva v prí-
tomnosti dvoch záhradníkov 
v sobotu, keď je frekvencia 
dopravy nižšia.“ Okrem doby 
kosenia chodili pracovníci fir-
my aj na pravidelné obhliadky, 
aby vedeli včas riešiť prípadné 
poškodenia alebo ochorenia 
trávnika. Problémom tohto 
leta bol totiž nedostatok zrážok 
a vysoké teploty, ktoré spôso-
bili intenzívny výpar, takže sa 
závlaha musela púšťať dlhšie. 
Trávnatú plochu však dokážu 
poškodzovať aj vandali, ktorí 
sa otáčajú na trávnatej časti, 
chodci, skracujúci si cez trať 

cestu pri zastávkach a aj fajčia-
ri, ktorí hádžu cigaretové ohor-
ky na trávnik.
Zatrávnených tratí v Bratisla-
ve pribudne. V Ružinove po 
modernizácii električkovej 
trate, v Petržalke po vybudo-
vaní jej druhej etapy. Euro-
vea 2 na novom bulvari tiež 
počíta so zatrávnenou elek-
tričkovou traťou. Ľudia by 
ich privítali aj viac. Už pred 
niekoľkými rokmi navrhoval 
užívateľ portálu odkazpresta-
rostu.sk zatrávniť trať v smere 
od mosta Lafranconi po River 
Park. Z magistrátu mu vtedy 
odpísali, že zatrávnenie Zá-
hradníckej stálo 465 000 eur 
na dĺžke trate cca 400 met-
rov. Zatrávnenie Tunel – most 
Lafranconi by bolo minimálne 
1 400 000 eur a prevádzkové 
náklady ročne cca 30 000 eur. 
A to je pre mesto veľa. (in)
 Foto: Matúš Husár

Burinu medzi koľajnicami ničia v noci 
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Posadili sme 
cyklistov na 
koňa
LIST ČITATEĽA
Robia si, čo chcú, neplatia 
pre nich žiadne predpisy. 
Napríklad na priechode pre 
chodcov sa tvária ako keby 
boli chodci, ale sedia na bi-
cykli. Na cyklistickej ceste 
sú suverénni, bezohľadní, 
neplatí pre nich priechod 
pre chodcov, ani keď idú po 
normálnej ceste. Pritom, nie 
sú jasne viditeľní, a keď zra-
zia chodca, ide aj o ich život!
Chodia viacerí vedľa seba, 
neplatí pre nich zákaz vjazdu 
do jednosmernej ulice, aj 
keď majú cyklistický chod-
ník, jazdia po chodníkoch, 
a  nie  pomaly! Nie sú osvetle-
ní ani za zníženej viditeľnos-
ti, skracujú si svojvoľne ces-
tu, nikto ich nekontroluje...
Ide nám teraz o konkrét-
ny,  nebezpečný úkaz, a žia-
dame, aby sa umiestnila 
značka „Zákaz vjazdu bicy-
klov“ na začiatok zastávky na 
Šafárikovo nám., smerom od 
Starého mosta.
Sústavne používajú túto skrat-
ku, veľkou rýchlosťou, priamo 
cez zastávku, aj po koľajni-
ciach. Na tie sa, prirodzene, 
značka umiestniť nedá, ale dalo 
by sa občas si na to „posvietiť“.
Upozorniť cyklistov na to, 
že cyklistický chodník tadiaľ 
nevedie, ak to v tej rýchlos-
ti stihnete, ak vôbec stačíte 
uskočiť, znamená, užiť si vul-
gárnosti slovami aj  gestom. 
V iných mestách dávajú aj 
cyklistom pokuty za nedodr-
žiavanie predpisov. V Brati-
slave predpisy neplatia? 
 Z. C., Staré Mesto®

Soho na Laurinskej ulici láka



Začína sa nový školský rok. 
Ten staromestský je výni-
močný tým, že od septembra 
rozširujeme kapacitu mater-
ských škôl o ďalšie tri triedy 
pre vyše 60 detí. Celkom 
v tomto kalendárnom roku 
pribudla v Starom Meste 
jedna nová materská ško-
la a päť tried pre vyše 100 
škôlkarov. Po viacerých ro-
koch nebol problém umiest-
niť všetky staromestské deti 
do predškolských zariadení. 
Nová materská škola na Br-
nianskej ulici je otvorená 
od februára a navštevuje ju 
vyše 40 detí. Je to celkovo 
devätnásta staromestská 
škôlka. Od septembra pri-
budne v materskej škole na 
Gorazdovej ulici 60 detí, 
pre ktoré sme vybudova-
li tri nové moderné triedy 
v podkroví budovy.
V lete sme na Gorazdovej 
zrekonštruovali a rozšírili aj 
kuchyňu a vybudovali po-
travinový výťah. V budove 
materskej školy na Brnian-
skej sme rozšírili a zrekon-
štruovali kuchyňu a jedáleň, 
ktorá slúži aj žiakom základ-
nej školy na Dubovej ulici. 
Vymaľovali sme ďalšie trie-
dy v materských školách, na 
Grösslingovej sme vybudo-
vali potravinový výťah zo 
školskej kuchyne do jedálne 
materskej školy.
Staromestské základné ško-
ly boli v uplynulom škol-
skom roku v hodnotení pia-
takov a deviatakov najlepšie 
na Slovensku. Verím, že 
svoju kvalitu potvrdia aj ten-
to školský rok. Mestská časť 
pre to vytvára tie najlepšie 
podmienky. 
           Radoslav Števčík

Opravujeme 
základné

a materské školy
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Na nelegálne 
skládky už
dostali peniaze
RAČA
Mestská časť Rača požiadala
o dotáciu od Enviromentálne-
ho fondu na odstránenie nele-
gálnych skládok na svojom
území .
Celkové náklady na odstráne-
nie skládok vyčíslili na približ-
ne 39 000 eur, Enviromentálny
fond poskytol mestskej časti
33 000 eur, zvyšok rozpočtu
musí prefinancovať račianska
samospráva z vlastného roz-
počtu. (ts)

Rekonštrukcia
stála takmer
dvestotisíc eur
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
využila letné mesiace na
rekonštrukčné práce škol-
ských budov a zariadení. Naj-
väčšia rekonštrukcia sa týkala
ZŠ Alexandra Dubčeka na
Majerníkovej 62, v ktorej
kompletne opravili sociálne
zariadenia na štyroch podla-
žiach. 
Komplexne zrekonštruovali a
zateplili aj strechu Základnej
školy na Karloveskej 61, kom-
pletne vymenia aj PVC krytinu. 
Z nevyužívaných priestorov
bývalého školníckeho bytu v
MŠ Majerníkova 11 sa vytvorili
priestory pre novú triedu. 
Ďalších takmer dvadsať škôlka-
rov sa môže tešiť do novej triedy
v Materskej škole Majerníkova
60, kde upravili bývalé triedy
základnej školy  na triedy pre
materskú školu, vrátane kom-
pletnej rekonštrukcie sociálnych
zariadení. (bh)

STARÉ MESTO
Chodník na Banskobystric-
kej ulici síce opravili, ale v
najbližších mesiacoch ho
zrejme opäť čaká rekon-
štrukcia. Dôvodom sú vyvrá-
tené kocky na okraji cesty a
doslova rozpadávajúci sa
obrubník chodníka.
Na prelome mája a júna síce
povrch opravovali, no obyvate-
lia si čoskoro všimli nekvalitne
odvedenú prácu. 
„Už po pár týždňoch bolo
jasné, že uloženie kociek s
takto širokými medzerami je
nestabilné a s takým málom
cementu v zmesi nevydrží ani
rok. Magistrát však prácu pre-
vzal bez mihnutia oka, hoci
sme ich na to upozorňovali.
Zostalo to bez ohlasu,“ napísal
čitateľ Jozef Dugovič.
Podľa magistrátu k druhotnému
poškodeniu chodníka mohlo
dôjsť i v dôsledku parkujúcich
áut na opravovanej časti obrub-
níka. Je zaujímavé, že mesto s

tým vopred nepočítalo, hoci
ulica nie je a ani nebola pešou
zónou. 
Navyše po vybudovaní cyklis-
tického chodníka sa parkovanie
obmedzilo. Dodatočne je ťažké
určiť, do akej miery sa na
poškodení chodníka podieľalo
parkovanie vozidiel. 
Magistrát však tvrdí, že autá na

opravenej dlažbe parkovali aj
napriek zákazu, ktorý bol jasne
viditeľný. Katarína Kohútiková
z magistrátu uviedla, že mesto
stavebnú spoločnosť obozná-
milo s poškodeniami a spoloč-
ne sa dohodli na druhej, obyva-
telia veria, že už poslednej,
oprave. Daniela Mihoková

Foto: Jozef Dugovič

Banskobystrická ulica má opravený 
a hneď aj zase zničený chodník

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

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
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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)

Pred pár rokmi sa mala zrušiť 
škôlka na Letnej pri Slimáku. Čo 
je s ňou dnes?
V minulosti mestská časť plánovala 
zrušiť škôlku. Vtedy som bol posla-
nec a spolu so susedmi sme bojovali, 
aby škôlku nestihol podobný osud 
ako neďaleké jasle. Tie mestská časť 
predala a developer tam postavil 
bytový dom, aj keď pôvodne tvrdil 
čosi iné... Podarilo sa, škôlku sme 
zachránili. Vždy, keď idem okolo, 
tak si spomeniem, ako sme spisovali 
petície, oslovovali ľudí, poslancov. 
Malo to zmysel. Dnes je z nej naša 
najväčšia škôlka. Má novú strechu, 

odpojili sme ju od centrálneho vy-
kurovania a má vlastný kotol, je 
zateplená. V týchto dňoch rekon-
štruujeme toalety, vnútorné rozvody 
a pani učiteľky dostanú svoje prez-
liekárne. Tak je škôlka komplet-
ne zrekonštruovaná a na 30 rokov 
máme pokoj.

Škôlky dlhodobo trpia nedostat-
kom miest. Čo s tým robíte?
Dve škôlky sme nadstavili. Dve sme 
rozšírili. A dve nové sme vybudovali. 
Teda celkovo 14 nových tried za šesť 
rokov.
Pred pár dňami sme prevzali od 

súkromníka prízemnú budovu v štvr-
ti Mierová kolónia. Po rekonštrukcii 
tam ešte tento školský rok otvoríme 
novú škôlku s troma triedami. A zá-
roveň sme získali stavebné povolenie 
na štvrtú novú škôlku na Teplickej 
ulici. Tam už škôlku máme, ale vedľa 
postavíme novú, dvojpodlažnú.

Štyri nové škôlky za sedem rokov? 
Človek väčšinou číta, že sa niekde 
nejaká škôlka ruší...
Áno. Dovolím si povedať, že naj-
viac škôlok buduje bratislavské 
Nové Mesto. V minulosti sa škôl-
ky zanedbávali. Preto sme museli 

vymeniť okná na deviatich škôl-
kach, vymeniť a zatepliť osem st-
riech, postupne meníme rozvody, 
zatepľujeme fasády. Povedali sme 
si, že škôlky a školy musíme dať 
do poriadku.

Na ktorý „škôlkarsky“ projekt ste 
najviac hrdý?
Na naše dve škôlky. Jednu v Dimit-
rovke, na Odborárskej ulici a druhú 
na Kolibe, na Jeséniovej. Boli to dve 
prízemné, šedivé budovy so zhnitý-
mi strechami. Deti boli v triedach 
natlačené. Škôlky sme kompletne 
zrekonštruovali, dvojnásobne roz-
šírili. Je to možno zvláštne, ale vždy, 
keď idem okolo, tak si spomeniem 
na to, ako vyzerali a zahreje ma pri 
srdci, čo sme dokázali.

Väčšina samospráv argumentu-
je, že na budovanie škôlok nemá 
peniaze. Ako je možné, že vy ich 
máte?
Stručná odpoveď by bola, že je to 
otázka priorít. Faktom však je, že my 
sme si za posledných šesť rokov od-
dreli kopec roboty, aby sme mali pe-
niaze napríklad na nové škôlky. Je za 
tým napríklad audit transparentnosti 
a tvrdý tlak na efektívnejšie hospo-
dárenie úradu. Je za tým odstrihnu-
tie externých dodávateľov rôznych 
služieb. Čo sa dá, robíme si sami. Je 
to efektívnejšie a lacnejšie. Potom 
máme peniaze aj na nové škôlky. A, 
samozrejme, využívame všetky mož-
nosti, ako získať podporu, dotáciu na 
opravy, rekonštrukcie, či budovanie 
nových škôlok.

Kusý: Najviac škôlok buduje bratislavské Nové Mesto

Na Odborárskej sme prízemnú, šedivú 
budovu kompletne zrekonštruovali a zdvojnásobili kapacitu.

V Mierovej kolónii sme prevzali budovu 
od súkromníka, ešte tento rok tam otvoríme škôlku.
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Gastronomizácia bratislav-
ského centra pokračuje, 
obchody naďalej ustupujú 
reštauráciám, kaviarňam, 
pivárňam a barom. Jed-
ným z takých príkladov je 
Central Passage. V parteri 
je dnes namiesto butikov 
reštaurácia BISTRO & 
COFFEE SOHO.
Názov odkazuje na londýn-
sku multikulturálnu štvrť. 
Bratislavské SOHO naskoči-
lo na vlnu bistier, ktoré v po-
sledných rokoch vznikajú 
v celom meste a sústreďujú 
sa najmä na mladšiu kliente-
lu. Mohli by sme ho pokojne 
označiť ako ázijské bistro, 
sami seba však označujú ako 
zmiešanú ázijskú reštauráciu. 
Bratislavskí hipsteri považu-
jú SOHO za jedno z najlep-
ších bistier v meste, boli sme 
preto zvedaví, ako tu varia.
Interiér SOHO je strohý, fa-
rebne ladí do čiernej, jeho 
prednosťou sú presklené 
okná do ulice a do pasáže, čo 

nepochybne vyhovuje tým, 
ktorí chcú vidieť a byť vide-
ní. SOHO využíva potenciál 
pešej zóny a kamennú časť 
dopĺňajú letné terasy na ulici.
Jedálny lístok je pomerne 
stručný – dva druhy kokoso-
vej polievky, sedem hlavných 
jedál, tri šaláty, dva druhy kari 
a tri špeciálne jedlá. To je celá 
ponuka a evidentne to kliente-
le SOHO stačí. Pri polievkach 
si treba všimnúť objem – 0,75 l 
je predsalen trochu veľká por-
cia. Ako upozorňuje jedálny 
lístok, polievky sú dostatočne 
veľké na to, aby po nich zo-
stalo hosťovi už len miesto na 
dezert. Návštevníci to však 
vedia a polievky zdieľajú – 
na požiadanie rozdelia jednu 
porciu do dvoch tanierov, čo 
bohato stačí. Dali sme si ko-
kosovú polievku s kuracím 
mäsom a ryžovými rezancami 
(6,90 €). Polievka bola vyni-
kajúca.

Z hlavných jedál sme si dali 
hovädzie so zelenou fazuľkou 
a chilli podávané s jasmíno-
vou ryžou a zeleninou (6,90 €). 
Mierne pikantné, ale rovna-
ko vynikajúce. Zo špeciálov 
prezentovaných ako „nie-
čo na zjedenie“ sme si dali 
sklenené rezance s hovädzím 
mäsom a ázijskými hríbikmi 
(7,90 €) a udon rezance s ho-
vädzím mäsom a badiánovou 
omáčkou (7,90 €). Sklenené 
rezance boli trochu rozvare-
né, badiánová omáčka bola 
vynikajúca.
Celkovo hodnotíme SOHO 
na Laurinskej ulici ako prí-
jemnú reštauráciu s chutnou 
kuchyňou. Obmedzená po-
nuka môže pravidelných zá-
kazníkov skoro omrzieť, iba 
ak by klientelu tvorili najmä 
príležitostní návštevníci. 
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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Môže realitka 
predať byt bez 
súhlasu?
Dobrý deň. Potreboval by 
som poradiť, ako mám po-
stupovať v prípade, že ma 
realitná kancelária núti 
predať môj byt aj napriek 
tomu, že s ňou nemám 
podpísanú žiadnu zmlu-
vu o spolupráci. Môže 
tak urobiť len na základe 
toho, že tam bola nejaká 
slovná dohoda, no k pod-
pisu ničoho nedošlo, a aj 
napriek tomu si záujemca 
o náš byt dal tento oce-
niť, zaplatil blokovací de-
pozit na náš byt, no nám 
do toho prišiel záujemca 
s vyššou ponukou a my ne-
máme prečo neakceptovať 
túto ponuku. Problém je 
aj v tom, že realitka nám 
odmieta predať byt, ktorý 
sme si u nich vyhliadli my, 
a tak nás „vydiera“, teda 
keď nepredáme ten svoj, 
oni nám nepredajú ten 
ďalší. Ako postupovať? 
Ďakujem za radu, s po-
zdravom.
Dobrý deň, predaj bytu 
realitnou kanceláriou bez 
Vášho súhlasu nie je mož-
ný. Realitná kancelária by 
nedokázala preukázať ani 
výšku odmeny za predaj 
a ani splatnosť. V tomto 
prípade, ak nemajú dohodu 
s Vami o predaji bytu, re-
alitná kancelária bez vášho 
súhlasu tento byt predať 
nemôže.
Pokiaľ Vám realitná kan-
celária nechce predať byt, 
ktorý ste si vyhliadli, ob-
ráťte sa na Slovenskú ob-
chodnú inšpekciu, nakoľko 
postup realitnej kancelárie 
nie je v súlade so zákonom. 
Nemôžu vás nútiť a vydie-
rať predajom Vášho bytu 
a podmieňovať ho preda-
jom iného bytu, ktorý ste si 
vyhliadli.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

Spotrebiteľ zakúpil 5. mája 
2017 obuv v cene 110 eur 
a po asi 6-týždňovom nosení 
ju  16. júna 2017 reklamoval. 
Reklamácia bola zamietnutá 
na základe znaleckého po-
sudku znalkyne z Partizán-
skeho – Veľkých Kršteňan 
– formálne v súlade s platnou 
legislatívou. Spotrebiteľ ná-
sledne uplatnil 21.júla 2017 
ďalšiu reklamáciu inej chyby 
a táto reklamácia bola oka-
mžite zamietnutá na podklade 
uvedeného predchádzajúceho 
znaleckého posudku, ktorý 
bol vypracovaný pre posúde-
nie prvej reklamácie tohto 
výrobku, ale úplne odlišnej 
chyby. Spotrebiteľ má pocit, 
že predajca nepostupoval ko-

rektne, keď takto „zneužil“ 
predchádzajúci posudok, kto-
rý s novoreklamovanou chy-
bou vôbec nesúvisel.
 
Je, samozrejme, neprípustné 
takto vytiahnuť „zo zásoby“ 
starý a ešte dobrý, posudok, 
ktorý vôbec nesúvisí s rekla-
movanou chybou. Príslušné 
ustanovenie Zákona o och-
rane spotrebiteľa určuje, že 
pri reklamácii výrobku počas 
prvých 12 mesiacov od kúpy 
sa predajca môže zbaviť viny 
za vzniknutú chybu odborným 
posudkom, ktorý však musí 
preukázateľne dokazovať, že 
práve konkrétna reklamovaná 

chyba nie je chybou výrobnou, 
ale táto bola spôsobená ne-
správnym používaním, ošetro-
vaním výrobku, resp. nedostat-
kom primeranej starostlivosti. 
Je zrejmé, že takýto posudok 
„od veci“ toto dokázať nemô-
že. Pri podaní podnetu na prí-
slušný inšpektorát SOI pred-
pokladáme, že takýto posudok 
nebude predajcovi uznaný 
a taktiež v prípadnom súdnom 
konaní takýto posudok nemô-
že byť uznaný, a preto ani 
predmetná reklamácia ako vy-
bavená v súlade so zákonom.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Jeden posudok na dve rôzne chyby
Zákazník je pán

Bratislava má množstvo 
skvelých tradícii, ktoré 
majú ľudia radi. Aj preto 
majú Bratislavčania svo-
je mesto radi, preto sa tu 
hostia cítia dobre, a pre-
to musíme pracovať na 
tom, aby boli veci stále 
lepšie. 

Toto leto sme okrem 
opráv Mostu SNP, kilo-
metrov ciest a chodníkov 
venovali aj prvej fáze 
obnovy Námestia slobo-
dy. A zároveň sme od-
štartovali sériu podujatí, 
ktoré majú na námestie 
vrátiť život. Po komplex-
nej rekonštrukcii, ktorá 
bude nasledovať po vy-
hodnotení medzinárodnej 
architektonickej súťaže, 
by mohlo byť Námestie 
slobody príjemným a pl-
nohodnotným mestským 
priestorom, ako sa pat-
rí na centrálny priestor 
obklopený významnými 
inštitúciami a prakticky 
v strede mesta. 

A napokon, minulý rok 
sme zaviedli aj jednu 
novú tradíciu – mestskú 
rozlúčku s letom. Konala 
sa na Štúrovej ulici, kto-
rá bola takmer dva roky 
paralyzovaná rekonštruk-
ciou. Minuloročná roz-
lúčka s letom mala veľký 
úspech, prišlo niekoľko 
tisíc ľudí a, samozrejme, 
túto tradíciu chceme roz-
víjať ďalej. Tento rok ste 
srdečne vítaní v nedeľu 
10. septembra na Štúro-
vej.
  Ivo Nesrovnal 

Rozlúčka 
s letom

Hľadá sa investor,
ktorý postaví

Viac informácií nájdete
na stránkach

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

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh
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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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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)

BRATISLAVA
V Bratislave sa mení systém 
oznamovania túlavých či 
uhynutých zvierat. Hlavná 
zmena spočíva v tom, že 
oznámenie o týchto zvie-
ratách nebude adresované 
priamo Slobode zvierat, ale 
obyvatelia budú informo-
vať mestskú políciu na čísle 
159.
Mestská polícia následne za-
šle oznámenie na dispečing 
Slobody zvierat, ktorá zabez-
pečí odchyt túlavého alebo 
uhynutého zvieraťa. 
Po zavolaní na číslo 159 na-
hlásia obyvatelia údaje pria-
mo do systému. Pracovník 
dispečingu mestskej polície 
si zaznačí dátum, čas nahlá-

senia a ulicu, kde sa dané 
zviera nachádza. Taktiež aj 
meno a priezvisko nahlasova-
teľa, telefónny kontakt, druh 
zvieraťa, rasu a počet. „Zá-
roveň budú spísané presné 
údaje o dátume a čase výko-
nu, umiestnenie do karanté-
ny a ďalšie údaje, napríklad 
nakladanie s túlavým zvie-
raťom. Táto nová tabuľková 
forma zápisu bude slúžiť ako 
podklad pri fakturácii služieb 
od Slobody zvierat, ktoré sú 
definované v zmluve s hlav-
ným mestom,“ informuje bra-
tislavská samospráva. 
Hlavné mesto a Sloboda 
zvie rat totiž uzavreli zmluvu 
o poskytovaní služieb v ob-
lasti veterinárnej asanácie 

túlavých alebo uhynutých 
zvierat. Partner mesta vzišiel 
podľa magistrátu z verejnej 
súťaže a zmluva na poskyt-
nutie nepretržitých služieb 
je viazaná na dobu určitú po 
dobu 12 mesiacov.
„Tým sa vytvára systém kont-
roly činnosti Slobody zvierat, 
a to tak, že podklady zazna-
čené v spisovom zázname 
sa musia zhodovať s údajmi 
v objednávkach, ktoré dostali 
od mestskej polície. Mesto tak 
uhradí len tie výkony, ktoré 
objednala mestská polícia. Na 
činnosť odchytu a asanácie 
túlavých či uhynutých zvierat 
je vyčlenených podľa zmluvy 
120-tisíc eur s DPH,“ priblížil 
magistrát. (tasr)

Čo robiť, ak nájdete túlavé zviera?

Čo skrýva 
Malý Dunaj

VRAKUŇA
Dobrovoľníci zo Zelenej 
hliad ky strávili takmer 
všetky prázdninové víkendy 
v teréne, kde odstraňovali 
grafity, natierali zhrdzave-
né zábradlia či plátali diery 
na chodníkoch.
Stačí nazrieť na ich face-
bookovú stránku. Koncom 
augusta zbierali odpad aj 
vo Vrakunskom lesíku, kde 
okrem tradičného odpadu 
lovili aj pneumatiky priamo 
v Malom Dunaji. Ľuďom 
v diskusii sa nechcelo ve-
riť, koľko ich vytiahli. Je 
zarážajúce, že sme schop-
ní stále si ničiť prostredie, 
kam sa vraciame za rela-
xom.  (brn)
 Foto: FB Zelená hliadka

BRATISLAVA
Slovenská pošta nedávno 
avizovala, že na každej 
pobočke pošty v Bratislav-
skom kraji je už možné 
kúpiť si električenku alebo 
dobiť elektronickú peňa-
ženku. Môže sa vám však 
stať, podobne ako nášmu 
kolegovi, že pracovníčky 
pošty ešte túto službu ne-
ovládajú. Nenechajte sa 
však odradiť. Podľa ho-
vorkyne Slovenskej pošty 
Martiny Mackovej služba 
funguje na všetkých po-
bočkách.
Cestujúci, ktorí využívajú 
Integrovaný dopravný sys-
tém v Bratislavskom kraji, 
si môžu zakúpiť predplatený 
cestovný lístok (električen-

ku) pre všetky typy tarifných 
pásiem a časových taríf alebo 
si môžu dobiť elektronickú 
peňaženku priamo na všet-
kých pobočkách pošty. Neza-
budnite však na to, že nákup 
električenky na pošte začí-
na platiť až štyri hodiny po 
jej dobití. V prípade omylu 
alebo chyby je možné usku-
točniť storno predaja elektri-
čenky do 15 minút od jeho 
realizácie.
Na pošte nie je možné zakú-
piť si električenku, ak je jej 
cena 0 eur, teda ak má cestu-
júci viac ako 70 rokov, je dr-
žiteľom preukazu ZŤP alebo 
ZŤPS.
Predaj predplatených cestov-
ných lístkov je v súčasnosti 
možný na karty Dopravného 

podniku Bratislava, na Bra-
tislavskú mestskú kartu a či-
pové ISIC karty, ktoré vydali 
vysoké, stredné alebo základ-
né školy na Slovensku. Karty 
musia byť platné a musia mať 
Dopravným podnikom Bra-
tislava aktivovanú dopravnú 
funkcionalitu, resp. elektro-
nickú peňaženku. 
Kúpu električenky, resp. do-
bitie elektronickej peňaženky 
je možné uhradiť v hotovosti, 
platobnou kartou Poštovej 
banky, Poštovou kartou ale-
bo Poštovou kartou – Ko-
merčnou. V prípade nákupu 
električenky na Bratislavskú 
mestskú kartu je potrebné 
uhradiť ju bezhotovostne kar-
tou, na ktorú si klient elektri-
čenku kupuje. (ms, av)

Chcete si kúpiť električenku  na pošte? Fascinujúca 
spaľovňa
RUŽINOV
„Minuloročný záujem o his-
toricky prvý deň otvorených 
dverí v spaľovni odpadu 
bol obrovský,“ informovala 
nás hovorkyňa OLO Beá-
ta Humeniková. Aj preto 
OLO Deň otvorených dverí 
v spaľovni odpadu tento rok 
opakuje, a to 9. septembra 
2017.
Minulý rok privítali v spaľov-
ni okolo 500 návštevníkov, 
tento rok to nebude inak. Na 
exkurzie, ktoré budú pre-
biehať od 9.00h do 15.00h 
a sú zdarma, sa však treba 
vopred prihlásiť cez formu-
lár na webovej stránke OLO. 
„Návštevníci budú vidieť, 
kam putuje zmesový komu-
nálny odpad z čiernych kon-
tajnerov, jeho spaľovanie 
a následné ďalšie nakladanie 
s ním,“ povedala nám hovor-
kyňa. V sobotu 9. septembra 
je zároveň pripravený ďalší 
program pred petržalským 
Auparkom.  (brn)
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Rýchly internet môže 
mať každý, ja chcem 
ešte rýchlejší

Optický 
internet
s rýchlosťou
až 500 Mbit/s 

Preneste si svoj internet k nám 
a získajte ešte lepší! Len teraz pre vás máme 
Pevný optický internet s rýchlosťou až do 500 Mbit/s 
až na 3 mesiace zadarmo.  Zastavte sa u nás a zistite viac.

Uvádzaná rýchlosť prenosu dát je maximálna teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť odosielania dát. Podmienkou 100 % zľavy z mesačného poplatku za zvýhodnený účastnícky program služby 
Pevný optický internet je uzavretie akciového Dodatku s 24-mesačnou viazanosťou na dotknutú službu. Na presné overenie pokrytia optickými službami vo vašom meste nás, prosím, kontaktujte.

V SPOLUPRÁCI SO  
STAROMESTSKOU KNIŽNICOU

ŠTVRTOK 7. 9. 2017 OD 16:00 DO 18:00 HOD.
V LETNEJ ČITÁRNI MEDICKEJ ZÁHRADY

Čaká na Vás tanečná show Laciho Strika, 
škola varenia pre deti, kúzelník, maľovanie na tvár 

a množstvo ďalších prekvapení.

www.borgula.sk

LACI 
STRIKE

kúzelník 
TALOSTAN

skola varenia: 
moja prvá 
desiata

moderuje a spieva

VERONIKA HATALA

VÁS SRDEČNE POZÝVA NA PODUJATIEVÁS SRDEČNE POZÝVA NA PODUJATIE

VÍTANIE STAROMESTSKÝCH 
ŠKOLÁČIKOV

    Hurá do

skoly

STARÉ MESTO
„Denne opravujeme po-
škodenú dlažbu na Hviez-
doslavovom námestí,“ in-
formovalo Staré Mesto na 
svojej facebookovej strán-
ke. 
„Technické služby Starého 
Mesta sa vyzbrojili potreb-
nou technikou, technológiu 
opravy konzultovali s au-
torom pôvodného projektu 
rekonštrukcie námestia, de-

nne opravia niekoľko hniezd 
rozsypanej dlažby. Doteraj-
šie opravy neboli efektívne, 
dlažba sa opakovane rozpa-
dávala, verím, že tentoraz 
to TSSM urobia poriadne. 
Aby sme predišli ďalšiemu 
poškodzovaniu dlažby au-
tami, pevnými zábranami 
ohradíme promenádu aj zo 
severu,“ oznámila mestská 
časť. (brn)
 Foto: FB Staré Mesto

STARÉ MESTO
V sobotu 23. septembra 
2017 obyvateľom Starého 
Mesta bezplatne odvezú ne-

potrebné elektrospotrebiče 
na ekologickú recykláciu.
Ak sa chcete nepotrebného 
elektroodpadu zbaviť aj vy, 

najneskôr do 20. septembra 
2017 kontaktujte Miestny 
úrad mestskej časti Brati-
slava – Staré Mesto počas 
úradných hodín v pondelok 
a stredu od 8.00 do 17.00h 
 na tel.čísle: 02/59 246 325 
alebo 02/59 246 333 alebo 
non-stop e-mailom: tomas.
ferencucha@staremesto.sk. 
Budete musieť nahlásiť druh 
a počet spotrebičov, ktoré 
potrebujete odviezť, meno, 
priezvisko, telefonický kon-

takt a presnú adresu, z ktorej 
potrebujete spotrebiče od-
viezť.
V deň zberu 23. septembra 
2017 do 8:00 hod. ráno vylo-
žíte elektroodpad do vchodu 
bytového domu resp. za brá-
nu rodinného domu. „Spotre-
biče nevykladajte na ulicu. 
Mohli by ich vziať neopráv-
není zberači, 
neodborne ich rozobrať, ne-
predajné komponenty odho-
diť a prispieť tak k vzniku 

čiernych skládok vo vašom 
okolí,“ informuje mestská 
časť na svojej webovej strán-
ke. „Aby sme v priebehu dňa 
stihli odviezť spotrebiče zo 
všetkých nahlásených adries, 
elektroodpad nevynášame 
z bytov, pivníc či povál.
Ak sa nám nepodarí od vás 
prevziať nahlásený odpad 
do 14:00, kontaktujte v prie-
behu polhodiny linku zberu:  
0907 434 303.“  (brn)
 Foto: Shutterstock

Zbavte sa elektroodpadu

Ohradia promenádu

V nedeľu  
na vytrvalcov
BRATISLAVA
Stávkovanie, adrenalín, 
zábava a nielen to. To sú 
dostihy v petržalskom Sta-
rom háji! Nenechajte si ujsť 
v nedeľu 10. septembra po-
slednú klasickú skúšku do-
stihovej sezóny. 
25. Slovenský St. Leger 
CHARVÁT (v dostihovej ter-
minológii „dlhá smrť“) preverí 
kobyly a žrebce na najdlhšej 
klasickej vzdialenosti, vytrva-
leckých 2800 metrov. Celkovo 
je naplánovaných deväť rovi-
nových a prekážkových zápo-
lení, ako aj vždy vzrušujúca 
Veľká starohájska steeplecha-
se Hamé na 4500 m. O príjem-
nú atmosféru sa v prestávkach 
postará tanečný súbor Sillma-
rion, členovia Červeného kríža 
predvedú ukážky poskytnutia 
prvej pomoci a, samozrejme, 
nebude chýbať vozenie detí 
na koníkoch, či maľovanie 
detských tváričiek. Dostihové 
popoludnie v Starom háji sa 
začína o 13.30h. (zr)

BRATISLAVA
„Vždy, keď prídem na od-
delenie, ako keby som sa 
úplne zastavila, získala 
úplný pokoj. Cítim pokoru 
voči životu,“ hovorí Lucia 
Holúbková, ktorá je dob-
rovoľníčkou pri pacientoch 
v Onkologickom ústave 
sv. Alžbety na Heydukovej.
 „Sedela som v práci a roz-
mýšľala nad jej zmyslom, 
pracujem na ministerstve 
školstva, a ten hlbší zmysel 
som akosi nevidela. Cítila 
som potrebu realizovať sa,“ 
spomína Lucia na svoje dob-
rovoľnícke začiatky spred 
dvoch rokov. 
Dobrovoľnícka skupina Vŕba 
je občianskym združením, 
ktoré vzniklo v roku 2003 
a odvtedy sa venuje spre-
vádzaniu dospelých dlhodo-
bo chorých a umierajúcich 
ľudí v Onkologickom ústave 
svätej Alžbety (OÚSA) a od 
novembra 2015 aj v Národ-
nom onkologickom ústave 
v Bratislave. 

Čo presne dnes Lucia robí? 
Sprevádza pacientov. Chodí 
na oddelenie a je im k dis-
pozícii. Bežne chodí z izby 
do izby a pýta sa, či s ňou 
niekto nemá chuť stráviť čas. 
Nie každý sa chce rozprávať. 
„Neviete, čo práve prežíva-
jú, čo sa napríklad deje v ich 
rodine, či sa cítia sami, či im 
nie je fyzicke zle z liečby... 
Takže to plne rešpektujete,“ 
vysvetľuje Lucia. „Väčšinou 
sa chcú rozprávať ľudia, ktorí 
berú život pozitívne, také ve-
selé typy. Rozrozprávajú sa, 
hrajú karty... „Ide o to, aby 
na chvíľu zabudli, že sa na-
chádzajú v nemocnici,“ ho-
vorí. „Viem, že dobrovoľníč-
ky na ženskom oddelení robia 
kurzy šikovných rúk, snažíme 
sa im spríjemniť chvíle v ne-
mocnici. Niektorí napríklad 
roznášajú nápoje. V decem-
bri chodievame koledovať, 
čo býva krásne. Rozdelíme si 
úlohy, niekto napečie, prídu 
hudobníci, spievame koledy, 
na tácky dáme koláče. Napo-

sledy sme boli veľmi dojatí 
my i pacienti.“
Poslaním Dobrovoľníckej 
skupiny Vŕba je zmiernenie 
utrpenia a zlepšenie psycho-
sociálnych podmienok paci-
entov v nemocnici. Stať sa 
ich členom môžete i vy. Ná-
bor a infostretnutie sa usku-
toční 25. septembra o 17.30h 
v zasadačke Onkologického 
ústavu sv. Alžbety na Hey-
dukovej 10. Zraz je vo ves-
tibule. Podmienky a ďalšie 
informácie nájdete na www.
dsvrba.sk.
Celý týždeň od 16. do 22. 
septembra bude venovaný 

Bratislavskému týždňu dob-
rovoľníctva. V tomto obdo-
bí je možné zapojiť sa do 
rôznych aktivít – napríklad 
pomôcť s maľovaním izieb 
v domove pre seniorov, s ve-
rejnou zbierkou, s obnovou 
zruinovaného trenažéra pre 
záchranárske psy, s opravou 
bicyklov, či vysádzaním 
kvetov.  Záujemcovia a zá-
ujemkyne o dobrovoľníctvo 
sa 16. septembra 2017 na 
Trhu dobrovoľníctva v Sta-
rej Tržnici dozvedia, akých 
dobrovoľníkov organizácie 
hľadajú. (ms)
 Foto: DS Vŕba

Ja ťa budem sprevádzať, ale ty mi ukáž cestu
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Dňa 21.8. v čase 
17.00-18.00 som stratila 

náramok PANDORA
9 príveskov (eiffelovka, big apple, 
kráľovská koruna, štvorlístok, ru-
žové srdiečko atď).

Možná trasa straty – ul. Malá, 
Pod Vinicami, Révová, zastavka 
Lafranconi - elek. č. 4 po Šafá-
rikovo nám., elek. č 3 po ul Far-
ského. 
Ďalej zastávka pri TPD a autobus 
č 99 až po zastávku Švabinského. 
Potom okolo Jiráskovej ul 2,4,6. 

Nálezcu finančne 
odmením
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Hlavné mesto SR 
Bratislava 

v súvislosti s organizovaním 
Vianočných trhov 2017  
vyhlasuje výberové konanie 
na prenájom stánkov 
na Hlavnom námestí a  
Františkánskom námestí 
v Bratislave na obdobie 
od 24. 11. do 22.12.2017. 
Podmienky výberového 
konania a tlačivo prihlášky 
sú k dispozícii na webovej 
stránke hlavného mesta SR 
Bratislavy www.bratislava.sk 
a na pracovisku Služby  
občanom, prihlášky je  
potrebné doručiť do 
14.9.2016 do 14:00 hod.  
do podateľne Magistrátu  
hlavného mesta SR Bratislavy, 
Primaciálne nám. 1, 814 99  
Bratislava, alebo zaslať  
poštou. V prípade doručovania 
prihlášky poštou sa za deň 
doručenia prihlášky  
považuje deň doručenia 
poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH VOĽNÝCH IZIEB

Sobota pri Jadranskom mori autobusom iba za 50 €

TOP PONUKA SEZÓNY 2017: 
CHORVÁTSKO a SLOVINSKO

Babie leto pri Jadrane 
v hoteloch aj apartmánoch

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

Bývanie pod Kolibou je názov ini-
ciatívy, ktorá spája viacerých deve-
loperov stavajúcich susediace pro-
jekty. Ich vzájomná spolupráca, 
ako aj súčinnosť s mestskou časťou 
Nové Mesto je pozitívnym príkla-
dom ústretového prístupu k obyva-
teľom, a to vzhľadom na špecific-
kosť a nároky lokality.

Keď sa povie Koliba, mnohí z nás 
si ihneď predstavia krásne lesy, prí-
jemné turistické chodníčky, lanovku, 
„makačku“ hore kopcom na bicykli, 
bufety či legendárny kopec, na kto-
rom sa nejeden malý Bratislavčan 
učil lyžovať. Jednoznačnou ikonou 
je televízna veža Kamzík, bez kto-
rej si nevieme panorámu hlavného 
mesta predstaviť. Takmer zo všet-
kých prístupových ciest je to prvá 
viditeľná stavba Bratislavy. Nech sa 
vraciate odkiaľkoľvek, keď zbadáte 
Kamzík, môžete si povedať: „Som 
doma.“ Ak k vyššie spomenutému 
pridáme ešte blízkosť centra mesta, 
máme vysvetlenie, prečo je Koliba 
jednou z najlukratívnejších oblastí 
v Bratislave. Prirodzene sa tak stala 
miestom záujmu viacerých develo-
perov.

Výstavba na Kolibe neušla pozornos-
ti takmer žiadnemu Bratislavčanovi, 

či už miestnym, ktorí tu bývajú, alebo 
ostatným, ktorí sem chodia za oddy-
chom. Rozrastajúce sa developerské 
projekty si vyžiadali svoju daň v po-
dobe stavenísk či poddimenzovaných 
ciest, ktoré sa ešte viac zaťažia, keď 
sa do novovybudovaných domov 
a bytov nasťahujú ľudia. 

Situáciu si dobre uvedomujú už aj 
developeri, ktorí v tejto lokalite sta-
vajú. Vedia, že negatívne faktory 
ovplyvnia aj ich biznis, preto začí-
najú konať. Pozitívnym príkladom 
môže byť iniciatíva „Bývanie pod 
Kolibou“, v rámci ktorej sa spojilo 
niekoľko investorov pôsobiacich 
v lokalite nad Tupého ulicou. Spo-
ločne sa zaviazali k viacerým pro-
spešným krokom nielen pre budú-
cich obyvateľov svojich projektov, 
ale nepriamo aj pre ostatných Koli-
bčanov. 

Asi najvypuklejším problémom Ko-
liby je doprava. V rámci iniciatívy 
„Bývanie pod Kolibou“ sa developeri 
spojili s mestskou časťou Bratisla-
va-Nové Mesto, aby vytvorili novú 
cestnú komunikáciu Tupého – Sliač-
ska. Novovybudovaná cesta bude 
napojená na Sliačsku ulicu, z ktorej 
bude prístup do mesta rýchlejší. Spo-
lu s ňou sa ráta aj s výstavbou peších 

chodníkov a cyklistického koridoru. 
Dostupnosť lokality pod Kolibou 
sa zvýši aj vďaka dotiahnutiu linky 
mestskej hromadnej dopravy a vy-
budovaním novej zástavky MHD. 
Za skvalitnenie cesty a zlepšenie do-
pravy v oblasti sa postavil aj starosta 
mestskej časti Nové Mesto Rudolf 
Kusý.

Otázky Bratislavčanov často sme-
rujú aj k postupnému meneniu rázu 
Koliby. Leží na úpätí Malých Kar-
pát, je súčasťou bratislavského les-
ného parku a výstavba jej nesvedčí. 
Aj v tejto oblasti však dochádza 
k určitému porozumeniu a kom-
promisu. Rozvoj mesta, s ktorým 
ide výstavba ruka v ruke, asi neza-
stavíme, ale vieme zmeniť prístup 
k developingu. V rámci iniciatí-
vy Bývanie pod Kolibou je snaha 
pripraviť všetko tak, aby budovy 
jednotlivých projektov prirodzene 
zapadali do svojho okolia, čo na-
jmenej menili ráz lokality. „Je na 
čase, aby sme prestali bojovať proti 
prírode, ale, práve naopak, snažili 
sa ju čo najviac začleniť do svoj-
ho obytného priestoru, boli k nej 
bližšie. Krása Koliby je práve v jej 
prírodnom bohatstve a našou povin-
nosťou je ho zachovať a chrániť. My 
sa musíme prispôsobiť Kolibe a nie 

Koliba nám,“ vysvetľuje jeden z de-
veloperov. 

Zaujímavým krokom bol aj test 
hlučnosti, ktorý si iniciatíva nechala 
urobiť. „Vo svojej komunikácii opi-
sujeme lokalitu pod Kolibou ako ti-
ché prostredie, ideálne pre tých, ktorí 
chcú uniknúť pred hlučným a stresu-
júcim mestským prostredím. Aby to 
neboli len prázdne slová, realizovali 
sme podrobné merania a dopracovali 
sa ku skutočným hodnotám intenzi-
ty hluku. Štúdia priniesla nadmieru 
priaznivé výsledky,“ objasňujú deve-
loperi. Opis celkového priebehu me-
raní vrátane záznamov jednotlivých 
výsledkov, ale aj informácie o novej 
cestnej komunikácii sú k dispozícii 
na stránke www.byvaniepodkolibou.
sk.

Iniciatíva Bývanie pod Kolibou je 
krásnou ukážkou toho, ako vzájomná 
spolupráca developerov s mestskou 
časťou dokáže zladiť záujmy jednot-
livých strán a posunúť veci správnym 
smerom. Pre budúcich obyvateľov 
novostavby vytvoriť moderné býva-
nie a pre tých súčasných skvalitniť ži-
votný priestor, napríklad prostredníc-
tvom zlepšenia cestnej infraštruktúry 
alebo dobudovania občianskej vyba-
venosti.

Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár



Podieľa sa na výstavbe nových budov 
v Bratislave ako statik. No jeho živo-
tom je folklór a tanec. S tancovaním 
začal, keď mal 5 rokov. Dnes má 37 
a tanec má stále v srdci. Po odchode 
z Lúčnice založil úspešný súbor Ča-
rovné ostrohy. V ňom nielen tancu-
je, ale vymýšľa aj celú choreografiu. 
Choreograf, tanečník a statik v jednej 
osobe Peter Živner. 

Koncom júla zomrel umelecký vedúci 
a choreograf Lúčnice Štefan Nosáľ. Kým 
ste nezaložili Čarovné ostrohy, tancovali 
ste v Lúčnici ako sólista. Ako si na neho 
spomínate?
Bol to pre mňa veľký šok. Myslel som 
si, že je nesmrteľný. Keď som tanco-
val v Lúčnici, nevynechal ani jeden 
tréning, vždy bol na svojich zveren-
cov, sólistov prísny, ale zato patrične 
hrdý.

Bol niečím typický? Gestom či hláškou?
Keď sa mi nedarilo, vždy zvýšil hlas. 

No nevyznelo to urážlivo ani agresívne. 
Vedel som, že to myslel len v tom naj-
lepšom.

Bude ešte Lúčnica Lúčnicou bez neho?
O tom silne pochybujem! Nosáľ bol 
Lúčnica a Lúčnica bola Nosáľ. Keď sa 
hovorí, že každý je nahraditeľný, tak 
v tomto prípade to rozhodne neplatí. Je 
mi to veľmi ľúto. Odišla a ukončila sa 
jeho odchodom jedna veľká etapa slo-
venského folklóru. 

Bolo pre vás ťažké odísť z Lúčnice a vy-
budovať na zelenej lúke nové tanečné 
teleso? 
V Lúčnici som dosiahol všetko, po čom 
som túžil. Bol som niekoľko rokov só-
listom. Chcel som sa už posunúť ďalej 
a robiť folklór tak, ako ja vnímam a cí-
tim. Mám vyštudovanú Vysokú školu 
múzických umení – tanečné umenie 
(choreografia a pedagogika ľudového 
tanca)a chcel som sám vytvoriť podobné 
dielo tomu Nosáľovému. 

Myslíte si, že sa vám to podarilo?
Najlepším a najobjektívnejším kritériom 
je nabitý kalendár. Vzhľadom na množ-
stvo predstavení a záujem verejnosti 
o naše vystúpenia si dovolím tvrdiť, že 
sa nám to s Čarovnými ostrohami po-
darilo. A to hovorím pri všetkej mojej 
skromnosti. 

V Bratislave ste sa narodili a žijete tu 
v podstate celý život. Aký je váš vzťah 
k mestu?
Osobne milujem Bratislavu. Neviem si 
predstaviť, že by som žil niekde inde na 
Slovensku. Mám tu všetko, čo potrebu-
jem, prácu, rodinu, zázemie. Keď potre-
bujem odísť, idem do Viedne nasadnem 

na lietadlo a som preč... Z Bratislavy 
mám všade blízko. 

Okrem tanca, ste aj statikom a podieľa-
li ste sa na viacerých veľkých budovách 
v meste. Nevadí vám často nekoordinova-
ná výstavba nových veľkých budov?
Som statik a staviam nové budovy. Mož-
no sa to nebude niekomu páčiť, ale práve 
nové a výškové budovy hovoria o eko-
nomike mesta. V poslednom období 
badám už celkom koordinované územia 
a konečne sa začína Bratislava podobať 
na modernú metropolu.

Čo máte na Bratislave najradšej a kam 
najradšej chodíte?
V poslednom čase nemám čas na nič. 
Som rád, ak sa pred polnocou dostanem 
z roboty do postele. Mám minimum voľ-
ného času...A keď sa skutočne nejaký 
nájde, tak sa rád prejdem v Horskom 
parku, ktorý mám na skok z mojej firmy.

Keby ste mohli, čo by ste v meste zmenili?
Všetci riešia parkovaciu politiku, ale nija-
ké pozitívne zmeny nebadám. Čo ma sku-
točne vie vytočiť, je, keď celý deň behám 
po stavbách a 20 percent času mi zaberie 
hľadanie parkovacieho miesta. A najhoršie 
je, že všetky parkovacie státia sú zapratané 
autami mimobratislavských značiek. Ich 
majitelia si tu prenajímajú byty, no dane 
platia vo svojich rodných mestách. Mali by 
mať parkovanie v Bratislave spoplatnené. 
Potom by sa uvoľnili miesta, alebo by si 
menili pobyty a peniaze by zostávali v na-
šom meste na výstavbu nových parkova-
cích miest, parkovacích domov a na obnovu 
ciest, ktoré sú v katastrofálnom stave. (lb)

Foto: archív P. Ž.
Celý rozhovor nájdete 
na www.banoviny.sk

Novými budovami sa Bratislava začína podobať 
modernej metropole

chránená dielňa prijme do pracovného pomeru v Bratislave na pozície:

MARKETINGOVÝ A PROJEKTOVÝ REALIZÁTOR 
PRE PROJEKTY ŠKODA HANDY ZŤP

Požiadavky: Minimálne stredoškolské vzdelanie,
 počítačové znalosti vyššej úrovne,
 vodičský preukaz skupiny B,
 podmienka preukaz ZŤP s priznaním
 invalidného dôchodku 
 projekty s celoslovenskou pôsobnosťou 
 komunikačné a štylistické danosti
Platobné podmienky: nadštandartné platobné podmienky

Kontakt: stanekova@zusta.sk
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MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE

VSTUPENKY NA

ŠK SLOVAN BRATISLAVA VS.

PASIENKY UTOROK  19.9.2017  20:30

MFK RUŽOMBEROKŠK SLOVAN BRATISLAVA VS.

PASIENKY SOBOTA  16.9.2017  17:30

ba_noviny.ai   1   28. 8. 2017   17:38:58

Poznávacími znakmi nového modelu GLE 
kupé OrangeArt Edition, ktorú možno odte-
raz objednať, sú oranžové prvky v kombiná-
cii s vybranými prvkami výbavy ako exteriér 
AMG Line, balík Night, ako aj exkluzívny 
variant čalúnenia koža napa/mikrovlákno 
DINAMICA (kombinovaná spotreba pali-
va: 10,7–7,2 l/100 km, kombinované emisie 
CO2: 251187 g/km). Zákazníci si môžu vy-
brať medzi exteriérovým a interiérovým ba-
líkom, ktoré možno aj kombinovať. 

V prípade vonkajšieho lakovania sú na výber od-
tiene čierna, polárna biela, obsidiánová čierna, 
irídiová strieborná, selenitová sivá a diamantová 
biela bright designo. Športový vzhľad zabezpe-
čujú disky AMG z ľahkej zliatiny s priemerom  
53,3 cm (21“) s dizajnom piatich zdvojených lúčov 

v exkluzívnom lesklom čiernom laku s oranžovým 
ráfikom a tiež oranžové prvky na spojleri predné-
ho nárazníka. Svetlomety systému inteligentného 
osvetlenia sú lemované čiernymi prstencami LED.

Výrazné kontrasty v oranžovej farbe charakterizujú aj 
interiér OrangeArt Edition. Medzi kľúčové vlastnosti 
patria športové sedadlá s čalúnením koža napa/mik-
rovlákno DINAMICA v čiernej farbe s lemovaním 

v oranžovej farbe a kontrastnými ozdobnými 
švami v sivej farbe. Toto čalúnenie sa dodáva 
výlučne pre túto edíciu. Lemovanie v oran-
žovej farbe ďalej zvýrazňuje interiér. Podla-
hové rohože s nápisom AMG a lemovaním 
v oranžovej farbe a stredové výplne dverí 
s mikrovláknom DINAMICA v čiernej farbe 
s kontrastnými ozdobnými švami v sivej farbe 
dotvárajú celkový vzhľad.
Na športové vlastnosti upozorňujú aj dole 

sploštený multifunkčný športový volant vo vyho-
tovení koža napa čierna s 3-ramenným dizajnom, 
športové pedále z kefovanej ušľachtilej ocele s gu-
movými nopkami a ozdobný prvok z hliníka so 
svetlým pozdĺžnym výbrusom.

Viac informácií na www.motorcar.sk alebo 
www.mercedesbenz.sk.

Športovo-exkluzívne GLE kupé OrangeArt Edition
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POLÍCIA DOPRAVA KAM V BRATISLAVE 

Je to horšie ako predtým, 
sťažujú si vodiči na vynovenú 
vozovku na Moste SNP

VIDEO - Polícia zverejnila 
zábery z prepadnutia banky 
v Petržalke, ktoré vás možno 
prekvapia!

VIDEO: Našli sme podnik, kde 
sa v roku 1987 nakrúcal 
videoklip k známej piesni 
Roberta od skupiny Modus

Koncerty, divadlá, filmy,
v stavy - CITYLIFE

ZÁBAVA 

ivot v meste |

Slovenská filharmónia čoskoro otvorí 
sezónu. Na čo sa môžeme tešiť?

    

Aktuality |

Legalizácia pripojenia na kanalizáciu 
je možná do konca augusta. Potom 
prídu sankcie

 

ivot v meste |

Ako by mohlo vyzerať hlavné 
mesto o päť rokov? Predstavili 
koncept posúvajúci Bratislavu 
o pár levelov vyššie

Ako by sa mohla zmeni  metropola Slovenska u  o pä  i desa
rokov? Investor predstavil koncept Spojená Bratislava, ktor  stavia
na rozvoji územia okolo Dunaja.

  0  0

  0  0

  0  0

Život v meste

 

|

FOTO: Aj takéto fotografie 
posielajú Bratislavčania do 
súťaže o ročnú električenku 
zadarmo

NAJ ÍTANEJ IE

FÓRUM

Slovenská filharmónia opäť od septembra až 
do júna ponúkne milovníkom kultúry širokú 
paletu koncertov, na ktoré sa v prekrásnom 
zrekonštruovanom priestore bratislavskej 
Reduty môžu tešiť od septembra až do júna 
budúceho roka.

(pr) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
(BVS) odhaduje, že vyše 13-tisíc jej zákazníkov 
má zmluvu len na dodávku pitnej vody a 
odpadovú vodu do verejnej kanalizácie vypúšťa 
nelegálne.

FOTO: Na Hviezdoslavovom námestí sa 
konal Dúhový PRIDE Bratislava 2017
Pohoršenie na Zlatých pieskoch: Vyvolal 
ho päťdesiatnik
FOTO: Aj takéto fotografie posielajú 
Bratislavčania do súťaže o ročnú 
električenku zadarmo
VIDEO: Našli sme podnik, kde sa v roku 
1987 nakrúcal videoklip k známej piesni 
Roberta od skupiny Modus
Z Jasnej do Bratislavy dnes vyrazilo 2500 
ľudí na štafetový beh. Dobehnúť do cieľa 
by mali zajtra...

• O doprave (35)
• O parkovaní (14)
• O cestovaní v MHD (37)
• O výstavbe (17)
• O zeleni (17)
• O problémoch našej ulice (43)
• O živote v pešej zóne (7)

Bratislava | Čunovo | Devín | 
Devínska Nová Ves | 
Dúbravka | Jarovce | 
Karlova Ves | Lamač | 
Nové Mesto | Petržalka | 
Podunajské Biskupice | Rača 
Rusovce | Ružinov | 
Staré Mesto | Vajnory | 
Vrakuňa | Záhorská Bystrica

• V Karlovej Vsi chystajú vlastný 
kalendár – môže v ňom byť aj fotka od 
vás...

• VIDEO: V Dúbravke chystali 
výnimočnú akciu, ale nepriaznivé 
počasie im ju znemožnilo...

• V Rusovciach v noci horelo

• FOTO: Vyznávači tradičnej rodiny tiež 
vyrazili do ulíc
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Neseďte doma a nehľaďte smutne na 
dávno vybalený kufor. Pláže sa po-
maly vyprázdňujú, ale vaše obľúbené 
bratislavské nákupné centrum práve 
teraz ožíva! Septembrové akcie v Po-
luse sú na spadnutie a zasýtia hlad po 
zdravých dobrotách.
Týždeň kulinárskych nápadov pre 
malých aj veľkých 
TÝŽDEŇ PRE DETSKÉ BRUŠKÁ 
je zábavnoedukačný festival, kde na-
miesto hudby počuť cinkanie príborov 
a verte, je to ten najľúbeznejší zvuk, keď 
máte pred sebou tanier plný zdravých, 
chutných a originálnych jedál. V dňoch 
od 18.  24. septembra sa Radosť va-
riť – škola varenia v Poluse stane mie-
stom, kde si môžu rodičia či starí rodičia 
prísť po inšpirácie, ako variť zdravšie 
pre celú rodinu a ako ulahodiť aj tým 
najnáročnejším stravníkom, deťom. 
Poraziť povestnú detskú prieberčivosť vám 
pomôžu špičkoví lektori varenia a ďalší 

odborníci na (nielen detskú) gastronómiu. 
Tím poradcov z oblasti zdravej životosprá-
vy vám bude k dispozícii v Škole varenia 
v Poluse na prvom poschodí, aby prostred-
níctvom série kurzov a prednášok poradil, 
ako jesť vyvážene a variť z kvalitných 
surovín. Festival vyvrcholí zážitkovou 
víkendovou akciou v hlavnej rotun-
de v nedeľu 24. septembra popoludní, 

v hlavnej úlohe so známym šéfkuchárom 
Vojtom Artzom a moderátorkou Zuzanou 
Vačkovou . Takže vám rovno odporúčame 
nahradiť výdatný sobotný či nedeľný obed 
niečím ľahším – z Polusu nalačno určite 
neodídete! 
Viac informácií o festivale aj o témach 
práve prebiehajúcich kurzov varenia 

v Poluse nájdete na webe Polusu.

Jesenný Polus sa postará o zdravé stravovanie!



Schôdzka 
nedoslýchavých
BRATISLAVA
Bratislavský spolok nedo-
slýchavých pozýva všetkých 
doteraz neorganizovaných 
sluchovo postihnutých ľudí 
na svoju členskú schôdzu. 
Uskutoční sa v utorok 12. sep-
tembra 2017 o 16,00 h. v za-
sadačke budovy Bratislavské-
ho samosprávneho kraja na 
Sabinovskej ulici č.16. „Pri-
jímame nových členov, záro-
veň si tu budete môcť kúpiť 
baterky do načúvacích stroj-
čekov za zľavnenú, prípadne 
zvýhodnenú cenu,“ povedal 
člen výboru BSN Stanislav 
Blecha.  (ars)

PETRŽALKA
Športovisko na Vígľašskej 
ulici na ploche viac ako 17 
árov už je pripravené pre 
deti, mládež, dopelých aj 
seniorov. 
Samotný moderný mäkký 
povrch vytvára svojím fa-
rebným rozlíšením povrchu 
bežeckú dráhu pre deti, prí-
ťažlivé sú 3D polgule na 
skákanie alebo aj chodníček 
napríklad na preteky autí-
čok. Jedinečné sú takzvané 
balančné prvky, ktoré slúžia 
na zlepšenie držania tela 
a spevnenie samotného ja-
dra. Malé ihrisko s bránkami 
na futbal zas poteší priaz-

nivcov kolektívneho športu. 
Staršia mládež a dospelí si 
precvičia celé telo na mo-
dernej streetworkoutovej 
zostave. Zaujímavosťou je 
aj kopec s lezeckými úchyt-
mi či samostatné cvičebné 
stroje pre seniorov. Deti po-
teší pyramída z lanovej siete 
a obľúbená hojdačka „vtáčie 
hniezdo“. Všetci športoví 
nadšenci sa môžu tešiť aj na 
pás na chôdzu a „surf“, eli-
psovité zariadenie, zostavu 
na tréning s vlastnou váhou, 
dráhu na rovnováhu, piruetu, 
kolíkovú dráhu s kladinami, 
skokanský mostík, pyramídu 
z lanovej siete a sety chy-

tov. „Petržalský areál JAMA 
bude naozaj miestom, kde 
cvičí celá rodina,“ povedal 
starosta Vladimír Bajan a do-
dal, že je to ihrisko, ktorého 

prvky navrhli v úzkej spolu-
práci s obyvateľmi okolitých 
domov. Rozpočet projektu 
bol 171 500 eur. (mp)
 Foto: Matúš Husár

Jedinečná petržalská Jama
KARLOVA VES
Hlavné mesto dodnes nein-
formovalo obyvateľov Kar-
lovej Vsi o rozsahu rekon-
štrukčných prác pri oprave 
električkovej radiály. 
„Budúci rok bude z dôvodu 
rekonštrukcie trate pre našich 
obyvateľov náročný. Ma-
gistrátu sme ponúkli a stále 
ponúkame naše priestory pre 
verejnú prezentáciu plánu 
organizácie výstavby a s tým 
súvisiacej organizácie ná-
hradnej dopravy. Očakávali 

by sme od mesta viac infor-
mácií,“ upozornila starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová.  
Samosprávu v Karlovej Vsi 
znepokojuje aj informácia, 
ktorú zverejnil portál imhd.sk, 
že električky s kapacitou 242 
ľudí nahradia kĺbové autobu-
sy s kapacitou 151 osôb. Ako 
upozorňuje, mesto nedispo-
nuje dostatočným počtom 
týchto vozidiel. V doprav-
nej špičke pritom električ-
ky jazdia približne každé tri 
minúty. Kĺbové autobusy by 

teda museli jazdiť každých 90 
sekúnd.
Navyše dopravnú tepnu do 
časti Dlhé diely, ktorou je 
Molecova ulica, je potreb-
né počas výstavby odstaviť. 
Hlavné mesto plánuje hro-
madnú aj individuálnu do-
pravu presmerovať cez ulice 
Janotova a Baníkova, ktoré 
na takúto intenzívnu dopravu 
podľa karloveského úradu nie 
sú uspôsobené. 
Hlavné mesto žiada, aby 
mohli byť práce vykonávané 

v noci a počas dní pracovného 
pokoja. „Sme pripravení rea-
govať na takúto situáciu, ale 
žiadame verejnú prezentáciu 
plánu výstavby aj náhradnej 
dopravy, aby sa obyvatelia 
pripravili na nevyhnutné zme-
ny,“ upozornila Čahojová. 
Rekonštrukcia električkovej 
radiály je aj podľa nej nevy-
hnutná, ale magistrát by mal 
garantovať, že pri povolení 
prác v noci a počas voľných 
dní dôjde k výraznému skráte-
niu dĺžky rekonštrukcie. (bh)

V Karlovke majú obavy z dopravného kolapsuMiliónová  
letná kampaň 
BRATISLAVA
Reklamnú kampaň, kto-
rá v zahraničí predstavila 
Bratislavu ako atraktívnu 
destináciu, zaregistrovalo 
niekoľko miliónov ľudí.
Kampaň, ktorú bolo možné 
vidieť v susedných krajinách, 
ale aj v Berlíne a Londýne, 
dosiahla vôbec najlepšie vý-
sledky v Českej republike, 
kde návštevnosť turistické-
ho webu visitbratislava.com 
vzrástla o vyše 350 percent 
a záujem ľudí z Prahy stúpol 
bezmála o 500 percent od na-
sadenia kampane.
„Špecializovaná stránka za-
oberajúca sa marketingom 
a médiami známeho českého 
denníka dokonca zaradila bra-
tislavskú kampaň medzi TOP 
10 najlepších prebiehajúcich 
v Českej republike v danom 
mesiaci,“ informovala pred-
sedníčka predstavenstva Bra-
tislavskej organizácie cestov-
ného ruchu Bratislava Tourist 
Board  Alžbeta Melicharová 
o uznaní, ktoré si vyslúžila 
kampaň predstavujúca zaují-
mavosti Bratislavy v spojení 
s celosvetovo známymi osob-
nosťami, ktoré Bratislavu na-
vštívili.
Reklamné spoty dosiahli 
viac ako dva milióny vide-
ní, na Facebooku sa reklama 
zobrazila takmer päť milión-
krát. (tasr)
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Nedeľa – 17.9.2017

KAROL WEISSLECH-
NER  KOZMOS, ŠPER-
KY, OBJEKTY A INÉ 
SÚVISLOSTI
Galéria MEDIUM
Výstava priblíži tvorbu 
autora za posledné roky vo 
všetkých médiách, v ktorých 
pracuje. Od kresby, po 
šperk, objekt a architektúru. 
Tieto médiá tvoria osobný 
kozmos autorovho kreatív-
neho sveta.

Pondelok – 18.9.2017

KONVERGENCIE 2017
rôzne miesta 
Návštevníci sa môžu tešiť 
na diela klasikov, medzižán-
rové presahy, ale aj filmové 
projekcie, hovorené slovo či 
detský koncert. Okrem špič-
kových domácich umelcov 
sa ako hostia na festivale 
predstavia svetoznámi in-
terpreti.

Utorok – 19.9.2017

WARHAUS 
Fuga, 20:00
Warhaus je nový hudobný 
projekt speváka a frontmana 
belgickej formácie Balthazar. 
Žánrovo trochu iný, miestami 
evokujúci Leonarda Cohena 
či Nicka Cavea v zadyme-
nom bare.

voče. Výstava potrvá do 
26.11.2017.

Pondelok – 11.9.2017

SHAKESPEARE: SONE-
TY 2016
SĽUK, 11:30
Na divadelnú adaptáciu Sha-
kespearových Sonetov 2016 
sa môžete tešiť v priestore 
Divadla SĽUK Rusovce.

Utorok –12.9.2017

RICHIE 
KOTZEN 
& BAND
Majestic 
Music club, 
20:00
Americký 
spevák 
a gitarista Richie Kotzen & 
band zavíta do Bratislavy, 
aby predviedol svoje gitaro-
vé umenie.

Streda – 13.9.2017

MARIÁN VARGA IN ME-
MORIAM

Veľké koncertné štúdio SRo, 
19:00
Marián Varga In Me-
moriam so Symfonickým 
orchestrom Slovenského 
rozhlasu. Collegium musi-

cum, Detský spevácky zbor 
SRo, Pavol Hammel a mno-
hí ďalší.

Štvrtok – 14.9.2017

DO SLOVA ZAĽÚBENÍ 2
Karloveská knižnica, 19:00
Nadšenci čítajú o tom, čo ich 
nadchýna. Čítačka v krát-
kych častiach, kde vybraní 

hostia 
čítajú zo 
svojich 
obľúbe-
ných kníh 
na svoje 
obľúbené 
témy.

Piatok – 15.9.2017

DOBRÝ 
TRH
Panenská 
ul. a okolie
Čerstvá 
zelenina, 
poctivé 
domáce 
produkty, slovenský dizajn, 
skvelé jedlo, program pre 
deti, skvelé zážitky. Stretni-
me sa s priateľmi na Dobrom 
trhu v obľúbenom susedstve 
na Panenskej. 

Sobota – 16.9.2017

FESTIVAL OCHOTNÍCI
A4 – priestor súčasnej kul-
túry
Už tretí rok vystúpia v Bra-
tislave ochotníci, ktorých 
inscenácie patria medzi 
tie najlepšie, ktoré vznikli 
v ostatnej divadelnej sezó-
ne. Festival sa koná 15.-
17.9.2017

Streda – 6.9.2017

HOMMAGE Á CHOPIN
Zichyho 
palác, 
20:30
Príjemný 
večer v po-
daní Eleny 
Letňanovej 
a Ivana Ko-
váča: hudba a listy Frederica 
Chopina.

Štvrtok – 7.9.2017 

BRAZISLAVA 2017
rôzne miesta
Prvý brazílsky kultúrny festi-
val konajúci sa v Bratislave. 
Festival uvedie rozličné as-
pekty brazílskej kultúry, ako 
je: hudba, umenie, kino, di-
zajn a veľa ďalšieho. Potrvá 
do 29.9.2017.

Piatok – 8.9.2017

BRATISLAVA GUERI-
LLAWALKS
Rakúsky kultúrny inštitút, 
Hodžovo nám. 1
Po zaujímavých miestach 
Bratislavy za zvuku hudby 

sprevádza rakúsky umelec 
Oliver Hangl a Ela Tolstova 
z kapely Tolstoys. Prehliad-
ka trvá dve hodiny.

Sobota – 9.9.2017

KONTAJNER PARÍŽ
Astorka Korzo 90, 19:00
Hra s takmer špionážnou 
zápletkou súčasného ne-
meckého dramatika Davida 
Gieselmana v réžii Mariána 
Amslera. Komediálny príbeh 
o hľadaní strateného „pokla-
du“ v európskych metropo-
lách.

Nedeľa – 10.9.2017

MAJSTER Z OKOLIČ-
NÉHO A UMENIE SPIŠA 
OKOLO ROKU 1500

Slovenská 
národná 
galéria, 
10:00 – 
18:00
Majster 
bývalého 
mariánske-

ho oltára z františkánskeho 
kláštora v Okoličnom patril 
k najlepším maliarom stre-
doeurópskej neskorej gotiky 
a spolupracoval s význam-
nými spišskými sochármi 
vrátane Majstra Pavla z Le-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Reprezentačný športový 
štadión ŠK Bratislava vzni-
kal v ťažkých vojnových 
časoch, v rokoch 1939 až 
1942. Na svoju dobu to bol 
moderný športový stánok 
pre 25tisíc divákov. Špor-
tovcom slúžil dlhých 67 ro-
kov. Aké boli okolnosti jeho 
vzniku?  
Na rozhraní rokov 1938/1939 
prežíval I. ČSŠK Bratislava, 
predchodca ŠK Bratislava, 
najťažšie chvíle od svojho 
založenia 3. mája 1919. Mní-
chovský diktát a Viedenská 
arbitráž, ktoré mali za ná-
sledok najskôr okýptenie, 
a napokon rozbitie republi-
ky, hlboko zasiahli do jeho 
ďalšieho života, ba dokonca 
ohrozili aj jeho existenciu. 
V Bratislave bolo tradíciou, 
že sa takmer všetky športové 
aktivity konali v Petržalke. 
Preto sa tu zriaďovali aj všet-
ky športové ihriská. Avšak 
tým, že od jesene 1938 Petr-
žalka pripadla Veľkonemeckej 
ríši, klub stratil svoje tradičné 
a s veľkými obeťami vybudo-
vané ihrisko na pravom brehu 
Dunaja. A potom nasledovali 
ďalšie údery. V krátkom čase 
sa ocitol nielen bez ihriska, 
ale aj bez riadneho vedenia, 
najnevyhnutnejšieho výstroja 
a bez finančných prostriedkov.
V tejto kritickej situácii po-
skytla bratislavským futba-
listom nezištnú pomoc Mest-
ská rada. Najprv im pridelila 
cvičisko po rozpustení Ro-

botníckej telocvičnej jednoty 
a neskôr cvičisko bývalého 
Sokola Bratislava.
Významný medzník v exi-
stencii klubu nastal, keď na 
mimoriadnom valnom zhro-
maždení 7. februára 1939 
schválili prítomní delegáti 
zlúčenie 1. ČSŠK Bratislava 
s klubom ŠK Mestské zá-
vody, pod novým názvom 
ŠK Bratislava – Športový 
klub Bratislava. Čoskoro po 
vzniku 1. Slovenskej repub-
liky (14. marca 1939) sa 25. 
apríla 1939 konalo I. valné 
zhromaždenie ŠK Bratislava. 
Bol založený stavebný výbor 
ŠK Bratislava a začali prí-
pravy na veľkolepý projekt. 
S veľkým pochopením zare-
agoval vtedajší hlavný meš-
ťanosta Bratislavy, Dr. Belo 
Kováč, keď daroval klubu 
potrebný komplex pozemkov 
vrátane finančnej pomoci. 
Celý projekt vypracoval Ing. 
Arch. A. Kamil Gross podľa 
zásady – vybudovať repre-
zentačný klubový všešporto-
vý štadión aj pre všetky med-
zinárodné podujatia. 
Koncom októbra 1939 vypra-
coval projektant generálny 
náčrt štadióna a už 10. de-
cembra 1939 sa stavba zača-
la zemnými prácami. V roku 
1940 pracovalo na stavbe 
denne 600-700 robotníkov. 
V nasledujúcich rokoch počet 
robotníkov klesal. 
Stavebné práce pokračovali 
rýchlo a už 27. októbra 1940 

po odovzdaní zatrávneného 
ihriska odohral ŠK Bratislava 
medzinárodný zápas s Her-
tou Berlín s výsledkom 2:2. 
Zápas sledovalo 15-tisíc di-
vákov, pretože už bola vybu-
dovaná krytá tribúna na státie 
a veľká časť amfiteatrálneho 
hľadiska. Hracia plocha bola 
realizovaná už s drenáža-
mi, strechovitým priečnym 
sklonom a zavlažovacím za-
riadením. Stavebné práce na 
štadióne pokračovali ďalej 
a celkovo boli na štadióne 
vybudované hlavné trávnaté 
futbalové ihrisko 70-krát 110 
metrov, škvárová 400 metrov 
dlhá ľahkoatletická trať, am-
fiteatrálne hľadisko s 11-timi 
stupňami pre približne 20-tisíc 
divákov, hlavná krytá tribúna 
s 1750 sedadlami, čestnou ló-
žou a dvoma rozhlasovými ka-
bínami. V útrobách hlavnej tri-
búny sa nachádzali na tú dobu 
všetky najpotrebnejšie a naj-
modernejšie zariadenia. Ďalej 
bola súčasťou štadióna krytá 
tribúna na státie s amfiteatrál-
nym hľadiskom pre tritisíc 
divákov plus tréningové futba-
lové škvárové ihrisko s veľkos-
ťou 65 krát 105 metrov.
Vo všešportovom areáli sa 
nachádzali aj tri volejbalové 
a jedno basketbalové ihris-
ko, dve výsledkové veže 
s hodinami a stožiarmi, štyri 
skupiny pokladníc po dvoch 
pokladniciach a po troch tur-
niketových vchodoch, byt do-
movníka, bufety a toalety. 
Stavebné náklady spoloč-
né pre všešporotvý štadión 

Legendárne Tehelné pole by oslávilo 75 rokov

a vedľajší tenisový štadión 
boli 7 737 739 korún sloven-
ských, z toho mzdy predsta-
vovali približne tri milióny 
korún. 
V lete v roku 1942 sa realizo-
vali posledné stavebné práce 
a ešte pred finálnymi prácami 
sa 23. augusta 1942 odohral 
medzištátny zápas Slovensko-
-Rumunsko pred 20-tisíc di-
vákmi. Slovensko vyhralo 1:0, 
gólom Trnavčana Bolčeka. 
Štadión bol nádherný aj 
z architektonického hľadis-
ka. Okrem hlavnej tribúny, 
hlavne harmonizácia, prieče-
lia hlavnej tribúny s dvoma 
výsledkovými vežami, sku-
pinami pokladníc a hlavným 
vchodom. Po ukončení sta-
vebných prác tohto, na vteda-
jšiu dobu veľkolepého štadi-
óna a naviac vybudovaného 
počas II. svetovej vojny, na-
sledovalo slávnostné otvore-
nie. Dňa 26. septembra 1942 
všešportový štadión ŠK Bra-
tislava slávnostne odovzdal 
svojmu účelu minister vnútra 
Alexander Mach. Hlavným 
bodom programu bol futba-
lový turnaj majstrov Chor-
vátska, Rumunska, Sloven-
ska a „Viedeňákov“ v dňoch 
26.-27. septembra 1942. Vo 
finálne Vienna zdolala ŠK 
Bratislava 6:5.
Športovcom štadión slúžil 
dlhých 67 rokov. Posledný 
zápas sa tu hral 25. novembra 
2009, o štyri roky neskôr ho 
zbúrali. Momentálne na jeho 
mieste budujú nový Národný 
futbalový štadión s kapacitou 
22 500 divákov. Dokončený 
by mal byť do konca roka 
2018. 

Michal Moncman  
Foto: www.skslovan.com

NA PRIEVOZSKEJ ULI-
CI spozorovali policajti 20. 
augusta poobede ženu, kto-
rá z vnútorných priestorov 
oploteného areálu vynáša na 
pristavený nákupný vozík 
časti kovového plotu ako aj 
kovové tyče o rozmeroch 1,5 
x 2m. Nakoľko žena kovové 
predmety vynášala bez pred-
chádzajúceho súhlasu maji-
teľa pozemku, dopustila sa 
protiprávneho konania. Ná-
slednou lustráciou bolo záro-
veň aj preukázané, že 37-roč-
ná Viera H. z okresu Skalica 
sa dopustila takéhoto druhu 
trestnej činnosti v prechádza-
júcich dvanástich mesiacoch. 
Po eskortovaní na príslušné 
oddelenie Policajného zboru 
a vykonaní potrebných úko-
nov bola menovaná umiest-
nená v cele policajného zais-
tenia. V prípade preukázania 
viny hrozí v súlade s ustano-
veniami zákona trest odňatia 
slobody až na dva roky. 
POLICAJTI OBJASNILI 
tri prípady lúpežných pre-
padnutí - dvoch bánk a vino-
téky, ku ktorým došlo v máji 
a júli tohto roku v Petržalke. 
Obvinený 32-ročný Dušan 
P. z Bratislavy sa mal prvej 
lúpeže dopustiť v popolud-
ňajších hodinách dňa 18. 
mája 2017 v priestoroch vi-
notéky na Romanovej ulici. 
Pod hrozbou použitia zbrane 
požadoval od zamestnan-
kyne finančnú hotovosť vo 
výške 150 eur. Po lúpežnom 
prepadnutí vinotéky mal ob-
vinený ozbrojený krátkou 
guľovou zbraňou dvakrát 
lúpežne prepadnúť pobočku 
banky na Topoľčianskej uli-
ci. Zamestnanci banky mu 
z obavy o svoj život a zdravie 
vydali 19.júla 2017 finančnú 
hotovosť vo výške 3509 eur 
a dňa 31.júla 2017 hotovosť 
vo výške 4715 eur. V prípade 
preukázania viny hrozí obvi-
nenému trest odňatia slobody 
na sedem až dvanásť rokov.
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BRATISLAVA
XX. ročník Rímskych hier 
dňa 9. septembra od 10.00h 
do 19.00h prinesie celé 
spektrum zo života Rima-
nov – civilného aj vojenské-
ho života. 
Doobedňajšia časť v Múzeu 
Antická Gerulata bude ladená 
modernejšie a rodinné tímy 
môžu zase súťažiť v rôznych 
disciplínach. Nebude chýbať 
preklad obľúbených citátov, 
odievanie do rímskych ode-
vov, skúšanie účesov, ro-
zoznávanie rímskych chutí, 
točenie na hrnčiarskom kru-
hu. Opäť pre najmenších ná-
vštevníkov pripravíme rím-
sku škôlku. 
V doobedňajšom progra-
me vystúpi v Gerulate aj 
v Rímskom parčíku známe 
Divadlo z kufra von. Jeho 
protagonisti – Andrej Šol-
tés a Martin Meľo – ori-
ginálnym spôsobom, cez 
prizmu súčasnosti, priblížia 
návštev níkom starovekú 
rímsku civilizáciu. 
Oživením programu budú 
aj vystúpenia 50 detí zo 
súkromnej Základnej ume-
leckej školy v Rusovciach na 
Balkánskej ulici. 
Veríme, že si nikto nenechá 
ujsť slávnostný sprievod ci-
sára, cisárovny, Rimanov, 
Rimaniek a ich detí, legio-
nárov. Na svoju púť z Ge-

rulaty po Maďarskej ulici 
až do parku kaštieľa v Ru-
sovciach sa pustí sprievod 
o 13:00h. Bude to zážitok, 
kedy opäť prídu Rimania 
a usadia sa na chvíľu v Ru-
sovciach. Dúfame, že ich 
domáce obyvateľstvo priví-
ta a pokiaľ má doma niek-
to tuniku, alebo si dokáže 
vyrobiť tógu, nech sa pridá 
k zástupu Rimanov – nad-
šencov z piatich krajín sveta 
pod taktovkou Tovarišstva 
starých bojových umení 
a remesiel. Od 14:00h bude 
v parku kaštieľa v Rusovci-
ach bohatý program, ktorý 
sa bude každú hodinu ob-
mieňať. Pripravené sú reme-
selné stánky aj stánky s ob-
čerstvením. „Chlieb a hry“ 
čakajú na všetkých, ktorí 
zavítajú na celodenný pro-
gram: doobeda do Gerulaty 
a poobede do parku kaštieľa 
v Rusovciach pozývajú aj 
moderátori Patrícia Garajo-
vá Jarjabková a Juraj „Šoko“ 
Tabaček. Na záver treba do-
dať, že ide o kolektívny pro-
jekt zamestnancov Múzea 
mesta Bratislavy. (bh)

BRATISLAVA
S príchodom jesene sa ne-
zafarbí len príroda, ale aj 
repertoár Bratislavského 
bábkového divadla. Už  
22. septembra sa uskutoční 
premiéra pestrofarebnej in-
scenácie Dúhové rozprávky 
od súčasnej českej autorky 
Daniely Fischerovej v réžii 
Jany Mikitkovej. 
Bratislavské bábkové diva-
dlo pripravilo inscenáciu pre 
deti od 5 rokov o nevšedných 
príhodách Slnka, ktoré sa 
kedysi dávno strašne nudilo. 
Svet bol totiž bezfarebný ako 
kvapka vody, ako číre sklíč-
ko, ako ničotné nič. Od bez-
farebnej samoty sa rozpla-
kalo, vyhŕkli mu slzy a stalo 
sa niečo zvláštne. Zjavila sa 
dúha a Slnko zistilo, že svet 
v sebe skrýva mnoho farieb, 
len ich treba objaviť! A tak sa 
začali farebné dobrodružstvá. 

A tak vznikli hviezdy – aby 
sa Mesiac nebál tmy, sliepka, 
aby žiadne kuriatko neostalo 
na svete bez ochrany či zima, 
aby ju mohla roztopiť živo-
todarná jar. A tak vznikol 
pestrý svet farieb, pocitov 
a nálad. 
Daniela Fischerová je jednou 
z najúspešnejších českých 
autoriek pre deti i dospelých. 
Jej tvorba pre deti je nielen 
hravá a plná fantázie, ale aj 
veľmi poučná. Dúhové roz-
právky rozvíjajú v deťoch 
schopnosť empatie prostred-
níctvom postavy Slnka, ktoré 
objavuje svet, spoznáva vzťa-
hy a konfrontuje sa s pocitmi 
a názormi iných. Svet, ktorý 
vytvorilo, ho postupne učí, 
aké sú pre život potrebné 
dôvera, súcit či starostlivosť. 
Múdry príbeh plný fantázie 
a objavovania zdramatizova-
la režisérka inscenácie Jana 
Mikitková a o hravé a ori-
ginálne texty piesní doplnil 
Jozef Mokoš. Inscenáciu zá-
roveň sprevádza podmanivá 
hudba v nálade jednotlivých 
farieb, ktorú skomponoval 
Matúš Uhliarik.
Inscenáciu uvedie Bratislav-
ské bábkové divadlo v no-
vých provizórnych priesto-
roch v malej sále Istropolisu 
na Škultétyho 5 (bývalý Dom 
detí), kde bude túto sezónu 
divadlo hrávať kvôli pláno-

vanej rekonštrukcii vlastných 
priestorov. 
Bratislavské bábkové divadlo 
sa v septembri zároveň pred-
staví na festivaloch doma aj 
v zahraničí.  Najprv pocestuje 
do Plzne, kde na prestížnom 
medzinárodnom festivale 
Divadlo odohrá 15.09.2017 
úspešnú inscenáciu Na slepa-
čích krídlach, vzápätí sa vydá 
na juh do srbskej Subotice, 
kde bude 25.09.2017 v rám-
ci Medzinárodného festiva-
lu divadla pre deti hosťovať 
s magickou inscenáciou Zha-
vranelí a nakoniec sa zúčastní 
dňa 30.09.2017 na festivale 
Amplión v Banskej Štiavnici 
s novou inscenáciou Dúhové 
rozprávky. (mf)
 Foto: BBD

Rímske hry v RusovciachNevšedné príhody Slnka

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 8,8-4,1/5,8-3,3/6,8-3,6 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 158-94 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

Trieda B od 355 € mesačne vrátane DPH
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Jazdi

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

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


