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RUŽINOV
„Nepotrebujete kamená-
rov?“ S touto otázkou sa 
vám na Martinskom cin-
toríne prihovorí jeden 
z  členov  rodinného  klanu, 
ktorí  v  súčasnosti  „operu-
jú“ na viacerých cintorí-
noch  v  Bratislave.  Problé-
my s nimi mali vo Vrakuni, 
najnovšie si s nimi nevedia 
rady  ani  v  Slávičom  údo-
lí.  Títo  „kamenári“  vám 
najskôr posunú náhrobnú 
dosku,  aby  sa  vám  vzápätí 
ponúkli, že vám hrob opra-
via. Dopadnúť to môže rov-
nako ako na fotografii.
Na problém, ktorý už 
niekoľko rokov narastá 
a stojí za ním jediná rodina, 
nás upozornila pravidelná 
návštevníčka Martinského 
cintorína. Na naše stretnu-
tie priviedla aj pracovníka 
Maria numu. Obaja si želali 

zostať v anonymite. 
Prešli sme sa s nimi po cin-
toríne, kde nám ukázali 
niekoľko hrobov s posunu-
tými náhrobnými doskami. 
Nemôže za to ani počasie, 
ani náraz auta, niekto to uro-
bil vedome. „Taktika tejto 
rodiny je taká, že vám naj-
skôr poškodia hrob a potom 
sa ponúknu, že ho opravia,“ 
hovorí pani Katka. „Oslovujú 
najmä starších ľudí, vytipu-
jú si takých, ktorí chodia na 
hrob často a tí si s nimi neve-
dia rady. ´Kamenári´ sú totiž 
neodbytní, doslova obťažujú 
ľudí pri hroboch.“ Keď sa 
človek nechá zlomiť, môže 
rátať nielen s predražením 
zákazky, ale v prípade, že 
nesúhlasí so stále sa zvyšujú
cou cenou, aj s poškodením 
hrobu. „Najskôr povedia, že 
vyčistia hrobový rám za sto 
eur, potom cenu zvýšia o ďal-

ších sto, a nakoniec zaplatí-
te štyristo. Od jedného pána 
takto dostali štyritisíc eur 
a hrob vyzerá katastrofálne,“ 
prezradí pracovník Marianu-
mu. „Budú vám volať domov 
aj niekoľkokrát denne a vy-
hrážať sa vám. A keď neza-
platíte, zvalia vám napríklad 
náhrobný kameň. Napriek 
tomu väčšina ľudí nepodá 
trestné oznámenie. Boja sa.“
Cintorín je verejné priestran-
stvo, nikto im nemôže zabrá-
niť vstúpiť. Na Martinskom 
cintoríne chýba kamerový 
systém, a tak prichytiť rodi-
nu pri nelegálnom konaní je 
obtiažne. Kto ustráži sedem 
hektárov? „Navyše sú výbor-
ne zorganizovaní. Jeden sedí 
na lavičke a keď vidí, že sa 
blíži pracovník cintorína, dá 
kolegovi signál,“ hovorí pani 
Katka. 
 Pokračovanie na str. 2

Čoho sa báť na cintoríne?

Trápi vás vaša 
terasa?
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo materiál poslanca Mila-
na  Vetráka,  ktorý  sa  snaží 
riešiť  dlhoročný  problém 
pochôdznych  terás  v  hlav-
nom meste. 
S problémom majetkovo ne-
vysporiadaných, na papieri 
nedokončených, či dokonca ne-
existujúcich terás sa netrápi len 
Petržalka, ale aj Rača, Vrakuňa 
či Karlova Ves. Keď sa aj po 
náročnom vybavovaní podarí 
určiť vlastníka terasy, nemá 
ju kto opraviť, garáže ktoré sa 
nachádzajú pod nimi sú často 
nepoužiteľné, lebo do nich zate-
ká. V Petržalke funguje dotačný 
systém, keď sa o náklady na re-
konštrukciu delia vlastníci by-
tov s mestskou časťou. Obnoviť 
terasu by chceli aj ďalší, len sa 
často nevedia dopátrať majiteľa. 
Po schválení materiálu poslan-
ca Vetráka im svitá na lepšie 
časy. Materiál totiž ukladá ria-
diteľovi Generálneho investora 
Bratislavy, aby skolaudoval 
pochôdzne terasy, ktoré si vedie 
vo vlastnej evidencii nedokon-
čených stavieb, a to do 30. 6. 
2018 a tiež žiada magistrát, aby 
vyčlenil každoročne z rozpočtu 
mesta sumu najmenej 200tisíc 
eur na poskytovanie dotácií na 
rekonštrukciu verejnoprospeš-
ných prvkov pochôdznych te-
rás v hlavnom meste. Ak bude 
magistrát súčinný, prvé dotácie 
by podľa poslanca mohli byť 
pridelené ešte tento rok. (in)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Pomohla by doprave 
v Ružinove nová 
električková trať?
Mestská  časť  Ružinov  plá-
nuje  zorganizovať  verejnú 
prezentáciu projektu Spojená 
Bratislava.

Návšteva ako 
z vesmíru
Biela  noc  7.  októbra  opäť 
premení  ulice  Bratislavy  na 
magickú  nočnú  prechádzku 
súčasným umením. 

Na Štrkovci pribudnú 
na jar vodné 
bicykle a člnky
Ožije  aj  chátrajúci  domček 
pri móle. Bude v ňom bufet 

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Chráňte sa 
aspoň sami
Členovia klanu ´kamená-
rov´ sú vraj na cintorínoch 
takí neodbytní, že mnoho 
ľudí presvedčia na spoloč-
ný obchod. Stačí, že po-
viete, že v budúcnosti by 
ste si niečo možno aj dali 
na hrobe urobiť. Často to 
urobia hneď a vzápätí od 
vás žiadajú peniaze. Preto 
je jedinou cestou nereago-
vať. A tiež nebyť dôverčivý. 
Občas totiž ´kamenárov´ 
na cintoríne vídať, ako sa 
prechádzajú s nádejným 
klientom, ktorý im ukazu-
je na konkrétnych príkla-
doch, aký by si predstavo-
val hrob. Netuší pritom, že 
oni „jeho príklady“ z hro-
bov len ukradnú a presunú 
na ten jeho.
„Odporúčame vyberať si 
kamenárov skôr na základe 
získaných preferencií,“ na-
písali nám z polície. „Ne-
odporúčame zdôverovať sa 
kamenárom, ktorí ľudí oslo-
vujú priamo na cintoríne, 
pretože takto môžu získavať 
informácie o hrobových mie-
stach a kontakty na pozosta-
lých.“  
Takto sa môžete čiastočne 
chrániť vy sami. 
Otázka je, ako zamedziť tejto 
rodine, aby na cintorínoch 
obťažovali ľudí a ničili ich 
hroby. Mestské pohrebníctvo 
je, zdá sa, bezmocné. Nemá 
právomoci, ani ľudí. Polícia 
zas pre nedostatok hlásení 
nemá dôvod zvyšovať počet 
hliadok. Tie svoje nedávno 
v Slávičom údolí posilnila 
mestská polícia, ale ani to 
dobre organizovanej rodine 
neprekáža v biznise. Tak ako 
zareagujú kompetentní?

Ingrid Jarunková

Problémy 
Martinského 
cintorína
LIST ČITATEĽA
Nielen mňa trápi, že za od-
vedené  poplatky  z Martin-
ského cintorína sa opravuje 
niečo na úplne inom cintorí-
ne, a  tak potom aj cintorín 
vyzerá. Celý rok sa naň ne-
dostalo. Pri riadnom hospo-
dárení by  to bolo vidieť na 
jeho vzhľade.
Hroby sú na Martinskom cin-
toríne z dôvodu množstva stro-
mov celoročne špinavé, po-
kryté buď semiačkami, lístím 
alebo plodmi gaštanov. Na
viac, niektoré služby sú priam 
žalostné – napríklad kosenie 
trávy. Pokosenú trávu stroj ne-
zbiera do bubna, ako to robia 
inde, ale všetku trávu rozfúka-
jú na hroby a ich okolie. 
 V súvislosti s tým, že čoraz 
častejšie dochádza k víchri-
ciam, ktoré lámu mohutné 
vysoké stromy, vzniká pre 
platiteľov hrobových miest 
otázka, ako je to so zabezpe-
čením poistenia pomníkov? 
Za čo zodpovedá Marianum? 
Na čo majú pozostalí, ktorí 
majú pozemok len prenajatý, 
vlastne právo? Ľudia neve-
dia, na koho sa majú obrátiť. 
Ďalším problémom je dote-
raz nedokončený chodník od 
zadného vchodu po hlavný 
vchod a tiež osvetlenie, ktoré 
bolo urobené len v jednej 
časti, takže najmä starší ľudia 
musia podvečer zakopávať 
o hrboly a diery.
Už dlhšie sa hovorí, že by bolo 
potrebné zaviesť kamerový 
systém, pretože bezprízorné 
partie tam kradnú ako straky.
A napokon, podľa môjho ná-
zoru by si každá štvrť mala 
cintorín spravovať sama, 
vznikla by zdravá súťaž, kto 
sa o ktorý lepšie stará. 
  Jarmila Škrabanová

Linka 97 je 
neefektívna
BRATISLAVA
Dopravný  podnik  vyhod-
notil  využitie  linky  č.  97 
po skončení jej skúšobnej 
prevádzky a skonštato-
val,  že  jej  celková  prie-
merná  vyťaženosť  v  sle-
dovanom  trojmesačnom 
období  bola  na  úrovni 
3,4 percenta, t. j. výrazne 
pod  úrovňou  ostatných 
liniek MHD,  kde  je  prie-
merná  vyťaženosť  30-40 
percent. 
V materiáli, ktorý bol ur-
čený poslancom mestského 
zastupiteľstva, sa píše, že 
výsledky prieskumu tiež 
preukazujú, že z električko-
vých liniek č. 1 a 3 nedo-
šlo k nadmernému úbytku 
cestujúcich a v smere do/z 
centrálnej mestskej oblasti 
naďalej prevažne využívajú 
tento druh dopravy. „Do-
pravný podnik Bratislava na 
základe výsledkov vyhodno-
tenia neodporúča pokračo-
vať v prevádzke linky č. 97. 
Na prevádzku linky v skú
šobnom období bolo cel-
kom vynaložených 133 269 
eur (54 618 km), ktoré nie 
sú pokryté v rámci peňaž-
ných prostriedkov bežného 
transferu rozpočtu na rok 
2017,“ píše sa v materiáli. 
Poslanci mali navrhnuté dve 
alternatívy  podľa prvej by 
mala byť linka ukončená ku 
koncu septembra alebo k 15. 
októbru. Ak by bola pone-
chaná, jej trasa by sa po uza-
tvorení Mlynských Nív mu-
sela aj tak zmeniť, nachádza 
sa tam totiž jej konečná za-
stávka. Nezanedbateľné nie 
sú ani ročné náklady na jej 
prevádzku vo výške 533 074 
eur/ročne. (brn)

Pokračovanie zo str. 1
Tak sa im darí nielen kradnúť 
drobnosti z hrobov, spoznáte 
ich podľa toho, že chodia s „ký-
blikmi“, kam im nikto nemôže 
nazrieť, ale dokážu dokonca 
presúvať aj náhrobné dosky, 
ktoré potom predajú záujemcovi.  
Takže, čo robiť, ak si nájdete 
poškodený hrob? Ak zájdete za 
správcom cintorína, odporučí 
vám, aby ste šli na políciu. Má-
lokto to spraví. „Bez spolupráce 
poškodených nájomcov hrobo-
vých miest s útvarmi policaj-
ného zboru, nie sú akékoľvek 
opatrenia zo strany organizácie 
Marianum, vzhľadom na existu-
júci právny poriadok, dostatočne 
účinné. Limitujúcim faktorom 
je, žiaľ, pohodlnosť, no najmä 
strach poškodených,“ reagoval 
riaditeľ Marianumu Radoslav 
Vavruš. Opäť pripomenul fakt, 
že pohrebiská sú miestom ne-
stráženým a verejne prístupným. 
„Počas otváracích hodín sú na 
jednotlivých pohrebiskách prí-
tomní správcovia, žiaľ, pri množ-
stve vyše 89 000 hrobových a ur-
nových miest na 18 cintorínoch 
a bratislavskom Krematóriu, nie 

je v ľudských silách, ani finanč-
ných možnostiach organizácie, 
zabezpečiť stopercentnú ochranu 
jednotlivých hrobových a urno-
vých miest.“
Konštatoval, že s blížiacim sa 
„dušičkovým obdobím“ už Ma-
rianum zaznamenal zvýšené prí-
pady odcudzení alebo poškode-
nia majetku. Mnoho prípadov 
sa však vyskytuje v nočných 
hodinách. „V tejto súvislosti 
opätovne požiadala organizácia 
Marianum Krajské riaditeľstvo 
PZ v Bratislave a mestskú polí-
ciu o spoluprácu pri zabezpečo-
vaní ochrany majetku,“ uviedol 
Radoslav Vavruš.
Podľa jeho slov Marianum už 
v minulosti využil aj služby 
SBS. A to na osobitne kriminál
ne exponovaných cintorínoch 
ako Stará Vrakuňa, Podunaj-
ské Biskupice, ale aj Martinský 
cintorín. Zvažujú aj inštaláciu 
kamerových systémov, avšak 
tieto monitorovacie zariadenia 
komplexne neriešia danú si-
tuáciu. Rovnako aj závora pri 
hlavnom vchode je len čiastoč-
ným riešením. „Potenciálne 
kriminálne osoby vstupujú do 

cintorína spravidla bez moto-
rových vozidiel. Tie, ak nimi 
vôbec disponujú, majú zapar-
kované pri cintoríne,“ dodal. 
V súvislosti s problémom sme 
oslovili aj políciu. „Na Martin-
skom cintoríne ani na Cintorí-
ne Slávičie údolie sme vami 
uvedené prípady nezazname-
nali,“ informovala nás Lucia 
Miháliková z oddelenia komu-
nikácie Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratisla-
ve. Na príslušných útvaroch 
síce evidujú nejaké krádeže 
náhrobného kameňa či ich po-
škodenie, ale podľa hovorkyne 
aktuálna bezpečnostná situácia 
a počet nahlásených trestných 
činov nevyžadujú zvýšenie 
počtu hliadok policajného zbo-
ru na Martinskom cintoríne 
a Cintoríne Slávičie údolie. 
Aj preto je dôležité, aby po-
škodení išli svoju ujmu na 
políciu nahlásiť. „V prípade, 
ak na cintorínoch zazname-
náme zvýšený výskyt trestnej 
činnosti, prispôsobíme tomu 
aj výkon hliadkovej služby,“ 
vyjadrila sa hovorkyňa.  (in)
 Foto: (in)

Ambasáda stále 
bez nájmu
STARÉ MESTO
Ani po  štvrtý raz poslanci 
mestského  zastupiteľstva 
neschválili  americkej  am-
basáde nájom pozemkov 
na  Hviezdoslavovom  ná-
mestí. Bez platne uzatvore-
nej nájomnej zmluvy je tak 
ambasáda  od  16.08.2016. 
Čo bude ďalej?
Návrh, ktorý neprešiel, znel, 
že na dobu určitú do 15. 08. 
2019, bude ambasáda platiť 
za nájomné 481 070 eur roč-
ne. Nájomca mal byť opráv-
nený uplatniť dvojročnú op-
ciu, t. z. do 15. 08. 2021, na 
obnovenie nájomnej zmluvy 
za rovnakých podmienok, 
pokiaľ minimálne 2 mesiace 
pred uplynutím doby nájmu 
preukáže právoplatné sta-
vebné povolenie na výstavbu 
novej budovy zastupiteľstva 
Spojených štátov amerických 
v SR. Tú by údajne chceli 
umiestniť v blízkosti nového 
Slovenského národného di-
vadla. Väčšina poslancov sa 
však s návrhom nestotožnila. 
„Je dôležité povedať, že kaž-
dý, kto vykrikuje, ako amba-
sádu vyhodí, klame. O tom 
nerozhoduje mesto, ambasáda 
je súčasťou medzinárodných 
zmlúv a dohôd. Sú tak len dve 
možnosti. Ambasáda na ná-
mestí zostane a mesto dostane 
za zabratie priestoru 450tisíc 
eur ročne alebo, ambasáda 
na námestí rovnako zostane, 
a Bratislavčania nedostanú 
nič,“ vyjadril sa na svojom fa-
cebookovom profile primátor 
Ivo Nesrovnal. (brn)

Prieskum volebných pre-
ferencií na bratislavské-
ho župana od agentúry 
AKO ukazuje, že posla-
nec NR SR Juraj Droba 
zo strany SaS sa prepra-
coval na druhú pozíciu aj 
napriek tomu, že niektorí 
jeho konkurenti už od 
februára vedú intenzívnu 
bilbordovú kampaň. Do-
bieha tak bývalého primátora a niekdajšieho člena 
ÚV KSS Milana Ftáčnika, ktorý už 4x kandidoval 
na rôzne posty s podporou Smeru.

„Postupne sa napĺňajú naše predpoklady. 
V kraji mám za sebou podporu SaS a širokú 
koalíciu šiestich pravicových strán, so silnou 
49člennou kandidátkou na poslancov do 
župného zastupiteľstva. Postupujeme ako je-
den tím,“ hovorí Juraj Droba.

„Najviac si vážim podporu samotného Ri-
charda Sulíka a celej SaS, ktorá si ma jed-

nohlasne vybrala ako 
kandidáta na župana. 
Ľudia z Bratislavského 
kraja, našťastie, vždy 
pristupovali k voľbám 
zodpovednejšie a ne-
nechali sa zlákať len 
reklamnou kampaňou. 
Viacerí kandidáti me-
siace platia desiatky ti-
síc eur, aby presvedčili 

ľudí, že sú nezávislí. Pri odpovediach na otáz-
ku, odkiaľ majú peniaze, používajú frázy ako 
kampaň mám financovanú z vlastných úspor. 
Nikto im už neverí,“ dodal Juraj Droba.

„Mojou povinnosťou je presvedčiť ľudí, že 
jedinou alternatívou nielen v riadení celej 
krajiny, ale aj v regionálnej politike, je silná 
stredopravicová koalícia. Spájame sa v boji 
proti korupcii s cieľom robiť slušnú politiku. 
Ľudia majú nárok na viac, ako dostávali od 
Bratislavského kraja doteraz,“ uzavrel kandi-
dát na bratislavského župana Juraj Droba. 

Droba z SaS je v prieskumoch na župana druhý
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STARÉ MESTO 
Dunajské  nábrežie  v  Bra-
tislave  je  denne  svedkom 
kolízií  medzi  cyklistami 
a  chodcami.  Pomôcť  by 
mohla  nová  Zóna  toleran-
cie,  ktorá  bola  pred  pár 
dňami  vyhlásená  na  úseku 
pri River Parku.
Touto fázou si európske 
veľkomestá prešli už pred 
rok mi. Rozmachom cyklis-
tickej dopravy začali zrazu 
vznikať kolízie s chodcami. 
Reakciou boli kampane na 
viac ohľaduplnosti medzi 
oboma skupinami „užíva-
teľov chodníkov a prome-
nád“, ktoré mali pozitívny 
ohlas a veľmi pomohli. Brati-

slava sa dnes nachádza pres-
ne v tomto bode. Menšie či 
väčšie kolízie medzi cyklis-
tami a chodcami sú najmä na 
dunajskej promenáde bežné 
každý deň, ich počet narastá 
predovšetkým v letných me-
siacoch a cez víkendy, kedy 
je pohyb ľudí najväčší. Nejde 
pritom iba o ľahké kolízie, 
niektoré končia aj privolaním 
záchranky. 
Najzložitejšia je situácia 
v priestore River Parku, pri-
čom najväčším rizikom je 
ustrážiť malé deti, aby nevbie-
hali do priestoru určeného 
cyklistom. Cieľom vyhlásenia 
Zóny tolerancie  je motivovať 
všetkých užívateľov prome-

nády – chodcov aj cyklistov 
– pred River Parkom k vzá-
jomnej ohľaduplnosti. 
Zónu tolerancie označujú 
priamo na nábreží výrazné 
značky a plagáty, ktoré vy-
zývajú cyklistov aj chodcov, 
aby na seba navzájom brali 
väčší ohľad. Počas nasleduj-
úcich dní bude na promenáde 
prebiehať aj aktívna kampaň, 
ktorá upozorní cyklistov, aby 
znížili rýchlosť, a poďakuje 
sa im za korektné správanie. 
Chodci si zase na nábreží nájdu 
príbeh o tom, ako na nábreží 
rešpektovať cyklistov a dávať 
pozor na deti, aby nevbehli 
pod kolesá bicykla. (brn)
 Foto: Matúš Husár

Na nábreží vznikla Zóna tolerancie
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Nezaslúžime  
si viac?
LIST ČITATEĽA
Nedávno som sa vrátil z po-
merne krátkeho pobytu 
v  zahraničí.  Rozdiel  medzi 
nami a „nimi“ sa ani tak 
netýka priestorov a objek-
tov,  ktoré  obhospodaruje 
súkromný sektor: reštau-
rácie, zábavné podniky, ob-
chody, banky a podobne, sú 
takmer na vlas identické. 
Markantný rozdiel sa však týka 
vzhľadu verejného priestoru 
a jeho zariadení. Tam, kde u nás 
rastie iba burina, tam rastú krás-
ne kvety. Tam, kde u nás pre-
vláda špina, tam vládne až vzo-
rová čistota. A čo je zaujímavé, 
nie je to preto, že by tam ľudia 
dbali až tak úzkostlivo o čistotu. 
Hlavný rozdiel spočíva vo fun-
govaní verejných služieb, ktoré 
sa niekoľkokrát za deň starajú 
o poriadok. Potom je už len lo-
gické, že parky, cesty, chodníky 
slúžia v prvom rade „obyčaj-
ným“ ľuďom a až potom (mož-
no) súkromným developerom, 
podnikateľom alebo súkromným 
automobilom. V duchu si viem 
predstaviť, ako niektorí naši 
mestskí predstavitelia sa bránia 
tým, že im na potrebnú a vidi-
teľnú zmenu chýbajú peniaze. 
Možno je v tom kus pravdy. Ale 
ide tiež o to, kam aj obmedzené 
finančné prostriedky nasmeru-
jeme. Ako svojho času povedal 
ešte ako minister financií ČSFR 
V. Klaus: „Obecně, peníze jsou. 
No na něco peníze jsou a na něco 
nejsou.“ Veľa teda závisí od pri-
ority záujmov a cieľov.
 Ivan Buraj

®

Le Papillon je ďalšia katastrofa



Odkedy sme začali v roku 
2015 komplexne rekonštru-
ovať staromestské ulice, naj
väčší dôraz kladieme práve 
na chodníky. Na ceste stačí 
vymeniť asfaltový povrch, 
opraviť prepady a kanali-
začné vpusty, chodníky si 
však zaslúžia väčšiu pozor-
nosť. Kým uplynulé desaťro-
čia sa na cestách plátali aspoň 
výtlky, chodníkom sa neušlo 
ani len toľko pozornosti. Už 
tri roky je to však inak a opra-
vujeme, rekonštruujeme a bu-
dujeme nové chodníky.
Za uplynulé tri roky sme 
opravili takmer 17ti-
síc štvorcových metrov 
chodníkov, z toho 12ti-
síc „štvorcov“ predstavuje 
nová dlažba či oprava exis-
tujúcej dlažby. Všade tam, 
kde dochádza k rozkopáv-
kam chodníkov, dochádza 
aj k výmene asfaltovobetó-
nového povrchu za dlažbu. 
Novú betónovú dlažbu po-
užívajú stavebníci pred zre-
konštruovanými domami.
Vydláždené chodníky pri-
budli na viacerých staromest-
ských uliciach. Určite sme ich 
mohli vydláždiť viac, všetko 
je to len otázka peňazí. Keď 
som vlani žiadal staromest-
ských poslancov o súhlas 
s čerpaním úveru na opravu 
ciest a chodníkov s úrokovou 
sadzbou 0,35% ročne, nesúh-
lasili. Vraj sa netreba zadlžo-
vať. Teraz poslanci rozkopá-
vajú otvorené dvere a žiadajú, 
aby sa opravovali chodníky. 
Tie sa aj opravujú, pričom na 
opravy ciest a chodníkov ide 
ročne päťnásobne viac peňazí 
ako v predchádzajúcom vo-
lebnom období. 
           Radoslav Števčík

Chodníky sú 
už tretí rok 
prioritou

NAJVÝHODNEJŠIE
BÝVANIE  
POD KOLIBOU
Rodinné bývanie v krásnom a pokojnom prostredí pod 
Kolibou si získa vaše srdce svojou všestrannosťou. 
Miestom vášho každodenného oddychu sa bezpochyby 
stane rozľahlý súkromný park. Vaše deti sa budú hrať v 
bezpečí, zatiaľ čo vy môžete tráviť voľné chvíle v spoločných 
komunitných záhradkách, grilovať so susedmi, užívať 
si výhľad na mesto alebo  oddychovať v tieni zelených 
stromov. Energiu si spolu s deťmi môžete vybiť na 
vonkajšom multifunkčnom ihrisku. 

Navyše si dispozície môžete prispôsobiť vašim predstavám. 
To všetko za najvýhodnejšie ceny v podkolibskej oblasti.

parkpodkolibou.sk

K BYTU VLASTNÝ 
UZAVRETÝ PARK

Obce, mestá,  ale  aj  súkrom-
ní  podnikatelia  a  občians-
ke  združenia  mohli  v  roku 
2017 žiadať z Integrovaného 
regionálneho  operačného 
programu  (IROP)  európske 
zdroje na vybudovanie no-
vých kapacít v materských 
školách po celom Slovensku. 

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci 
s krajskými mestami a župami.
„V najbližších dňoch pristúpime s úspešnými žia-
dateľmi k podpisu zmlúv o poskytnutí príspevku. 
Následne skontrolujeme verejné obstarávania, aby 
sme sa v budúcnosti vyhli akýmkoľvek korekci-
ám. Aj teraz budeme zabezpečovať implementáciu 
projektov v našom území, teda budeme vykonávať 
finančnú kontrolu a riadenie projektu tak, aby boli 
všetky európske zdroje do posledného eura korekt-
ne minuté. Máme s tým dobré skúsenosti, kvalitný, 
odborný a ochotný tím a hlavne spokojných sta-
rostov,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo.
Už bolo vyhodnotené prvé kolo výzvy, kedy bolo 
na území bratislavského regiónu schválených 18 
projektov v sume 8,5 mil. eur. Týmito projektmi 
sa v materských školách v Bratislave a obciach  

Bratislavského kraja vytvorí 844 nových miest. 
Niektoré projekty sú už v realizácii, no väčšina 
zač ne s výstavbou začiatkom budúceho roka, tak 
aby v septembri 2018 sa už mohli otvoriť nové trie-
dy pre deti.
Celkovo bolo v BSK predložených 33 projektov 

v sume 15,6 mil. eur. Vyhodnotenie druhého kola 
sa očakáva do konca roka.
Poradenskú činnosť žiadateľom pri príprave projek-
tov poskytovali spoločne mesto Bratislava a BSK. 
Následne BSK na svojom sprostredkovateľskom 
orgáne časť projektov prijímal a hodnotil. 

Prijímateľ Výška projektu v EUR Počet novovytvorených miest
Mesto Bratislava
Mestská časť Bratislava - Petržalka 383 035,61 84
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 686 597,46 48
Mestská časť Bratislava - Vajnory 588 976,60 88
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 616 400,00 92
Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 375 200,00 56 
Mestská časť Bratislava - Rača 602 997,55 90
Okres Malacky
Obec Jabloňové 281 473,68 22
Obec Plavecký Štvrtok 242 850,81 14
Obec Závod 338 000,00 15
Obec Gajary 473 800,00 39
Obec Rohožník 514 900,00 22
Okres Pezinok
Obec Budmerice 294 469,90 15
Okres Senec
Mesto Senec 927 500,00 75
Obec Hamuliakovo 609 000,00 70
Obec Chorvátsky Grob 717 824,14 44
Obec Ivanka pri Dunaji 542 422,04 30
Foresta Kids s.r.o 144 558,00 15
Kongregácia Dcér Božskej 
Lásky na Slovensku 

227 499,97
 

25

Spolu 8 567 505,76 844

BSK: V Bratislavskom kraji pribudne 844 nových miest pre škôlkarov

Schválené projekty na území Bratislavského samosprávneho kraja:
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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

Na  Rybárskej  bráne  sa 
menia  reštaurácie  a  krčmy 
pomerne  často.  Už  rok  je 
v hornej časti ulice pri vyús-
tení na Hlavné námestie Re-
staurant LE PAPILLON.
Drevené stoly bez obrusov 
a lacné koženkové kresielka 
s ošúchanými opierkami vôbec 
nenavodzujú dojem reštaurá-
cie. Le Papillon sa prezentuje 
ako talianska reštaurácia, preto 
je trochu zarážajúci jej fran-
cúzsky názov. Pre našinca je 
rovnako nepochopiteľné, že 
popri cestovinách, rizotách, 
steakoch a šalátoch v jedálnom 
lístku nájde aj bryndzové ha-
lušky so slaninou (9,90 €).
Ako jedna z mála prevádzok 
v centre mesta otvára Le Pa-
pillon už o 7,00 hod. a ponúka 
aj raňajky. 
Z trojice polievok sme ochut-
nali dve. Žiaľ, naše sklamanie 

bolo obrovské. Kuracia poliev
ka so zeleninou a rezancami 
(2,90 €) bola úplne bez chuti. 
Rozvarené cestoviny to cel-
kom dorazili. Keďže na stole 
chýbali soľnička aj korenič-
ka, na požiadanie sme dostali 
obe, ale soľnička bola bez soli. 
O nič lepšia nebola ani malaj-
zijská ostrá krevetová polie-
vka zjemnená kokosovým 
mliekom, koriandrom, pórom 
a ryžovými rezancami (5,40 €). 
O niečo lepší bol hovädzí 
steak so zemiakmi na bylin-
kovom masle a šalátom (26,90 €) 
s omáčkou zo zeleného ko-
renia (1,90 €), ktorý však bol 
s pečenými zemiakmi. Steak 
dostali na stôl trištvrte hodi-
nu po objednávke, chuťovo 
bol v pohode. Za rovnakú 
cenu dostať steak z prémio-

vej sviečkovice v najlepších 
reštauráciách v centre mesta. 
Pokiaľ ide o rýchlosť obsluhy, 
zlatým klincom boli lososové 
penne s krémovou omáčkou, 
bielym vínom a petržlenovou 
vňaťou (10,90 €), ktoré sme 
dostali na stôl skoro hodi-
nu od objednávky. Navyše,  
penne zostali verné obrazu 
polievok – bez chuti, krémo-
vá omáčka bola z neznámych 
príčin zelená, cestoviny boli 
zmiešané s plátkami cukiny 
a paradajky – na stôl sme do-
stali niečo úplne iné, ako sme 
očakávali a bolo zobrazené 
v jedálnom lístku.
Le Papillon je podľa všetkého 
ďalšou pascou na turistov. 
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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Pred niekoľkými rokmi 
mesto zobralo do správy 
Námestie slobody. Jedna 
z prvých vecí bola vynútená 
inštalácia tabúľ „Vstup na 
vlastné nebezpečenstvo“. 
V takom stave námestie 
bolo. Dnes je námestie čisté, 
obnovili sme zanedbanú ze-
leň, lavičky, chodníky, ob-
loženie fontány. Usporiada-
vame kultúrne akcie, ktoré 
na námestie vrátili ľudí.

Jedným z krokov bola aj in-
štalácia dočasných košov, pre-
tože tie staré sú zničené a už 
neslúžili svojmu účelu a nevi-
dím zmysel čakať do finálnej 
premeny námestia, ktorá bude 
trvať ešte niekoľko mesiacov. 
Na celý koncept námestia je 
vypísaná medzinárodná archi-
tektonická súťaž  výsledky 
budeme prezentovať čoskoro. 
Pri jej príprave sme strávili 
mnoho hodín konzultáciami 
s odborníkmi, vrátane zástup-
cov pôvodných autorov, pre-
tože si veľmi dobre uvedomu-
jem hodnotu námestia vrátane 
mobiliára.

Obnovu tohto priestoru beri-
em osobne, lebo nie je mož-
né, aby bol v takom stave, 
v akom sme ho prebrali. Preto 
ma veľmi mrzeli rozhorčené 
reakcie pár ľudí na internete, 
ktoré nás obviňovali takmer 
z genocídy. Pritom, ak boli 
pochybnosti, stačilo sa opý-
tať. Staré koše sú bezpečne 
uskladnené a použijeme ich 
v súlade s výsledkom súťa-
že. Opäť sa mi potvrdilo, že 
potrebujeme menej paranoje 
a viac vzájomnej dôvery.
  Ivo Nesrovnal 

„Menej 
paranoje, viac 

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Investícia do 
manželovej 
nehnuteľnosti
Vznikom  manželstva  vzni-
ká  aj  tzv.  bezpodielové 
spoluvlastníctvo  manželov 
(ďalej  aj  ako  BSM).  Do 
tohto spoluvlastníctva patrí 
všetko,  čo  niektorý  z  man-
želov nadobudol počas trva-
nia  manželstva,  s  výnim-
kou  vecí  získaných  darom, 
dedením,  vecí,  ktoré  slúžia 
osobnej  potrebe  daného 
manžela alebo slúžia na vý-
kon jeho povolania. 
Často sa vyskytujú situácie, 
keď nehnuteľnosť vlastní 
jeden z manželov už pred 
vznikom manželstva, a teda 
aj BSM. Samozrejme, počas 
trvania manželstva manže-
lia túto nehnuteľnosť môžu 
spoločne užívať, zveľaďovať 
a investovať do nej napríklad 
zo spoločných prostriedkov 
patriacich do BSM. Čo však 
v prípade, ak dôjde k rozvra-
tu vzťahov medzi manželmi, 
ich rozvodu, a teda aj zániku 
BSM? Investovaním do ne-
hnuteľnosti, ktorá je vo vý-
lučnom vlastníctve jedného 
manžela, nenadobudne druhý 
manžel spoluvlastnícky po-
diel. Pri zániku bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov 
(BSM), napr. pri rozvode, sa 
v priebehu jeho vysporia-
dania uplatňuje ustanovenie  
§ 150 Občianskeho zákon-
níka. V zmysle uvedeného 
platí, že každý z manželov je 
oprávnený požadovať, aby sa 
mu uhradilo, čo zo svojho vy-
naložil na spoločný majetok, 
a je povinný nahradiť, čo sa 
zo spoločného majetku vy-
naložilo na jeho ostatný ma-
jetok. Pri vysporiadaní BSM 
teda môže manžel, ktorý do 
nehnuteľnosti investoval, aby 
mu manžel vlastník nehnu-
teľnosti, nahradil časť prost-
riedkov na rekonštrukciu ne-
hnuteľnosti v jeho výlučnom 
vlastníctve.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

Bol som reklamovať mobil 
a už 4krát mi uznali rekla-
máciu rovnakej chyby. Čiže 
podľa zákona by mali vrátiť 
peniaze, ako som čítal, ale 
z firmy mi napísali: „Ak už 
bol telefón vymenený a na 
reklamácii nebolo napísané, 
že žiadate vrátenie peňazí, 
tak už nie je možné vrátiť 
peniaze, nakoľko vám za-
riadenie bolo opravené. Ak 
chcete vrátiť peniaze, túto 
skutočnosť treba uviesť pri 
reklamovaní tovaru, nie až 
po reklamácii.“ Pritom na 
reklamačnom protokole nie 

je spôsob vybavenia rekla-
mácie napísaný. A čakal 
som na vyjadrenie, či aj 
4krát mi uznajú reklamáciu 
a ako vidím uznali, ale vraj 
mi dajú novú servisnú jed-
notku. Neviem, ako to mám 
vyriešiť, lebo ak 4krát re-
klamujem výrobok a rekla-
mácia je uznaná, mali by mi 
vrátiť peniaze.
Ten, kto reklamáciu rieši, by 
vás mal informovať o vašich 
právach. Toto zrejme neuro-
bili. 

Ale naozaj na to, aby ste mali 
po 3. reklamácii tej istej chyby 
právo na vrátenie ceny, musí-
te už pri reklamovaní tento zá-
konný nárok uplatniť a uviesť 
to do reklamačného záznamu. 
Konkrétne, že pre opakovaný 
výskyt chyby odstupujete od 
kúpnej zmluvy a žiadate vrá-
tiť plnú kúpnu cenu. Potom 
po uznaní reklamácie je vaše 
odstúpenie účinné. 

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Nemali mi vrátiť peniaze?
Zákazník je pán

Štefan Bučko, 
herec
Podporujem Jána 
Mrvu v petícii 
na kandidatúru 
na župana. Pod-

porujem ho v jeho 
úsilí na ozdravenie 

verejného priestoru, an-
gažovanosť a osobné nasadenie 

v presadzovaní prirodzených podmienok pre život 
občanov v našom regióne, statočnosť v boji proti ha-
zardu a presadzovaní lepších podmienok pre rodiny.

Marián Zeman, 
futbalový 
reprezentant
Jána Mrvu poznám 
ako človeka, ktorý 
má skutočný ťah na 
bránku a vytrvalosť 
športovca. Vo Vajno-
roch sa nám podarilo vy-
stavať osvetlené multifunkč-
né ihrisko a bežecké dráhy a tým pádom deťom 
umožniť cestu k športu. Je to človek, ktorý do-
kázal posunúť šport vo Vajnoroch do inej ligy a 
verím, že dokáže posunúť veci aj na kraji.

Milan Pavelka, vinár
Zaoberám sa agroturistikou v Malokarpatskom 
regióne. Južná strana Malých Karpát je jedna zo 

skvostov európskeho charakteru. Jano 
je pre mňa človek, ktorý má 

nielen skúsenosti, ale aj vy-
trvalosť. Verím, že spo-
ločne dokážeme zmeniť 
veci tak, aby bolo pre 
ľudí jednoduchšie po-
znávať víno v Modre, 

Pezinku a prírodu Malých 
Karpát.

Peter Kľučka, 
narodný cyk-
lokoordiná-
tor
Ohlásenie zbe-
ru podpisov 
bolo na novom 
Starom moste. 
Ako prvom moste, 
po ktorom sa presúvajú len 
peší, bežci, cyklististi a verejná osobná dopra-
va. Chcem podporiť Jána Mrvu, aby kraj bol 
pre tých, ktorí radi používajú verejnú osobnú 
dopravu na cestu do práce, za zábavou, za od-
dychom.

Peter Herceg,  
projekt Katarínka
S Janom sa pozná-
me už dlhú dobu. 
Vo svojom slovníku 
nemá výrazy „nejde 

to“ a „nedá sa“. Na-
miesto výhovoriek, skú

ša a hľadá riešenia. To je 
niečo, čo samosprávny kraj potrebuje

Prečo bude Ján Mrva dobrým županom?

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



BRATISLAVA
Bratislavskí  mestskí  po-
slanci  dnes  odsúhlasili 
zapojenie  súkromného 
dopravcu  RegioJet  do  In-
tegrovaného  dopravného 
systému  v  Bratislavskom 
kraji  (IDS  BK).  RegioJet 
plánuje  zapojenie  do  do-
pravného  systému  k  1.  ja-
nuáru  2018.  Tento  vstup 
už v júni schválilo zastupi-
teľstvo  Bratislavského  sa-
mosprávneho kraja (BSK). 
Primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal víta zapojenie 
tohto dopravcu do IDS BK. 
„Stretli sme sa so zástup-
cami RegioJetu a vysvetlili 
nám svoj zámer. S Brati-
slavskou integrovanou do-
pravou (BID) sú technicky 
dohodnutí na procese rea-

lizácie. Ich cieľ je, aby od 
1.1.2018 ich vlak mohol 
fungovať v rámci IDS BK, 
čo je ambiciózny cieľ, no 
my ho podporujeme,“ pri-
blížil primátor.
BID, ako koordinátor IDS 
BK, momentálne s Regio-
Jetom rokujú o  prispôso-
bení zariadení na predaj 
a kontrolu cestovných líst-
kov, zjednotení preprav-
ného poriadku či úprave 
cestovných lístkov podľa 
štandardov IDS BK. V po-
lovici decembra by sa mala 
spustiť komunikačná kam-
paň.
RegioJet by mal v rámci 
IDS BK obsluhovať svo-
jím vlakom zastávky Bra-
t islavaHlavná stanica, 
Bra t i s lavaNové  Mes -

t o ,  Brat is lavaVrakuňa, 
Podunajské  Biskupice , 
Rovinka, Nové Košariská, 
Miloslavov, Kvetoslavov-
zastávka a Kvetoslavov. 
V budúcnosti by na tejto 
trase mali pribudnúť dve 
nové zastávky, a to Mar-
tinský cintorín a Ružinov. 
Vlaková linka S70 by mala 
byť prevádzkovaná od 
15minútových intervalov 
počas dopravnej špičky 
po 60minútové intervaly 
v ostatných časoch.
Pri cestovaní RegioJe-
tom na trase linky S70 budú 
platiť všetky jednorazové 
a predplatné cestovné lístky 
IDS BK, ako aj duálna tari-
fa dopravcu, teda cestovné 
lístky platné iba na cestu 
vlakom. (tasr)

Vlaková linka S70 už od januára. Mohla 
by raz stáť aj pri Martinskom cintoríne

RUŽINOV
Hlavné mesto  a Marianum 
- pohrebníctvo mesta Bra-
tislavy odovzdalo do užíva-
nia nový dom smútku na 
cintoríne  v  Prievoze.  Starý 
dom smútku bol v havarij-
nom stave a preto sa Ma-
rianum  rozhodlo  postaviť 
nový. 
Jeho výstavba začala 
v októbri 2016 a kolaudácia 
stavby prebehla v júni 2017. 
Celkové náklady boli v hod-
note 112 137 eur, z toho hlav-
né mesto zaplatilo 50 000 eur 
a Marianum z vlastných zdro-
jov čiastku 62 137 eur. 
Nový dom smútku bude 
slúžiť predovšetkým na po-
sledné rozlúčky so zosnulý-
mi a iné pietne akty alebo 
pobožnosti. Pri výstavbe 
bola zachovaná pôvodná 
architektonická časť fasády 
ako pamätihodnosť a za-
bezpečený aj nový mobili-

ár, ozvučenie a technická 
miest nosť správcu cintorína. 
Vybudovali sa aj nové to-
alety, bezbariérový prístup 
a prístrešok pre prípad väč-
šieho počtu účastníkov ob-
radov. 
V správe Marianum je 18 
civilných cintorínov a ur-
nový háj v areáli kremató-
ria v západnej časti mesta 
na svahoch Malých Karpát. 
Medzi cintorínmi sú zarátané 
aj tri historické – Ondrejský, 
Mikulášsky a Kozia brána. 
Všetky cintoríny sa postupne 
obnovujú. Cintorín v Prievo-
ze bol rekonštruovaný v roku 
2015. Ošetrili sa tu dreviny, 
vymenili chodníky, pribudlo 
vnútorné verejné osvetlenie 
cintorína, obnovili sa lavičky. 
V pláne sú aj ďalšie zámery 
rozvoja cintorína, najmä po-
kiaľ ide o zahusťovanie cin-
torína, ako aj jeho rozširova-
nie. (zo) 

Elektroodpad 
do zberu 
RUŽINOV 
Ružinovčania,  ktorí  majú 
doma  zbytočné  elektrospo-
trebiče, sa ich môžu zadar-
mo a pohodlne zbaviť. Stačí 
do  4.  októbra  zavolať  na 
miestny  úrad  alebo  poslať 
email a  v sobotu 7. októbra 
sa  so  svojou  starou  chlad-
ničkou  či  práčkou  navždy 
rozlúčia.
Stačí sa nahlásiť, vyložiť sta-
rý spotrebič a spred domu 
vám ho odvezú. A to úplne 
zadarmo. 
Bezplatný zber elektroodpa-
du má svoju niekoľkoročnú 
tradíciu. V Ružinove sa robí 
dvakrát ročne a vždy sa vyz-
bierajú stovky starých spotre-
bičov. Vyzbierané spotrebiče 
tak neskončia na skládkach, 
ale putujú na ekologickú re-
cykláciu. Zároveň spoločnosť 
Envidodom venuje za každý 
vyzbieraný kilogram odpadu 
5 centov bratislavskej ZOO na 
výstavbu pavilónu vlkov.  (lm)

Nový dom smútku 
v Prievoze

BRATISLAVA
Mestskí  poslanci  minulý 
týždeň  opätovne  neschválili 
dodatok  štatútu  hlavného 
mesta k parkovacej politike. 
Štatút je potrebný, pretože 
upravuje deľbu kompetencií 
hlavného mesta a mestských 
častí vo veci užívania komuni-
kácií prvej až štvrtej triedy. Zá-
roveň splnomocňuje mestské 
časti schváliť VZN v miestnom 
zastupiteľstve. Jeho obsahom 
je najmä úprava výšky úhrady 
za dočasné parkovanie, spôsob 
platenia úhrady a preukázania 
jej zaplatenia. Taktiež aj posil-
ňovanie mestskej polície.
Podľa primátora Iva Nesrov-
nala by po schválení štatútu 
bolo možné vyriešiť aj výhra-
dy prokurátora k už schvá-
lenému VZN o pravidlách 
parkovania a spustením par-
kovacej politiky by mohla sa-
mospráva získať do rozpočtu 
40 miliónov eur ročne. 

Prečo ho teda poslanci neschvá-
lili? Podľa viacerých mesto nie 
je na parkovaciu politiku pri-
pravené. Pre ľudí by sa v par-
kovaní nič nezmenilo, pribudol 
by len nový poplatok a po vy-
týčení regulárnych parkovacích 
miest by ich aj ubudlo. Tvrdia, 
že na zavedenie parkovacej po-
litiky je nutné pripraviť najskôr 
MHD, mestskú políciu, za-
bezpečiť záchytné parkoviská 
a parkovacie domy.  
Primátor sa však na svojom fa-
cebookovom profile vyjadril, 
že „dnešné hlasovanie nebolo 
o konkrétnych opatreniach, 
bolo len o tom, aby sme sa 
pohli z miesta. Bez parkovacej 
politiky sa lepšej dopravy ne-
dožijeme. Bratislava zostáva 
posledným krajským mestom 
bez pravidiel parkovania.“ 
Návrh na schválenie dodatku 
štatútu plánuje predložiť opäť, 
a to na jednom z ďalších zastu-
piteľstiev. (tasr, brn)

Parkovacia politika sa 
ďalej neposunula
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č.4  Ľubomír BOHÁČ

V  auguste  som  prvýkrát  predstavil 
verejnosti  môj  plán  obnovy  chodní-
kov  v  Starom Meste.  Teší ma,  že  už 
o mesiac, keď som tento plán predlo-
žil na septembrovom zasadnutí staro-
mestského zastupiteľstva, bol poslan-
cami prijatý a schválený.

Pre úplnú predstavu, čo tento významný 
krok pre Staromešťanov, ale aj ostat-
ných obyvateľov Bratislavy znamená  
cieľom  Programu  obnovy  chodníkov 
je postupná kompletná rekonštrukcia 
zničených  chodníkov  a  vybudovanie 
nových, a to v jednotnom dizajne tak, 
aby v priebehu najbližších päť až sedem rokov 
boli v Starom Meste opravené všetky chodníky 
a mali rovnaký vzhľad.

Som rád, že sa Staré Mesto začalo konečne zaují-
mať aj o chodcov. Mnohé chodníky v našej mestskej 
časti sú totiž v katastrofálnom stave, a bol preto už 
najvyšší čas venovať serióznu pozornosť aj tomuto 
problému, systémovo riešiť opravu chodníkov a ich 
vzhľad namiesto večných „záplat“, ktoré aj tak nikdy 
dlhodobo nevydržia, o ich estetike ani nehovoriac. 

Prijaté uznesenie s Programom obnovy chodníkov 
nie je len nejaký populistický ťah. Práve naopak, 

obsahuje komplexný návrh riešenia, čo je potrebné 
zabezpečiť, aby mohli byť rekonštrukcie zrealizo-
vané, aby realizácia bola funkčná a zároveň spĺňala 
aj vysoké estetické parametre, ako aj návrh zdroja 
finančných prostriedkov na opravy. 

Súčasťou  uznesenia  je  vypracovanie  dizajn 
manuálu vzhľadu chodníkov s dôrazom na ich 
bezbariérovosť, ľahkú údržbu a v pamiatkovej 
zóne Starého Mesta aj na zachovanie ich histo-
rického  vzhľadu.  Starostu  uznesenie  zaväzuje, 
aby pri každej rekonštrukcii cesty vyžadoval aj 
rekonštrukciu  priľahlého  chodníka  a  tiež,  aby 
stavebné  povolenie  k  novej  stavbe  obsahovalo 

ako  záväznú  podmienku  realizá-
cie  stavby  aj  povinnosť  stavebníka 
uskutočniť  rekonštrukciu  alebo  vý-
stavbu  nového  chodníka  priľahlého 
k predmetnej  stavbe. Každá  rekon-
štrukcia  zároveň musí byť zrealizo-
vaná  v  zmysle  spomínaného  dizajn 
manuálu,  aby  bol  vzhľad  všetkých 
chodníkov rovnaký. 

Zároveň bol zriadený peňažný Fond 
obnovy  chodníkov  účelovo  určený 
na financovanie rekonštrukcií a bu-
dovania nových chodníkov. Zdrojom 
príjmov pre fond budú výnosy z mie-

stneho poplatku za rozvoj.

Schválením Programu obnovy chodníkov bol pre 
Staré Mesto prijatý zásadný dokument, na zákla-
de ktorého môžeme začať so systémovou obnovou 
chodníkov a urobiť tak našu mestskú štvrť zasa 
o niečo krajšiu a lepšiu pre život. Zároveň pevne 
verím, že Staré Mesto bude v tomto smere inšpi-
ráciou, ktorú budú postupne nasledovať aj ostatné 
mestské časti Bratislavy.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený!



BRATISLAVA
Dvakrát do roka sa koná ce-
loplošná deratizácia, tá jesen-
ná bude v termíne od 1. októb-
ra do 15. novembra. Dôvodom 
je  regulácia hlodavcov, ktoré 
sú  významnými  prenášačmi 
viacerých ochorení.
V objektoch a na verejných 
priestranstvách v majetku 
a správe hlavného mesta zabez-
pečí deratizáciu mesto, fyzické 
osoby  podnikatelia a právnic-
ké osoby vykonajú deratizáciu 
v ich alebo nimi spravovaných 
objektoch. Mali by ich zrealizo-
vať profesionálne firmy.

Ten, kto deratizáciu nevyko-
ná, môže očakávať sankcie od 
kontrolných orgánov a taktiež 
musí počítať s tým, že exis-
tuje riziko so vznikom pre-
nosných infekčných chorôb, 
ktoré spôsobujú práve hlo-
davce. V prípade reštaurač-
ných a podobných zariadení 
môže ísť o naozaj veľké rizi-
ko a hazard so zdravím ľudí. 
Deratizácia sa vykonáva sys-
tematicky s použitím označe-
ných deratizačných staničiek, 
ktoré obsahujú buď chemickú 
nástrahu, alebo návnadu bez 
chemickej látky. (brn)

STARÉ MESTO
Skultúrnenie verejného prie-
storu,  ochrana  a  tvorba 
životného  prostredia,  kul-
túrno-spoločenské  aktivity 
a  rozvoj  kultúrneho  živo-
ta.  To  sú  oblasti,  v  rámci 
ktorých sa dá požiadať bra-
tislavské Staré Mesto o pri-
delenie grantu.
Prioritami na tento rok je 
skultúrnenie verejného pries-
toru. Schválením grantového 

programu na rok 2017 o tom 
rozhodli staromestskí poslan-
ci na zasadnutí miestneho za-
stupiteľstva.
Medzi typmi projektov, 
na ktoré je možné požia-
dať o grant, je napríklad 
revitalizácia a obnova ve-
rejného priestoru, zelene, 
nevyužitých priestorov či 
športovísk. Ale tiež komu-
nitné a mobilné záhrady, 
zveľaďovanie vnútroblokov, 

predzáhradky alebo kon-
tajnerové stojiská. Žiadosti 
o pridelenie grantu sa podá-
vajú do 15. októbra, mini-
málna výška grantu je 500 
eur. Oprávnenými žiadateľ-
mi sú fyzické osoby a pod-
nikatelia, ktorí majú trvalý 
pobyt, sídlo alebo pôsobia 
na území mestskej časti 
a taktiež právnické osoby, 
ktorých zakladateľom však 
nie je mestská časť. (tasr)

PETRŽALKA
Petržalská  samospráva  sa 
snaží hľadať všetky dostup-
né  zdroje  na  financovanie 
väčších projektov, na ktoré 
v  rozpočte  nemá  peniaze. 
Preto sa uchádzala o dotácie 
na vybudovanie odborných 
učební  v  základných  ško-
lách,  aj  na  rekonštrukciu 
priestorov  v  ZŠ  Turnian-
ska, kde by mohli vzniknúť 
štyri triedy pre škôlkarov. 
„Z ministerstva pôdohos-
podárstva a regionálneho 
rozvoja prišla do Petržalky 
dobrá správa. Ministerstvo 
vyhovelo žiadosti petržalskej 

samosprávy a na rekonštruk-
ciu priestorov v ZŠ Turnian-
ska poskytne 360tisíc eur. 
Finančná spoluúčasť našej 
mestskej časti bude vo výške 
20tisíc eur. V rekonštruova-
ných priestoroch tak pribudne 
90 miest pre škôlkarov,“  in-
formovala nás Silvia Vnen-
ková z petržalského miest-
neho úradu. „Keďže pôjde 
najmä o práce v interiéri, s re-
konštrukciou budeme môcť 
začať už začiatkom budúceho 
roka tak, aby sme na budúci 
školský rok mohli nové trie-
dy otvoriť,“ povedal starosta 
Vladimír Bajan. (sv, ms)

BRATISLAVA
Mnoho ľudí si myslí, že vče-
ly sa chovajú kvôli medu, čo 
nie  je  jediný  dôvod.  Hlav-
ným dôvodom je práve 
opeľovanie. 
Cieľom projektu Mest-
ské včely priniesť do miest 
iný pohľad na starostlivosť 
o mestskú zeleň a kúsok 
mestskej divočiny. Umožňuje 
ľuďom, organizáciám a ško-
lám aktívne sa zapojiť do 
záchrany a podpory opeľo-
vačov priamo v mieste byd-
liska. Okrem mestskej časti 
Nové Mesto pokračuje v ak-
tivitách aj úplne prvá mestská 
časť priateľská opeľovačom 
Karlova Ves, ktorá v tomto 
roku navrhla ďalšiu plochu 

na zmenený režim kosenia 
a vysadila pre svojich obyva-
teľov jedlý živý plot. „Pôvod-
ne sme začali pracovať najprv 
so včelármi s osádzaním úľov 
v mestách, ale postupne sme 
zistili, že mesto má nielen 
problém s opeľovaním rast-
lín, ale takisto aj s kvalitou 
pôdy. A preto bolo ďalšou 
prirodzenou aktivitou v rámci 
projektu Mestské včely to, že 
začíname v mestách osádzať 
rôzne vermikompostéry 
a kompostéry a poukazovať 
aj na kvalitu pôdy, v ktorej 
tieto mestské rastliny rastú,“ 
povedala Petra Ježeková, 
mestská včelárka z Centra 
environmentálnej a etickej 
výchovy Živica. (brn)

RUSOVCE
Pohrebisko  označené  ako 
III  v  antickej  Gerulate  je 
známe bohatou výbavou 
a zriedka sa vyskytujúci-
mi novými typmi šperkov 
z drahých kovov a mine-
rálov.  Najnovšie  výsledky 
uvedeného archeologického 
výskumu vedeného archeo-
logičkou  PhDr.  Jaroslavou 
Schmidtovou nájdete na 
výstave,  ktorá  je  otvorená 
v Múzeu Antická Gerulata 
v Rusovciach. 
Archeologický výskum za-
znamenal nálezy zo 16 hro-

bov, ktoré skrývali 26 ks 
náramkov, 500 ks korálikov. 
V hrobe dieťaťa archeológo-
via našli strieborné a bronzo-
vé ihlice, kostené náramky. 
V ďalšom hrobe sa na rukách 
ženy nachádzali na prstoch 
4 prstene. Jeden z nich, pe-
čatný, má gemu s egyptský-
mi božstvami Sarapisom 
a Isdiou. Neobvyklá bola 
v pohrebisku prítomnosť ná-
dob germánskeho pôvodu. 
Archeológovia sa domnieva-
jú, že ide o znak inej etnickej 
príslušnosti pochovaných. Je 
možné, že ide o pôvod oby-

vateľov Panónie, ktorí po-
chádzajú z územia severne od 
Dunaja. Mince datujú pohre-
bisko do 4. storočia. 
Na pohrebisku boli objavené 
aj nepatrné zvyšky textilu, 
pravdepodobne fragmenty 
z látky, ktorou boli prikryté 
telá mŕtvych. Nájdený želez-
ný predmet by zase mohol 
dokazovať existenciu dvoj-
brvnových krosien či dokon-
ca znalosť tkania tapisérií 
v rímskej provincii Panónia 
na území dnešného Sloven-
ska.  (bh)
 Foto: MMB

PETRŽALKA
Rekonštruujú životu nebez-
pečný priechod
Magistrát plní Občiansky roz-
počet a po rokoch nefunkč-
nosti upravuje priechody cez 
komunikáciu na Mamateyo-
vej. Obyvateľov Ovsišťa teší 
najmä oprava toho, ktorý sme-
ruje na Poloreckého a k Domu 
tretieho veku. Autá tu totiž 
jazdia z dvoch (až troch) sme-
rov v dvoch pruhoch a pomer-
ne rýchlo, hoci cez tento prie-
chod každé ráno smerujú deti 
do školy na Pankúchovu. 
Prejst cez priechod je pre ne 
nebezpečné aj v peknom po-
časí, ale v daždi sa to stávalo 
doslova životu nebezpečné. 
Medzi chodníkom a komuni-
káciou bola totiž jama, kto-
rá sa v daždi zaplnila vodou 
a na priechod sa nedalo do-
stať. A keď obchádzali mláku 
po tráve, autá vám nezastavi-
li a ošpliechali vás, veď ste 

neboli na priechode. Takže 
sa rodičia s deťmi museli do 
vozovky vedľa priechodu do-
slova vrhnúť. 

S blížiacimi sa upršanými 
dňami prišla táto rekonštruk-
cia ako dar z neba.  (brn)
 Foto: (in)

Obyvatelia Ovsišťa sa dočkali

Skvosty z hrobov pohrebiska

Bude sa deratizovať

Ďalšie miesta pre škôlkarov

Včely v hlavnom meste

Pred úpravou

Počas rekonštrukcie

Téma kompletnej obnovy chodníkov v Starom Meste zaujala aj spravodajskú televíziu TA3

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 1 WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 1 | BRATISLAVA 4 | BRATISLAVA 5

STARÉ MESTO
Prvý medzigeneračný festival 
na Slovensku OLD´S COOL 
Bratislava  2017  organizuje 
Občianska  iniciatíva Zrejme 
13. – 14. októbra v bratislav-
skom Starom Meste. 
„Naším zámerom je vzbu-
diť záujem verejnosti o tému 
medzigeneračných vzťahov a 
podporiť medzigeneračný dia-
lóg v komunitách. Symbolom 
medzigeneračnej radosti je pre 
nás, dnes už zaniknutý stacio-

nár pre seniorov Záhrebská, 
ktorý fungoval v komunite 
Susedia na dvore. Chceme vy-
zdvihnúť práve také kvalitné 
služby, akým bolo toto zari-
adenie a miesto,“ vysvetľuje 
Dušan Martinčok, člen Zrej-
me a jeden z organizátorov 
festivalu. V Satori Stage si 
tak počas festivalu budete 
môcť v piatok pozrieť film 
Eva Nová, v sobotu si upliesť 
ponožky so skúsenými ple-
tačkami, vypočuť si príbehy 

zo socializmu, pre deti je pri-
pravené divadielko a pre záu-
jemcov aj komentovaná preh-
liadka funkcionalistického 
domu AVION  Starý Avion. 
A navyše, fotograf pripraví 
vašej rodine či kamarátom 
krásnu skupinovú fotku ako 
zo starej školy. Problematiku 
starnutia nielen u nás, ale aj 
v celej Európe budú odborní-
ci rozoberať počas diskusie 
aj v Café Berlinka SNG od 
17.00 hod. (brn)

Máte nápad? Požiadajte o grant

Zažite medzigeneračnú radosť
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KDE SI MÔŽETE PREDĹŽIŤ SENIORPAS?

Priložte kartu
k čítačke

Priložte kartu
k čítačke
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Bez SeniorPasu môžete cestovať s 50% zľavou 
zakúpením jednorazových papierových cestovných lístkov.

Cestujte bezplatne aj naďalej! Predĺžte si platnosť 
svojho SeniorPasu pohodlne a jednoducho:

Cestujte bezplatne aj naďalej! Predĺžte si platnosť 
svojho SeniorPasu pohodlne a jednoducho:

Sympatický muž a bývalý minister kultú-
ry za vlády Ivety Radičovej, šikovný ma-
nažér, ktorý dokázal zlúčiť Slovenský roz-
hlas a Slovenskú televíziu. Spustil úspešný 
projekt obnovy hradov, ktorý dodnes dáva 
prácu nezamestnaným. V neposlednom 
rade známy moderátor, ktorý vždy stál na 
strane ľudí. To je Daniel Krajcer, kandi-
dát na župana. 

Bratislavu a celý náš kraj vnímate ako 
metropolitný región. Vašou iniciatívou je, 
aby župan, primátor, starostovia viac spo-
lupracovali. Aké služby by sme mali zdie-
ľať v regióne viac? 
Bratislavský kraj je tretím najbohatším re-
giónom Európskej únie. Ľudia to však nijako 
necítia. Je to preto, lebo doterajší župani boli 
len údržbári. Prehajdákali možnosť vybudo-
vať skutočný nosný systém dopravy. Sústre-
dili sa na riešenie havárií, aj to hlavne preto, 
aby sa vyhli transparentnému obstarávaniu. 
Na bratislavského župana som kandidoval 
ešte v roku 2013. Predstavil som program, 
ktorý bol hodnotený ako najlepší. Pomeno-
vali sme problémy a navrhli riešenia. Všetky 
sú stále aktuálne, pretože župa stagnuje. 
Primátori, starostovia a župan sa musia pre-
stať hrať na vlastnom piesočku. Musia si 
uvedomiť, že spolu sme jedno. Že Senčan, 
Pezinčan či Malačan, ktorí dochádzajú denne 
do Bratislavy, sú obyvatelia jedného regiónu 
a prijímatelia jedných spoločných verejných 
služieb. Že Stupava či Ivanka pri Dunaji 
majú obrovskú históriu, ale tisícky obyvate-
ľov sú vlastne veľkou „Bratislavou“ – prečo 
by tam nemala jazdiť MHD? Že Staromeš-
ťan, Petržalčan či Ružinovčan sú tiež obyva-
teľmi kraja a župa by mala prispievať aj na 
starostlivosť o ich cesty. 

Záchrane dopravy v Bratislavskom kraji 
môže pomôcť, ak budú všetci dopravcovia 
spolupracovať na kompaktnom riešení. 
Namiesto troch biznis modelov by tu mal 
fungovať jeden ucelený, je to vôbec možné? 
Pre náš metropolitný región má župa zmysel 
len vtedy, ak dokáže spolupracovať so všetký-

mi obcami kraja a ďalšími subjektmi. Príkla-
dom je, keď na území župy máme 3 rôzne ge-
nerely dopravy. Absurdná situácia! Kraj, mesto 
a železnice musia urobiť jeden a spoločný. 
Najväčšie projekty musia župa, mestá a obce 
celého kraja riešiť spoločne – ako napríklad 
dopravný systém. Spoločný PPP projekt, 
vďaka ktorému získame stámilióny eur na 
investície do rozvoja koľajových tratí, pre-
pojenia železnice a električky či výstavbu 
záchytných parkovísk.

Na trase Bratislava, Malacky, Rohožník, 
Lozorno plánujete odvážne dopravné rie-
šenia…
Zasadím sa za to, aby diaľnica od Lozorna 
až po Bratislavu bola bez povinného poplat-
ku, čo odľahčí dopravu v priľahlých obciach 
a bratislavských mestských častiach. Budem 
naliehať, aby sa urýchlili prípravy výstavby 
obchvatov miest a obcí pre Pezinok, Modru, 
Rovinku a Dunajskú Lužnú. Vybudovanie 
kruhového objazdu pri vjazde do Ivanky pri 
Dunaji zo Seneckej cesty a rozšírenie cesty 
medzi Malackami a Rohožníkom je súčas-
ťou zmien, na ktoré župa doteraz zabúdala. 
V pondelok 25. 9. som už dokonca rokoval 
s ministrom dopravy Árpádom Érsekom, 
s ktorým sme dohodli konkrétne riešenia pre 
bratislavský kraj. 

Denne sa dozvedáme o tragických autone-
hodách, obeťami ktorých sú deti a cyklis-
ti. Dozrel čas na riešenie? 
BSK míňa na propagáciu trikrát toľko pe-
ňazí, čo Bratislava na opravy výtlkov. Patrí 
medzi najneefektívnejšie orgány pri údržbe 
ciest. Kraj, mestá a obce musia preto spolu-
pracovať a podeliť sa v prospech občanov. 
Prioritou je ekologická a bezpečná dopra-
va. To si pýta bezpečné a priepustné cesty. 
Priechody pre chodcov musia byť osvetlené. 
Musíme uvažovať o zvýhodnení daňových 
sadzieb pre prostriedky osobnej dopravy 
s  ekologickými palivami a elektrickým po-
honom. Po druhé – cyklotrasy. Nové cestičky 
pre cyklistov musia byť novými prvkami na 
vozovke. Nestačí nakresliť na komuniká-
cii nové čiarové značenia. Treba na úrovni 
a v záujme bezpečnosti cyklistov poprepájať 
Bratislavské obvody 1, 2 a 3, ktoré podľa 
dopravných prieskumov preukazujú najvyšší 
podiel presunu obyvateľstva. 

Prvýkrát v histórii Bratislavskej župy za-
vediete ako župan zverejňovanie všetkých 
príjmov a výdavkov v zariadeniach sociál-
nych služieb. 
Neverím úradníkom, ktorí vždy dokážu 
vysvetľovať, ako sa veci nedajú, a ktorí sa 
bránia verejnej kontrole. Mojou ambíciou je 
zaviesť systém absolútne otvorenej a trans-
parentnej župy, ktorá zverejňuje všetko, čo 
je možné zverejniť. Napríklad, obsadzovanie 
miest v zariadeniach sociálnych služieb ne-
môže ísť divnou pyramídou. Má sa prideľo-
vať v transparentnom poradí klientom, ktorí 

oň požiadali v danom konkrétnom zariadení. 
V sociálnej oblasti máme obrovské rezer-
vy. Budem maximálne podporovať činnosť 
agentúr domácej opatrovateľskej a domácej 
ošetrovateľskej služby. V spolupráci s ob-
cami a mestami bratislavského kraja bu-
dem presadzovať zreálnenie skutočnej ceny 
opatrovania v domácom prostredí, najmä 
vo verejnom sektore, na minimálne 7 eur na 
hodinu, pretože zahmlievanie skutočných 
nákladov zlikvidovalo množstvo agentúr 
domácej opatrovateľskej služby a občania 
vnímajú túto službu ako nedostatkovú. Treba 
konečne naštartovať projekty verejno-súk-
romných partnerstiev pri budovaní zariadení 
sociálnych služieb, poskytnutie vhodných 
pozemkov, budov pre investorov výmenou 
za zmluvne stanovený záväzok sociálnej 
starostlivosti o obyvateľov kraja. Chceme 
budovať senior-parky na podporu aktívneho 
života občanov v postproduktívnom veku 
a zriadiť rehabilitačné stredisko na pomoc 
ľuďom s individuálnymi potrebami. Zvýši-
me sumu na  nancovanie tlmočníckej služby 
na úroveň cca 8 eur, pretože najbohatší kraj 
s najvyššou koncentráciou sluchovo postih-
nutých ich nemôže najviac zo všetkých kra-
jov zanedbávať. 

Môžete povedať viac o plánovanom systé-
me transparentnej župy, ako do neho za-
pojíte občanov? 
Chcem vytvoriť inštitút župného ombuds-
mana, za ktorým môže prísť každý obyvateľ 
kraja a ktorý mu pomôže riešiť jeho problé-
my. V reálnom čase budú online zverejnené 
všetky zmluvy a faktúry nad 100 eur. Obsta-
rávať budeme maximum tovarov a služieb 
elektronickými aukciami na zníženie korup-
cie a vytvorím tiež protikorupčnú linku sa-
mosprávneho kraja. Osobne sa stretnem s ob-
čanmi, ktorí prinesú podnety o nesprávnom 
alebo nekalom konaní úradníkov.

Na takéto zásadné zmeny budete mať ako 
župan prvýkrát v histórii volieb do VÚC 
5 rokov. Disponujete dostatočnou výdržou 
a motiváciou? 
V komunálnej politike som nový, ale mám 
skúsenosti a za sebou výsledky. Bol som mi-
nistrom vlády Ivety Radičovej. Naštartoval 
som úspešný projekt obnovy hradov, ktorý 
pokračuje, dáva prácu nezamestnaným a ne-
kradne sa pri ňom. Dokázal som úspešne zlú-
čiť Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu 
a vytvoriť predpoklady na to, aby RTVS bola 
úspešným a fungujúcim médiom. 
Dobrý župan dokáže silou svojej osobnos-
ti pôsobiť ako kvalitný mediátor a spájať 
mestá, obce, miestne časti na úrovni kraja 
pre ucelené, systémové riešenia. Nesmú sa 
viac opakovať situácie, keď župan bojuje 
s poslancami a naopak. Presadzujem preto, 
aby po voľbách župan s poslancami vytvorili 
spoločné programové vyhlásenie pre samo-
správny kraj a nasledujúcich päť rokov ho 
spoločne napĺňali. 

Daniel Krajcer otvorene o problémoch Bratislavského kraja:

Doterajší župani boli len údržbári
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STARÉ MESTO
Nadšenci  pre  krajšie  život-
né prostredie majú tú výho-
du,  že  na  rozdiel  od mesta 
nemusia  vybavovať  stovky 
formalít,  keď  sa  rozhodnú 
zrevitalizovať kúsok mesta.
Nedávno zverejnil Matúš 
Čupka na svojom facebooko-
vom profile video, ako doká-
zali s partiou Zelenej hliadky 
zmeniť spustnuté parkovisko 
pri Starom moste na príjem-
né miesto. Napísal k tomu: 
„Na jednoduché oživenie 

priestorov nepotrebujeme 
zložité projekty, financova-
nie či povoľovací proces. V 
rámci nedávneho SpotFixu 
sme vyčistili priestor pod 
parkoviskom vedľa Staré-
ho mosta od smetí či buriny 
a spolu s hliadkou sme vyba-
vili miesto sedením, stolmi, 
kvetináčmi a lavičkami. Pri-
dávame sa tak k projektom 
oživenia zanedbaných miest, 
ktoré sú čoraz populárnejsie 
vo svete. V prvej fáze sa na-
plánuje čo najjednoduchšia a 

najlacnejšia úprava. Tá, sa-
mozrejme, musí spĺňať ele-
mentárne kritériá a následne 
sa nový mobiliár dočasne 
nainštaluje.
Dočasné zásahy môžu mať 
formu prenosných kvetiná-
čov, plážových stoličiek či 

rozkladacích stolov. Nič dra-
hé ani spevnené so zemou pre 
prípad, že projekt neuspeje a 
bude potrebné miesto uviesť 
do pôvodného stavu. Nasle-
duje vyhodnotenie dočasného 
zásahu, jeho úprava prípadne 
príprava trvalého riešenia. To 
sa zrealizuje a vyhodnocuje 
sa ďalej. My sme sa o niečo 
podobné pokúsili na bývalej 
konštrukcii bufetu a bude-
me vďační za vaše postrehy. 
Verím, že to inšpiruje samo-
správy, aby sme nemuseli 
čakať na eurofondy, nórske 
granty či iné externé financo-
vanie, aby sme mohli vylep-
šovať aj rôzne drobné zákutia 
či miesta na našich sídlis-
kách.“ (brn) 
 Foto: FB Matúš Čupka

Dočasné, ale krajšie Nové letecké 
linky
RUŽINOV
Z  Letiska  M.  R.  Štefánika 
v  Bratislave  pribudnú  na 
budúci rok už tri nové letec-
ké linky. 
Letecká spoločnosť 
Ryanair dnes oznámi-
la, že od letného letové-
ho poriadku 2018 spus-
tí okrem novej linky na 
Maltu aj nové linky do 
dovolenkových destinácií 
Burgas v Bulharsku a Pa-
fos na Cypre. Všetky nové 
linky budú v prevádzke  
2x týždenne. Nová sezón-
na linka z Bratislavy na 
Maltu bude k dispozícii 
počas letného letového 
poriadku – od 25. mar-
ca 2018 do 27. októbra 
2018. Je prvou linkou 
z budúcoročného letné-
ho letového poriadku 
Ryanairu, na ktorú sa už 
dajú zakúpiť letenky cez 
webovú stránku leteckej 
spoločnosti. (vš)
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Najzamestnávateľ 

čoskoro v Avione!

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

Čoskoro otvoríme nový obchodný dom Avion!
Hľadáme práve Teba!

Garantujeme nástupnú mzdu od 865 €

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

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

Staň sa súčasťou dynamického tímu!
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BRATISLAVA
Mestská  časť  Ružinov  plá-
nuje  zorganizovať  verejnú 
prezentáciu projektu Spo-
jená Bratislava.
Nedávno spoločnosť J&T 
REAL ESTATE predstavi-
la na tlačovej konferencii 
a tiež mestským poslancom 
koncept Spojená Bratislava, 
v ktorom ráta aj s rozvojom 
električkovej dopravy v hlav-
nom meste. Spoločnosť ho to-
tiž považuje za nosný systém 
dopravy v Bratislave. 
Električková sieť Bratislavy 
dnes predstavuje približne 40 
kilometrov (spoločnosť chce 
na vlastné náklady vybudo-
vať ďalších 4, 2 kilometra). 
Rozvinutá je v niekoľkých 
radiálach. Západná radiála 
(smer centrum – Karlova Ves 
– Dúbravka) a tri východné 
radiály (smer centrum – Rača, 

smer centrum – Ružinov 
a smer centrum – Zlaté piesky) 
sú v prevádzke už roky. Ne-
dávno sa začalo s budovaním 
južnej radiály na Petržalku. 
Demografický vývoj a rozvoj 
Bratislavy ukázal v posled-
nom období presun ťažiska 
centrálnej časti mesta východ-
ne od Šafárikovho námestia 
smerom k prístavu, Prievozu 
a na petržalskú stranu Duna-
ja. Preto investori pokladajú 
za nevyhnutné, aby sa pokra-
čovalo s budovaním nových, 
predĺžením a prepojením 
existujúcich radiál smerom 
od centra mesta do mestských 
častí, ktoré vôbec nie sú, alebo 
sú nedostatočne obsluhované 
koľajovou dopravou.
Spoločnosť JTRE podala 
minulý mesiac na magist-
rát žiadosť o posúdenie in-
vestičného zámeru, ktorého 

predmetom sú riešenie vetvy 
Košická a Prístavná. Hlav-
nými bodmi investičného 
zámeru sú predovšetkým ná-
vrhy na vybudovanie nového 
centrálneho koľajového okru-
hu a prepojenie Ružinovskej 
a Petržalskej radiály. Elek-
trička by šla od Starého mosta 
cez Euroveu, po Košickej uli-
ci, za križovatkou s Prievoz-

skou by prešla do stredového 
pásu, odbočila na Miletičovu 
ulicu a z nej sa napojila na 
Ružinovskú radiálu. 
V tejto súvislosti sme oslovi-
li starostu Ružinova Dušana 
Pekára:
Aká je v súčasnosti doprav-
ná situácia v Ružinove?
Dopravná situácia v Ruži-
nove je podobná ako v celej 
Bratislave. Už sa ani nedá 
presne špecifikovať ranná 
špička. Kedysi bola okolo 
ôsmej, teraz sú cesty plné aj 
okolo deviatej. 
Pomohla  by  tento  stav  rie-
šiť  výstavba  nových  elek-
tričkových  tratí,  ktoré  na-
vrhuje spoločnosť JTRE? 
Výhodou dopravy prostred-
níctvom električky je jej 
rýchlosť vzhľadom na to, že 
autobusy či trolejbusy viac 
pociťujú dopravné zápchy 
ako električka. Rozvoj koľa-

jovej dopravy by teda mohol 
odľahčiť dopravnú situáciu 
v hlavnom meste i Ružino-
ve. Dopravné riešenie, ktoré 
navrhuje investor, teda nové 
električkové trate, by odľah
čili situáciu na ťahu Šafári-
kovo námestie, Pribinova, 
Záhradnícka a Ružinovská. 
Privítali  by  podľa  vás  vy-
budovanie vetvy Košická aj 
obyvatelia Ružinova? 
Tak, ako aj pri iných veľkých 
investičných zámeroch, plá-
nujeme zorganizovať verej-
nú prezentáciu projektu  pre 
obyvateľov za prítomnosti 
investora, kde budú môcť 
vyjadriť svoj názor naň. Oby-
vatelia tak budú mať mož-
nosť dozvedieť sa o danom 
projekte priamo z prvej ruky 
a zástupcovia investora im 
budú môcť vysvetliť detaily 
projektu. (in)
 Foto: JTRE

Pomohla by doprave v Ružinove električka na Košickej a Miletičovej?
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1. FC TATRAN PREŠOV

VSTUPENKY NA

ŠK SLOVAN BRATISLAVA VS.

PASIENKY SOBOTA  14.10.2017  17:00
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Toto je Špitálska ulica, dôležitá električková trasa v centre mesta. 
Momentálne je však neprejazdná a spôsobuje Bratislavčanom 
poriadne problémy. A bude to tak ešte celé týždne či mesiace.

Župan Frešo sa tak neslávne pridal k bývalému primátorovi 
Ftáčnikovi, ktorý zasa nesie zodpovednosť za v minulosti 
zbytočne dlho rozkopanú a neprejazdnú Štúrovu ulicu.

Týmto však problémy nekončia. Ak sa presmeruje električková 
doprava na iné trasy, hrozí energetické preťaženie. To môže 
vyústiť až do úplného prerušenia premávky električiek v celej 
Bratislave. Jedným slovom totálny kolaps.

Pre obyvateľov Bratislavského kraja Dano Krajcer, kandidát na 
župana.

Vinník je jasný – Bratislavský samosprávny kraj na čele so župa-
nom Pavlom Frešom, ktorý vydával stavebné povolenie a porušil 
pritom zákon. Ministerstvo dopravy muselo práce zastaviť.

Bratislavčania sú už poriadne nahnevaní! A nedávajú si servítku 
pred ústa. „Pán Frešo má veľké reči, plno plagátov a nič sa 
nedeje.“

Ak by sa naplnil tento katastro cký scenár, tak sa naplní aj populistický 
predvolebný sľub Pavla Freša o doprave zadarmo. Bratislavčania sa 
totiž naozaj budú dopravovať zadarmo… po svojich.
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Objednávateľ: Mgr. Daniel Krajcer, Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava, Dodávateľ: BigMedia, spol. s r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 43 999 999

Bratislave hrozí kolaps
Dano Krajcer, kandidát na župana na strane ľudí!!

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

Obyvateľka 

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

PETRŽAKA
V  priebehu  letných  me-
siacov  júl  a  august  rea-
lizoval  Michal  Radosa, 
zástupca  starostu  Petr-
žalky,  anketu,  v  ktorej 
sa  obyvateľov  pýtal  na 
pozitíva  a  slabiny  jazera 
Veľký Draždiak. Čo z nej 
vyplynulo? 
Zúčastnilo sa na jej 1459 re-
spondentov, s prevahou žien.

Najpozitívnejšie vnímaný-
mi stránkami boli bezplat-
ný prístup k vode (1233), 
prostredie (1081) a bufe-
ty a reštaurácie. Za naj-
väčšmi negatívne stránky 
respondenti považovali: 
nedostatok toaliet (920), 
elektrické vedenie (772), 
nekvalitný priestor na le-
žanie pri vode (672), chý-
bajúce sprchy (563), sta-

rostlivosť o čistotu (533), 
kvalitu alebo počet smet-
ných košov (271). „Z vý-
stupov vyplýva niekoľko 
podnetov, na ktoré sa bu-
deme snažiť reflektovať 
v budúcom roku,“ uviedol 
Michal Radosa. „Lavičky 
a smetné koše, ktoré boli 
mojou prioritou, by mali 
pribudnúť ešte v tomto 
roku.“ (brn)

Ďalšia stavebná 
uzávera 
RUŽINOV
Starosta  Ružinova  Dušan 
Pekár  podpísal  územné 
rozhodnutie o stavebnej 
uzávere v lokalite Štrkovec-
ké  jazero.  Ide  v  poradí  už 
o tretiu stavebnú uzáveru 
v Ružinove.
Územie Štrkoveckého jaze-
ra, pre ktoré Ružinov vydal 
územné rozhodnutie o sta-
vebnej uzávere, je ohraniče-
né Drieňovou, Bajkalskou, 
Ružinovskou, Sabinovskou, 
Svidníckou a Stropkovskou 
ulicou. Celková výmera tej-
to plochy je 149 131 m2. 
V princípe platí, že staveb-
nou uzáverou sa pozastaví 
výstavba v danej lokalite po 
dobu schválenia územného 
plánu zóny, maximálne na 
5 rokov. Stavebná uzávera 
ale nebude znamenať, že si 
Ružinovčania v danej loka-
lite nebudú môcť napríklad 
zaskliť balkón, zatepliť by-
tovku, vykonať bežné udr-
žiavacie práce či zrealizovať 
drobnú stavbu. V územnom 
rozhodnutí o  stavebnej uzá-
vere je presne špecifikované, 
ktorých prípadov sa netýka. 
Na území Ružinova je už od 
októbra minulého roku platná 
stavebná uzávera pre lokalitu 
Ostredky a od júla minulého 
roku pre územie Bajkalská-
roh.  (mš)

STARÉ MESTO 
Po  dvoch  týždňoch,  kedy 
sa  zastavila  rekonštrukcia 
električkovej  trate  z  dôvo-
du  zrušenia  stavebného 
povolenia,  je  od  minulého 
týždňa na Špitálskej  znova 
pohyb.  
Dopravný podnik Bratisla-
va realizuje zabezpečovacie 
práce na električkovej trati 
na Špitálskej, a to na zákla-
de ohlášky na Bratislavskom 
samosprávnom kraji (BSK). 
Sú tieto práce možné aj bez 
stavebného povolenia? Podľa 
ministerstva dopravy, ktoré 
celú rekonštrukciu zasta-
vilo, pretože nebola povo-
lená v súlade so zákonom 
a v procese nastali vážne 
pochybenia, zabezpečova-
cie práce možno realizovať 
v osobitnom režime, ak je to 
nevyhnutné v dôsledku živel

nej pohromy, havárie alebo 
inej mimoriadnej udalosti. 
Dopravný podnik deklaruje 
záujem na pokračovaní opra-
vy trate, a to najmä z dôvodu 
možného vzniku kolapsu do-
pravy, ale taktiež zvýšeným 
energetickým zaťažením 
električkového úseku od tri-
angla Vazovova po triangel 
Námestie SNP.      
Skontrolovať opodstatnenosť 
zabezpečovacích prác a do-
zrieť na to, aby sa na tejto 
trati nerobilo protiprávne je 
úlohou BSK, ktorý je špeciál
nym stavebným úradom pre 
mestské dráhy.
Podľa BSK je dôvodom, pre-
čo práce ustali, plánovaná 
zastávka. Práve pre ňu podali 
sťažnosť obyvatelia dotknu-
tého bytového domu na Špi-
tálskej. Ak by sa vybudovala, 
tak ako sa plánovalo, bráni-

la by im dostať sa s autami 
z dvora na ulicu. S autami by 
museli totiž prechádzať pria-
mo cez zastávku s ľuďmi. 
„Od zástupcu tých, ktorí sa 
odvolali, sme sa dozvedeli, 
že oni nič proti rekonštruk-
cii električkovej trate nema-
jú. Vítajú, že sa trať opraví. 
Ďalšia vec je zastávka. Ten 
postup, ktorý by sme veľmi 
radi dosiahli, je ten, že by 
sa zrušilo zastavenie staveb-
ných prác tak, aby sa mohla 
okamžite električková trať 
dorobiť,“ doplnil Ladislav 
Csáder, riaditeľ Odboru do-
pravy BSK.
„Je teraz úlohou DPB, magist-
rátu aj BSK, aby opravili chy-
by a čo najrýchlejšie zopako-
vali zákonné procesy potrebné 
na opätovné sprevádzkovanie 
trate,“ podotklo ministerstvo 
dopravy. (tasr, brn)

Ako dopadla anketa o Draždiaku?

Na Špitálskej len zabezpečovacie práce
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Notársky úrad 
JUDr. Lýdie Kliskej Uhrinovej 

oznamuje,
že s účinnosťou od 01.10.2017 otvára svoje sídlo na adrese:

Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas úradných hodín:

Pondelok-Piatok 8:00-17:00, 
Streda 8:00-18:00

tel.kontakt: 0911 498 326, 02/52623557
email: lydia.kliskauhrinova@notar.sk

Oznámenie o dražbe
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Ond-
rejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976 „v konkurze“, miesto trvalého 
pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, ako dra-
žobník oprávnený podľa § 92 ods.1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 z.Z. Zá-
kona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať dražbu v zmysle Zákona č. 
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR 
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) 
v znení neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom prísluš-
ného orgánu, ktorým je Okresný úrad Bratislava zo dňa 06.06.2017 
a v súlade s ustanovením § 92 ods.6 ZKR v spojení s ustanovením § 
11 ods.4 a § 17 Zákona o dobrovoľných dražbách vyhlasuje prvé kolo 
dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o dražbe.

Miesto konania dražby: v sídle správcu JUDr. Karol Kovár, 
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, II. posch. 

zasadacia miestnosť
Dátum konania dražby: 26.10.2017

Čas konania dražby: 12,30
Opakovanie dražby: prvé kolo

Predmet dražby: 1-izbový byt č.4 v bytovom dome súp.č.326 na 
II. posch. na ulici Klariská č. 10,  podiel vo výške 715/10000-cin na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislúchajúci 
k bytu a podiel vo výške 500/10000-cin na zastavanom pozemku 

parc.č.374 prislúchajúci k bytu. Nehnuteľnosti sú evidované Okres-
ným úradom Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Staré Mesto, obec 

BA-m.č. Staré Mesto na LV č.6674 a 6675
Najnižšie podanie 150. 000 EUR

Dražobná zábezpeka: 30.000 EUR
Vstupné na dražbu: 3 EUR

Bližšie informácie: 02/555 68 213

Oznámenie o dražbe
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Ond-
rejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976 „v konkurze“, miesto trvalého 
pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, ako 
dražobník oprávnený podľa § 92 ods.1 písm. d/ Zákona č. 7/2005 
z.Z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), zorganizovať dražbu v zmy-
sle Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o dop-
lnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnos-
ti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade so 
záväzným pokynom príslušného orgánu, ktorým je Okresný úrad 
Bratislava zo dňa 06.06.2017 a v súlade s ustanovením § 92 ods.6 
ZKR v spojení s ustanovením § 11 ods.4 a § 17 Zákona o dobro-
voľných dražbách vyhlasuje prvé kolo dražby a súčasne zverejňuje 
toto oznámenie o dražbe.

Miesto konania dražby: v sídle správcu JUDr. Karol Kovár, 
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, II. posch. 

zasadacia miestnosť

Dátum konania dražby: 26.10.2017
Čas konania dražby: 11,00

Opakovanie dražby: prvé kolo

Predmet dražby: nebytový priestor č. NP9 v bytovom dome 
súp.č.326 na ulici Klariská č. 10, podiel na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach prislúchajúcich k bytu a podiel na 
zastavanom pozemku parc.č.374. Nehnuteľnosti sú evidované 

Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Staré 
Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto na LV č.6674 a 6675.

Najnižšie podanie 226. 000 EUR
Dražobná zábezpeka: 45.000 EUR

Vstupné na dražbu: 3 EUR
Bližšie informácie: 02/555 68 213

Slovenský Červený kríž, Územný 
spolok Bratislava- mesto organizuje 
akreditované vzdelávacie programy 
s platnosťou v SR a v zahraničí

KURZ OPATROVANIA 
v termíne 16.10 - 14. 12. 2017 

a
KURZ OPATROVANIA DETÍ

v termíne 23.10 - 19. 12. 2017 
kurzy budú prebiehať v priestoroch ÚS SČK Bratislava- mesto,  
Miletičova 59 v popoludňajších hodinách
učebné materiály v cene kurzu

viac informácií na http:// bratislava.redcross.sk/kurz_opatrovania 
http://bratislava.redcross.sk/kurz_opatrovania_deti

tel. č. 02/2/5341 22 55, email: krv.ba©redcross.sk

BRATISLAVA 
Biela  noc  7.  októbra  opäť 
premení ulice Bratislavy na 
magickú nočnú prechádzku 
súčasným umením. 
Festival Biela noc zverejnil 
zatiaľ najbohatší program vo 
svojej histórii. Návštevníkov 
počas jednej noci zavedie na 
nové lokality a predstaví až 
65 zastávok s dielami špičko-
vých zahraničných a domá-
cich umelcov. V bratislavskej 
Medickej záhrade sa priamo 
medzi zeleň znesie Mesiac 
– monumentálne dielo Luka 
Jerrama. Britský sochár vy-
tvoril vernú kópiu Mesiaca 
s priemerom sedem metrov. 
Tvoria ho detailné zábery 
mesačného povrchu. 
Biela noc privíta aj návštevu 
z inej planéty – po úspešnej 
premiére v roku 2015 pri-
nesie austrálska umelkyňa 
Amanda Parer ďalších exo-
tických návštevníkov. Po 
veľkých žiariacich zajacoch 
sa tentoraz s dielom Fantastic 
Planet medzi nás znesú piati 
obrovskí humanoidi. 
Bratislavský program okrem 
inštalácií v centre mesta 
ponúkne aj nezvyčajný po-
hľad na nábrežie Dunaja. 
Trasu od Riverparku až po 
most Apollo bude lemovať 
množstvo svetelných a inter-
aktívnych inštalácií. Umelci 
Ľuboš Pahuli a Boris Vaito-
vič s pomocou zvukových vi-
brácií a návštevníkov rozhý-
bu stojatú vodu v diele Still 
Water v Riverparku. Animo-
vané svetelné objekty Per-

spektíva v štvrti Zuckerman-
del farebným a svetelným 
rytmom štvorcov vytvoria 
iluzórny priestor v Podhradí. 
Pod Mostom SNP sa strhne 
nevšedná tanečná párty Eri-
ka Bartoša, ktorá odkazuje 
na voodoo bábky. Diváci si 
budú môcť nakresliť vlast-
nú bábku, ktorá sa následne 
pridá k premietanému ta-
nečnému ošiaľu. Starý most 
rozžiari inštalácia Štruktúra, 
Braňo Bernár a Jakub Pišek 
pri Eurovei vytvoria inter-
aktívnu Vlnku spájajúcu bre-
hy Dunaja ako víziu budúcej 
lávky pre peších. Zväzok 
laserov nad riekou vytvorí 

kmitavé premostenie – lúče 
nad riekou budú reagovať 
na dotyk rúk. Róbert Farkaš 
pripraví nad fontánou pri Eu-
rovei svetelný objekt inšpi-
rovaný trieskami. Na nábreží 
„vyrastie“ MrakoDrap, sta-
tická svetelná architektúra, 
ktorá zhmotní budúcu pláno-
vanú stavbu. 
Časť programu bude naďalej 
prístupná len s plateným BN 
passom v sume 8 eur, ktorý 
umožní vstup na časovo ob-
medzené predstavenia a inte-
riérové inštalácie. Dôchodco-
via, deti do 15 rokov a ZŤP 
majú vstup bezplatný.  (dv)
 Foto: OZ Biela noc

Počas Bielej noci pristane Mesiac

RUŽINOV
Súkromník  požiadal  Ru-
žinovský  podnik  verej-
no-prospešných  služieb 
o  prenájom  domčeka  na 
Štrkoveckom  jazere  a  plá-
nuje tu vybudovať požičov-
ňu lodiek a bufet.
„V zmysle Zmluvy o kom-
plexnom nájme uzatvorenou 
dňa 20.12.2012 medzi MČ 
BratislavaRužinov a Ruži-
novským podnikom verej-
noprospešných služieb, a.s. 
(ďalej len „RP VPS, a.s.“) 
bol nehnuteľný majetok – 
„Požičovňa lodiek Bratislava 
– Štrkovecké jazero“ zverený  
spoločnosti RP VPS, a.s. do 
nájmu. Od nástupu súčasné-
ho vedenia spoločnosti RP 
VPS, a.s. (11.3.2015) nebol 
uvedený objekt využívaný 
a vzhľadom ku skutočnosti, 
že spoločnosť v súčasnom 
období nedisponuje vhodným 
vybavením pre prevádzku 
požičovne lodiek, poskytla 
na základe žiadosti a násled-
ne vzájomnej dohody uve-
dený nehnuteľný majetok 
do podnájmu  spoločnosti 
VOXAR,“ sprostredkoval 
nám odpoveď RP VPS Stani-
slav Šenc z komunikačného 
oddelenia miestneho úradu 
v Ružinove. „Predmet pod-
nájmu je záväzok nájomcu 
používať stavbu „Požičovňa 
lodiek BratislavaŠtrkovecké 
jazero“ s príslušenstvom (plá-
vajúce zariadenie pristávacie 
mólo) na účel: služby oby-
vateľstvu a rekreácia obyva-
teľstva. Zmluva o podnájme 

je za odplatu a je uzatvorená 
na obdobie od 1.7.2017 do 
31.12.2020. Podnájom za od-
platu znamená, že spoločnosť 
Voxar za podnájom uhrádza 
dohodnutú sumu. Aká je jej 
výška, sme sa však nedozve-
deli. „Cieľom RP VPS, a.s. 
je uvedeným podnájmom 
zabezpečiť prevádzkovanie 
lodenice, vrátiť voľnočasové 
aktivity späť na Štrkovecké 
jazero a poskytnúť tak verej-
nosti plnohodnotné využitie 
tohto areálu.“
Oslovili sme Šimona Megu 
zo spoločnosti Voxar, kto-
rý nám priblížil svoje plány. 
„Priestor Štrkoveckej lode-
nice a celkovo Štrkoveckého 
jazera mi je veľmi blízky, 
keďže v Ružinove žijem. 
Bohužiaľ, tento priestor mi 
prišiel ako nevyužitý čo sa 
týka jeho veľkého potenciálu, 
a tak som sa rozhodol osloviť 
spoločnosť RVPS s ponukou 
oživenia Štrkoveckej Lode-
nice s možnosťou ponúknuť 
návštevníkom člnkovanie po 
jazere prípadne možnosť si 
zapožičať vodný bicykel,“ 
napísal nám. „V prvom roku 
prevádzkovania plánujem 

ponúkať cca 4 vodné bicykle 
a predbežne 3 člnky. Záro-
veň rekonštruujem samotný 
objekt lodenice za účelom 
vybudovania kvalitného bu-
fetu so širokým sortimentom 
predovšetkým zdravých do-
mácich produktov a občer-
stvenia. Samozrejmosťou 
bude aj požičovňa ležadiel 
počas slnečných mesiacov. 
Plánovaný termín otvore-
nia prevádzky je predbežne 
v mesiaci apríl 2018 pričom 
prevádzka bude otvorená kaž
dý deň vrátane víkendu v ča-
soch od 14:00 hod do 21:00 
hod. V rámci rekonštrukcie 
a zakúpenia potrebného vy-
bavenia plánujem v prvej fáze 
preinvestovať cca 20.000 eur, 
pričom predpokladám, že po-
čas obdobia prevádzkovania 
lodenice budem opakovane 
investovať, a tak dnes nevi-
em predpovedať finálnu výš-
ku investície.“ Šimon Mega 
verí, že Štrkovecká lodenica 
sa v budúcnosti stane obľú-
beným miestom pre všetkých 
Bratislavčanov a stane sa tak 
neodmysliteľnou súčasťou 
Štrkoveckého jazera. (in)
 Foto: mapio.net, (in)

Na jar by na Štrkoveckom jazere 
mohli pribudnúť vodné bicykle aj člnky 
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Spoločnosť Daimler začala, aj na Sloven-
sku, so zámerom najmä vylepšovať kvali-
tu ovzdušia, ďalšie zo svojich kľúčových 
opatrení  podporu omladzovania vozidlo-
vého parku. Majiteľom, ktorí majú najme-
nej polroka registrované osobné motorové 
vozidlá ľubovoľnej značky s dieselovými 
motormi spĺňajúcimi normu EU1 až EU4, 
poskytne za stanovených podmienok bo-
nus na ich výmenu za nové. Pri splnení 
podmienok: rozhodnutí kúpiť si ešte tohto 
roku osobné motorové vozidlo (s doda-
ním do konca marca 2018) značky Mer-
cedesBenz s dieselovými alebo benzíno-
vými motormi spĺňajúcimi normu EU6 či  
plugin hybrid je výmenný bonus  
2 000 eur (bez DPH), pri modeli smart s benzí-

novým motorom EU6 alebo smart electric drive  
1 000 eur (bez DPH).

Výmenná prémia sa na Slovensku posky-
tuje navyše k prípadným príspevkom od 
MH SR a ZAP SR ako aj od Mercedes-
Benz Slovakia na podporou elektromo-
bility. Spolu s výmenným bonusom získa 
zákazník aj kompenzáciu za jazdené vo-
zidlo s dieselovým motorom normy EU1 
až EU3, ktoré bude zošrotované. Výšku 
kompenzácie za jazdené vozidlo určí ne-
závislý inštitút. Za vozidlo s dieselovým 
motorom spĺňajúcim normu EU4, dostanú 
zákazníci, okrem výmennej prémie cenu 
za jeho odkúpenie, ktorú si dohodli s ob-
chodníkom.

Viac informácií na www.motor-car.sk 
alebo www.mercedes-benz.sk.

Dieselové vozidlá Daimler optimalizuje a omladí
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BRATISLAVA
O mesiac  sa  opäť  otvoria  volebné 
miestnosti.  Každý  plnoletý  občan 
má  právo  využiť  možnosť  voľby 
a  rozhodnúť  tak  o  tom,  kto  sa  na 
najbližšie  volebné  obdobie  posadí 
do  čela Bratislavského  samospráv-
neho  kraja  a  kto  sa  stane  poslan-
com  župy.  Pôjdete  aj  vy  vyjadriť 
svoj názor? 
Oľga Feldeková, spisovateľka 

a humoristka
Voliť do VÚC pôj
dem, lebo mi nie 
je jedno, ako bude 
Bratislava vyzerať 
zajtra. Aj keď dnes 
nevyzerá najhor-
šie, vždy je šanca, 

aby vyzerala ešte lepšie. Všetko sa dá 
zlepšovať. Želám si, aby ruka každé-
ho Bratislavčana bola šťastná a hodila 
do urny ten správny lístok. Kto sa na 
voľbách nezúčastní, zrieka sa mož-
nosti mať šťastnú ruku.

Ľubo Horňák, skladateľ, produ-
cent a klávesák 
skupiny Elán 
a Čarovné os-
trohy
Chodiť k voľbám 
je dôležité vo vše-
obecnosti. VÚC 
budú mať podľa 

mňa stále dôležitejšiu úlohu z hľadis-
ka toho, že veľa skupín bude bojovať 
o kus chleba, ktorý zostáva. Je dôleži-
té, aby sa darebáci pri prerozdeľovaní 
peňazí nedostali k menším sumám, 
ktoré zostávajú.

Roman Bomboš, moderátor
Príliš často sme za-
meraní na globálnu 
politiku a nerieši-
me aktuálne veci, 
ktoré sú doslova 
pred naším nosom. 
Vo svete už dávno 
pochopili, že nie 

je dôležité poznať, kto je šéfom OSN 
alebo prezidentom susedného štátu, ale 
praktickejšie je poznať svojho miestne-
ho poslanca. Ruku hore, kto pozná toho 
svojho? Priznávam, že ani ja nie a preto 
idem voliť, aby som mohol rozhodnúť, 
kto sa bude starať o moje okolie.

Roman Jasovský, prvoligový fut-
balový tréner 
žien NMŠK Bra-
tislava 
Vždy chodím po-
ctivo ku každým 
voľbám, pretože 
si myslím, že je to 
morálna a občian

ska povinnosť každého plnoletého 
občana tejto krajiny, keďže voľby sú 
hradené z našich daní. Uvedomujem 
si, že pre život bežného občana je 
komunálna politika dôležitejšia ako 
tá veľká, no nemyslím si, že VÚC je 
v súčasnosti efektívny a dôležitý or-
gán. Skôr by som dal viac právomoci 
miestnym úradom a prípadne ušetrené 
financie za prenájom budov, mzdy za-
mestnancov a iné prevádzkové nákla-
dy VÚC  rozdelil tam, kde sa najviac 
zídu. A to na školstvo, zdravotníctvo 
a mládežnícky šport, teda tam, kde 
najviac chýbajú.

Ady Hajdu, herec
Keď nepôjdete vo-
liť, potom nemô-
žete nadávať, sťa-
žovať sa a frflať. 
Myslím si, že je 
povinnosťou kaž-
dého jedného ísť 
voliť. Je jedno, 

koho vhodím, ale vyjadrím svoj vlast-
ný názor. Preto dnes vládnu takí, akí 
nám vládnu. Väčšina je ľahostajná 
a tak ľahostajnosť je aj v politike. Ro-
bia si jednoducho, čo chcú. 

Ján Berky Mrenica, huslista
Voľby do VÚC 
sú pre mňa dôle-
žitejšie ako parla-
mentné. Vyberám 
si politiku kandi-
dáta a smerovanie 
na dlhšie obdobie 
kraja, v ktorom 

žijem. Moja voľba mi dáva možnosť 
uveriť svojmu kandidátovi a nedať 
hlas tomu, komu som neuveril!

Lujza Garajová – Schrameková, 
herečka a stand 
up komička
Sama sa sna-
žím o župných 
voľbách teraz do-
zvedieť čo najviac. 
Posledné roky mi 
to unikalo. Unikal 

mi ich význam. Najviac ich asi spo-
pularizoval banskobystrický župan, 
keď sme si mnohí uvedomili, že je to 
dôležitá funkcia, že človek, napríklad, 

môže zakázať divadlo či neschváliť 
príspevok pre školu. Budem rada, ak 
v našom hlavnom meste, v ktorom ži-
jem, bude župan, ktorý nebude zaka-
zovať divadlo. 

Dag Daniš, komentátor portálu 
Aktuality.sk
Dôležité nie sú voľ-
by. Dôležité je sle-
dovať samosprávu, 
vrátane krajskej, 
mať nároky a tlačiť 
na to, aby sa veci 
hýbali podľa našich 

záujmov. Komu záleží na tom, ako bude 
vyzerať školstvo, doprava, cesty, cyk-
lotrasy, musí sa ozvať. A voľby sú len 
začiatkom. Najhoršia vec je poslušne 
nabehnúť k voľbám, podporiť župana či 
poslancov – lebo to chcú – a potom ich 
nechať bez nášho záujmu a bez verejné-
ho tlaku, nech si robia, čo chcú.

Jozef Golonka, hokejová legenda
Každý by mal ísť 
voliť, aby potom 
nemusel nadávať, 
že bol zvolený ten 
nesprávny. U nás 
je nadávanie národ-
ným športom. Stále 
sa len nadáva a kri-

tizuje, ale na voľbách sa nezúčastníme. 
Potom je zvolený človek, ktorého si ne-
želáme. Preto si myslím, že by sme mali 
všetci ísť voliť. A voliť s veľkou roz-
vahou. Bude veľmi dôležité, kto bude 
v našom meste, kraji županom.  (lb)
 Foto: Archív osobností, 

TASR, Facebook

Prečo je dôležité ísť k župným voľbám?
STARÉ MESTO
Pracovníci  magistrátu  osa-
dili  na  Námestí  slobody 
nové  odpadkové  koše,  pri-
čom pôvodné smetné nádo-
by,  ktoré  typovo  patrili  ku 
kovovým  lavičkám, odstrá-
nili.  Nahnevali  tým  nielen 
architektov,  ale  aj  obyva-
teľov.
„Staré, funkčne a kapacitne 
nevyhovujúce odpadkové 
koše, ktoré boli súčasťou 
pôvodného architektonické-
ho riešenia, nahradí spolu 41 
nových odpadkových košov. 
Okrem 24 košov na zmesový 

komunálny odpad pribud-
lo po novom aj 10 košov 
na separovaný zber (plasty, 
papier) a taktiež 7 košov na 
psie exkrementy,“ napísali 
v piatok 22. septembra 2017 
na facebookovú stránku Bra-
tislava Works pracovníci 
magistrátu.
Pravdepodobne sa chceli po-
chváliť tým, ako úspešne na-
preduje revitalizácia Námes-
tia slobody, ktorú magistrát 
uskutočňuje s developerom 

HB Reavis. Lenže zjavne 
nerátali s veľmi masívnou 
a výsostne negatívnou re-
akciou verejnosti na tento 
krok. „Toto  je jednoducho 
neakceptovateľné. Ako ob-
čan, aj ako člen poroty súťa-
že revitalizácie námestia 
s odstraňovaním pôvodného 
a charakterovo výnimočného 
mobiliáru nesúhlasím. Som 
si vedomý praktických pro-
blémov, ktoré tento mobiliár 
má, ale toto nie je riešenie. 
Navyše, o to viac neprijateľ-
né, keď máme pred súťažou. 
Poslal som protestný email 
hlavnej architektke a upo-
vedomil som aj ostatných 
členov poroty,“ napísal do 
diskusie Igor Marko.
Ďalší diskutujúci Juraj Su-
chánek bol rozčarovaný 
z toho, aký význam má robiť 
tieto dočasné opatrenia pred 
realizáciou celkovej rekon-

štrukcie, ktorú avizujú na 
budúci rok.  „Napadajú mi 
len dve otázky. Koľko ten 
medzikrok bude stáť a či by 
nebolo efektívnejšie namies-
to minutia zdrojov na niečo 
dočasné radšej prispieť na 
niečo trvalé. Veď keď som 
ako Bratislavčan toleroval 
tento stav roky, tak rád ešte 
chvíľu znesiem súčasný stav 
s vedomím, že zmena bude 
stáť za to.“
Magistrát týmto krokom 
poriadne nahneval aj Andreja 
Jaroša: „Jedinečný dobový 
a zachovalý dizajn ste vy-
menili za tuctový prie merný 
výrobok, ktorý ani zďale-
ka nedosahuje kvality toho 
predošlého! Pritom stačí tak 
málo: iba sa poctivo starať 
o stav košov, pravidelne ich 
čistiť a vysypávať obsah. Zas 
sa niekto iba nabalil na tejto 
nezmyselnej zákazke! Je to 

priam ukážkové plytvanie 
financiami z verejného roz-
počtu! A ešte sa tým aj chvá-
lite!“
Negatívnych reakcií bolo 
toľko, že na kritiku verejnosti 
magistrát musel na sociálnej 
sieti reagovať: „Mrzí nás veľa 
negatívnych reakcií, ktoré 
sme zaznamenali v súvislosti 
s našou snahou o vyčistenie 
a zlepšenie stavu Námestia 
slobody. Od mája avizujeme 
postupnú revitalizáciu tohto 
priestoru, ktorej súčasťou je 
aj dočasná výmena smetných 
košov. Tie pôvodné už ne-
plnili svoju funkciu, a preto 
boli demontované, ale v žiad-
nom prípade nebudú vyhad-
zované. Zatiaľ sú uskladnené 
a podľa výsledku verejnej 
súťaže budú opravené a osa-
dené. Verejná súťaž aktuá-
lne prebieha a mal by z nej 
vzísť návrh na nový koncept 
riešenia námestia. Porotu 
pritom tvoria architekti, kra-
jinní architekti, zástupcovia 
partnerov hlavného mesta 
v tomto projekte, ako aj zá-
stupca pôvodných autorov. 
Takže naozaj nie je dôvod na 
šírenie negativizmu. Víťazný 
návrh bude určite predstave-
ný verejnosti. Tešíme sa, že 
budeme mať funkčný verejný 
priestor, kde budú ľudia opäť 
radi chodiť.“ (ars) 

Foto: Facebook Bratislava 
Works, Matúš Husár

Nové koše na Námestí slobody ľudí naštvali
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Zápachom z ust problémy začínaju. ´ ´
V starostlivosti o chrup a dutinu ústnu ponúka nové riešenie Múdra huba Pythium 
oligandrum. Svojou unikátnou schopnosťou rozrušiť bio lmy nedáva patogénnym 
baktériám a ďalším mikroorganizmom možnosť sa v nich ukryť. 
Na základe patentovanej technológie sú na trhu ústne vody pripravené zo suchej 
zmesi Bio Plus alebo šumivé tablety Múdra huba Pythie Bio Plus. Výplachové 
kúry týchto prípravkov chránia od krvácavosti ďasien, začiatočných príznakov zápalu 
ďasien a zápachu z úst.
Prípravky sa osvedčili pri kvasinkových infekciách, napríklad po chemoterapii, keď 
predstavujú jednu z mála dostupných alternatív pre zdravotne oslabených jedincov 
alebo osoby s rezistenciou či alergiou na chemické látky ústnej hygieny.
Dezinfekčný mikroorganizmus Pythium oligandrum predstavuje predel medzi hubami 
a riasami. Preniká svojmi vláknami do buniek parazita (plesne alebo kvasinky) a čerpá 
z neho pre svoju výživu potrebné látky. Podstatou pôsobenia je aj produkcia enzýmov. 

Na podklade výživovej a priestorovej kompetície tak vytláča z priestorov patogénne 
plesne, kvasinky a baktérie. Po splnení úlohy (vyčerpanie parazita) uvoľňuje priestor 
pre znovuosídlenie tzv. normálnou mikro órou.
Pythium oligandrum je prvý mikroorganizmus schválený ako biocídna látka podľa 
nariadenia EÚ 2015/1610. Použitá biotechnológia eliminuje plesne a kvasinky 
priamym parazitizmom a je odborníkmi považovaná za najbezpečnejšiu technológiu 
dostupnú na súčasnom trhu. 
Prípravky s múdrou hubou dostanete vo svojich lekárňach. 
e-mail: pythium@pythium.cz, telefón: 0917 761 893
Informácie: www.pythium.eu 

Zničte paradontózu hubou.

www.peknekabaty.skwww.peknekabaty.sk

ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1. poschodie
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Sobota 9 -12  hod. 

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY
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Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
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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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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

BRATISLAVA
Mesto  chce  do  roku  2025 
znížiť  počet  bezdomov-
cov  v  meste  o  15  percent. 
Takú to ambíciu si stanovilo 
v Koncepcii pomoci ľuďom 
bez domova. 
Tvorbe dokumentu pred-
chádzalo historicky prvé sčí-
tanie ľudí bez domova v Bra-
tislave v novembri 2016. 
Sčítaných bolo minimálne 
2064 ľudí. Odhadovaný po-
čet týchto osôb je však podľa 
organizácií, ktoré s nimi pra-
cujú, 4000 až 5000.
Hlavné mesto chce zníženie 
počtu ľudí bez domova do-
siahnuť účinnou spoluprácou 

a koordináciou samosprávy, 
mimovládnych organizácií, 
mestských častí a Bratislav-
ského samosprávneho kra-
ja. Pomôcť má aj vytvorená 
Koncepcia pomoci ľuďom 
bez domova.
„Úlohou koncepcie je posil-
niť postavenie mesta a vy-
tvoriť rámec na to, aby bola 
k dispozícii včasná pomoc. 
Bezdomovectvo je svetovým 
problémom, ktorý rieši každé 
veľké mesto vrátane Brati-
slavy. Uvedomujeme si zá-
važnosť problému a aktívne 
pristupujeme k jeho riešeniu. 
Každoročne napríklad navy-
šujeme finančné prostried-

ky na oblasť práce s ľuďmi 
bez domova. Z pôvodných  
145 000 je to tento rok  
367 000 eur,“ povedal primá-
tor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Bratislava chce vybudo-
vať sieť pomoci posilnením 
streetworku, čiže pomoci 
priamo v uliciach, a tiež do-
budovaním kamenných za-
riadení typu nízkoprahovej 
dennej služby a útulku. Pri 
tvorbe koncepcie sa jej tvor-
covia inšpirovali aj v zahrani-
čí. V pláne je tak aj uplatne-
nie projektu „Housing first“, 
ktorý výhľadovo ráta s pre-
nájmom tréningových bytov 
vo vlastníctve mesta pre ľudí 

bez domova. „Sčítanie ľudí 
bez domova okrem toho naj-
nižšieho počtu poukázalo na 
to, že Bratislava má zvláštny 
fenomén v bezdomovectve. 
Máme tu veľmi veľa ľudí 
dlhodobo bývajúcich na ulici. 
My potrebujeme, aby nám títo 
ľudia prešli celou sieťou po-
moci, ktorú máme v koncep-
cii rozpracovanú,“ priblížila 
riaditeľka sekcie sociálnych 
vecí na bratislavskom magist-
ráte Marcela Gbelecová.
V súčasnosti hlavné mesto 
poskytuje pomoc ľuďom bez 
domova priamo vo svojich 
zariadeniach. Prevádzku-
je nocľaháreň Mea Culpa, 

ubytovne Fortuna a Kopča-
ny, nízkoprahovú sociálnu 
službu pre deti a rodiny For-
tunáčik a Krízové centrum 
Repuls. Nepriamo sa mesto 
na pomoci ľuďom v núdzi 
podieľa finančnými príspev-
kami na terénnu, pobytovú, 
ambulantnú alebo podpornú 
sociálnu službu či integračné 
programy mimovládnych or-
ganizácií. 
Koncepcia pomoci ľuďom 
bez domova bude po zapraco-
vaní pripomienok predložená 
na rokovanie príslušných 
komisií mesta a následne do 
bratislavského mestského za-
stupiteľstva. (tasr)

Mesto poskytne tréningové byty pre ľudí bez domova 

BRATISLAVA
Hlavné  mesto  postupne 
obnovuje podchody pre 
peších.  Po  zabezpečení 
nového  osvetlenia  v  pod-
chode  na  Hodžovom  ná-
mestí  v  lete  sa  aktuálne 
opravujú  petržalské  pod-
chody  –  na  Záporožskej 
ulici  a  na  Dolnozemskej 
ceste.  Práce  by  mali  byť 

ukončené  do  konca  no-
vembra 2017. 
V druhej polovici augusta 
začalo hlavné mesto s opra-
vou dvoch petržalských 
podchodov pre peších. Re-
nováciu čaká podchod pre 
peších na Rusovskej ceste 
pri poliklinike na Záporož-
skej ulici a tiež podchod na 
Dolnozemskej ceste pri Eko-

nomickej univerzite v Brati-
slave. V rámci oboch pod-
chodov sa zrenovovali steny, 
zabezpečili sa nové omietky 
a nátery. Nanovo natreté 
a vyčistené boli aj stropy 
v podchodoch, lokálne sa 
vyspravili aj betónové sokle 
pri vstupoch. 
Opravné práce budú ďalej po-
kračovať výmenou elektric-
kých rozvodov a elektrických 
rozvádzačov. Hlavné mesto 
v oboch podchodoch zabez-
pečí nové osvetlenie s LED 
technológiou. V rámci opat-
rení voči ďalšiemu poškode-
niu budú steny v podchodoch 
natreté antigrafiti náterom. 
Vymenené bude aj zastreše-
nie vstupov do podchodov 
a kovové konštrukcie zastre-
šenia dostanú nový náter. 
V záverečnej etape renovácie 
týchto podchodov sa opravia 
podlahy vo vstupoch – ram-
pách pre imobilných občanov 

a kočíky. Následne prebe-
hnú čistiace práce, v rámci 
ktorých sa vyčistia podlahy 
v podchodoch a schodiská. 
Termín ukončenia opravných 
prác je plánovaný do konca 
novembra 2017. V budúcom 
roku mesto plánuje renováciu 
ďalších dvoch petržalských 
podchodov. 
Okrem petržalských podcho-
dov hlavné mesto tento rok 
zmodernizovalo aj podchod 
na Hodžovom námestí, kde 
v júli prebehla výmena 692 
svietidiel. Aj v tomto prípade 
boli staré svietidlá vymenené 

za nové svietidlá s LED tech-
nológiou. 
Postupne mesto plánuje vy-
meniť svietidlá vo všetkých 
bratislavských podchodoch. 
Výmenou starých svietidiel 
za nové sa zvýšil komfort 
cestujúcich aj na zastávkach 
na Patrónke, kde bolo v let-
ných mesiacoch vymenených 
69 kusov svietidiel. LED 
žiarovky oproti klasickým 
svetelným zdrojom ponúkajú 
celý rad výhod ako napríklad 
neporovnateľne vyššia život-
nosť a nízku spotrebu.  (vš)
 Foto: Matúš Husár

Hlavné mesto opravuje podchody

Vymaľovaný podchod na Dolnozemskej.

BRATISLAVA
V  novembrových  voľbách 
do  vyšších  územných  cel-
kov  (VÚC)  kandiduje  viac 
ako polovica bratislavských 
mestských  poslancov.  Do 
orgánov  Bratislavského  sa-
mosprávneho  kraja  (BSK) 
sa chce z celkového počtu 45 
poslancov dostať 25 z nich.
O post predsedu BSK za-
bojujú mestskí poslanci Ján 
Mrva a Jozef Uhler, ktorý sa 
uchádza aj o miesto poslan-
ca v Zastupiteľstve BSK. Do 
krajského zastupiteľstva sa 
uchádza aj Martin Borguľa, 
Marta Černá, Ján Buocik, Sla-

vomír Drozd či Martin Chren. 
Krajskými poslancami sa 
chcú stať aj Branislav Kalis-
ký, Lucia Štasselová, Soňa 
Svoreňová, Katarína Augu-
stinič a Richard Mikulec. 
Rovnako aj Peter Pilinský, 
Rastislav Žitný a Radoslav 
Olekšák. Medzi zaregistro-
vanými kandidátmi pre voľby 
do Zastupiteľstva BSK je aj 
Vladimír Bajan, námestníčky 
primátora Ľudmila Farkašov-
ská a Iveta Plšeková, Gabriela 
Ferenčáková, Marian Greksa, 
Peter Hochschorner a Elena 
Pätoprstá. Spomedzi mest-
ských poslancov v novemb-

rových voľbách do krajského 
zastupiteľstva kandiduje tak-
tiež Peter Hanulík, Iveta Ha-
nulíková a Juraj Káčer.
Voľby do VÚC budú v sobotu 
4. novembra. Tentoraz budú 
jednokolové, čo znamená, 
že za predsedu bude zvolený 
kandidát, ktorý získa naj viac 
platných hlasov. O post pred-
sedu BSK zabojuje vo voľbách 
celkovo 18 kandidátov. O 50 
poslaneckých miest v Zastu-
piteľstve BSK v ďalšom vo-
lebnom období sa uchádza 
362 kandidátov. V Bratislave 
je počet volených zástupcov 
34. (tasr)

STARÉ MESTO
Obľúbená  swingová  tan-
čiareň  spojená  so  súbo-
jom  dvoch  najlepších 
česko-slovenských  big 
bandov sa vracia do Sta-
rej  tržnice.  Piaty  ročník 
Veľkého  tanečného  ve-
čera  prinesie  6.  októbra 
o  19.00  hod.  príležitosť 
zatancovať  si  za  sprie-
vodu svetoznámych or-
chestrov  Bratislava  Hot 
Serenaders a Melody Ma-
kers Ondřeja Havelku.
Čerství 25roční jubilanti 
Bratislava Hot Serenaders 
pod vedením trubkára Ju-

raja Bartoša sú unikátnym 
orchestrom špecializujúcim 
sa na hotjazzovú hudbu  
20. a 30. rokov. Teleso, ktoré 
je preslávené vernou interpre-
táciou tejto éry, tvorí v súčas-
nosti 20 členov. 
Ondřej Havelka a Melody 
Makers disponujú širokým 
repertoárom známych skla-
dieb populárnej hudby ob-
dobia raného a vrcholného 
swingu od začiatku 30. rokov. 
Orchester 14 hudobníkov ve-
die herec, režisér, scenárista 
a všestranne talentovaný za-
bávač v jednej osobe Ondřej 
Havelka.   (brn)

Swing v tržniciMestskí poslanci chcú byť aj župní

BRATISLAVA
V Bratislave pribúda odre-
zaných  lámp,  mesto  by 
nutne  potrebovalo  nového 
prevádzkovateľa  verej-
ného  osvetlenia,  ktorý  by 
začal  s  jeho  kompletnou 
obnovou. Kedy ho však bu-
deme mať, nikto netuší. 
Prebieha síce verejné obsta-
rávanie Zabezpečenie verej-
ného osvetlenia v Bratislave, 
no mestské zastupiteľstvo 
minulý týždeň prijalo uznese-
nie, v ktorom žiada primáto-
ra o jeho zrušenie z dôvodu, 
že vo viacerých bodoch je 
dôvodná pochybnosť zo zjav-
ného porušenia zákona o ve-
rejnom obstarávaní. Aj Úrad 
pre verejné obstarávanie 
(ÚVO) v súčasnosti prešet-
ruje podnet poslancov Jána 
Mrvu a Lucie Štasselovej 

na samotnú súťaž na nového 
prevádzkovateľa verejného 
osvetlenia.
Poslanci zároveň chcú, aby 
sa otvorila široká diskusia 
s odbornou aj laickou ve-
rejnosťou s cieľom vypí-
sať súťaž na „Masterplan/

Generel verejného osvetle-
nia“, ktorého účelom bude 
popísať štandardy verejné-
ho osvetlenia týkajúce sa 
nielen technických parame-
trov, ale aj požiadaviek na 
dizajn zohľadňujúci okolitú 
architektúru a ďalšie špeci-

fiká okolia. Tento dokument 
bude potom záväzný pri re-
alizácii nových projektov 
verejného osvetlenia v Hlav-
nom meste SR Bratislave, 
ako aj pri obnove pôvodnej 
infraštruktúry. 
Dovtedy sa o verejné 
osvetlenie stará naďalej spo-
ločnosť Siemens, ktorá ma 
s mestom uzatvorenú zmlu-
vu na obdobie jedného roka 
s možnosťou opcie na ďal-
ších 12 mesiacov. Ročne má 
tento kontrakt mesto vyjsť 
do dvoch miliónov eur. Mes-
to ho uzavrelo po tom, čo mu 
koncom roka 2016 skončila 
20ročná zmluva so Siemen-
som a chcelo, aby bola táto 
služba zabezpečená až po 
výber nového prevádzkova-
teľa verejného osvetlenia. 
ÚVO v prípade tejto zmluvy 

odhalil pochybenia. Hovorca 
ÚVO Ján Mažgút pre TASR 
však uviedol, že neboli spl
nené zákonné podmienky 
na to, aby mohlo mesto so 
Siemensom uzavrieť zmluvu 
priamym rokovacím kona-
ním. Magistrát sa ale nes-
totožňuje so závermi ÚVO, 
a preto podal odvolanie na 
Radu ÚVO. „Mesto má aj 
naďalej za to, že boli splne-
né všetky podmienky pre 
zákonné použitie priameho 
rokovacieho konania,“ pove-
dala TASR hovorkyňa Bra-
tislavy Zuzana Onufer. Od-
volaniu mesta však nebolo 
Radou ÚVO vyhovené, pre-
to magistrát podal žalobu na 
Krajskom súde v Bratislave. 
Vo veci ešte nie je rozhod-
nuté. (tasr, brn)
 Foto: Matúš Husár

Dokedy bude verejné osvetlenie bez pána?
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streda – 4.10.2017

LETNÁ NOC
Dom kultúry Ružinov, 19:00
Hit svetových javísk – prvý-
krát na Slovensku! O stra-
tách a nálezoch, o náhodách 
a osudových stretnutiach. 
O šťastí a láske, ktoré nás 
v živote nemusia vždy 
obísť.

Štvrtok – 5.10.2017 

BE2CAN 4: FILMY 
Z BERLINALE, BENÁ-
TOK A CANNES
bratislavské kiná

4. ročník prehliadky 
prvotriednych festiva-
lových filmov z Berli-
nále, Benátok a Cannes. 
Mimoriadne intenzívny 
zážitok priaznivcom 
súčasnej kvalitnej kine-
matografie. Prehliadka 
potrvá do 10.októbra. 

Piatok – 6.10.2017

VEĽKÝ TANEČNÝ VE-
ČER 
Stará tržnica, 20:00
Obľúbená swingová tančia-
reň s dvoma českosloven-
skými big bandami v Starej 
tržnici.

Sobota – 7.10.2017

BIELA NOC BRATISLA-
VA 2017
Bratislava, od 18:30
Biela noc premení ulice 
Bratislavy už po tretí rok na 
magickú nočnú prechádzku 
súčasným umením. 

Nedeľa – 8.10.2017

POCTA VEĽKÉMU MA-
LIAROVI RUDOLFOVI 

KRIVO-
ŠOVI
Galéria 
mesta 
Brati-
slavy 
– Mir-
bachov 
palác, 
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Trestanie  podvodníkov 
bolo  v  minulosti  v  starom 
Prešporku  naozaj  kruté. 
Niektorí by si takúto hanbu 
zaslúžili aj v súčasnosti. 
Sudcami boli členovia mest-
skej rady. No o trestoch ne-
rozhodovali stále tí istí, ale 
sa striedali. Či už pri vyšet-
rovaní, vybavovaní súdnych 
sporov alebo vynášaní roz-
sudkov. Nemali v kompeten-
cii rozhodovať len o závaž-
ných skutkoch, ale venovali 
sa aj tým najmalichernejším 
prečinom. Od ohovárania 
cez drobné krádeže, nočné 
výtržnosti až po prostitúciu. 
Za tieto priestupky bol jedi-
ným trestom klietka hanby. 
No aby bol trest pre vinníkov 
čo najefektívnejší, sudcovia 
si vyberali pre trest dni od-
počinku. Najviac nedele, keď 
ľudia išli do kostolov, neve-
riaci len tak na prechádzku, 
aby si mohli poriadne obzrieť 
previnilca. 
Prvá zmienka o bratislavskej 

klietke hanby sa zachovala 
z roku 1415. Vtedy stála pri 
radnici. O storočie neskôr ju 
presunuli na Františkánske 
námestie k studni. Odinštalo-
vali ju až v roku 1592 a odlo-
žili do mestského depozitára. 
Novú klietku hanby nakoniec 
umiestnili k Michalskej brá-
ne. Dnes nástroj hanby stále 
nájdete v priekope pri Mi-
chalskej bráne. Na klietke si 
môžete všimnúť ešte pôvodné 
renesančné ozdoby a záve-
sy. Jednotlivé kovové steny 
klietky pôsobia nesúrodo. 
Zrejme je to tým, že klietka 
je poskladaná z rozličných 
mreží, ktoré pravdepodobne 
predtým slúžili inému účelu.
Keď sudcovia nad vinníkom 
vyniesli rozsudok, v pôvod-
nej klietke sedel, aby ho oko-
loidúci videli. V neskorších 
rokoch bol priviazaný, na no-
hách mal pripevnenú kovovú 

guľu. Ľudia na neho mohli 
pľuť. 
Klietka hanby nebola jedi-
ným trestajúcim nástrojom 
v starom Prešporku. Keď 
v roku 1977 rekonštruovali 
Primaciálne námestie, našli 
dávnu studňu. Keby tá vedela 
rozprávať, dozvedeli by sme 
sa, koľko podvodníkov v nej 

potrestali. Hovorilo sa jej aj 
trestajúca studňa. 
O studni sa zmieňujú aj dávne 
kroniky. Mesto kontrolovalo 
pekárov, aby jej obyvateľom 
predávali kvalitné výrob-
ky. Keď kontrolóri zistili, 
že niektorí pekári predávali 
chlieb s nižšou hmotnosťou 
alebo do múky primiešavali 
napríklad zomletú kukuricu 
alebo žalude, vôbec sa s nimi 
nekašľali. Člen mestského za-
stupiteľstva, ktorý v ten deň 
súdil, rozhodol, koľko ráz 
previnilca ponoria do stud-
ne. Toho potom zavreli do 
kliet ky a letel takmer voľným 
pádom do vody. V nej ho ne-
chali dlho, no nie tak dlho, 
aby sa utopil. A podľa toho, 
akého previnenia sa voči 
obyvateľom mesta dopustil, 
toľko raz doslova v klietke 
letel do vody. A to, samozrej-
me, za poriadneho smiechu 
obyvateľov starej Bratislavy. 
Záznamov o previnilcoch je 
v mestskej kronike veľa, no 
ani jeden nehovorí o tom, že 
niektorý z obchodníkov bol 
dvakrát odsúdený za podvod 
na výrobkoch. Zrejme takúto 
hanbu už zažiť nechcel. Jozef 
II. nakoniec takéto tresty za-
kázal. A je to škoda. V dneš-
nej dobe by bol zrejme na 
studňu dlhý poradovník. (lb)

Podvodníkov nielen opľúvali, ale aj ponárali do studne

Text a fotografie 
sme čerpali z knihy 
Bratislavské rarity 

z vydavateľstva PT Albert 
Marenčin. 

NA  KRIŽOVATKE  ULÍC 
RADLINSKÉHO A  IMRI-
CHA  KARVAŠA poškodil 
20ročný Richard T. z okresu 
Košice stenu nemocnice. Dňa 
16.09.2017 na ňu naspre-
joval nápis „Y8J“ striebor-
nočiernej farby. Rovnakým 
spôsobom poškodil objekty 
nachádzajúce sa na uliciach 
Moyzesova, Gunduličova 
a Kuzmányho 19ročný muž 
z okresu Pezinok, ktorého za-
držali policajti 23.09. 2017. 
Nasprejoval na ne rôzne ná-
pisy a vyobrazenia. V prí-
pade preukázania viny hrozí 
obom trest odňatia slobody 
až na jeden rok. 
NA  BOŠÁNIHO  ULICI 
v Dúbravke neznámy páchateľ 
17. septembra lúpežne prepa-
dol pobočku stávkovej kan-
celárie. Pod hrozbou použitia 
zbrane získal finančnú hoto-
vosť vo výške cca 750 eur. 
NA  KONOPNEJ  ULICI 
predstieral 27ročný Gábor 
z okresu Dunajská Streda, že 
je príbuzný staršieho muža 
a ženy, na základe čoho ho 
27. júla pustili do priestorov 
rodinného domu. Tam mal 
pod zámienkou uvedenia zlej 
finančnej situácie požado-
vať požičanie finančnej ho-
tovosti. Do omylu uvedená 
85ročná žena obvinenému 
odovzdala finančnú hotovosť 
vo výške 2 000 eur, s ktorou 
následne odišiel na neznáme 
miesto. Muž je obvinený zo 
zločinu podvodu. Hrozí mu 
trest odňatia slobody na tri až 
desať rokov. 
NA  RAČIANSKEJ  ULICI 
sa 19. septembra neznámy 
páchateľ bez zjavného pou-
žitia násilia dostal do areálu 
obytného súboru. Tam ná-
sledne z voľne prístupných 
bytov odcudzil 19 ks radiá-
torov, čím spôsobil škodu vo 
výške približne 2 000 eur. Za 
uvedené konanie mu hrozí 
trest odňatia slobody až na 
dva roky.

11:00 – 18:00
Výstava predstavuje naj-
významnejšie diela posled-
ného žijúceho člena legen-
dárnej Skupiny Mikuláša 
Galandu.

Pondelok – 9.10.2017

PRO-TÉZA 2017: FES-
TIVAL AUTORSKÉHO 
DIVADLA
A4  priestor súčasnej kul-
túry
Festival autorského divadla 
predstavuje inovatívne za-
hraničné a domáce divadelné 
projekty. Prináša autorské 
inscenácie zo Slovenska 
a zahraničia.

Utorok –10.10.2017

JANA ŽELIBSKÁ
Gandy gallery, 
14:00 – 18:00
Jedna z najvýznamnejších 
súčasných umelkýň. Na 
výstave predstaví niekoľko 
najnovších prác, a to najmä 
objekty, inštalácie a foto-
grafie.

Streda – 11.10.2017

MOSUL NA 
VLASTNEJ KOŽI 
- SLOVENSKÍ 
REPORTÉRI V IRAKU
Karloveská knižnica, 10:00
Reportéri Stanislava 
Harkotová a Juraj Mra-
vec prídu do Karloveskej 

knižnice 
poroz-
právať 
o tom, 
ako sa 
žije 
a nežije 
v irac-
kom 
Mosule.

Štvrtok – 12.10.2017

JEDEN SVET 2017
bratislavské kiná

18. ročník medzinárodného 
festivalu dokumentárnych fil-
mov Jeden svet ponúkne od 
12. októbra do 17. októbra 
v Bratislave množstvo doku-
mentárnych filmov. 

Piatok – 13.10.2017

BRATISLAVA TANGO 
FESTIVAL
Pisztoryho palác

Prvý medzinárodný festival 
argentínskeho tanca v Brati-
slave organizovaný v spolu-
práci TangoVida z Bratislavy 
a TangoNatural z Belehradu.

Sobota – 14.10.2017

FINK
Majestic music club, 20:00

Brightonský skladateľ, spe-
vák, DJ, gitarista a producent 
Fink vydáva nový album 
a vyráža na jesenné turné. 

Nedeľa – 15.10.2017

BRATISLAVA MOZART 
FESTIVAL 2017
Bratislava
V čase od 15. do 27. októbra 
2017 sa uskutoční ďalší roč-
ník Bratislava Mozart Festi-
val 2017.

Pondelok – 16.10.2017

JAŠEK
Ticho a spol., 19:00
Slovenská premiéra strhu-
júcej monodrámy z pera 
popredného poľského 
scenáristu a režiséra An-
drzeja Maleszku v réžii 
Róberta Horňáka v hlav-
nej úlohe s Janou Lies-
kovskou.

Utorok – 17.10.2017

NVMERI
Ateliér 
Babylon, 
20:00
Nvmeri 
má nový 
album 
„I don‘t 
think so“. V rámci šnúry s no-
vým repertoárom kapela zahrá 
aj v domácej Bratislave. 
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Na husľový 
recitál
BRATISLAVA
Na Slovensko prvýkrát pri-
cestuje  jedna  z  najlepších 
huslistiek na svete - Midori 
Goto.
Prichádza v rámci eduka-
tívneho projektu Majstrov-
ských kurzov svetových 
virtuózov a jej Galakoncert 
sa bude konať vo Veľkom 
evanjelickom kostole na 
Panenskej ulici, v nedeľu  
8. októbra o 16:00 hod. Keď-
že organizátorom ide o to, aby 
sa na tieto vzdelávacie projek-
ty dostali deti s rodičmi, cena 
jednej vstupenky je päť eur 
a taktiež hodinová dĺžka kon-
certu a program je vyberaný 
tak, aby ho deti zvládli. 
Midori Goto prvýkrát ve-
rejne vystúpila, keď mala 
6. Mala štrnásť rokov, keď 
pred ňou na pódiu pokľakol 
na znak veľkej úcty Leonard 
Bernstein, po ich spoločnom 
koncerte spolu s Boston sym-
phony orchestra, na ktorom 
hrala jeho Serenádu pre husle 
a orchester. Midori Goto po-
čas svojej kariéry vystupuje 
po celom svete.  (pb)

BRATISLAVA
Ako zamáva nečakaná žen-
ská návšteva so zabehnu-
tým  manželským  párom? 
To  všetko  prezradí  v  ne-
deľu  15.  októbra  v  Atelié-
ri  Babylon  komédia  A  čo 
ja,  láska?  o  stereotypnom 
manželstve, ktoré bude zra-
zu  stáť  pred  nevyspytateľ-
nou skúškou.
V divadelnom predstavení 
v réžii Martina Mňahon-
čáka sa publikum zoznámi 
s manželstvom večne zane-
prázdnenej prekladateľky 
z amharčiny Margit a roztr-
žitého programátora Bohuša, 
ktoré naruší príchod mla-
dej, atraktívnej pomocnice 

v domácnosti Skarlet. Táto 
extravagantná žena sa čoraz 
viac vtiera do pozornosti 
Bohuša, čo neunikne pozor-
nosti Margit. Ich manželstvo 
sa otriasa v základoch, kým 
bravúrne napísané dialógy 
a herecký koncert hlavných 
predstaviteľov vyskúša brá-
nice publika. „Všetko tvorí 
pán režisér, no podľa mňa 
komiku tejto hry vytvára 
hlavne spôsob, akým hrá-
me svoje postavy,“ hovorí 
herečka Marta Sládečková, 
ktorá stvárňuje Margit. „Je 
to úspešná prekladateľka, 
ktorá sa viac venuje svojej 
práci ako manželovi a do-
mácnosti. Takže podľa toho 

aj tá domácnosť vyzerá. 
Manžel je zanedbaný, v do-
mácnosti sa nevarí a košele 
sú nevyžehlené,“ opisuje 
Sládečková, po ktorej boku 
sa v hlavných úlohách pred-
stavia aj Martin Mňahončák 
a v alternácii Dominika Ka-
vaschová so Zuzanou Porub-
jakovou. „Táto hra je úsmev-
ná, vtipná, milá a zo života. 
Okrem toho, že si divák od-
dýchne a zabaví sa, možno 
tam nájde aj niečo zo svojho 
života. Ale nebude mu to ne-
príjemné a verím, že bude 
odchádzať s úsmevom na 
tvári,“ pozýva Sládečková na 
bratislavskú premiéru. (sh)
 Foto: Ateliér Babylon

A čo ja, láska? Budú sa pýtať v Ateliéri Babylon Kilometrový ta-
nec – pridáte sa?
BRATISLAVA
V  druhej  polovici  festivalu 
súčasného  tanca  Bratislava 
v pohybe diváci uvidia umel-
cov  zo  Slovenska,  Švajčiar-
ska, Španielska a Maďarska. 
Domácu tanečnú scénu za-
stúpia 8. októbra Yuri Korec 
s predstavením dBodym 
a 20. októbra skupina Debris 
s predstavením WOW!
V historickej budove SND 
môžete 17. októbra vidieť 
španielsky súbor La Veronal 
a ich predstavenie Siena a 21. 
októbra v priestore A4 ma-
ďarský súbor Timothy And 
The Things s predstavením 
Your Mother at my Door.
Philippe Saire Company má 
na svojom konte vyše 30 cho-
reografií, vyše 1 000 vystúpení 
v 200 mestách v Európe, Afri-
ke, Ázii, na Blízkom Východe 
a v Amerike. V rámci festivalu 
vystúpia druhýkrát, 14. októb-
ra o 20.00 v priestore A4.
Sprievodným podujatím fes-
tivalu je sitespecific pred-
stavenie v uliciach centra 
Bratislavy KILOMETROVÝ 
TANEC. Testuje, či by ta-
nečníci vedeli natiahnuť svoj 
tanec namiesto obmedzeného 
priestoru javiska, až na kilo-
metrovú vzdialenosť. Diváci 
majú možnosť absolvovať 
celý kilometer alebo len jeho 
časť spolu s nimi.  (df)

Kluby ZDRAVIA
v Bratislave

KDe: Primaciálny Palác Bratislava

Kontakt: mgr. t. Karenová, tel.: 0907 759 250
www.zivotazdravie.sk

bratislava.dotknisaneba.sk

Pozývame vás na jesenný cyklus prednášok Klubu zdravia.

Vždy streda o 18:00 hod. / Vstup Voľný!
ARCHA (z Uršulínskej ul.)

najlePšie chuDnutie Pre naše telo
muDr. janka nosková, mPh
prednášková miestnosť č.19

tuKy – mýty, faKty a výzvy 
muDr. Peter minárik, PhD.

ARCHA (z Uršulínskej ul.)

Čas Pre roDinu 
Bc. marek riečan

15. 11.

13. 12.

18. 10.

Život  
a zdravie

primacpalac_KZjesen_2017_inzerat122x132.indd   1 28.09.2017   13:02:16

www.eco-domov.sk

Výstavba rodinných domov 
do 30 km od Bratislavy 

za výhodné ceny.

Dom na predaj:
Podunajské biskupice 

219.000 EUR *Akcia

úžit. plocha domu 100 m2, pozemok 517 m2

Obhliadka: 0948 326 777

* cena  domu je vrátane pozemku

RUŽINOV
Saleziánske dielo na Trnáv-
ke  v  Bratislave  sa  v  tomto 
roku  rozšírilo.  K  farnosti, 
oratóriu a futbalovému klu-
bu  SDM  Domino  pribudlo 
Rodinné  centrum  Mamy 
Margity. 

To pozostáva z materskej 
školy, materského centra, po-
radenského centra pre rodiny 
Family Garden a Medicentra 
s viacerými špecializovaný-
mi lekármi. Zastupiteľstvo 
mestskej časti schválilo pre 
Materskú školu mamy Mar-

gity dotáciu vo výške takmer  
45 000 eur.  
Finančné prostriedky budú 
využité na mzdy učiteliek, 
prevádzkové náklady, vyba-
venie materskej školy a osa-
denie hracích prvkov na ihris-
ku. (brn) 

RUŽINOV
Traja  Ružinovčania  tak 
získali  Verejné  ocenenie 
mestskej  časti  Bratislava-
-Ružinov.  Jednou  z  nich  je 
aj  etnologička  a  historička 
Katarína Nádaská.
Získali ho doc. Ing. Štefan 
Gramblička, PhD., Valéria 
Nováková a Mgr. Katarína 
Nádaská, PhD. „Som Ru-
žinovčanka telom i dušou, 
takže o to viac má pre mňa 
toto ocenenie veľmi veľkú 
hodnotu, nie je to len formál-
na záležitosť. Zároveň som 
veľmi hrdá na naše tradičné 
národné zvyky a teší ma, že 
aj naši mladí ľudia sa k nim 
v poslednom období vracajú,“ 
neskrývala nadšenie z ocene-
nia Katarína Nádaská, kto-
rá nedávno poskytla nášmu 
portálu www.banoviny.sk aj 
rozhovor o tom, ako sa vy-
víjalo etnické zloženie nášho 
mesta. O Bratislave sa hovorí, 
že bola vždy tolerantným 
multikultúrnym mestom. Je 
to naozaj tak? „Bratislava má 
silnú multikultúrnu minulosť, 
rovnako etnickú pestrosť i re-
ligióznu rôznorodosť. Počas 
obdobia socializmu sa však 
veľa v myslení ľudí zmenilo 
a po roku 1989 veľa politic-
kých strán vyťahovalo etnické 
karty. Objavuje sa etnocen-

trizmus, šovinizmus, rasová 
neznášanlivosť. Nie je to však 
len problém Bratislavy. S tý-
mito problémami sa dnes vo 
väčšej či menšej miere boria 
aj ostatné európske veľkomes-
tá, povedala nám a vysvetli-
la tiež, prečo sa v súčasnosti 
objavuje u niektorých ľudí aj 
istá nevraživosť či dešpekt 
voči Bratislave a Bratislavča-
nom. „Samostatnou otázkou 
sú obyvatelia Slovenska, ktorí 
prichádzajú do Bratislavy za 
štúdiom či prácou a zostávajú 
tu žiť, zakladajú si tu rodiny. 
Mnohí žijú v Bratislave roky, 
ale nemajú k nej pozitívny ale-
bo žiaden vzťah. Mení sa to, 
samozrejme, vo chvíli, keď si 
založia rodiny a majú vlastné 
deti. Potom im už záleží na 
kvalite životného prostredia 
či na skrášľovaní miesta, kde 
žijú. Mnohí sú potom aktívni 
v komunálnej politike či v rôz-
nych občianskych združeniach 
venujúcich sa zlepšeniu kvali-
ty života v Bratislave.“ (ms)
 Foto: Archív K. N.

Kde sa berie dešpekt 
voči Bratislave?

Centrum aj pre manželov v kríze

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-4,5/6,1-3,6/7,4-3,9 l/100km.
Emisie CO2 kombinované: 172-103 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

Nová GLA od 440 € 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
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