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Cintoríny bez stromov?

Starosta nie je 
hráč
STARÉ MESTO
V prípade riešenia novej fa-
sády bývalého hotela Danu-
be neprijíma starosta Staré-
ho Mesta Radoslav Števčík 
žiadne win-win riešenie. 
Ide o stratégiu riešenia „kon-
fliktu“, pri ktorom obaja 
účastníci dosiahnu nejaký 
osoh. Reagoval tak na údajnú 
snahu investora o stretnutie 
s ním a spoločné riešenie pro-
blému a vlny nevôle zo strany 
verejnosti, ktorá sa zniesla na 
nový vzhľad hotela.
„Spôsob, akým sa štatutár 
hotela domáha stretnutia so 
mnou, považujem za nesluš-
ný a neprimeraný. Starosta 
Starého Mesta tu nie je na to, 
aby hľadal so stavebníkom 
nejaký kompromis, aby s ním 
hľadal riešenie situácie a pro-
blému, ktorý si sám spôsobil 
alebo nebodaj ako obísť zá-
kon,“ uviedol Števčík s tým, 
že nie je žiadnym hráčom, 
aby mu investor ponúkal uve-
dené win-win riešenie. Podľa 
neho je úlohou stavebníka, 
resp. architekta, aby pred-
ložili riešenie zodpovedajú-
ce požiadavkám Krajského 
pamiatkového úradu (KPÚ) 
Bratislava.
Ten je jednou z inštitúcií, 
ktoré sa musia v rámci ko-
laudačného konania vyjadriť 
súhlasne, aby staromestský 
stavebný úrad mohol vydať 
kolaudačné rozhodnutie. 
 (tasr)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

BRATISLAVA
Ľudia reagujú na výrub 
stromov veľmi negatívne. 
Výnimkou sú snáď len tie 
na cintorínoch. Staré a vy-
soké stromy, ktoré ohrozu-
jú ich hroby, návštevníkom 
prekážajú. Do redakcie sme 
dostali niekoľko podnetov 
na akútny orez alebo výrub 
stromov. Ten je možný prá-
ve v tomto období, mimo 
vegetačného obdobia, od  
1. októbra do konca marca. 
Výrub suchých a nebezpeč-
ných drevín je však možné 
realizovať počas celého 
roka.
„Viem, že niektorí ľudia by si 
želali cintoríny bez stromov, 
ale ja k nim nepatrím,“ hovorí 
Marián Šataník zo spoločnos-
ti Pre stromy. Tvorí ju tím 
certifikovaných európskych 
arboristov, ktorí sa uplynulé 
štyri roky starali o vzrastlé 

stromy na bratislavských cin-
torínoch. 
Podľa slov Mariána Šataníka, 
stromy na malých cintorí-
noch vo Vrakuni, Prievoze 
či Dúbravke sa im podarilo 
dostať do kondície. Ošetrili 
niekoľko stoviek drevín, vy-
rúbali desiatky stromov. Pri 
počte 35-tisíc drevín, ktoré 
má Marianum v správe, sa 
to možno javí málo, obmed-
zenia však boli závislé od fi-
nancií, ktoré mesto mestskej 
organizácii pridelilo. 
Navyše, orezy a výruby stro-
mov na cintorínoch plných 
pomníkov sú až trojnásobne 
náročnejšie ako tie bežné, 
napríklad v záhrade. Platí 
to nielen finančne. Vysokú 
koncentráciu si žiadajú aj 
od arboristu, ktorý pracuje 
s motorovou pílou v koru-
ne stromu. „Strom sa totiž 
rozoberá doslova ako lego, 

po častiach,“ hovorí Marián 
Šataník. „Všetky práce robí-
me pomocou lanovej horole-
zeckej techniky. Jednotlivé 
odrezané časti koruny viaže-
me do lán a po zhruba met-
rových kusoch ich spúšťame 
na zem. Niekedy je situácia 
taká komplikovaná, že pod 
stromom nie je ani meter 
štvorcový. Vtedy odrezané 
konáre spúšťame pomocou 
zhotovenej lanovky na odľah-
lejšie voľnejšie miesto. Takže 
vyrúbať jeden strom na cin-
toríne trvá bežne 8-10 hodín, 
niekedy aj celý deň.“ 
„Organizácia Marianum 
realizuje systematické ore-
zy drevín na jednotlivých 
cintorínoch,“ povedal nám 
Radoslav Vavruš, riaditeľ 
organizácie MARIANUM 
- Pohrebníctvo mesta Brati-
slavy.  
 Pokračovanie na str. 2

Mesto sa pripravuje 
na Dušičky
Na bratislavské cintoríny 
zavíta počas sviatkov až pol 
milióna ľudí. 

Miesto, kde  
dva párky stoja  
0, 14 bodu
Reportáž zo sociálnej vý-
dajne v Petržalke ukazuje, 
že aj v bohatej Bratislave 
žije veľa chudobných. 

Ako funguje 
sídliskové 
kompostovisko?
Komunita nadšencov 
z Dúbravky dokazuje, 
že ani bývanie v pane-
láku nie je pre triedenie 
bioodpadu prekážkou. 

Bratislavu by som 
nevymenil
„Rád sa sem-tam zastavím 
v Slamenej Búde,“ pre-
zrádza v rozhovore Ján 
Baláž z Elánu.
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N a začiatku leta spustil kandi-dát na župana Rudolf Kusý 
hlasovanie o  tom, čo všetko by 
podľa ľudí malo byť na pozemku 
Bratislavského  samosprávneho 
kraja v Petržalke. Ľudia poslali 
viac ako 60 000 návrhov a vypý-
tali si aj nové PKO! Nielen množ-
stvo zelene, detské ihriská, rôzne 
športoviská, ale aj nové PKO bude 
napokon súčasťou nového Parku 
športu a oddychu. „Tento poze-
mok má 90 000 metrov štvorco-
vých, takže sa tam toho zmestí 
naozaj dosť. Nazvali sme ho 
Park športu a oddychu a ak sa 
stanem županom, tento park aj 
postavím,“ vyhlásil Kusý.

Futbal, ale aj florbal
Najviac ľudí hlasovalo za populárne 
športy ako futbal, ľadový hokej, či 

basketbal, ale svoj priestor si v no-
vom parku nájdu aj menej tradičné 
športy ako florbal, petang, či kolky. 
Súčasťou parku budú aj ihriská pre 
deti, oddychové zóny pre seniorov, či 
výbehy pre psov. Najčastejšie si ľudia 
vyberali stromy a chodníky s lavič-
kami. „Svedčí to o tom, že ľuďom 
v kraji chýba zeleň a parky, kde 
by mohli relaxovať a stráviť prí-
jemný čas so svojimi najbližší-
mi,“ hovorí Kusý.

Ľudia si vypýtali PKO
V ankete Parku športu a oddychu 
hlasovalo nečakane veľa  ľudí za 
Kultúrnu sálu, preto sa súčasťou 
parku stane aj nová spoločenská 
sála, ako náhrada za zbúrané PKO. 
„Takáto kultúrna sála po záni-
ku PKO v Bratislavskom kraji 
zúfalo chýba a keďže si ju vy-

pýtalo mnoho ľudí, bolo našou 
povinnosťou ju do nášho návrhu 
zahrnúť,“ povedal Kusý. 

Park športu a oddychu  
do 5 rokov
Kusý si v prípade zvolenia za župana 
trúfa postaviť Park športu a oddy-
chu s novým PKO do piatich rokov. 
„Politici, ktorí sa tu motajú už 10, 
20, alebo jeden dokonca 30 rokov, 
nám neustále niečo sľubujú, no 
už je najvyšší čas aj reálne niečo 
pre ľudí urobiť. Park športu a od-
dychu bude jedným z tých projek-
tov, ktoré ľuďom dokážu, že žu-
pan im môže reálne slúžiť, nie iba 
pekne rozprávať,“ uzavrel Kusý.
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Kusý: V najkrajšom a najväčšom parku 
na Slovensku bude aj nové PKO

O
bj

ed
ná

va
te

ľ: 
Ru

do
lf

 K
us

ý,
 B

ra
ti

sl
av

a 
| 

D
od

áv
at

eľ
: N

IV
EL

 P
LU

S 
s.

r.o
., I

va
ns

ká
 c

es
ta

 2
D,

 
82

1 0
4 

Br
at

is
la

va
, I

ČO
: 3

57
12

05
8

RK_INZ_PSO4_PN_BN_Dubravske_1017_v1.indd   1 26.10.2017   13:04

4. NOVEMBRA 
ROZHODNEME

VOLÍM 
DROBU
VOLÍM

VOLÍM 
DROBU
VOLÍM

JURAJ 
DROBA  
KANDIDÁT 
NA ŽUPANA

Igor Matovič Richard Sulík

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita, Priemyselná 8, Bratislava 821 09, IČO: 42139333  Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivánska cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35712058

inzercia120x110_6ver.indd   4 26.10.17   9:30

3BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

#LEPŠIAŠTVRŤ

Parky, 
v ktorých sa 
pochováva
Keď sa na cintoríne po-
zeráte pred seba, je to 
cintorín.  Keď sa však 
pozriete hore,  je to 
park. S veľkým množ-
stvom krásnych stro-
mov. Niekto pri  pohľade 
na ne cít i  pokoj,  iný vidí 
hrozbu pre svoj hrob 
a vyrúbal by ich a ďal-
šieho štvú opadané lis-
ty,  na ktorých sa môže 
šmyknúť. 
Poďme od konca. Tie listy 
k stromom jednoducho pa-
tria. Na cintoríne ich odstra-
ňujú z hlavných komunikácií 
a pripravujú z nich kompost. 
Ale niekde je dobré ich aj 
nechať, pretože chránia 
rastliny pred mrazmi a obo-
hacujú pôdu o živiny. 
Tým, ktorí sa desia od-
lomenej suchej vetvy 
nad svojím náhrobkom, 
by sa iste uľavilo, keby 
sa mestské pohrebníctvo 
staralo o cintoríny ako 
o parky. (Pretože množ-
stvom stromov nimi urči-
te sú.) S presnou eviden-
ciou drevín v špeciálnom 
počítačovom systéme, 
s presnými údajmi o tom, 
kedy sa ktorý strom ore-
zával a v akej je kondí-
cii a s jasnou víziou, kde 
aké stromy chceme mať 
a zveľaďovať. Marianum 
je však organizácia fi-
nancovaná mestom, takže 
peniaze na takúto kon-
cepciu musia prísť z tejto 
strany.
Na cintorín nechodíme len 
smútiť. K svojim drahým 
zosnulým chodievame čas-
to len upokojiť dušu. Cin-
toríny sú samostatné tiché 
svety v hlučných mestách. 
Za túto jedinečnosť vďačia 
najmä stromom. Nemali by 
sme ich kondíciu nechať 
dôjsť do stavu, kedy ich 
čoraz viac ľudí bude chcieť 
rúbať.

Ingrid Jarunková

Pokračovanie zo str. 1
„Je to  možné spozorovať na 
tom, že počas tohtoročných 
veterných smrští došlo len 
k minimálnym pádom stro-
mov, resp. k zlomeniu haluzín 
v korunách stromov,“ a pokra-
čoval: „Zatiaľčo hlavné mesto 
a mestské časti zaznamenali 
výrazné, a na niektorých mie-
stach až dramatické následky, 
na cintorínoch v našej správe 
neboli následky na väčšine 
cintorínov žiadne, respektíve 
iba minimálne.“
„Ľudia z mestského pohreb-
níctva si uvedomujú, že bez-
pečnostné orezy sú nevyhnut-
né každé dva roky, snažia sa 
zabezpečiť adekvátnu údržbu 
a predísť problémom. Po pia-
tich rokoch už totiž môžu 
vyschnúť a byť životu nebez-
pečné aj hrubé 50- až 100-ki-
lové vetvy,“ hovorí Marián 
Šataník. Zároveň však dodá-
va, že kalamitným situáciám, 
ktoré svojho času riešili, by 
sa dalo predísť okrem pravi-
delných orezov a výrubov aj 
dlhodobou koncepciou sta-
rostlivosti o stromy. 

Okrem prehľadu o stave drevín, 
vykonaných úkonoch a pláno-
vaných prácach by zahŕňala 
aj plán výchovných rezov pri 
mladších stromoch. Koncepcia 
je potrebná práve na veľkých 
cintorínoch ako Martinský cin-
torín či Slávičie údolie. „Ľudia 
tu svojvoľne vysádzajú stro-
my, najmä tuje, mnohé z nich 
by bolo treba vyrúbať, pretože 
rastú pod vysokými stroma-
mi,“ hovorí a dodáva, že podľa 
jeho názoru na cintorínoch nie 
sú príliš vhodné ani ihličnany. 
Jednak majú plytké korene, 
jednak rastú moc do výšky. 
V týchto dňoch Marianum 
okrem výrubu nebezpečných 
drevín realizuje aj výruby 
invazívnych druhov. Chcete 
získať povolenie na výrub 
dreviny? „Je potrebné, aby 
nájomca podal žiadosť na 
oddelenie životného prostre-
dia príslušnej mestskej časti, 
v ktorej sa cintorín nachádza 
a zaplatil poplatok za správ-
ne konanie vo výške 10 eur,“ 
informovali nás v mestskom 
pohrebníctve.
 Foto: Matúš Husár

Obávate sa, že vám ulome-
ná vetva stromu zničí po-
mník na cintoríne? Maria-
num odporúča nájomcom 
hrobových miest využiť na 
trhu poistných produktov 
individuálne poistenie prí-
slušenstva hrobového mies-
ta „nakoľko je toto príslu-
šenstvo majetkom nájomcu 
hrobového miesta“. Riadi-
teľ Marianumu Radoslav 
Vavruš nám odpovedal aj 
na ďalšie otázky:

Ako postupujete, ak sa na 
vás obráti človek so žia-
dosťou, že v blízkosti jeho 
pomníka je nebezpečne na-
klonený strom, prípadne 
má vetvy, ktoré sa môžu 
odlomiť?
Ak ide o nebezpečne naklo-
nený strom, je potrebné vyko-
nať fytopatologický posudok, 
ktorý, keď potvrdí nestabilitu 
dreviny, strom na základe 
posudku môže byť vyrúbaný 
ako nebezpečný.
Ak ide o haluze, orez vyko-

Keď vám strom zničí hrob
náva organizácia Marianum 
na vlastné náklady a na zákla-
de ustanovení Prevádzkového 
poriadku pohrebísk na území 
Hlavného mesta SR Bratisla-
vy - údržba zelene na pohre-
bisku.

Kam sa má človek obrátiť, 
ak zistí, že mu pomník alebo 
náhrobnú dosku poškodila 
odlomená vetva stromu? 
V prípade zistenia poškodenia 
pomníka odlomenou a pad-
nutou vetvou na hrobovom 
mieste môže nájomca nahlá-
siť spôsobenú škodu správ-
covi cintorína, ktorý uvedenú 
vec písomne aj fotografic-
ky zdokumentuje a nahlási 
zmluvnej poisťovni. Poisťo-
vňa v rámci šetrenia a zisťo-
vania okolností súvisiacich 
so vznikom predmetného 
poškodenia zašle organizácii 
Marianum a tiež na vedomie 
poškodeného nájomcu pí-
somné stanovisko, v ktorom 
na základe charakteru vzniku 
a priebehu škody informuje 
poškodeného, či vznikol po-
škodenému nárok na náhradu 
škody. Nájomca môže podľa 
vlastného uváženia kontakto-
vať aj políciu.

Ako sa uhrádza škoda na 
majetku v prípade, že od-
lomená vetva poškodí po-
mník? Nesie za to aj hmot-
nú zodpovednosť mestské 
pohrebníctvo? 
V prípade, že dôjde k po-
škodeniu príslušenstva hro-
bového miesta prevádzkovou 
činnosťou organizácie Maria-
num, napríklad pri zrezávaní 
stromu, je za túto škodovú 
udalosť zodpovedná organi-
zácia Marianum s tým, že ná-
hradu škody určí na základe 
obhliadky a posudku zmluv-
ná poisťovňa.

A čo v prípade, keď vetva 
zraní človeka? 
V prípade zranenia spôso-
benej ulomenou vetvou do-
chádza vždy k individuálne-
mu posudzovaniu situácie 
a výsledok závisí od identifi-
kácie príčin udalosti. (in)

Výmenu 
dlažby zaplatí 
starosta
STARÉ MESTO
Často kritizovanú, klzkú 
a popraskanú dlažbu na Ži-
dovskej ulici začala mestská 
časť Staré Mesto vymieňať. 
,,Znalecký posudok označil 
za dôvod všetkých problé-
mov nevhodne zvolený typ 
dlažby,“ vysvetľuje staros-
ta Starého Mesta Radoslav 
Števčík. 
,,Po počiatočných problé-
moch sme sa pokúsili vy-
meniť  poškodené dlaždice, 
ktoré položil priamo výrobca 
a so zdrsnením povrchu. Oba 
sa ukázali ako márne. Nové 
dlaždice opäť praskli a vy-
leptaním pohľadového betónu 
sa výrazne znížila estetická 
úroveň dlažby,“ povedal sta-
rosta.
Dlažbu, ktorej cena bola pri-
bližne 72-tisíc eur, vybral 
vtedajší garant projektu vi-
cestarosta Ľubomír Boháč. 
,,Bola voči nemu vyvodená 
politická zodpovednosť a už 
nie je mojím zástupcom. To 
však problém ulice nerieši, 
a preto som sa rozhodol, že 
zo svojich peňazí uhradím 
náklady na výmenu dlažby 
tak, aby ulica slúžila k spo-
kojnosti obyvateľov i ná-
vštevníkov,“ hovorí starosta 
Radoslav Števčík. Náklady 
na výmenu dlažby dosiahnu 
približne 30-tisíc eur, čo je 
zhruba výška ročného platu 
starostu. ,,Bude to môj dar 
Starému Mestu,“ dodáva 
starosta. Nejde o ojedine-
lý čin. Už v minulosti, keď 
ešte nebol starostom, zapla-
til vybudovanie detského 
ihriska v Grassalkovichovej 
záhrade a prispel aj na vy-
budovanie pamätníka T.G. 
Masaryka pred národným 
múzeom.
Na predláždenie ulice sa pou-
žije betónová dlažba so vzo-
rom Antico. 
Súbežne s výmenou povrchu 
budú pokračovať reklamačné 
konania s dodávateľmi prác 
a výrobcom pôvodnej dlaž-
by. (nr)

Filiálka 
ovplyvní Hlavnú 
stanicu
BRATISLAVA
Práve Filiálka by mala od-
povedať aj na to, čo bude 
s Hlavnou stanicou, povedal 
v relácii spravodajskej te-
levízie Tablet.TV primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
„Na znovuobnovenej stanici by 
mohli končiť regionálne vlaky, 
čiže de facto tých 100-150 000 
ľudí, ktorí teraz prichádzajú 
autom, by mohlo prichádzať 
vlakmi na túto stanicu,“ nazna-
čil riešenie, ktorým sa v súčas-
nosti zaoberajú aj Železnice 
Slovenskej republiky pri prí-
prave štúdie realizovateľnosti 
uzla Bratislava. Ako dodal, vý-
znam Filiálky rastie vzhľadom 
na obmedzené dopravno-tech-
nické možnosti Hlavnej stanice 
zvládnuť v budúcnosti nárast 
koľajovej dopravy. „Keď bu-
deme vedieť, ako bude vyzerať 
Filiálka, budeme vedieť i to, čo 
s Hlavnou stanicou.“ 
Zdôraznil, že úvahy o využití 
Filiálky neohrozujú pláno-
vané investície, ktoré chce 
mesto i ŽSR urobiť v rámci 
samotnej budovy Hlavnej 
stanice a Predstaničného ná-
mestia. „Má sa zrealizovať 
nový podchod pre cestujúcich 
i nová čakáreň. Verím, že prí-
de tiež k oprave a skrášleniu 
opláštenia budovy,“ povedal 
primátor. Mesto má v pláne 
vymeniť na Predstaničnom 
námestí osvetlenie, opraviť 
zastávky i vybudovať výťah 
k električkovému nástupišťu.
 Nesrovnal verí, že investíciám 
nezabránia ani prípadné právne 
kroky spoločnosti Transpro-
jekt, ktorej v súvislosti s náj-
mom pozemkov v okolí stanice 
vypovedali po hlavnom meste 
zmluvu aj ŽSR.  (tasr)

NOVÉ MESTO
V polovici októbra začala 
dlhoočakávaná rekonštruk-
cia podchodu na Trnav-
skom mýte. Robotníci sa 
pred objektívmi fotoapa-
rátov pustili do demolácie 
stropu. Mnohých návštev-
níkov však prekvapilo, že 
nasledujúce dni pracovný 
ruch ustal. 
Po týždni prác sa na zemi stá-
le váľali kusy povytŕhané zo 
stropu a nijaký výrazný po-
krok vidno nebolo. O stano-
visko sme požiadali investora.
„Stavebné práce sú z dôvodu 
veľkej prašnosti a hlučnosti 
vykonávané len vo večerných 
hodinách. V súčasnosti pozo-
stávajú predovšetkým z de-
montáže podhľadových líšt, 
voľne vloženej tepelnej izo-
lácii, nosnej konštrukcii hli-
níkového podhľadu a vnútor-
ných obchodných priestorov 
v strede podchodu. Demon-
tážne práce sú vykonávané 
manuálne, keďže búraciu 
techniku v podchode nie je 
možné využiť. Od 16.10. do 
13.11. 2017 sa v podchode 
vykonávajú len lokálne izo-
lované práce, ktoré sú zabez-

pečené a oddelené od chod-
cov plachtami, pričom je tu 
koridor vyznačený páskou, 
v ktorom sa môžu chodci 
pohybovať. Po 13.11. 2017 
v podchode plánujeme pre 
chodcov koridor, ktorý bude 
vyhotovený už samostatnou 
stavebnou konštrukciou. Prvé 
obmedzenie pohybu chodcov 
a uzavretie prvého vstupu do 
podchodu a nástupišťa pred-
pokladáme od 1.12.2017,“ 
reagovala na naše otázky spo-
ločnosť Immocap Group.
Rekonštrukcia podchodu na 
Trnavskom mýte je dôleži-
tý, no zároveň nie posledný 
krok k zásadnej zmene, ktorú 
si vyžaduje verejný priestor 
s kultúrnym, spoločenským 
a dopravným potenciálom, 

aký má táto lokalita, pove-
dal pre televízie Tablet.TV 
primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal. Pripomenul, že viac 
ako dvojmiliónová investícia, 
ktorá spája súkromné zdroje 
i peniaze hlavného mesta, by 
mala priniesť aj revitalizáciu 
horných plôch okolo jeho 
vstupov. „I keď pri nároč-
ných stavebných rekonštruk-
ciách, ako je táto, je zradné 
dávať presné termíny, verím, 
že do budúceho leta to bude 
hotové,“ uviedol.
Zdôraznil, že verejný priestor 
na Trnavskom mýte naberá 
na dôležitosti. I v súvislosti 
so železničnou stanicou Fili-
álka, ktorá by sa mala na tom-
to mieste obnoviť. (ms, tasr)
 Foto: tasr

Demontážne práce najmä večer
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Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

Reštaurácia Nobile nás milo prekvapila

V týchto dňoch sa dokon-
čuje výmena dlažby na Ži-
dovskej ulici. Veľkoformá-
tovú dlažbu, ktorá praskala 
a šmýkala sa, nahradila ma-
loformátová dlažba, ktorá 
je hrubšia, bezpečnejšia pre 
chodcov a podľa pamiatka-
rov vhodnejšia do historic-
kej časti mesta.
Otvorene treba priznať, že 
dlažba, ktorá rok strpčovala 
život obyvateľom a návštev-
níkom Židovskej, bola v je-
den veľký omyl architekta 
Ľubomíra Boháča. Ako vi-
cestarosta mal moju dôveru, 
aby pre túto časť Židovskej 
zvolil tú najlepšiu dlažbu, kto-
rá by nahradila asfalt. Vybral 
nevhodnú dlažbu, o čom sa 
mohol presvedčiť každý, kto 
sa po Židovskej prešiel. Pokú-
šali sme sa ju opraviť, márne. 
Namiesto toho, aby sa pán 
architekt postavil k problému 
čelom a prevzal zodpoved-
nosť za zbabranú dlažbu, vy-
hováral sa a snažil sa hľadať 
vinníkov všade navôkol.
Keďže som starosta mests-
kej časti a nesiem prakticky 
zodpovednosť za všetko, 
čo sa v Starom Meste deje, 
rozhodol som sa dlažbu na 
Židovskej vymeniť. Oslo-
vil som architektov, ktorí 
sa venujú verejným pries-
torom, tí navrhli niekoľko 
riešení. Spoločne s ďalšími 
architektmi a pamiatkarmi 
sme vybrali novú dlažbu. 
Výmenu, ktorá vyjde zhru-
ba na 30-tisíc eur, zaplatím 
z vlastného vrecka. Tak to 
jednoducho cítim. Je to môj 
dar Staromešťanom. Nech 
nám nová dlažba na Židov-
skej dobre slúži.
 Radoslav Števčík #21

Opravujem
Staré Mesto,

teda aj Židovskú



Nezávislý kan-
didát na župana 
Brat i s lavského 
kraja Milan Ftáč-
nik je známy tým, 
že nedáva prísľu-
by, ktoré znejú 
lákavo, ale neda-
jú sa splniť. Verí 
v slušnú a serióz-
nu politiku pre 
ľudí. Na riešenie 

problémov, ktoré trápia ľudí v Bratislavskom 
kraji, chce využiť svoje skúsenosti z pozície sta-
rostu Petržalky a primátora Bratislavy. Ako ho 
vnímajú viaceré známe osobnosti?  

Kamil Peteraj, 
básnik a textár 
„Pána Ftáčnika poznám roky 
ako slušného a zodpovedného 
človeka. Tento kandidát je ten 
správny človek, ktorý by sa 
mohol ujať funkcie predsedu 
Bratislavského samosprávneho 

kraja. Je dobrý organizátor a vizionár. Vie si zor-
ganizovať okolo seba veci tak, aby kraj fungoval na 
princípe toho správneho rozkvetu.“ 

Petra Palevičová, herečka 
a speváčka 
„S Milanom Ftáčnikom sa po-
znám niekoľko rokov. Spolupra-
covalo sa s ním vždy výborne, 
pretože je to profesionál a člo-
vek s dobrým srdcom. Podporo-
vala som ho aj v jeho kampani 

na primátora a budem ho podporovať aj teraz v jeho 
kampani na župana. Vnímam ho ako veľmi priame-
ho, čestného, sympatického a najmä správneho člo-
veka na správnom mieste. Držím mu palce.“ 

Katarína Hasprová, speváčka
„Pána Milana Ftáčnika poznám 
nielen z verejného pôsobenia, ale 
aj osobne. Je to slušný, múdry 
a inteligentný človek. Vážim si na 
ňom to, že už roky je vo vysokej 
politike a nezmenilo ho to. Nemá 
žiadne kauzy, ostal slušným člo-

vekom aj naďalej. Bol dobrým primátorom našej 
Bratislavy a verím, že bude aj dobrým županom.“ 
 
Ján Hrčka, miestny a mestský poslanec 
Bratislava – Petržalka
„V minulom volebnom období som bol jedným 
z najväčších kritikov vtedajšieho primátora Mi-

lana Ftáčnika. V súčasnosti si 
hovorím „zlatý Ftáčnik“. Milan 
Ftáčnik nebol a asi ani nikdy 
nebude môj ideálny primátor, 
avšak z toho, čo sa momentálne 
na trhu ponúka, ho považujem 
za tú lepšiu variantu. Úprimne 
dúfam, že bude lepším županom 

ako primátorom, avšak určite bude lepším župa-
nom ako súčasný župan.“ 

Vážení občania, 
o chvíľu sa končí moja 7 mesačná kampaň, v ktorej 
som sa stretol so všetkými starostami a primátormi 
v kraji a najmä s mnohými z vás na rôznych podu-
jatiach. Mám z našich stretnutí množstvo podnetov, 
dal som si ich do svojho volebného programu, kto-
rý je zameraný na človeka. Myslím ho vážne. Mňa 
poznáte, viete, že sa mi podarilo oddlžiť Bratislavu, 
získať 300 mil. eur z európskych fondov, ktoré vidíte 
v novom Starom moste, nových električkách a tro-
lejbusoch, a reálne zvýšiť transparentnosť mesta. 
Ďakujem všetkým vám, ktorí ste mi vyslovovali slo-
vá podpory. Teraz Vás prosím, aby ste 4. novembra 
prišli k voľbám, lebo každý jeden hlas je dôležitý.
Váš Milan Ftáčnik

Čo o Milanovi Ftáčnikovi povedali Kamil Peteraj a Katarína Hasprová? 

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Kúpeľná 8, 811 02  Brati-
slava a Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., Dúbravská cesta 

2, 841 05  Bratislava, IČO: 31374093



Úplne 
zhrdzavené 
zábradlie 
LIST ČITATEĽA
Ulica Stará vinárska je obľú-
beným miestom na vychádzky 
Bratislavčanov a zároveň de-
nne po nej prejdú desiatky au-
tobusov so zahraničnými turis-
tami v rámci prehliadky mesta. 
Presne v mieste, kde autobusy 
smerujúce k Slavínu spomalia 
kvôli výhľadu na Hrad a pano-
rámu mesta je už vyše 30 – 40 
rokov zhrdzavené červeno-bie-
le zábradlie. Niektoré jeho čas-
ti sú už vo fáze rozkladu a na 
hranici funkčnosti. Nie je to 
najlepšia vizitka tejto takmer 
najnavštevovanejšej časti hlav-
ného mesta SR pár krokov od 
britskej rezidencie a rezidencie 
veľvyslanectva USA. Bolo by 
natretie farbou také nákladné, 
alebo je tento stav spôsobený 
nevšímavosťou či ľahostajnos-
ťou kompetentných?
 Juraj Chrenka
(Na podnet reagoval Peter 
Rampala, z Oddelenia sprá-
vy komunikácií magistrátu: 
„Predmetné dopravné zábrad-
lie je súčasťou miestnej komu-
nikácie II. triedy Stará vinár-
ska, ktorá je v správe Hlavného 
mesta SR Bratislavy. V pred-
chádzajúcom období realizo-
valo oddelenie správy komuni-
kácií len tzv. havarijné opravy 
tohto zábradlia (poškodenie pri 
dopravných nehodách). Celko-
vá revitalizácia zábradlia ne-
bola plánovaná. V závislosti 
od výšky finančných prostried-
kov pridelených v rámci budú-
coročného rozpočtu hlavného 
mesta na opravu a údržbu do-
pravných zariadení, OSK po-
súdi možnosť zaradenia tohto 
dopravného zábradlia na Starej 
vinárskej do ročného plánu 
opráv.“)

Na rohu Hviezdoslavovho 
námestia a Rybárskej brány 
sa nachádza Kernov dom, 
kde v parteri a na poscho-
dí boli za posledné tri de-
kády viaceré reštaurácie. 
Už niekoľko týždňov je 
tu ďalšia – NOBILE RE-
STAURANT. Pre zmenu 
ponúka okrem iného aj 
kaukazskú kuchyňu, veď 
za reštauráciou stojí oset-
ský podnikateľ žijúci na 
Slovensku. V regióne Hlo-
hovca už niekoľko rokov 
vyrába víno pod značkou 
Nobile, rovnakým pomeno-
vaním reštaurácie v centre 
Bratislavy sa zrejme sna-
ží vytvoriť synergiu tejto 
značky.
V Kernovom dome už boli 
reštaurácie luxusné, ale 
aj typické pasce na turis-
tov. Nobile, zdá sa, patrí 
skôr do tej prvej kategórie. 
Pre Bratislavu je to dobrá 
správa, veď na tomto uni-
kátnom mieste v tesnom 
dotyku Národného divadla 
je doslova žiaduce, aby 
tu bola reprezentatívna 
reštaurácia.
Interiér prešiel po posled-
nom nájomníkovi komplet-
nou rekonštrukciou. Zo 
stien zmizli insitné maľby 
lukulských hodov, inte-
riér bol upravený s citom 
a vkusom. Drevená palu-
bovka, drevený mobiliár 
čalúnený kožou, na stenách 
grafiky a maľby či vína 
z produkcie rovnomenné-
ho vinárstva. Do Kernovho 

domu sa vrátila noblesa 
a elegancia. K dispozícii 
je priestor na prízemí aj 
prvom nadzemnom pod-
laží. Babie leto vytiahne 
hostí na balkón či terasu 
zo strany Hviezdoslavovho 
námestia.
V ponuke jedál sa na-
chádzajú jedlá francúz-
skej a kaukazskej kuchyne. 
Z trojice predjedál sme si 
dali rolku z červenej repy 
s kôprovým olejom, chre-
novým krémom a kandizo-
vanými vlašskými orechmi 
(8,70 €). Dokonale naladi-
lo naše chuťové poháriky. 
Ocenili sme aj umelecké 
stvárnenie predjedla.
Z dvojice polievok – ponu-
ky dňa a tradičného borš-
ču (5,90 €) sme si vybrali 
tú druhú, zostali sme teda 
verný červenej repe, resp. 
cvikli. Polievka bola vyni-
kajúca. Bola to síce verzia 
bez mäsa, ale boršč bol 
veľmi chutný. V kombi-
nácii so studenou smota-
nou sme ho dostali na stôl 
vlažný, bez čakania bola 
poliev ka jedlá.
Pred hlavnými jedlami 
francúzskej kuchyne sme 
dali prednosť kaukazským 
špec ia l i t ám.  Trad ičné 
osetské pirohy so šaláti-
kom a salsou tu ponúka-
jú na viacero spôsobov 
a veľkostí. Vybrali sme si 
300-gramovú porciu mä-

sových pirohov (8,00 €), 
pre porovnanie ponúkajú 
aj 700-gramovú porciu 
(15,00 €). Na naše pre-
kvapenie nešlo o pirohy, 
ale jeden veľký piroh, 
presnejšie pečenú plac-
ku plnenú mäsom. Jedlo 
bolo vynikajúce, v našich 
zemepisných šírkach úpl-
ne ojedinelé. V ponuke 
majú aj ďalšie kaukazské 
špeciality ako chinkali 
plnené mletým hovädzím 
mäsom s kyslou smotanou 
(9,00 €) či chačapuri po 
adžarsky (8,50 €) a po me-
grejsky (9,50 €).
Nobile Restaurant nás 
milo prekvapil, do brati-
slavskej gastronómie pri-
niesol doteraz neznáme 
chute, ktoré však posilnili 
multikultúrny charakter 
mesta. Dobrá a originálna 
kuchyňa v spojení s po-
zornou obsluhou a neoku-
kanou ponukou domácich 
a kaukazských vín má po-
tenciál nájsť si zákazníkov 
nielen medzi návštevník-
mi, ale aj medzi domácimi 
fajnšmekrami. Keďže ide 
o najlepšie miesto v Bra-
tislave, zostáva veriť, 
že Nobile využije svoju 
šancu a stane sa pevnou 
súčasťou miestnej gast-
ronómie.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná.
Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.



STARÉ MESTO
Aktuálne prebieha reali-
zácia projektu cyklotrasy 
okolo historického centra, 
tzv. Nultý alebo Historic-
ký okruh. „Hlavné mesto 
v súčasnosti osadzuje zvislé 
dopravné značky, práce by 
mali byť ukončené do kon-
ca roku 2017,“ informovala 
nás Veronika Šafáriková 
z oddelenia komunikácie 
magistrátu.
„Predmetom prác je  vy-
značenie vlastného okruhu 
a vyznačenie miest s infor-
máciami o vzdialenostiach 
k významným cieľom na tejto 
trase.  Okruh tvorí  úprava do-
pravného  vodorovného (pik-

togramy) a zvislého značenia 
tak, aby sa  legalizoval pohyb 
cyklistov  v pešej zóne.“
Pokiaľ ide o pohyb cyk-
listov a chodcov  -  trasa je 
vedená ulicami Kapucínska 
- Židovská - Rybné námestie 
- Jesenského - Štúrova - Ka-
menné námestie - Námestie 
SNP. Práve pohyb cyklistov 
v týchto zónach rieši doprav-
né značenie a snaží sa zjed-
notiť značenie na všetkých 
vjazdoch do pešej zóny. Čo 
sa týka spoločného pohybu 
cyklistov a peších, prevád-
zka v pešej zóne sa aj naďalej 
bude riadiť platnými práv-
nymi predpismi, ktoré musia 
cyklisti rešpektovať. Ná-

klady na realizáciu projektu 
predstavujú cca 36 000 eur. 
Ukončenie prác na projekte 
závisí od ukončenia opráv 
chodníka na Židovskej ulici, 
ktoré tu aktuálne realizuje 
mestská časť Staré Mesto. 
Hlavné mesto každoročne na-
vyšuje finančné prostriedky 
na rozvoj cyklistickej dopra-
vy. V tomto roku je na výstav-
bu a údržbu cyklotrás z roz-
počtu vyčlenených viac ako 
600 000 eur, pričom v roku 
2016 bol na rozvoj cyklotrás 
schválený rozpočet so sumou 
354 000 eur. Hlavné mesto 
ako aj primátor majú záujem 
na budovaní cyklotrás, ktoré 
do veľkomiest ako Bratislava 
patria a sú dôležitou súčasťou 
alternatívnej formy dopravy. 
Aj preto mesto buduje nielen 
cyklotrasy ako také, ale aj 
cyklopruhy v meste na ko-
munikáciách, ktoré cyklistom 
umožnia bezpečnejší a kom-
fortnejší prejazd. (brn)
 Foto: MČ Staré Mesto

KARLOVA VES 
Nábrežná komunikácia od 
mosta Lafranconi okolo 
lodeníc ku Karloveskému 
ramenu, často využívaná 
pešími i cyklistami, bude 
počas najbližších mesia-
cov nepriechodná. Dôvo-
dom sú rekonštrukčné 
práce na protipovodňovej 
bariére.
„Ide o dotesnenie hrádze, 
resp. protipovodňového 
hradenia, ktoré tam bolo 
vybudované v rámci pro-
tipovodňových opatrení,“ 

priblížil hovorca Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku (SVP) Pavel Ma-
chava. Opatrenie má podľa 
jeho slov zabrániť priesa-
kom vody cez podložie, 
aké SVP zaznamenal po-
čas povodne v roku 2013.
Náklady dosahujú podľa 
Machavu približne 600 000 
eur. „Práce sú rozvrhnuté 
na šesť mesiacov, predpo-
kladáme však, že by k do-
končeniu malo prísť skôr,“ 
uviedol.
O obmedzení v súvislos-
ti so stavebnými prácami 
informuje i mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves. 
„Chodcom a cyklistom 
odporúčame využívať ofi-
ciálnu komunikáciu pre 
chodcov a cyklistov, ktorá 
vedie po Botanickej ulici,“ 
uvádza samospráva na svo-
jom webe. (tasr)
 Foto: FB Karlova Ves

Historický okruh je závislý od Židovskej Cyklisti sa od Lafranconi 
k lodenici nedostanú
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V sobotu sa konajú župné 
voľby. Tradične ide o voľby 
s veľmi malou účasťou. Župa 
má pritom mnohé kompeten-
cie, ktoré veľmi ovplyvňujú 
aj život v Bratislave. V pr-
vom rade dopravu, kde je kraj 
hlavným akcionárom Brati-
slavskej integrovanej dopra-
vy (hoci zodpovedá len za 
zlomok dopravných kapacít).

Preto bude veľmi dôležité, 
ako sa župan k tejto pro-
blematike postaví. Verejná 
doprava, predovšetkým tá 
prímestská, má obrovský 
priestor pre zlepšenie: od 
preferencie koľajovej dopra-
vy, výstavby integrovaných 
terminálov až po záchytné 
parkoviská pre desiatky tisíc 
ľudí, ktorí do mesta denne 
dochádzajú. V prevažnej 
väčšine autom - a účinným 
nástrojom na zníženie počtu 
áut v meste je spolu s parko-
vacou politikou práve funkč-
ná integrovaná doprava.

Som dlhodobo presvedče-
ný, že ideálne by bolo, keby 
bola Bratislava samostatnou 
župou s jedným vedením – 
tak, ako je to napríklad v Pra-
he. Na to však nemám žiaden 
dosah a kým to tak nie je, 
potrebujeme, aby bola župa 
pre mesto kompetentným a 
spolupracujúcim partnerom.

Preto vás chcem požiadať, aby 
ste volili zodpovedne. Aby ste 
si dali pozor na návrhy s nády-
chom populizmu, ktoré kvalitu 
dopravy ešte zhoršia. Voľme 
kompetentnosť a riešenia na-
miesto prázdnych rečí.
  Ivo Nesrovnal 

V župných 
voľbách ide 

hlavne o  lepšiu 
dopravu

„Málokto vie, čo vlastne Smart agenda znamená, hoci je trendom o tom 
rozprávať. Pre našu samosprávu to znamená prinášať ekonomickejšie, 
ekologickejšie, hospodárnejšie, adresnejšie služby svojim obyvateľom za 
pomoci moderných technológií. My sme túto debatu odštartovali minulý 
rok na 7. Európskom summite regiónov a miest. Na túto konferenciu sme 
vybrali tri témy: cestovný ruch, životné prostredie a doprava, pretože sú 
to oblasti, ktorým sme venovali svoje obrovské úsilie,“ vyjadril sa predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Organizátormi konferencie Bratislava Smart Region bol Bratislavský sa-
mosprávny kraj. Tá odštartovala odbornými worshopmi na tému doprava, 
cestovný ruch a životné prostredie. Účastníci boli rozdelení do troch skupín 
a diskutovali o pripravenosti konkrétnych smart riešení pre implementáciu 
v regióne. Pre každú skupinu boli vybraté viaceré relevantné projekty, ktoré 
zástupcovia akadémie, verejnej správy, startup komunity, biznisu, NGO 
a facilitátor skupiny spoločne riešili.

„My sme zástupcovia verejnej správy, ktorá nastoľuje priestor, vytvára pries-
tor všetkým ostatným partnerom na to, aby realizovali svoje projekty a dávali 
do praxe svoje myšlienky. Teda poskytovať služby ekologickejšie, ekonomic-
kejšie, hospodárnejšie, adresnejšie svojim obyvateľom, ale aj návštevníkom,“ 
zhrnula hlavné myšlienky workshopov a konferencie riaditeľka Odboru straté-
gie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Cieľom konferencie bolo hľadať konkrétne smart riešenia pre obce a mes-
tá v našom kraji, teda s využitím moderných technológií urobiť základné 
služby pre občanov kvalitnejšie, efektívnejšie a aplikovateľné na území  
Bratislavského kraja. Hlavnými témami podujatia boli doprava, životné pro-
stredie a cestovný ruch. V oblasti doprava sa napríklad diskutovalo o vhod-
ných riešeniach podporujúcich využitie alternatívnych spôsobov dopravy 
a motivujúcich k presedlaniu z automobilu na iný typ dopravy. V rámci 
témy cestovného ruchu sa prezentovali smart riešenia na aktívne tráve-
nie voľného času ako aj spojenie turizmu a ochrany životného prostredia. 
Súčasťou podujatia boli aj prezentácie Keynote speakrov či panelové dis-
kusie, v ktorých sa hovorilo o hospodárení s vodou a energiami, adaptácii 
na zmenu klímy, či reakcii na extrémne počasie a ich zohľadnenie v smart 
stratégii.

„To naj smart riešenie, ktoré je na jednej strane veľmi ľahko popísateľné, 
na druhej strane veľmi ťažko realizovateľné je spolupráca a koordinácia. 
My ako cestovnoruchári potrebujeme mať vstupy. To znamená musíme 
vedieť na základe údajov pracovať a rozvíjať tie produkty, ktoré sú zau-
jímavé. Na to, aby sme vytvárali produkt, ktorý je zaujímavý pre turistu, 
musí byť zaujímavý aj pre obyvateľa. Je to myšlienka, ktorá naozaj dáva 
tomu smart riešeniu iný rozmer a to je návrat k tradíciám,” zhrnul výsled-
ky diskusií a workshopu Lukáš Dobrocký.

KONFERENCIA PREDSTAVILA 
SMART RIEŠENIA V REGIÓNE

Bratislavský samosprávny kraj pod záštitou Zastúpenia Európskej komi-
sie na Slovensku zorganizoval v polovici októbra konferenciu Bratislava 
Smart Region. Tá do bratislavského Vodárenského múzea priniesla tých 
najdôležitejších hráčov na poli smart riešení.

„

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

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

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

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

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

Foto: Jozef Dugovič

Banskobystrická ulica má opravený 
a hneď aj zase zničený chodník

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

DREVENÉ ROLETY
4 ESLINGEROVÉ 4 VÝMENA POPRUHU 4 NÁTER

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH 
DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

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

Mobil, ktorý som kúpil 
v máji 2017, som reklamo-
val cca po mesiaci použí-
vania s chybami „mrzne, 
vypína sa, fotky majú neko-
rektné farby“. 
Uplatnená reklamácia bola 
zamietnutá na podklade 
stanoviska príslušného ser-
visu: „Mobil tejto cenovej 
kategórie nie je primárne 
určený na fotenie a multi-
médiá, je určený na telefo-
novanie a SMS a pritom má 
byť odolný voči vode a pra-
chu. To mobilný telefón 
spĺňa.“ To naozaj mobil 
nemusí plniť ostatné funk-

cie – len telefonovať a ese-
meskovať ? 
 Juraj, Dúbravka
Ak má mobilný telefón funk-
ciu fotografovania, musí 
byť táto funkcia minimálne 
po dobu záruky k dispozícii 
užívateľovi v plnom rozsahu 
a kvalite. A toto, ako je zrej-
mé z vyjadrenia servisu aj 
predajcu predmetný výrobok 
pri prijatí do reklamačného 
konania ani pri jeho ukonče-
ní, nespĺňal. 
Je zrejmé, že reklamácia ne-
bola vybavená v zmysle zá-

kona, pričom vady „mrzne, 
vypína sa“ nie sú v stano-
visku servisu ani v doklade 
o vybavení reklamácie vôbec 
uvedené. 
Z tohto je jasné, že rekla-
mácia nebola vybavená, 
zákonná doba na vybave-
nie uplynula, je preto mož-
né uplatniť odstúpenie od 
kúpnej zmluvy, aj dať pod-
net na SOI pre porušenie 
zákona.
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 0905 719 874
tkidaho@stonline.sk

Mrzne, vypína sa, a to nie je problém?
Zákazník je pán Povinnosť 

vypovedať ako 
svedok v civil-
nom konaní
Výsluch svedka je jedným 
z dôkazných prostriedkov, 
prostredníctvom ktorých 
súd zisťuje skutočnosti re-
levantné pre dané konania. 
V zmysle § 196 ods. 2 Civil-
ného sporového poriadku, ak 
súd nariadi výsluch svedka, 
každá fyzická osoba je povin-
ná dostaviť sa na predvolanie 
na súd a vypovedať ako sve-
dok. To znamená, že každý 
je povinný sa na predvolanie 
súdu dostaviť sa na súdne po-
jednávanie a k predmetu veci 
vypovedať. Súd výsluchom 
svedka zisťuje skutočnosti 
podstatné pre konanie, resp. 
na ktoré sa svedok pamätá. 
Svedok má právo odoprieť 
výpoveď len vtedy, ak by 
svojou výpoveďou spôsobi-
li nebezpečenstvo trestného 
stíhania sebe alebo blízkym 
osobám alebo ak by výpove-
ďou porušil spovedné tajom-
stvo alebo tajomstvo infor-
mácie, ktorá mu bola zverená 
ako osobe poverenej pasto-
račnou starostlivosťou ústne 
alebo písomne pod podmien-
kou zachovať mlčanlivosť. 
Svedok je taktiež povinný pri 
svojej výpovedi zachová-
vať mlčanlivosť o údajoch 
chránených podľa osobitné-
ho predpisu a inú zákonom 
ustanovenú alebo štátom uz-
nanú povinnosť mlčanlivosti. 
Je preto potrebné rozlišovať 
osobu, ktorá vystupuje v po-
zícii svedka a osobu, ktorá je 
právnym zástupcom niektorej 
zo strán sporu. Len svedok 
môže pred súdom vypovedať 
o skutkových okolnostiach 
prípadu, nakoľko tieto vnímal 
svojimi zmyslami. Preto, ak 
si niektoré skutkové okol-
nosti svedok nepamätá, je sa-
mozrejmé, že ich pred súdom 
ozrejmiť nemôže.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

BRATISLAVA
Na budúci rok už budú Bra-
tislavčanov voziť v MHD 
aj elektrobusy. Nové mini 
elektrobusy plánuje do-
pravný podnik nasadiť na 
linkách č. 27 a 151, ostatné 
budú nasadzované naprí-
klad na linkách č. 43, 52, 53, 
65, 66, 80 a 94.
Bratislavský dopravný pod-
nik získal z Integrovaného 
regionálneho operačného 
programu (IROP) prost-
riedky na nákup 18 elek-
trobusov, a to 9,5 mil. eur 
z Európskeho fondu rozvoja 
regiónov pre obdobie 2014- 
2020 a štátneho rozpočtu 
SR. Konkrétne pôjde o 16 
elektrobusov sólo s dĺžkou 
12 metrov a dva mini elek-
trobusy s dĺžkou 9 metrov. 
Všetky budú nízkopodlaž-
né, klimatizované, vybavené 
modernými technológiami 
vrátane wi-fi. Elektrobusy 

by mal dopravný podnik 
obstarať do konca roka. Do 
premávky budú nasadzované 
postupne, všetky najneskôr 
do júna 2018. 
 „Elektrobusy nahradia auto-
busy s naftovým spaľovaním, 
čím dosiahneme zníženie 
emisií pri prevádzke autobu-
sových liniek v environmen-
tálne zaťažených mestských 
častiach a rovnako aj v re-
laxačných zónach,“ uviedol 
generálny riaditeľ DPB a.s 
Milan Urban.
„Elektrobusy sú ďalším 
krokom k ekologickejšej 
a zelenšej Bratislave. Zá-
roveň zvýšia atraktivitu 
a komfort verejnej dopra-
vy na úkor individuálnej 
dopravy, “ povedal primá-
tor Bratislavy Ivo Nesrov-
nal. 
K tomu, aby elektrobusy 
začali jazdiť v uliciach Bra-
tislavy, je potrebné vybudo-

vať elektronabíjaciu infra-
štruktúru. Elektronabíjacie 
stanice budú primárne vo 
vozovni Krasňany, ale aj 
vo vozovni Jurajov Dvor. 
Súčasťou projektu je aj 
vybudovanie dvoch nabíja-
cích miest na trase elektro-
busov. 
„Celkovo je pre celé Sloven-
sko vyčlenených 21,2 milió-
nov eur pre mestá Bratisla-
va, Žilina a Košice. Okrem 
18 elektrobusov v Bratislave 
pribudne 9 nízkoemisných 
dieslových a 9 elektrických 
vozidiel v Košiciach a ďal-
ších 22 vozidiel v Žiline, 
z toho 16 na hybridný po-
hon, 2 na elektrický a 14 
nízkoemisných dieslových,“ 
uviedol Marek Mitošinka, 
generálny riaditeľ sekcie 
programov regionálneho 
rozvoja Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR. (zo)

Elektrobusy nahradia „nafťáky“

STARÉ MESTO
Zelená oddychová zóna vo 
vnútrobloku medzi obytný-
mi vežami Panorama City, 
administratívnym kom-
plexom Panorama Business 
II a TOWER 115 predurču-
je smer, akým sa táto oblasť 
chce uberať.
V biznis štvrti Panorama ne-
dávno otvorili nový verejný 
priestor, ktorý zahŕňa malé ná-
mestie, park, promenádu a mo-
derné detské ihrisko, ktoré 
spolu s ponukou kaviarní a ob-
chodných prevádzok vytvárajú 

príjemné miesto na oddych pre 
obyvateľov bytových domov 
aj zamestnancov administra-
tívnych objektov v zóne.
„Vo všetkých našich projek-
toch sa snažíme o to, aby sme 
v nich vytvorili plnohodnotné 
prostredie na prácu či býva-
nie. Tento prístup sme zvolili 
aj v tejto štvrti, ktorá vďaka 
novému parku získala mests-
kejší charakter. Veríme, že sa 
táto oddychová zóna čoskoro 
stane obľúbeným miestom 
pre ľudí, ktorí tu žijú a pracu-
jú, a v budúcnosti vhodne do-

plní ďalšie verejné priestory 
rodiacej sa mestskej štvrte pri 
Dunaji,“ povedal pri príleži-
tosti otvorenia parku Peter 
Korbačka zo spoločnosti J&T 
REAL ESTATE. 
„Ide o ďalší príklad pozi-
tívnej spolupráce investora 
s hlavným mestom. Investo-
rov sa vždy pýtam, ako ich 
projekt obohatí mesto, aký 
bude mať prínos pre Brati-
slavčanov. Som rád, že sa 
súčasťou projektu Panorama 
City stal tento zaujímavý od-
dychový priestor, ktorý bude 
slúžiť nielen obyvateľom, ale 
aj návštevníkom tejto loka-
lity,“ skonštatoval primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Návrh parku vychádza zo 
základného funkčného roz-
delenia priestoru na malé 
námestie „plazu“ a park. Tie 
sú rozdelené promenádou, 
ktorá je aktívnym verejným 
priestorom prepájajúcim celý 
vnútroblok. Parkom ako po-
tok preteká oddychová fon-

tána inšpirovaná slávnou 
Diana Memorial Fountain 
v Londýne. Celkovú pokojnú 
atmosféru priestoru vytvárajú 
elegantné vetrolamy. 
„Park s viacerými vstupmi 
charakterizujú predovšetkým 
organické tvary. Rozmiestne-
nie stromov evokuje „urbán-
ny les“, prírodné materiálové 
riešenie chodníkov v parku 
zase prirodzene nabáda ná-
vštevníkov, aby spomalili,“ 
vysvetľuje koncept riešenia 
priestoru architekt Ing. Rado-
slav Grečmal z ateliéru GFI. 
Plaza je v priamom kontakte 
s budovou Tower 115 a tvorí 

ju prevažne spevnený po-
vrch. Ornamentálne stromy 
umiestnené v pravidelných 
kruhových výrezoch pôsobia 
ako živé umenie vo verejnom 
priestore. Zaujímavým prv-
kom v priestore je vertikálna 
popínavá zeleň na konštrukci-
ách v tvare stromu, ktoré zá-
roveň slúžia ako prekrytie vý-
duchov z podzemných garáží. 
Súčasťou parku je moder-
né a funkčné detské ihrisko 
s mäkkým povrchom a množ-
stvom hracích prvkov či vý-
beh pre deti z miestnej mater-
skej školy.  (zo)
 Foto: Magistrát, archív

Panorama park na poobedňajšiu kávu i pre matky s deťmi
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Myslím, teda 
volím riešenia
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PETRŽALKA
Svojpomocné záchytné par-
kovisko na jednom z naj-
lukratívnejších mestských  
pozemkov v Bratislave, na 
petržalskom nábreží Duna-
ja, sa utešene rozrastá.  
Na jednej strane je dôka-
zom, že rozvoj koľajovej 
dopravy je pre hlavné mesto 
dobrá cesta. To ale už mesto 
vie. Veď už v apríli magis-
trát zverejnil Vyhľadávaciu 
štúdiu možnosti realizácie 
záchytných parkovísk a par-
kovacích domov v Brati-
slave. Vytipoval 32 lokalít 
vhodných pre záchytné par-
koviská, z toho 5-6 najdôle-
žitejších sa nachádza na 
konečných električkových 
radiál. Lenže od technickej 
štúdie, ktorá je už na svete, 
je ešte dlhá cesta k reali-
zácii. Ide len o prvý stupeň 
projektovej dokumentácie, 
ďalším je zmena územného 
plánu a následne majetkové 
vysporiadanie vytipovaných 

pozemkov. Navyše v aprí-
li ešte nebolo jasné, čo, na 
ktorom mieste bude stáť, či 
parkovisko alebo parkova-
cí dom. To malo byť ešte 
predmetom diskusie, pries-
torových možností a analýz 
premávky. 
A keďže ľudia nemajú čas 
čakať, začali si vytvárať zá-
chytné parkoviská sami. 
Úspešne funguje napríklad to 
v Rači pri Detvianskej, oproti 
cintorínu. Končí tu množstvo 
áut prichádzajúcich do Bra-

tislavy z pezinského smeru. 
A opäť je v blízkosti elek-
tričková zastávka. Električky 
totiž chodia často a nestoja 
v zápchach. 
Na druhej strane je na to petr-
žalské provizórne parkovisko 
smutný pohľad. Táto krásna 
časť nábrežia prestáva slúžiť 
Bratislavčanom. Pripomína 
nám to situáciu v aquapar-
koch. Na lukratívnych ležad-
lách neoddychujú ľudia, ale 
ich uteráky... (in)
 Foto: in

PETRŽALKA
Hoci Združenie výrobcov 
elektrospotrebičov pre 
recykláciu Envidom or-
ganizuje zbery celoročne 
a termíny zberov dopĺňa na 
stránke priebežne, televí-
zory a monitory zváža len 
dvakrát do roka počas so-
botných zberov, na jar a je-
seň. Teraz to v Petržalke 
pripadá na 11. novembra.  
Nie každý má totiž možnosť 
odviezť svoj rozmernejší 
spotrebič do zberného dvora 
na Čapajevovej ulici, kam 
svoj televízor môžete od-
viezť kedykoľvek. Aj takíto 
ľudia preto vítajú pravidel-
ný jesenný zber, kedy majú 
šancu zbaviť sa aj menšie-
ho spotrebiča, pretože ako 
informuje stránka www.
zberelektroodpadu.sk, počas 
bežných zberov „iné menšie 
spotrebiče“ zvážajú len pri 
zvoze veľkého spotrebiča, 
akým je napríklad chladnič-
ka, umývačka, mikrovlnka, 

klimatizácia... Jedenásteho 
novembra môžete do zberu 
nahlásiť v podstate všetko 
od elektrickej zubnej kefky 
až po holiaci strojček, fén, 
umývačku riadu, práčku či 
chladničku. Stačí, ak sa do 
8. novembra prihlásite na 
úrade telefonicky, mailom 
alebo aj osobne a nahlásite 
počet, druh a miesto odvozu 
elektroodpadu. Nahlásiť sa 
môžete aj priamo na strán-
ke, kde získate informácie aj 
o ďalších termínoch.
V deň zberu 11. novembra 
2017 do 8:00 hod. ráno vy-
ložte elektroodpad do vcho-
du bytového domu resp. za 
bránu rodinného domu. Za-
mestnanec firmy Envidom 
si ho od vás prevezme naj-
neskôr do 14.00 hod. a odve-
zie ho na ekologickú recyklá-
ciu. Táto služba je bezplatná, 
musíte však svoj spotrebič 
zniesť z bytu do vchodu, pre-
tože túto službu spoločnosť 
neposkytuje.  (brn)

Ľudia (alebo autá?) si cestu nájduZbavte sa televízora

NAPOJENIE NA 
NOVOBUDOVANÝ 
OBCHVAT D4
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BRATISLAVA
Bratislavské cintoríny budú 
verejnosti prístupné v ob-
dobí od 01. novembra do 
08. novembra 2017 denne 
od 07.00 do 20.00 hod. 
„Očakávame, že počas naj-
bližších dní si príde uctiť 
svojich blízkych od 200 000 
do 500 000 ľudí. Zvyšujeme 
výkon hliadok mestskej polí-
cie, posilňujeme spoje verej-
nej dopravy a robíme viaceré 
opatrenia na cintorínoch tak, 
aby sme sviatky zvládli v po-
koji a bez problémov,“ pove-
dal primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal. 
O mestské cintoríny sa hlav-
né mesto prostredníctvom 
organizácie Marianum – Po-
hrebníctva mesta Bratislavy 
stará celoročne. Tento rok 
sa otváral nový dom smútku 
v Prievoze v mestskej časti 
Ružinov, na cintoríne v Slá-
vičom údolí sa opravila 1/3 
cintorínskych komunikácií. 
Inštalovalo sa 25 nových 
studničiek na napĺňanie úžit-
kovej vody, osadilo sa 50 no-
vých lavičiek a počas celého 
roka sa realizovali bezpeč-
nostné orezy drevín. V Bra-
tislavskom krematóriu sa 
začalo s opravou chodníka, 
oblúkového schodiska, urobí 
sa aj výmena starého vonkaj-
šieho osvetlenia a jeho rozší-
renie na doposiaľ neosvetlené 
komunikácie. 

„Dôraz kladieme na čistotu. 
To znamená, že vo zvýšenej 
miere v tomto období bude-
me čistiť cintoríny a odvážať 
odpad. Kontajnery na odpad 
budú rozmiestnené tak, aby 
boli dostupné čo najväčšiemu 
počtu návštevníkov,“ vyme-
noval riaditeľ Marianum Ra-
doslav Vavruš. 
Počas sviatku budú zamest-
nanci vykonávať stálu služ-
bu, ktorá bude zabezpečovať 
poriadok a čistotu na brati-
slavských cintorínoch. Mari-
anum však žiada aj návštev-
níkov cintorínov, aby všetok 
cintorínsky odpad dávali vý-
lučne do veľkokapacitných 
kontajnerov a zabránili tak 
vytváraniu čiernych skládok 
v jednotlivých sektoroch cin-
torínov.
Ďalším opatrením je zvý-
šená informovanosť na cin-

torínoch. Vo vstupnej časti 
cintorínov sú umiestnené 
orientačné tabule, na ktorých 
sú vyznačené jednotlivé sek-
tory a na každom z cintorínov 
bude k dispozícii správca, 
ktorý bude podávať  základ-
né  informácie  o jednotli-
vých hroboch,  sektoroch, 
ako aj o úhradách platieb za 
hrobové, urnové a krypto-
vé  miesta. 
Marianum v čase sviatkov 
zabezpečí zvýšenú protipoži-
arnu pohotovosť v podobe 
protipožiarnych hliadok, 
ktoré budú zabezpečovať 
kontrolu a hasenie aj v čase 
od 20:00 hod. do 05:00 hod. 
ráno v krematóriu, na ostat-
ných cintorínoch do 21:00 
hod. V prípade vzniku men-
šieho požiaru sú k dispozícii 
pri centrálnych krížoch pie-
sok a lopata. Na väčších cin-

torínoch aj práškový hasiaci 
prístroj.
Zdravotne ťažko postihnutí 
a imobilní občania sa budú 
môcť po cintorínoch presúvať 
aj automobilom v čase od 
07:00 do 09:00 hod. Na pre-
sun budú môcť počas celého 
dňa využiť aj elektromobily, 
ktoré sú po vlaňajšom tes-
tovaní v dennej prevádzke. 
Zapožičať si ich ľudia môžu 
v Slávičom údolí, v Brati-
slavskom krematóriu a na 
cintoríne Vrakuňa. 
Počas dušičiek bude posilne-
ná aj mestská hromadná do-
prava smerujúca k najväčším 
bratislavským cintorínom. 
Do 5. novembra 2017 bude 
140 mestských policajtov 
vykonávať zvýšený výkon 
služby v okolí bratislavských 
cintorínov. Dohliadať budú 
aj na bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. Mestská 
polícia zároveň upozorňuje 
návštevníkov, aby si dávali 
pozor na osobné veci a nene-
chávali ich voľne položené či 
už pri hroboch, alebo v parku-
júcich vozidlách. Upozorňujú 
zároveň na “neserióznych” 
kamenárov, ktorí vás možno 
budú „obťažovať“ priamo 
pri hrobovom mieste a budú 
vám ponúkať kamenárske 
práce.  O ich praktikách sme 
písali v predchádzajúcom čís-
le.  (zo)
 Foto: Matúš Husár

Rešpektujte zosnulých a dávajte si pozor na zlodejov S kožou na trh
STARÉ MESTO
V nedeľu 12. novembra od 
10.00 do 18.00 hod. bude 
v bratislavskej Starej trž-
nici prvý ročník podujatia 
pod názvom TRH KOŽE, 
ktoré si ako podtitul zvoli-
lo metaforu „Prichádzame 
s kožou na trh“. Po prvý raz 
sa na Slovensku uskutoční 
podujatie pre verejnosť, 
ktoré ponúkne prednášky, 
diskusie, konzultácie a po-
radne na rôzne kožné ocho-
renia a problémy.
„Najväčší záujem predpo-
kladáme o Poradne kože,“ 
konštatuje Lele Zemanová, 
riaditeľka agentúry ZEAL, 
ktorá s myšlienkou Trhu kože 
prišla. „Poradne poskytnú 
možnosť diskrétnych alebo 
otvorených konzultácií kož-
ných problémov účastníkov 
priamo s vybraným lekárom. 
Pacient sa tak môže dostať 
k odborníkovi na konzultáciu 
bez čakania v ambulanciách.“ 
Do „Disktrétnej poradne 
kože“ je potrebné sa prihlá-
siť online pred podujatím 
na stránke www.trhkoze.
sk od 1.novembra, kde bude 
aj možnosť kontroly mater-
ských znamienok dermato-
skopom či chronických rán 
a jaziev.
Na Trh kože bude symbolic-
ké vstupné len pre dospelých 
2 eurá, pričom celý zisk bude 
venovaný pacientskym orga-
nizáciám.  (brn)



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

22/2017 1122/2017 10

„Staromešťania sú veľmi inicia-
tívni a zaujímajú sa o svoje okolie. 
Píšu mi, telefonujú. Ku všetkým 
aktivitám, ktoré ako komunálny 
poslanec robím, ma inšpirovali 
práve oni,“ hovorí MARTIN BOR-
GUĽA, poslanec Bratislavy za 
mestskú časť Staré Mesto a kan-
didát na poslanca do Bratislavskej 
župy.

Kandidujete do župného parla-
mentu. Čo by ste tam ako poslanec 
vedeli pre Staré Mesto vybojovať?
Viac peňazí. Napríklad ambiciózny 
projekt obnovy staromestských chod-
níkov v jednotnom dizajne, ktorý som 
inicioval, by sa nám realizoval ľahšie, 
ak by sme naň získali financie aj zo 
župy. To isté platí pre zvýšenie čis-
toty a rozsiahlu revitalizáciu zelene. 
Myslím, že Bratislavská župa by sa 
mala veľmi aktívne podieľať na tých-
to projektoch a nesprávať sa k Staré-
mu Mestu macošsky. Pretože Staré 
Mesto je srdcom Bratislavy, mies-
tom, ktoré reprezentuje celú našu kra-
jinu, a preto by sem malo plynúť aj 
viac finančných prostriedkov.

Patríte k politikom, ktorí sa neboja 
stretnutí s bežnými ľuďmi. Na svo-
jej webstránke máte zverejnený 
svoj mobil aj e-mail a výzvu, aby 
vás ľudia kontaktovali. Hovoríte, 
že k mnohým vašim aktivitám vás 
primäli práve podnety od ľudí. Po-
viete konkrétne príklady?
Snažím sa ľudí počúvať. Byť s nimi 
v kontakte a keď ma o niečo požiada-
jú, riešiť to. V podstate ku všetkému, 
čo ako komunálny poslanec robím, 
ma inšpirovali ľudia. Staromešťania 
sú veľmi iniciatívni a naozaj sa za-
ujímajú o svoje okolie. Píšu mi, te-
lefonujú. Či už kontajnerové akcie, 

v minulosti zametanie ulíc v spolu-
práci s Justičným palácom, výsadba 
kvetov a stromčekov, ale aj idea ob-
novy chodníkov – to všetko sú témy, 
ktoré Staromešťanov najviac trápia 
a na ktoré ma upozornili. 

Keď nám do redakcie zavolajú Sta-
romešťania, okrem iného ich trápi 
zeleň. Vy sám ste na vlastné nákla-
dy upravili zeleň na pár miestach v 
Starom Meste. Vyčistili ste kvetiná-
če na Poštovej aj ich okolie, vysadi-
li do nich nové stromčeky a kvety. 
Zelená hliadka je ešte ďalej – tí 
už dokonca opravujú aj diery na 
cestách. Povedzte, je ale toto cesta, 
aby vás ľudia nasledovali a začali 
takto svojpomocne meniť, hoci aj 
pozitívne, svoje okolie? Jeden zasa-
dí stromy pre domom, ďalší si tam 
dá lavičku, ďalší druhú...    
Ideálne by bolo, keby to všetko robi-
la mestská časť alebo mesto. Keby na 
všetky problémy existovali systémo-
vé a dlhodobé riešenia a, samozrej-
me, dostatok financií. Ale ideál ne-
existuje. Mal by som len nadávať, 
že mesto a mestská časť nerobia 
dosť a sedieť pritom so založenými 
rukami? To nie je môj štýl. A nako-
niec – aj my poslanci, ktorí sedíme 
v zastupiteľstve, sme zodpovední za 
stav čistoty a zelene v meste. Prečo 
by sme teda pre skrášlenie mesta ne-
mohli urobiť niečo aj individuálne? 
Ja sa na zastupiteľstvách snažím pre-
sadzovať tie systémové riešenia, ale 
zároveň nesedím a nečakám, kým sa 
zavedú, a v rámci svojich možností 
priložím ruku k dielu a urobím nie-
čo aj sám. Ako napríklad naposledy 
spomínanú výsadbu a úpravu kveti-
náčov na Poštovej ulici.

Máte za sebou viacero viditeľných 
aktivít pre občanov. Jednou z nich 
sú veľkorozmerné kontajnery na 
odpadky v rámci akcie Za čistejšie 
Staré Mesto. Ľudí ste nimi potešili 
a kontajnerovú akciu od vás „od-
kukali“ aj ďalší poslanci, ale opäť 
otázka: Nemala by toto byť úloha 
mestskej časti skôr ako individuál-
na akcia poslanca?
Áno, suplujem týmto čiastočne úlohu 
magistrátu a staromestského úradu. 
Niežeby tieto akcie nerobili vôbec, 
ale asi ich nerobia dosť, keď sa ich 
ľudia dožadujú. Kontajnerovú akciu 

robím už tretí rok, ľudia mi stále 
píšu, aby som ju zopakoval a že je 
to potrebné, o tom svedčí jednodu-
chý fakt, že kontajnery sú vždy plné 
až po okraj. Takže na jednej strane 
– áno, mala by to robiť mestská časť, 
na druhej strane – Staromešťania si 
ma zvolili za svojho zástupcu a je 
mojou povinnosťou pre mestskú časť 
pracovať.

Medzi ľuďmi ste známy aj ako 
najvýraznejší odporca oplotenia 
pred americkou ambasádou. Plot 
tam stojí od roku 2005, vy sa túto 
pôvodne dočasnú zábranu snažíte 
už niekoľko rokov odstrániť. Za-
tiaľ bez úspechu. Nemyslíte si, že 
plot napokon zmizne až vtedy, keď 
sa ambasáda presťahuje?  
Naopak, verím, že plot zmizne už 
čoskoro. Ešte možno pred rokom sa 
zdalo, že ten plot tam zostane nave-
ky. Dnes je však situácia úplne iná. 
Najskôr poslanci mesta opakovane 
nepodpísali predĺženie nájomnej 
zmluvy. Potom prišiel Stavebný úrad 
Starého Mesta s informáciou, že 
k plotu neexistuje právoplatné sta-
vebné povolenie. Pred nejakým ča-
som hlavné mesto podalo na okresný 
súd žalobný návrh na vypratanie ne-
hnuteľnosti. No a najnovšia informá-
cia je taká, že staromestský staveb-
ný úrad vydal Oznámenie o začatí 
konania o nariadení na odstránenie 
stavby. Toto pokladám za absolútne 
prelomový krok v celej tejto kauze. 
Teraz už len musia dobehnúť potreb-
né lehoty a potom plot z Hviezdosla-
vovho námestia definitívne zmizne! 
Teší ma, že som tento boj nevzdal, 
pretože rád veci doťahujem do konca 
a vždy chcem vidieť za sebou reálne 
výsledky.

Už niekoľko rokov sa v lete snažíte 
oživiť aj Medickú záhradu. Prečo 
práve ju? Máte aj vy pocit, že skôr 
slúži pre bezdomovcov ako pre 
bežných návštevníkov?
K Medickej mám veľmi osobný 
vzťah. Bývam neďaleko, chodil som 
sa tam hrávať ako malý chlapec 
a dnes tam chodím so svojimi deťmi. 
Mestských parkov nemáme v Brati-
slave tak veľa, Medická záhrada patrí 
historicky k najstarším. Bol by som 
rád, keby to v nej „žilo“ celoročne, 
keby sa z nej stalo kultúrne a športo-

vé centrum, kam budú chodiť Staro-
mešťania a Bratislavčania všetkých 
vekových kategórií za oddychom 
a zábavou. Tak som sa opäť rozho-
dol, že začnem od seba a sám niečo 
pre túto víziu urobím. Už niekoľko 
letných sezón tu v spolupráci so 
Stražanovským bábkovým divadlom 
uvádzame predstavenia pre deti, tento 
rok v septembri som prvýkrát zorga-
nizoval podujatie pre staromestských 
prvákov Hurá do školy, teraz v jese-
ni bol už 3. ročník Staromestského 
halloweenskeho karnevalu. V Medic-
kej by som v budúcnosti rád prispel aj 
ku kompletnej revitalizácii zničeného 
trávnika. A to je opäť priestor na to, 
aby takýto významný projekt pod-
porilo nielen mesto, ale aj župa. 

Azda najväčší ohlas vyvolal v po-
slednom čase váš Program obnovy 
chodníkov na území Starého Mes-
ta. Veríte, že v priebehu päť až se-
dem rokov budú v Starom Meste 
opravené všetky chodníky a budú 
mať rovnaký vzhľad? 
Som človek, ktorý je orientovaný na 
výsledky. Snažím sa nerozprávať do 
vetra a dávať si realistické ciele. Už 
do marca 2018 by mal byť priprave-
ný a na staromestské zastupiteľstvo 
predložený dizajn manuál ako záväz-
ný dokument, ktorý určí materiály 
a vzhľad chodníkov. V novom roku 
bude založený aj Fond na obnovu 
chodníkov, do ktorého budú plynúť 
výnosy z miestneho poplatku za 
rozvoj a z ktorých budú rekonštruk-
cie financované. Ako som povedal 
v úvode, ako župný poslanec by som 
sa snažil presadiť, aby Program ob-
novy chodníkov finančne podporila 
aj župa. Nehovorím, že to bude ľah-
ké, ale určite to nie je nerealistické.

A na záver obligátna otázka - pre-
čo sa ľuďom oplatí ísť voliť?    
Pretože majú možnosť rozhodnúť, kto 
bude zastupovať ich záujmy v župe. 
Ľudia si neuvedomujú, že župa má 
kompetencie na riešenie problémov, 
ktoré sa dotýkajú každého jedného 
z nás - opravy škôl a škôlok, budo-
vanie seniorských centier, zlepšenie 
kvality nemocníc, opravy ciest. Nech 
teda ľudia nesedia doma, ale prídu 
a zvolia si tých, o ktorých sú presved-
čení, že tieto problémy budú riešť čo 
najlepšie.   (brn)

Martin Borguľa: Stretávam sa s ľuďmi a počúvam ich



Čo všetko ešte ukazujú prieskumy?
Všetky parametre kandidáta na župana Jána Mrvu rastú. 
Keďže médiá informujú len o  preferenciách, 
pripomeňme si ich:

Najväčšou „silou“ Jána Mrvu je jeho dôveryhodnosť a 
energia. Ak už sme dospeli na Slovensku k  tomu, že 
televízna debata kandidátov rozhodne o výsledku volieb, 
dočkáme sa veľkého prekvapenia a  Ján Mrva sa môže 
stať županom v Bratislavskom kraji na základe dôvery.

Mária Kisková, občianka, učiteľka a matka

Petičný hárok som Jánovi 
Mrvovi podpísala, lebo mu 
dôverujem. Dôvera je dnes 
vzácna, a preto si myslím, že je 
potrebné podporiť všetkých 
dôveryhodných ľudí. Preto 
podporujem aj Jána Mrvu vo 
voľbách za župana v Bratislav-
skom kraji. Čím budeme mať 
viacej dôveryhodných ľudí vo 
verejných funkciách, tým sa nám 
bude na Slovensku lepšie žiť. O
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Posledná televízna debata kandidátov na župana ukázala, že Ján Mrva: 1) Má prehľad; 2) Vie čo a ako treba robiť a 3) Má ťah a energiu 
riešiť podstatné problémy. Neprekvapuje, že svojou dôveryhodnosťou získava na svoju stranu stále viac voličov. A to nie je všetko. Voliči Jána 
Mrvu sa chcú vo väčšej miere zúčastniť na voľbách, než voliči iných kandidátov – kto pozná Mrvu, volí Mrvu.

Marián Zeman, futbalový reprezentant

Jána Mrvu poznám ako človeka, 
ktorý má skutočný ťah na bránku 
a vytrvalosť športovca. Vo 
Vajnoroch dosiahol skvelé 
výsledky najmä vo vytváraní 
podmienok a  dotiahol k športu 
mládež. Preto mu dôverujem a 
pôjdem ho voliť, aby sa aj náš 
Bratislavský kraj posunul do inej 
ligy. Príďte 4.11. aj vy voliť 
Mrvu.

Pavel Chvojka, manažér a aktivista

Developeri majú v  našej 
spoločnosti prednosť pred 
rodinami a  seniormi. Je to 
smutné. Ale na to, aby sa tento 
stav zmenil, potrebujeme mať 
na čele kraja empatického 
človeka. Ján Mrva je empatický 
a ľudia, ktorí ho poznajú, mu aj 
dôverujú, lebo doťahuje veci do 
konca. Preto každý, kto ho 
pozná a mu dôveruje, by mal aj 
svoj postoj dotiahnuť do konca a 
prísť voliť Jána Mrvu za župana.

č.14

1. Znalosť Jána Mrvu v Bratislavskom kraji od
    augusta stúpla o 13,7%.
2. Dokonca Ján Mrva stúpol od augusta o 12,0%
    aj ako TOP kandidát.
3. Tieto hodnotenia spôsobili nárast preferencií
    Jána Mrvu až o 31,6%.

Prekvapivým víťazom županských volieb môže byť Ján Mrva
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RUSOVCE
Možno ani samotní obyva-
telia Rusoviec netušia nič 
o kráse interiérov v „ich“ 
kaštieli, ktorý už dlhé roky 
čaká na rekonštrukciu. 
Bratislavský okrášľovací spo-
lok zverejnil minulý týždeň 
fotografiu jednej zo sál ruso-
veckého kaštieľa. Je na nej 
vidno krb, drevené obloženie, 
historické obrazy ako aj dve 
nádherné okná. Všetko vyze-
rá veľmi zachovalo a naozaj 
exkluzívne až na podlahu, 
ktorá je v dezolátnom stave. 
Na snímke vidno aj nevyu-
žívané drevené krídla dverí, 
ktoré sú na nej položené. Aj 
z jedného záberu je evident-
né, že kaštieľ v Rusovciach je 
skutočnou perlou, ktorú určite 
stojí za to zachrániť. „Kaštieľ 
ako taký je postavený v ro-
mantickom slohu, konkrétne 
ide o anglickú novogotiku. 
Takmer všetky jeho prvky 
imitujú gotiku, akurát obrazy 
sú napodobneninou barokovej 

maľby. Dve úzke dosky po 
stranách majú náznak sece-
sie, ostatné tri vykresľujú tru-
badúrske a rytierske zvyky,“ 
povedal nám emeritný profe-
sor a stavebný inžinier Draho-
mír Slušný. Nový projekt na 
rekonštrukciu kaštieľa v Ru-
sovciach malo vypracovať 
Združenie NKP Rusovce za 
viac ako jeden milión eur 
s DPH.  Združenie vytvorili 
firmy Dopravoprojekt v Bra-
tislave a Metroprojekt v Pra-
he a nakoľko sa stalo víťazom 
verejného obstarávania, tak 

s ním Úrad vlády SR vlani už 
aj podpísal zmluvy. Týkajú 
sa komplexnej projektovej 
dokumentácie na rekonštruk-
ciu kaštieľa v Rusovciach 
a priľahlého areálu, ako aj 
čeľadníka, historických zá-
hrad parku vrátane ostatných 
objektov nachádzajúcich sa 
v priľahlom areáli a parku. 
Po dodaní projektovej doku-
mentácie sa Úrad vlády chystá 
vypísať ďalšie verejné obstará-
vanie, a to na samotnú rekon-
štrukciu kaštieľa. (ars, tasr )
 Foto: FB BOS 

Perla, ktorú stojí za to zachrániť

PETRŽALKA
Prvá verejná petržalská 
plaváreň ponúka záujem-
com možnosť obzrieť si ju 
aj z pohodlia svojho domo-
va. Každý, kto v nej ešte 
nebol, sa totiž môže po pla-
várni poprechádzať vďaka 
virtuálnej prehliadke, kto-
rá je ďalšou novinkou ofi-
ciálnej stránky Petržalskej 
plavárne.
Prehliadka sa začína pred 
budovou plavárne pohľa-
dom na parkovisko a po-
kračuje recepciou, šatňa-
mi, sprchami a samotnými 
atrakciami. Stačí vždy klik-
núť na fialovú bodku, ktorá 
vás posunie ďalej alebo si 
v ľavom hornom rohu klik-
nete na konkrétnu atrakciu. 
Tiež sa môžete presúvať po-
mocou schematického náčr-
tu v ľavom dolnom rohu. Pri 
každej atrakcii sa môžete 
rozhliadnuť v rozsahu 360 

stupňov. Môžete si objek-
ty priblížiť alebo sa o nich 
dozvedieť viac informácií 
posunutím hľadáčika na 
červený kruh s písmenom 
„i“. Prehliadka je urobená 
v najvyššej možnej kvalite 
a umožní každému záujem-
covi detailne sa oboznámiť 
s priestorom a usporiadaním 
plavárne. Táto funkcia bude 
prínosom napríklad pre ma-
mičky s deťmi, ktoré prídu 
do tohto priestoru po prvý 
raz, takže sa budú môcť 
vopred pripraviť a zorien-
tovať. „Dúfame, že po vir-
tuálnej prehliadke sa mnohí 
rozhodnú navštíviť nás,“ 
dodala manažérka plavárne 
Edita Širillová.
Medzi najvyhľadávanejšie 
údaje na webstránke patrí 
aktuálna obsadenosť plavár-
ne, koľko dráh v bazéne je 
rezervovaných, ale aj zásady 
správneho saunovania.  (sv)

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

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

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

PETRŽALKA
Do Sociálnej výdajne v Pe-
tržalke vstupuje 60-ročná 
pani. Dnes chlieb nedosta-
ne. Jeden z reťazcov, kto-
rý ho dodáva, je dočasne 
zatvorený. Ako náhradu 
si berie knedľu. Žije bez 
elektriny aj plynu, takže ju 
bude jesť studenú a suchú. 
Je vďačná aj za to. 
„Zatepľovali nám dom,“ ho-
vorí. „Za nájomné už mu-
sím dať 70 eur, ale dávka 
v hmotnej núdzi je len 61,60 
eura, nevychádza mi to. Keby 
som mala aspoň o desať eur 
viac...“ Maruška Duliaková, 
ktorá potraviny v Sociálnej 
výdajni vydáva, jej niekedy 
zaleje polievku do hrnčeka, 
aby mala aspoň niečo teplé 
v žalúdku. 

Podobných príbehov si už 
Maruška vypočula viacero. 
Mnohí ju majú ako svoju 
bútľavú vŕbu, niektorí jej 
hovoria „mama Kami“, veď 
im pripravuje aj zeleninové 
balíčky do polievky. Vypo-
čuje ich, zasmejú sa spolu, 
je ľudská. A „svojich“ ľudí 
dobre pozná. „Tomuto páno-
vi vydelím viac potravín, má 
doma dve deti,“ hovorí a balí 
cestoviny, múku, cukor, 
šunku, syr, jogurty, banány, 
hrozno... Maslo tu nenájde-
te, zato dnes je v ponuke aj 
francúzsky kozí syr, falafel či 
granátové jablká. 
Každý jeden človek odchádza 
z Rovniankovej s dvoma ige-
litkami potravín. Maruška to-
tiž už vie, ako jedlo rozdeliť, 
aby sa ušlo všetkým. „Roky 
praxe,“ konštatuje skromne. 
Sociálna výdajňa funguje od 
roku 2011 a ona je tu od za-
čiatku. Vraví, že stúpa počet 
matiek s malými deťmi v zú-
falej finančnej situácii. Tvoria 
už polovicu všetkých klien-
tov. Ďalšia veľká skupina sú 
seniori. Z dôchodku zaplatia 
za nájom a lieky a nezostane 
im nič. Koľkokrát už od no-
vých klientov počula: „Dva 
dni som nič nejedol...“  
Prichádza starší slušný pán. 

Bezdomovec. „Chcete aj 
hrozno?“ pýta sa Maruška. 
„Hrozno? Jasné!“ reaguje 
nadšene. Medzi množstvom 
vecí, ktoré si odnáša, ma za-
ujme tarhoňa. Ako ju zužit-
kuje bezdomovec? „Uvarí si 
ju vonku na ohni,“ povie mi 
Alena Halčáková vedúca Od-
delenia sociálnych vecí mie-
stneho úradu v Petržalke. To 
ona stála pred šiestimi rokmi 
pri zrode petržalskej výdajne, 
prvej v Bratislavskom kraji. 
„Keď som videla, ako fungu-
je Potravinová banka v Koši-
ciach a Nitre, nadchlo ma to 
a starosta Bajan bez váhania 
súhlasil. Aj v bohatej Brati-
slave totiž žije veľa chudob-
ných ľudí,“ vysvetlí. 
Dnes výdajni každý deň po-
skytujú bezplatne svoje „pre-
bytky“ tri obchodné reťaz-
ce. Ide o tovar pred koncom 
minimálnej spotreby alebo 
s poškodeným obalom. „Vče-
ra sme mali veľa fliačkov 
a zemiakov, tak som klientov 
rovno vítala s tým, že na obed 
budú mať granadír. Dnes zas 
máme najmä knedľu a vaj-
cia,“ hovorí Maruška. Nikdy 
nevie, čo, ani koľko tovaru 
vodič z reťazcov privezie. 
Niekedy je toho menej, nieke-
dy tak veľa, že časť odnášajú 
aj do charity. A občas privezie 
aj špeciality. „Údené rebrá, 
prosciutto alebo dokonca 
údeného lososa, s pôvodnou 
cenou 23 eur za kilo či kre-
vety,“ hovorí Maruška a spo-
mína, ako musela bezradným 
klientom pribaliť k týmto po-
travinám aj recepty.    
„Každý človek, ktorý splní 
kritéria oddelenia sociálnych 
vecí na túto potravinovú po-

moc, momentálne ich je sto, 
od nás dostane kartu, ktorú 
mu nabijeme zhruba 25 bod-
mi,“ vysvetľuje fungovanie 
sociálnej výdajne Alena Hal-
čáková. „Tovar je obodovaný 
skôr symbolickými sumami, 
napríklad dva párky stoja len 
0,14 boda. Karta má platnosť 
šesť mesiacov, potom sa zno-
va skúmajú podmienky žia-
dateľa. Máme tu však ľudí, 
ktorí do výdajne chodia od jej 
vzniku.“
Klientov za šesť rokov vy-
chovali. Už si nikto nechce 
brať celé haldy jedla a chápu, 
že keď príde matka so štyrmi 
deťmi, nemôže dostať len tri 
jogurty. Do výdajne vstupu-
jú po jednom, Maruška plní 
košíky, pýta sa, čo potrebu-
jú. Presne vie, koľko komu 
dať, aby sa ušlo všetkým. 

Napriek tomu stoja mnohí 
pred výdajňou už dlho pred 
jedenástou, hoci otvorené je 
do jednej. 
„Snažili sme sa osloviť aj 
ďalšie obchodné reťazce, ale 
zatiaľ sme neuspeli,“ hovorí 
Alena Halčáková a ukazuje 
veľkorysé priestory sociá-
lnej výdajne. Zmestilo by sa 
tu toho ešte dosť a mestská 
časť by mohla rozšíriť okruh 
poberateľov. Zatiaľ priestor 
využívajú aj na výdaj potra-
vinových balíkov, ktorý spo-
lu s Červeným krížom zorga-
nizovali už minulý rok a teraz 
v novembri ho zopakujú. 
A dobrovoľnícku činnosť tu 
umožnili aj istej taxislužbe, 
ktorej klienti nakúpili pre 
chudobných tonu potravín 
a drogérie. (in) 
 Foto: in

Sociálna výdajňa pomáha prežiť
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Začiatok konca plota?

STARÉ MESTO
Stavebný úrad mestskej 
časti Staré Mesto vydal 
včera Oznámenie o začatí 
konania o nariadení na od-
stránenie stavby – oplote-
nia veľvyslanectva USA na 
Hviezdoslavovom námes-
tí. Informoval nás Martin 
Borguľa, poslanec mesta za 
mestskú časť Staré Mesto.
Dôvodom je, že uvedené 
oplotenie bolo uskutočnené 
stavebníkom, ktorým je Veľ-
vyslanectvo USA v Bratisla-
ve, bez právoplatného staveb-
ného povolenia.
„Pokladám tento krok za ab-
solútne prelomový v tejto dlhé 
roky trvajúcej kauze: A ako 

odporca existencie plota na 
najkrajšom bratislavskom ná-
mestí ho, samozrejme, vítam,“ 
povedal Martin Borguľa.
Stavebný úrad zároveň na-
riadil ústne pojednávanie 
spojené s miestnym zisťova-
ním, ktoré sa bude konať na 
Hviezdoslavovom námestí 
pred oplotením v utorok 14. 
novembra 2017 o 10. hodine.
„Konanie o nariadení na od-
stránenie stavby vnímam 
ako začiatok víťazstva nás 
všetkých. Teraz už len mu-
sia dobehnúť potrebné lehoty 
a potom plot z námestia de-
finitívne zmizne,“ dodal Mar-
tin Borguľa. (brn)
 Foto: archív

STARÉ MESTO
Staromestské Martinské 
hody, ktoré sa tento rok 
spoja so Sviatkom mla-
dého vína, sa budú konať 
v dňoch 10. – 12. novem-
bra. Podujatie je venova-
ného svätému Martinovi, 
patrónovi Bratislavskej ar-
cidiecézy.
V sobotu poteší deti diva-
delné predstavenie v Ga-
šparkove, a to o 13.00 a  
17.00 h na Rudnayovom 
námestí. Od 14.00 h môžu 
v Bibiane vyrábať strašidlá. 
Tvorivé dielne bude mať od 
16.00h aj etnografka Ka-
tarína Nádaská. V sobotu 

večer, po svätej omši, bude 
ulicami Starého Mesta pre-
chádzať lampiónový sprie-
vod. Pôjde z Rudnayovho 
námestia do Zichyho paláca 
a na jeho čele bude sám 
svätý Martin. Ako inak, na 
bielom koni.
Pochutiť si môžete nielen na 
mladom, či varenom  vínku, 
ale aj na rôznych špeciali-
tách vrátane rôznych druhov 
trhancov či pečeného vola. 
Pečený vôl sa bude podá-
vať na Rudnayovom námes-
tí  v sobotu od 14.00 hod za 
symbolickú sumu. Výťažok 
z predaja poputuje na charita-
tívne účely.   

Svätomartinské dni spoloč-
ne pripravili mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto 
a magistrát hlavného mesta 
SR Bratislavy v spolupráci 
s Bratislavskou arcidiecézou, 
eRko – Hnutím kresťanských 
spoločenstiev detí a Bibia-
nou.  (brn)
 Foto: Wikimedia

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto 
prináša pre svojich obyva-
teľov vynovený zdroj infor-
mácií.
GISPLAN - mapový in-
formačný systém, dokáže 

vyhľadať a skombinovať 
prehľadným a prístupným 
spôsobom napr. informácie 
z katastra, alebo z databá-
zy ortofotosnímok. Nájdete 
tu aj informácie o evidencii 
psov a informácie o územ-

ných plánoch. V blízkej dobe 
pribudne passport zelene 
a komunikácií, reklamných 
zariadení či odpadového 
hospodárstva.
GISPLAN nájdete tu: http://
mu-basm.gisplan.sk/ (brn)

Svätomartinské dni

Nový zdroj informácií 
Rudnayovo námestie
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na podanie najvhodnejšieho návrhu na predmet výberového konania 
„Výber  nehnuteľnosti za účelom rozšírenia pracovísk Nemocnice svätého Michala“.

S cieľom skvalitňovania služieb pri poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej 
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej repub-
liky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení 
neskorších predpisov, poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 
pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a orgány a organizácie v jeho pôsobnosti 
a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Nemocnica svätého Michala plánuje rozšíriť svoje pracoviská formou kúpy 
nehnuteľnosti v blízkom okolí existujúceho areálu Nemocnice svätého Michala.

Základné podmienky a vlastnosti ponuky pre účasť vo výberovom konaní:

 − Označenie uchádzača (vlastník nehnuteľnosti / developer)
 − Existujúca budova alebo projekt s platným územným rozhodnutím a vydaným platným stavebným povolením;
 − Umiestnenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Staré Mesto, obec: Bratislava – m.č. Staré Mesto, 
  Okres: Bratislava, maximálna vzdialenosť od hranice existujúceho areálu Nemocnice svätého Michala je 200 metrov;
 − Celková výmera pozemku je minimálne 1000 m2;
 − Možnosť parkovania;
 − V prípade existujúcej budovy stručný popis vyhotovenia budovy, pôdorysy jednotlivých podlaží, 
  špecifikácia celkovej podlahovej plochy priestorov budovy;
 − V prípade projektu realizačný zámer a kópie jednotlivých rozhodnutí a povolení.

Záujem o účasť vo výberovom konaní uchádzač vyjadrí doručením písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania 
Nemocnici svätého Michala v termíne najneskôr do 30.11.2017, a to buď elektronicky na adresu podatelna@nsmas.sk alebo 
v listinnej podobe na adresu Nemocnice svätého Michala, pričom uchádzač uvedie na obálke: „Žiadosť o zaradenie do vý-
berového konania“. 

Po uplynutí lehoty na zaslanie žiadosti o zaradenie do výberového konania Nemocnica svätého Michala vyhodnotí doruče-
né žiadosti, či spĺňajú stanovené podmienky. Nemocnica svätého Michala pozve do ďalšieho kola výberového konania len 
uchádzačov, ktorí splnili podmienky. 

Nemocnica svätého Michala, a.s. si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, rovnako aj odmietnuť ponuky 
doručené po lehote alebo odmietnuť ponuky, ktoré nebudú vypracované podľa požiadaviek na predloženie ponuky resp. 
nekompletné ponuky, formou vrátenia späť, tomu, kto ich predložil, bez hodnotenia. 

Toto výberové konanie nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov ani obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dop-
lnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Bližšie podrobnosti o vyhlásení výberového konania sú zverejnené na stránke www.nsmas.sk v časti Informácie.

Nemocnica svätého Michala, a.s., so sídlom Satinského I. 7770/1, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4677/B (ďalej len „Nemocnica svätého Michala“)

vyhlasuje výberové konanie

www.peknekabaty.skwww.peknekabaty.sk

ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1. poschodie

00 00
Po-Pia 10 -18  hod.

00 00
Sobota 9 -12  hod. 

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

Predĺžená

záruka

na 3 roky!
Predĺžená

záruka

na 3 roky!
Predĺžená
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na 3 roky!
KABÁTY OD 39 €
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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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Park Jama už slúži
NOVÉ MESTO
Voľnočasový priestor a zele-
ný park pre šport, rekreáciu 
a oddych Jama s rozlohou 
17.000 metrov štvorcových 
je skolaudovaný. 
„Po 30 rokoch máme v Brati-
slave nový veľký park. Je to 
bláznivé, lebo je to stavebný 
pozemok. Namiesto piatich 
bytoviek tu máme 180 stro-
mov, 1150 kríkov, 13500 
rastlín, ďalších 500 rastlín 
vodných, dve jazierka a špor-
toviská,“ uviedol novomest-
ský starosta Rudolf Kusý.
Park Jama je rozdelený na 
dve zóny. V hornej „aktívnej“ 
zóne s mestskou zeleňou je 
vyhliadkové mólo, športové 
plochy, ale aj servisný objekt 
so zázemím, menšou reštau-
ráciou a toaletami. V dolnej 
„relaxačnej“ zóne vznikli 
možnosti na aktívny či pa-
sívny relax aj plochy zelene 
a lúčnych kvetov.
Nový priestor má zároveň 
efektívne využívať vodu. Da-

žďovú vodu zo spevnených, 
ale aj zo zelených plôch zbi-
era systém drenážnych tru-
biek do novovybudovaných 
jazierok, resp. retenčných ná-
drží. Tie majú byť dôležitým 
vodným prvkom spĺňajúcim 
estetickú, klimatickú a vo-
dozádržnú funkciu a majú 
slúžiť aj ako zdroj parkovej 
závlahy. Sú tu tiež studne 
využívajúce podzemnú vodu 
a vodozádržnú funkciu majú 
aj chodníky zo špeciálneho 
vodopriepustného materiá-
lu. Vybudovanie parku bolo 
financované z tzv. nórskych 
fondov sumou približne  
1,2 milióna eur, zvyšných 
zhruba 800.000 eur ide z roz-
počtu mestskej časti. (tasr)
 Foto: FB

BRATISLAVA 
Novú linku do talianskej 
Bologne aj lety počas celej 
zimy do Hurghady a Marsa 
Alam. To ponúka zimný le-
tový poriadok Letiska M. 
R. Štefánika, ktorý platí od 
nedele.
Cestujúci môžu využiť z Bra-
tislavy počas jesene a zimy 
spolu 26 pravidelných liniek 
do 18 krajín. Je to zároveň 
najvyšší a rekordný počet 

pravidelných liniek z Brati-
slavy počas zimy za posled-
ných 9 rokov.
Úplnou novinkou je nová lin-
ka do Bologne v Taliansku, 
ktorú spustili od 29. októbra 
2017 s frekvenciou 2 x týž-
denne. Zároveň sa do zimnej 
ponuky letov vracia aj minu-
loročná novinka – priame lety 
do Izraela, do Eilatu-Ovda. 
Počas dvojtýždňovej uzávier-
ky letiska Ovda v novembri 

budú lety presmerované do 
Tel Avivu. 
Už druhý rok máme aj pravidel-
né charterové lety do Hurgha-
dy. Počas tejto zimy sa k nim 
pridá aj raz týždenne letecká 
linka do Marsa Alam v Egypte.
Zimný letový poriadok bude 
platiť do 24. marca 2018. Na 
jar 2018 budú spustené nové 
linky z Bratislavy na Maltu, 
do Burgasu, do Solúna a na 
Pafos na Cypre.  (vš)

Lietadlom za teplom aj v zime

INZ STEVCIK 204x132-noviny.indd   1 20.10.17   11:40
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Koncept EQA značky Mercedes-Benz s dojazdom 
približne 400 kilometrov ukázal na tohtoročnej 
medzinárodnej výstave automobilov vo Frankfurte 
možnosti realizácie stratégie EQ v triede kompakt-
ných vozidiel. Vozidlo s atletickými tvarmi a elek-
trickým pohonom má elektromotor na prednej aj 
zadnej náprave so systémovým výkonom viac ako 
200 kW. Stály náhon na všetky kolesá rozdeľovaním 
momentu na prednú alebo zadnú nápravu (prostred-
níctvom jazdných programov Šport a Šport plus) 
umožňuje zmenu charakteristiky jazdy. Zvolený 
jazdný program koncept EQA zobrazuje na jedineč-
nom virtuálnom paneli na mieste masky chladiča.

„Prostredníctvom konceptu Mercedes-Benz EQA 
sa naša elektro-ofenzíva posúva o krok ďalej: do 
roku 2022 bude mať divízia Mercedes-Benz Cars 

na trhu viac ako desať plne elektrických vozidiel,“ 
uviedol novinku Dr. Dieter Zetsche, predseda 
predstavenstva spoločnosti Daimler a vedúci diví-
zie Mercedes-Benz Cars.

Koncept EQA je zároveň ďalší príklad dôsledného 
vylepšovania dizajnu zmyselnej čistoty: prelisy aj 
línie má výrazne jednoduchšie. Príkladom nového 

elektrického vzhľadu je technológia svetiel s lase-
rovými vláknami zabudovanými v strede optické-
ho svetelného vodiča s nápadným špirálovým sve-
telným znakom, ktorý pripomína medené vinutie 
elektromotora a animáciou vizuálne znázorňuje 
elektrické impulzy.

Vysokoefektívne lítium-iónové akumulátory 
s plochými článkami dodáva pre koncept dcér-
ska spoločnosť koncernu Daimler Deutsche AC-
CUMOTIVE. V závislosti od modelu dosahujú cel-
kovú kapacitu viac ako 60 kWh vďaka modulárnej 
konštrukcii. Koncept EQA možno nabíjať indukč-
ne, z nabíjacej skrinky či využiť rýchle nabíjanie.

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

Dieter Zetsche: koncept EQA posúva elektro-ofenzívu o krok ďalej
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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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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)

Oslovili sme viaceré osobnosti žijú-
ce v Bratislavskom kraji.

Ján Švehlík, 
futbalová legenda 
ŠK Slovan
V prvom rade by 
mal urgentne riešiť 
dopravu v prímest-
ských častiach, 

najmä smer na Rovinku a Dunajskú 
Lužnú. Rovnako by som privítal viac 
zelene. A v neposlednom rade by som 
ocenil výstavbu a podporu športovísk 
pre masové športy. 

Marika Studeničová, 
spisovateľka
Určite doprava by 
mala byť priorita. 
Tiež treba z môjho 
pohľadu zastaviť ne-
opodstatnený výrub 

stromov. Hanbou je ako vyzerá Hlavná 
stanica. Toto by mala byť tiež priorita.

Jana Nýblová, 
tanečníčka 
Čarovné ostrohy 
a projektantka
Hlavne kolabujúcu 
dopravu. Prioritou 
župana však nemá 

byť iba jedna oblasť. Je potrebné roz-
víjať, posúvať ďalej a zlepšovať všetky 
oblasti: školstvo, územné plánovanie, 
kultúru, šport... Vybudovať a podporo-
vať nové športoviská, konkrétne aj chý-
bajúcu zeleň a rekreačno-oddychové 
zóny pre ľudí. Užšia spolupráca s mes-
tami, pretože často sú v rozpore. Je 

toho veľa, ale keď sa niekto rozhodne 
kandidovať, musí mať na to kapacitu.

Dušan Tittel, fut-
balový funkcionár
Osobne považujem 
za najpálčivejší 
problém nášho kra-
ja dopravu. A preto 
by mal spolu s od-

borníkmi v oblasti dopravy vytvoriť 
reálny návrh riešenia dopravy v kraji 
na najbližšie roky a odprezentovať ho 
nielen novozvoleným poslancom, ale 
tiež verejnosti tak, aby bol akceptova-
ný a dobrý pre náš kraj.

Monika Korenči-
ová, manažérka di-
vadla Malá scéna
Nikto nepochybu-
je, že najväčším 
problémom Brati-
slavského kraja je 

doprava. Keďže bývam v Blatnom, 
zažívam to každý deň. Myslím, že ak 
by pán Frešo reálne zaplatil celú svo-
ju kampaň v MHD, tak by sme mohli 
naozaj cestovať celý budúci rok zadar-
mo. Aspoň toľko peňazí chcú od tretie-
ho sektora reklamné spoločnosti. Ibaže 
by mal akúsi zľavu... Keďže pracujem 
v kultúre, prioritne je pre mňa dôle-
žité nastavenie zmysluplných kritérií 
na prerozdelenie dotácií a podpora 
umelcov v našom kraji. Divadlo Malá 
scéna STU napriek tomu, že vykazuje 
už 8 rokov porovnateľnú činnosť ako 
iné kultúrne subjekty v kraji a naviac 
zváža deti a mládež z celého bratislav-

ského kraja, nedostalo v tomto roku 
z 800-tisícovej dotácie ani jedno euro! 
Takže, mne by sa páčilo začať koneč-
ne robiť poriadok v kultúre, školstve, 
športe, zdravotníctve a sociálnych ve-
ciach. Aspoň by ľudia konečne pocho-
pili zmysel VÚC a išli by voliť!

Ivana Moncoľová, 
poradkyňa v inves-
tíciách do umenia, 
historička umenia
Župan by mal 
kontinuálne riešiť 
dopravnú infra-

štruktúru a problémy dopravy, vráta-
ne plynulej opravy ciest (samozrejme, 
v súčinnosti s mestom či časťami). 
Mal by byť toho iniciátorom a su-
pervízorom. Zároveň akýkoľvek nový 
župan by mal kontinuálne podporovať 
umenie, kultúru a sociálne aktivity 
(napr. pomocou dotácií) aspoň tak, 
ako to robil doterajší župan. Ideálom 
by bolo transparentne komunikovať 
župné výdavky. Mala by sa pridať 
plánovaná podpora vzdelávania.

Lukáš Mészáros, 
bývalý reprezentant 
v atletike a ta-
jomník Atletického 
klubu
Ako človek, kto-
rý sa pohybuje vo 

svete športu, evidujem nedostatky 
v účelových športoviskách, ktoré 
neefektívne využívajú potenciál ich 
priestorov. Pri klesajúcom počte sve-
tových športovcov sa treba zamys-

lieť, kde to celé začína. Tí najmenší 
postrádajú pohyb v prírode, pričom tí 
starší efektívnejšie športoviská.

Ivana Christová, 
bývalá miss ČSFR 
a podnikateľka
Bratislavský župan 
by mal mať pod 
palcom blaho ob-
čana, čistotu mesta, 

dopravu, dostupnosť zdravotníctva, 
školstvo, predškolské zariadenia, 
spriechodnenie ciest pre cyklistov, do-
stupné zariadenia pre seniorov a odká-
zaných ľudí. A preto, že žijeme v hlav-
nom meste, ani na hrad by nemali viesť 
rozbité schody. A priorita? Je všetko, 
keď niekto kandiduje na župana... Lás-
ku k blížnemu a Boha v srdci. 

Milan Markovič, 
humorista
Bez ohľadu na to, 
o aké voľby ide, ľu-
dia by mali predov-
šetkým voliť toho, 
koho poznajú. A to 

podľa jeho vzťahu k ľuďom a k práci, 
podľa jeho zodpovednosti a spoľahli-
vosti. Vždy je to možné zistiť a naj-
mä nevynechať možnosť osobného 
stretnutia – veď na to sa organizujú 
stretnutia občanov s kandidátmi, či 
nie? A asi najhoršie je nevoliť a po-
kladať za „hrdinstvo“ nezáujem o po-
litiku. Pretože – to tuším už povedal 
Bismarck, že kto sa nestará o politiku, 
o toho sa politika postará sama.  (lb)
 Foto: archív a FB

Čo by mal ako prioritu riešiť novozvolený župan?

DÚBRAVKA
Aj vy ste si mysleli, že kom-
postovať môžu (a podľa 
zákona už aj musia) len 
obyvatelia rodinných do-
mov? Komunita nadšen-
cov z dúbravského sídliska 
dokazuje, že ani bývanie 
v paneláku nie pre triedenie 
bioodpadu prekážkou. 
Občianske združenie Žime 
krajšie tvorí komunita rodi-
čov s deťmi, ktorých prvot-
ným zámerom bolo zlepšiť 
prostredie, v ktorom žijú 
a ihrisko, kde sa hrajú ich 
deti. Zakrátko však zistili, 
že majú aj rovnaký názor na 
znižovanie odpadu a envi-
ronmentálne aspekty života. 
„A tak sme sa rozhodli vy-
skúšať sídliskové kompos-
tovanie,“ spomína na skúse-
nosť spred roka predsedkyňa 
združenia Michaela Stane-
ková. „Oslovili sme organi-
záciu Priatelia Zeme a mali 

sme šťastie. Práve rozbiehali 
pilotný projekt komunitného 
kompostovania v Bratislave 
za podpory magistrátu. Ve-
novali nám kompostovacie 
nádoby a vyškolili nás. Z na-
šich dvoch ulíc dnes kom-
postuje pravidelne 10 -15 
aktívnejších rodín. Máme 
vlastnú nádobu na bioodpad 
na balkóne a keď sa naplní, 
ideme ju vyhodiť do tej pred 
domom.“
Kompostovacia nádoba je 
asi 1,5 metra vysoká. Je uza-
tvorená a každá rodina má 
vlastný kľúč, aby tam nikto 
nehádzal veci, čo tam nepa-

tria. Kompost, ktorý vznikne, 
využívajú rodiny napríklad 
pri sadení balkónových kve-
tov. Nedávno však na dvore 
vytvorili aj vyvýšený záhon 
podľa permakultúrnych prin-
cípov a skúšajú, či sa takýmto 
spôsobom môže niečo urodiť 
aj v sídliskových podmien-
kach. 
Na kompostovacej nádobe je 
kontakt na OZ Žime krajšie. 
Každý, kto má záujem, sa 
k nim môže pripojiť. A zá-
ujem, zdá sa, je. V rámci 
Bratislavy sa rozbieha veľký 
projekt v Novom Meste, kde 
má vzniknúť až 40 takýchto 
sídliskových kompostovacích 
lokalít. „U nás v Dúbravke 
vznikli nedávno dve nové ko-
munity. Poskytneme im ško-
lenie na kompostovanie a dve 
ďalšie stanoviská by mohli 
vzniknúť do pol roka. Mest-
ská časť nás podporuje, preto 
veríme, že ich bude časom aj 
viac.“ 
Nielen pre ľudí, ktorí chcú 
vidieť, ako kompostovanie 
v praxi vyzerá, je určený 
workshop Domácnosť bez 
odpadov, ktorý OZ Žime 
kraj šie organizuje 4. novem-
bra od 10.00 do 12.00h na 
lúke pri paneláku Homolova 
6. „Súčasťou eko zmýšľania 
je nielen separácia, ale v pr-
vom rade snaha znížiť množ-
stvo odpadu v domácnosti. 
Na našom workshope preto 
bude hovoriť aj o tom, ako to 
prakticky realizovať,“ dodá-
va Michaela Staneková.  (in)
 Foto: OZ Žime krajšie

Ako funguje sídliskové kompostovisko?

BRATISLAVA 
Hlavnému mestu hrozí po-
kuta. V apríli totiž uzatvo-
rilo priamym rokovacím 
konaním zmluvu k sta-
rostlivosti o mestskú zeleň 
v nevyhnutnom rozsahu so 
súkromnou spoločnosťou. 
Úrad pre verejné obstará-
vanie (ÚVO) ale uviedol, 
že na takýto postup neboli 
splnené zákonné podmien-
ky, a preto starostlivosť 
o zeleň v Bratislave v čase 
trvania zmluvy bola za-
bezpečená protizákonne. 
Podobný prípad úrad rieši 
aj pri zmluve na verejné 
osvetlenie.
Bratislava v minulom roku 
vyhlásila nový tender na 
štvorročnú komplexnú sta-
rostlivosť o zeleň v Bratisla-
ve za 13,86 milióna eur bez 
DPH. V rámci tohto verejné-
ho obstarávania ÚVO riešil 
námietky, v rámci ktorých 
vydal rozhodnutie a naria-
dili súťaž zrušiť. „Hlavné 
mesto sa voči tomu odvola-
lo na Radu ÚVO, ktorá toto 
rozhodnutie pozmenila a na-
riadila odstrániť protiprávny 
stav. Súťaž bola totiž vyhlá-
sená s podmienkou, že sta-
rostlivosť o zeleň môže za-
bezpečovať niekto, kto má 
s takouto službou skú senosť 
v meste s minimálny po-
čtom 350 000 obyvateľov. 
Túto požiadavku však Rada 
ÚVO kázala mestu odstrá-
niť. Súťaž prebieha ďalej,“ 
vysvetlil hovorca ÚVO Ján 
Mažgút. Magistrát túto po-

vinnosť akceptoval a pod-
mienku odstránil.
Keďže sa ale hlavné mesto 
dostalo v rámci tohto pro-
cesu verejného obstarávania 
niekoľko krokov späť, uza-
vrelo priamym rokovacím 
konaním so súkromnou spo-
ločnosťou na istý čas zmluvu 
v celkovej hodnote 691.781 
eur bez DPH, aby bola v Bra-
tislave zabezpečená starost-
livosť o zeleň. Toto priame 
rokovacie konanie ÚVO 
skúmal a zistil, že neboli sp-
lnené zákonne podmien ky na 
použitie priameho rokovacie-
ho konania. „To potvrdila aj 
Rada ÚVO – ako druhostup-
ňový správny orgán - na zá-
klade odvolania zo strany 
magistrátu. Prípad bol po-
stúpený na správne konanie 
vo veci uloženia pokuty. To 
zatiaľ nie je ukončené,“ po-
dotkol Mažgút.
Súťaž na komplexnú starost-
livosť o zeleň nie je podľa 
hovorkyne Bratislavy Zuzany 
Onufer stále ukončená pre 
rôzne obštrukcie a konku-
renčný boj uchádzačov. „Pro-
ces prebieha v súlade so záko-
nom, mesto do neho nemôže 
vstupovať,“ podotkla. Prečo 
museli v apríli uzavrieť zmlu-
vu so súkromnou spoloč-
nosťou priamym rokovacím 
konaním vysvetľuje tým, že 
mesto je povinné zabezpečiť 
starostlivosť o zeleň v zmy-
sle zákona o hlavnom meste 
Bratislave. V zmluve sa píše, 
že sa uzatvorila z dôvodu 
vzniku mimoriadnej nalieha-
vosti vo vzťahu k možnému 
ohrozeniu zdravotného stavu 
Bratislavčanov.
„V zmysle zákona o ve-
rejnom obstarávaní mesto 
uplatnilo postupy k uzavretiu 
zmluvy,“ povedala Onufer 
s tým, že platnosť kontraktu 
skončila v septembri. Aktu-
álne je starostlivosť o zeleň 
zabezpečená podľa jej slov 
v zmysle zákona, a to zada-
ním zákaziek na konkrétne 
druhy služieb. (tasr)
 Foto: Matúš Husár

Zeleň sa ocitla 
v konkurenčnom boji
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Jakub Mareš Marvin Egho
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Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia
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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

Spolu s Jožom Rážom je 
tvárou legendárnej sloven-
skej kapely Elán. Známy 
rocker Jano Baláž je dnes 
otcom na plný úväzok. 
S mladou manželkou Dan-
kou vychováva dve školo-
povinné deti Janka a Nin-
ku. Chodí pre ne do školy 
a venuje sa im po vyučova-
ní, na krúžkoch. Jano Baláž 
miluje Bratislavu. Kde vša-
de býval a ktorá časť sa mu 
najmenej páčila?

Narodili ste sa v Nitre, no 
celý život žijete v Bratisla-
ve. V ktorom období malo 
hlavné mesto pre vás naj-
väčšie čaro?
Ja mám Bratislavu strašne rád 
celý život a nemenil by som.
Vo svojich pesničkách spo-
mínate miesta, kde ste radi 
chodili. Párky pod Grand-
kou sa zmenili na predajňu 
Kebabov. Zostalo z tých 
miest ešte niečo? Kde radi 
chodíte a máte k nim nos-

talgické spomienky?
Ostalo toho málo. Rád sa ale 
sem-tam zastavím v Slame-
nej Búde.
V mnohých vašich pesnič-
kách sa spieva o nedostatku 
peňazí, no napriek tomu ži-
vot bol nádherný a bezsta-
rostný. Bol taký aj pre vás 
v Bratislave?
Ja si nemyslím, že šťastný ži-
vot je o peniazoch, ale je to 
s nimi pohodlnejšie.
Je podľa vás život bez peňa-
zí na Slovensku dnes horší 
ako voľakedy?
Asi je oveľa smutnejší.
Žijete s rodinou na Kolibe. 
V ktorých mestských čas-
tiach Bratislavy ste žili a kto-
rá sa vám najviac páčila?
Vyrástol som na Račku, po-
tom som býval v Dúbravke, 
Karlovke, ale aj v centre. No 
najmenej príjemne som sa cí-
til v centre.
Prečo v centre? A z ktorej 

časti máte najkrajšie spo-
mienky ?
V každej časti mesta mám 
veľmi príjemné spomienky, 
akurát v centre bolo dosť 
hlučno v noci.
Spomeniete si na prvé lás-
ky? Kam ste ich brávali? 
Na aké miesta?
To sú moje tajomstvá.
Skúste opísať váš vzťah 
k Bratislave, keby to bola 
žena.
Príjemná, no nevyspytateľná.
Páči sa vám ako dnes hlav-
né mesto vyzerá?
Momentálne keď sa po zriem   
zhora na Bratislavu, tak mi 
pripomína obraz Drážďan po 
bombardovaní.
Kde najradšej trávite čas 
s rodinou, keď si chcete od-
dýchnuť?
V lete pri mori v Chorvát-
sku a v zime na dobrej lyžo-
vačke. (lb)
 Foto: tasr

Baláž z Elánu: Bratislava mi pripomína obraz 
Drážďan po bombardovaní

BRATISLAVA
Už tri roky za sebou Bra-
tislava prepisuje rekordy 
v návštevnosti.
„Za prvých 7 mesiacov sme 
zaznamenali nárast návštev-
níkov o vyše 8 % a pre-
nocovania stúpli takmer o  
6 %. Koncom roka by sme 
sa mohli priblížiť k magic-
kej 1,5 miliónovej hranici 
návštevníkov. Je to veľká 
výzva pre mesto a sme si ve-
domí, že Bratislava potrebuje 
turistov, preto vyvíjame úsi-
lie, aby o nás vedeli, vytvá-
rame prostredie, kde sa cítia 
dobre a sú spokojní,“ pribli-
žuje primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal.
Podľa dostupných štatistík do 
Bratislavy prichádzajú najmä 
turisti z Českej republiky, 
Nemecka, Rakúska, Anglic-
ka a prvú päťku uzatvárajú 
Poliaci. Medzi skokanov 
v sledovanom období jed-
noznačne patria návštevníci 
z Číny a Izraela, tých nárast 
návštevnosti predstavuje aj 
viac ako 50 %.
Masívnu promo kampaň, 
ktorú BTB spustilo pred 
letom, videlo na doprav-
ných uzloch veľkých miest 
ako Viedeň, Praha, Berlín 
či Londýn niekoľko mili-
ónov ľudí. Aktívna bola aj 

na sociálnych sieťach, ktoré 
„Osobnosti v Bratislave“ 
doslova zaplavili. Potvrd-
zuje to 81 %-ný nárast uni-
kátnych návštev destinačnej 
stránky visitbratislava.com, 
ktorá propaguje Bratisla-
vu a je dôležitým faktorom 
pri rozhodovaní potenciál-
nych návštevníkov.
„Úspech letnej sezóny doka-
zujú čísla z našich informač-
ných centier, podľa ktorých 
sme v mesiacoch máj až 
september vybavili takmer 
64-tisíc dopytov, čo predsta-
vuje nárast oproti rovnaké-
mu obdobiu minulého roka 
až o 11,2 %. O 38,3 % sme 
zorganizovali viac komen-
tovaných prehliadok mesta. 
Predaj turistickej karty Bra-
tislava Card stúpol o 33,3 %, 
pričom najpredávanejší bol 
3-dňový variant. Ukazuje sa 
tým záujem turistov o Bra-
tislavu a úspech v postup-
nom predlžovaní ich pobytu 
u nás,“ dodáva predsedníčka 
predstavenstva BTB Alžbeta 
Melicharová.
„Bratislavský región ponúka 
mestskú destináciu, vinár-
sku oblasť, wellness rekre-
áciu ako turistické trasy 
v Malých Karpatoch. Sú tu 
rozmanité možnosti, ktoré 
turistov lákajú a my sa ich 

snažíme k nim priblížiť. 
Projekt Bratislava Card je 
určite výborným nástrojom 
ako toto docieliť, zároveň 
aj predlžiť pobyt návštev-
níkov a zvýšiť zisky podni-
kateľov v cestovnom ruchu, 
ktorí pôsobia mimo hlavné-
ho mesta. Podporujem pro-
pagáciu zelenej Bratislavy, 
cykloturistika je veľkým 
lákadlom v tomto regióne, 
a to nielen kvôli európskym 
cyklotrasám Eurovelo 6 
a 13, ale najmä vďaka roz-
širujúcej sa sieti cyklotrás, 
ktoré prepájajú jednotlivé 
oblasti nášho regiónu,“ do-
dáva mestská poslankyňa 
a členka komisie cestovné-
ho ruchu Soňa Svoreňová.
Organizácia BTB si potenciál 
Bratislavy uvedomuje, a pre-
to sa rozhodla uviesť materiál 
s názvom „Zelená Bratisla-
va“. „Zhrnuli sme najznámej-
šie mestské parky a záhrady, 
dali dokopy tipy a možnosti 
strávenia voľného času, ne-
vynechali sme ani najnovšie 
atrakcie mesta ako domčeky 
na stromoch či rozhľadňu, 
nájdeme tam Dunaj aj Mora-
vu a na svoje si prídu cyklisti. 
Vytvorili sme brožúru, ktorá 
ukazuje, aký poklad majú ľu-
dia okolo seba,“ načrtla Meli-
charová. (zo)

Bratislava atakuje hranicu takmer  
1,5 milióna turistov! Prekvapili Číňania

BRATISLAVA
Jeden z domčekov mest-
ských lesov sa nachádza 
v Kačínskej doline a druhý 
v lokalite Dlhé lúky. Od 
svojej existencie sa v nich 
ubytovalo viac ako 400 ná-
vštevníkov. 
Ako v prvom poskytli mestské 
lesy na jeseň 2016 možnosť 
pre záujemcov prenocovať 
v tzv. Tree house v Kačínskej 
doline, ktorý bol prvý svojho 
druhu nielen v Bratislave, ale 
aj na Slovensku. V lete 2017 
k nemu pribudol domček na 
strome Pod dubmi. Od apríla 
do septembra 2017 bola ob-
sadenosť domčeka na Kačíne 
90 dní a prenocovalo v ňom 
257 ľudí. Domček na Dlhých 
lúkach mal obsadenosť cez 
leto 39 dní a prenocovalo tam 
151 ľudí.
„Pobyt v domčeku sa stáva 
pre mnohých maximálnym 
zážitkom, kde citlivejší ľudia 
vnímajú energiu stromov, po-
čúvajú zvuky lesa, pozorujú 
život v korunách stromov, iní 
si tu zase prídu vychutnať ro-
mantické chvíle vo dvojici,“ 
povedal primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal. 
O veľkej obľube a spokoj-
nosti s týmto projektom 
svedčí aj to, že Mestské 
lesy v Bratislave počas ce-

lej sezóny nemali ani jednu 
sťažnosť na dobrodružné 
ubytovanie v domčekoch 
na strome, kde jedna noc 
stojí 100 eur. Navyše, tie-
to domčeky nenavštívili 
len obyvatelia z Bratislavy 
a okolia, ale aj zahraniční 
návštevníci, a to aj z Hong 
Kongu či Izraela. Väčšina 
návštevníkov tvrdila, že sa 
chce vrátiť aspoň na jednu 
noc do domčeka aj na budú-
ci rok. Domčeky sa stali 
niekoľkokrát aj svedkom 
žia dosti o ruku.
Ubytovanie v nich je možné 
od jari do jesene v závislos-
ti na vonkajších teplotných 
podmienkach. Záujemco-
via si môžu prenocovanie 
v domčeku rezervovať na 
webovej stránke mestskej 
organizácie Mestské lesy 
v Bratislave. (ik)
 Foto: Mestské lesy

V domčekoch na strome 
aj žiadosti o ruku
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Na obnovu hradov Bratislavská 
župa stále kašle! 
Dano Krajcer, kandidát na župana na strane ľudí

V sobotu 4. 11. voľte zmenu. 

Voľte Dana za župana!

7
Vzácnych pamiatok, ako je hrad Pajštún, je v Bratislavskom kraji viac, 
niektoré z nich akútne potrebujú obnovu, aby sa mohli stať magnetom 
pre rozvoj domáceho i zahraničného cestovného ruchu. A župa už pri-
tom nemôže byť pasívna ako doteraz.
Pre obyvateľov Bratislavského kraja, Dano Krajcer, kandidát na župana.

1
Nachádzame sa na hrade Pajštún. Je to monumentálna dominanta čas-
ti Bratislavského kraja. Aj dnes tu trávili čas desiatky rodín. Je preto 
škoda, že hrad naďalej chátra a niektoré jeho časti sú pre návštevníkov 
nebezpečné.

2
Na Slovensku pritom od roku 2011 funguje projekt obnovy hradov a ďal-
ších pamiatok. Stovky nezamestnaných tak majú možnosť pracovať. 
Obnovujú sa desiatky pamiatok a je to veľký impulz pre cestovný ruch. 
Podobný projekt by sa dal rozbehnúť aj na území Bratislavskej župy.

3
Treba urobiť odlesnenie tohto hradu a zakonzervovanie. Tým sa zvýši 
bezpečnosť a zároveň atraktivita lokality.

4
Hodila by sa sem napríklad vyhliadka, z ktorej by bolo vidieť až naozaj 
ďaleko do Rakúska.

5
Obnova pamiatok zahŕňa nielen ich atraktivitu, ale priláka viac turistov 
k danej kultúrnej pamiatke, ale aj do regiónu. Zvyšuje sa tým následne 
výhoda pre okolité obyvateľstvo.

6
S Pajštúnom počítali ako s jedným z ťahákov na trase Via Pálffy, kto-
rá zahŕňa Bratislavský hrad či Červený kameň. To sú stavby, ktoré sú 
celoročne prístupné ako múzeá. Hrad Pajštún je zaujímavý tým, že ide 
o zrúcaninu, ktorá by bola po zakonzervovaní pútavou atrakciou v bra-
tislavskom regióne.
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

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

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

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

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

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

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

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

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta
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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

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody

BRATISLAVA
Majetkové priznania pri-
mátora a poslancov hlav-
ného mesta končili doteraz 
v zatvorených obálkach 
v trezore. Mestská komi-
sia na ochranu verejného 
záujmu ich obsah nekon-
trolovala, otvárala ich až 
na podnet verejnosti či 
poslancov. To by sa však 
malo od začiatku roka 2018 
zmeniť. 
Obálky s majetkovými priz-
naniami sa budú otvárať a ich 
obsah kontrolovať automatic-
ky. „Po prvý raz sa to bude 
týkať majetkových priznaní 
podaných k 31. marcu 2018 
za rok 2017,“ povedal bra-

tislavský mestský poslanec 
Milan Vetrák.
Pokiaľ ide o zverejňovanie 
majetkových priznaní po-
slancov, ako sa deje podľa 
ústavného zákona v samo-
správnych krajoch, mestská 
komisia na ochranu verej-
ného záujmu v tomto smere 
neprijala uznesenie. „Budem 
sa o schválenie uznesenia 
o zverejňovaní snažiť aj na-
ďalej, aj keď v konečnom 
dôsledku o tejto otázke bude 
musieť rozhodnúť mestské 
zastupiteľstvo svojím uznese-
ním,“ podotkol Vetrák. Zve-
rejňovanie priznaní na webe 
zákon ale príslušným mest-
ským a obecným komisiám 

v súčasnosti neprikazuje. 
Zatvorené obálky s prizna-
niami končiace v trezore 
kritizoval aj advokát a spo-
lupracovník Transparen-
cy International Slovensko 
Vladimír Pirošík. Tento stav 
opísal ako alibistický, forma-
listický a v rozpore s literou 
i duchom zákona o konflikte 
záujmov. „Podľa zákona má 
mestská komisia na ochranu 
verejného záujmu oznámenia 
kontrolovať, preverovať ich 
úplnosť, pravdivosť a prípad-
ne aj požadovať ich doplne-
nie. A z toho logicky vyplý-
va, že obálky predtým musí aj 
otvoriť,“ skonštatoval ešte vo 
februári Pirošík. (tasr)

STARÉ MESTO
Na Námestí SNP ste mož-
no zaznamenali inštaláciu 
veľkého lodného kontajne-
ra s nápismi komunizmus, 
fašizmus a vyobrazeniami 
Stalina a Hitlera. Mobilné 
múzeum s názvom Totality 
v kontajneri sa do mesta 
vráti od 13. do 16. novem-
bra. 
Pri príležitosti 17. no-
vembra si tak budete 
môcť opäť pozrieť výsta-
vu dokumentujúcu komu-
nistické a fašistické reži-
my. „Snažili sme sa tam 
vtesnať tie najvýznamnej-
šie udalosti, ktoré tieto 
režimy definovali,“ uvie-

dol organizátor Marek 
Degro, správca Nadácie 
Antona Tunegu.
„Prichádzame s týmto pro-
jektom práve v čase, keď 
vnímame výrazný nárast ex-
trémizmu medzi obyvateľ-
mi, najmä medzi mladými 
ľuďmi, pre ktorých je slovo 
demokracia už samozrejmos-
ťou. 
Mobilná výstava v 12 me-
trov dlhom a 2,5 metra 
širokom kontajneri má in-
teraktívny prvok. Po zhliad-
nutí 24 materiálov s histo-
rickými udalosťami môžu 
záujemcovia reagovať na 
otázky, ako vnímali No-
vember ‚89, či sú spokojní 

so zmenou, ktorú si „vyštr-
ngali“ a súčasným stavom 
demokracie. „Môžu to vy-
jadriť aj kreatívnou formou 
- na poster maľovať svoje 
heslá, prípadne vízie,“ do-
dal Marek Degro. (tasr)
 Foto: FB Marek Degro

Jediná 
slovenská 
zastávka
BRATISLAVA
Do Bratislavy sa po dlhšej 
dobe vracia Vladimír Mer-
ta – svojský intelektuál, pes-
ničkár, gitarista, scenárista, 
režisér, publicista a pamät-
ník dôb minulých, aby sa 
10. novembra vo V-klube 
predstavil so svojím súčas-
ným koncertným progra-
mom. Bratislava bude jeho 
jedinou slovenskou zastáv-
kou. 
Na bratislavský koncert so 
sebou privedie svojich dvoch 
priateľov a skvelých muzi-
kantov – Jana Hrubého – hu-
slistu par excellence, ktorého 
si väčšina z nás určite pamätá 
z čias jeho pôsobenia v Etc... 
Vladimíra Mišíka, Framus 
5 Michala Prokopa či Blues 
Bandu Luboša Andršta. Tre-
tím do partie je o niekoľko 
desiatok rokov mladší klavi-
rista, gitarista, spevák, textár 
a hudobný publicista Ondřej 
Fencl, pôsobiaci vo folkroc-
kovej skupine Hromosvod, 
v 5 P Luboša Pospíšila či ob-
novených Marsyas. 
Po minuloročných oslavách 
životného jubilea, mal 70 
rokov, a viacerých vypreda-
ných koncertoch s mnohými 
hosťami, si Vladimír Merta 
pre svojich bratislavských 
fanúšikov prichystal komor-
ný koncert. Zaznejú na ňom 
kultové piesne 70-tych a 80-
tych rokov, ale aj novšie pies-
ne z jeho ostatných CD. (br)

Obnovia 
priestor Kalvárie
STARÉ MESTO
Staré Mesto zo svojho roz-
počtu vyčlení 30 000 eur na 
finančnú podporu deviatich 
občianskych projektov. Naj-
väčšia suma, 7500 eur, by 
mala ísť na obnovu verejné-
ho priestoru bratislavskej 
Kalvárie. 
Po 5000 eur pôjde napríklad 
na revitalizáciu okolia súso-
šia za kostolom Panny Márie 
Snežnej a na rekonštrukciu 
parku a vnútrobloku na So-
kolskej ulici. Medzi ďalšími 
podporenými projektmi, na 
ktoré staromestskí miestni 
poslanci odsúhlasili penia-
ze, sú napr. revitalizácia 
Bartókovej ulice, zveľadenie 
predzáhradky, kontajnero-
vého stojiska a vybudovanie 
zeleného prístrešku na od-
padky, vybudovanie bicyklo-
vého stojiska či nákup fitness 
prvkov.
Miestne zastupiteľstvo v Sta-
rom Meste na svojom ostat-
nom rokovaní zároveň 
schválilo aj tradičné dotácie 
v oblasti kultúry, životného 
prostredia, školstva a v sociá-
lnej oblasti. Tentoraz ide napr. 
o revitalizáciu svahu na škol-
skom dvore na Mudroňovej 
ulici, revitalizáciu Lurdskej 
jaskyne na Hlbokej ceste či 
na výstavu fotografií. V rámci 
sociálnej pomoci dostane do-
táciu od samosprávy DePaul 
Slovensko, Únia slabozrakých 
a nevidiacich Slovenska, Do-
mov pre každého a Maltézska 
pomoc Slovensko.  (tasr)

Majetkové priznania poslancov už 
bude komisia kontrolovať

Mobilné múzeum totalít



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

22/2017 22 22/2017 23

Streda – 1.11.2017

MESIAC  
FOTOGRAFIE 2017
bratislavské galérie
V galériách a múzeách 
Bratislavy sa počas 27. 
ročníka festivalu Mesiac 
fotografie stretne opäť 
množstvo individuálnych 
a kolektívnych výstav od 
autorov z celého sveta.

Štvrtok – 2.11.2017 

FESTIVAL ČESKÉHO 
DIVADLA

Štúdio L+S
Štúdio L+S bude aj tento 
rok hostiť Festival českého 
divadla. Od 2. do 11. no-
vembra ponúkne najväčšia 
prehliadka českého divadla 
na Slovensku predstavenia 
siedmich divadiel.

Piatok – 3.11.2017

MATÚŠ MAŤÁTKO: 
HRDINOVIA PRÁCE
Galéria Čin Čin, 
14:00 – 18:30
Na autorskej výstave „Hrdi-
novia práce“ bude prezento-
vaná séria 
grafických 
reliéfov 
Matúša 
Maťátka. 
Verni-
šáž 3.11. 
o 18:00 hod. 

Sobota – 4.11.2017

TEŠÍMA - SINGLES PARTY
Nu Spirit Club, 20:00
Špeciálna edícia Singles 
párty v štýle Saturday night 
fever. Párty vás prevedie 
Ludwig Bagin, hrať budú 
skvelí Djs Koki & Matthew 
Sax live, Hans, Mishek, Krto 
& Diablo.

Nedeľa – 5.11.2017

STARÁ HUDBA 17 - POR-
TA / SAMMARTINI / 
TARTINI / GALUPPI
Pálffyho palác, 18:00
Druhý koncert jesenného ko-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Ingrid Jarunková  

E-mail: redakcia@banoviny.sk 
Telefón: 02/62801182  

Inzercia: 0911 668 469 
E-mail: reklama@banoviny.sk 

PR reklama  
je graficky vyznačená. 

  
www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Prosím kontaktujte nás 

reklama@banoviny.sk alebo 
 volajte na číslo 02/62801182.  

Cechov s rôznym zamera-
ním bolo v Bratislave neú-
rekom. Vysokej úcte sa te-
šil najmä Cech obuvníkov. 
Ten mal dokonca vlastnú 
baštu v mestskom opevne-
ní, o ktorú sa všetci členovia 
príkladne starali. Blízko nej 
na Hviezdoslavovom ná-
mestí mali obuvníci aj svoju 
vináreň, kde sa po dobrých 
obchodoch stretávali. 
Medzi členmi obuvníckeho 
cechu bol aj obuvník Gašpar 
Beiser. Bol známym a kva-
litným majstrom. Nielen pre-
šporské paničky, ale aj dámy 
z okolia sa rady predvádzali 
v jeho topánkach. A tak sa 
niet čomu čudovať, že kole-
govia obuvníci mu závideli. 
Bol to práve obuvník Gašpar, 
ktorý ako prvý na jarmokoch 
svoje výrobky vypredal. 
A kým ostatní obuvníci ešte 
horlivo obskakovali poten-
ciálnych kupcov, Gašpar 
Beiser už sedel v neďalekej 
vieche a popíjal vínko. Pres-
ne tak to bolo aj po osudnom 
jarmoku v neďalekom Ha-
inburgu. Urobil hneď zrána 
dobrý obchod a zastavil sa 
v miestnom hostinci. Bol so 
sebou taký spokojný, že sa 
rozhodol pohostiť aj miest-
nych štamgastov. Pár minút 
pred polnocou mu krčmár 
hovorí: „Do Bratislavy je ďa-
leká cesta. Všetci furmani už 
dávno odišli. Musíš ísť peši, 
tak by si sa mal poberať.“
Keď už prešiel hainburský 
kopec a pomaly sa po ľavej 
ruke črtala Devínska Koby-
la, počul, ako v Hainburgu 
zvony odbili polnoc. V tú 
chvíľu sa obloha nad ním 
zatiahla. Počul nevysvetli-
teľný hukot. Akoby vtáky 
alebo ženy nad ním lietali 
a klebetili. Pomyslel si, že to 
sú určite bosorky, o ktorých 
počul. Že sa tam schádzajú 

na sabat a vraj do svitu ob-
cujú s čertami. Sám tomu 
neveril, no iné vysvetle-
nie mu nenapadlo. A keď  
mesiac trošku vykukol, 
skutočne videl bosorky na 
metlách. Dokonca sa mu 
zdalo, že medzi ženami vidí 
aj jeho klientky, ktoré u neho 
kupovali topánky. „Podržte 
ma, ja mám medzi zákazníč-
kami aj bosorky,“ povedal si. 
Obuvník Gašpar nemal 
strach. Bol zvedavý. Chcel 
vidieť, čo sa bude diať. Naj-
prv chcel vyliezť na hainbur-
ský vŕšok, no nakoniec sa mu 
nechcelo a miesto toho zvolal 
na jednu bosorku, ktorú spo-
znal. To však nemal robiť. 

Bosorky sa otočili a strmhlav 
sa pustili k nemu. Bili ho, až 
kým neomdlel. Ráno sa zobu-
dil na hroznú zimu. Celé telo 
ho bolelo. No rozhodol sa, že 
sa bosorkám pomstí. 
Do Vianoc zostávalo 13 dní. 
Vybral sa pod šibenicu, kde 
nazbieral drevo a do Via-
noc vystružlikal malý stol-
ček. Vzal si ho so sebou na 
Polnočnú omšu. Tam sa na 
neho postavil. Všetci si ho-
vorili, že aký je len múdry, 
že lepšie uvidí na kňaza. No 
Gašpar mal úplne iný plán. 
Na stolčeku chcel vykričať 
meno bosorky, ktorá ho naj-
viac zmlátila. A je známe, že 
drevo spod šibenice, z ktoré-

ho bol stolček vyrobený, ho 
ochráni pred bosorkou a fra-
jerom čertom.
Keď už kňaz išiel spievať 
Glóriu a Gašpar chcel vy-
kríknuť meno, stolček sa pod 
ním zlomil. A tak sa buchol, 
že si zlomil dve rebrá. To 
sám Lucifer ho varoval, že 
človek nesmie udávať ani 
čertov a ani bosorky. Čo si 
robia a ako sa milujú, je ich 
súkromná vec.
Od tých čias Gašpar už dob-
ré obchody nezapíjal. Vždy 
sa ponáhľal domov. A keď 
odišla od neho zákazníčka 
bosorka, ruky si umyl tri-
krát. Bosorky mu už dali po-
koj.  (lb)

Túto históriu a obrázky sme 
čerpali z knihy Legendy 
a mýty starej Bratislavy 

od Igora Janotu z vydava-
teľstva PT Marenčin.

Obuvník chcel prezradiť mená bosoriek z mesta a...morného cyklu, v tomto roku 
na tému Z baroka do rokoka, 
s odborným textom v úvode 
a stretnutím s umelcami 
v prestávke.

Pondelok – 6.11.2017

FESTIVAL SLOBODY 
2017
Rôzne 
miesta Bra-
tislavy
Počas troch 
týždňov 
bude od 6. 
novembra 
do 23. novembra prebiehať 
v Bratislave 7. ročník multi-
žánrového Festivalu slobody. 
Čaká na vás bohatý filmový, 
divadelný, hudobný aj dis-
kusný program.

Utorok –7.11.2017

MELOS-ÉTOS 2017: 
FESTIVAL SÚČASNEJ 
HUDBY
rôzne miesta Bratislavy
14. ročník medzinárodného 
festivalu súčasnej hudby. 

Zabudnite 
na šedivý 
prie mer 
a zapo-
čúvajte sa 
do najno-
vších a ori-
ginálnych 

diel súčasnej hudobnej scény. 

Streda – 8.11.2017

TÝŽDEŇ VEDY 
A TECHNIKY
rôzne miesta Bratislavy
Zaujímavé aktivity a pred-
nášky určené pre školy 

a podvečer pre širokú verej-
nosť na inšpiratívne aktuálne 
témy. Festival sa koná od 6. 
do 10. novembra. 

Štvrtok – 9.11.2017

MEDZINÁRODNÝ 
FILMOVÝ FESTIVAL 
BRATISLAVA
Bratislavské kiná
19. ročník MFF Bratislava 
sa bude niesť v znamení 
filmového herectva, objavo-
vania vychádzajúcich hviezd 
súčasného filmu aj osvedče-
ných festivalových hitov. 

Piatok – 10.11.2017

SVÄTOMARTINSKÉ  
DNI 2017
Bratislava
Svätomar-
tinské dni, 
ktoré sa budú 
konať začiat-
kom novem-
bra už po 
desiatykrát 
oživia tra-
díciu sväto-
martinských 
osláv v hlavnom meste.

Sobota – 11.11.2017

TROSKY / ŽUŽULETA 
/ PREZIDENT LOURA-
JDER / ZVERINA

Majestic music club, 20:00
Je to real a je to tu… staré 
Trosky sú späť! Už je to 20 
rokov, čo Sony music vydalo 
na CD nosiči album zlatomo-
raveckého dua Vec a Midi, 
ktorý má dnes už označenie 
kultový.

Nedeľa – 12.11.2017

BIBLIOTÉKA 2017
Incheba 
Knižný veľtrh Bibliotéka je 
na Slovensku sviatkom pre 
tých, ktorí sa podieľajú na 
tvorbe knižných diel a pre 
tých, ktorí majú knihy radi 
a kupujú ich. Od 9. do 12. 
novembra. 

Pondelok – 13.11.2017

MARIÁN AMSLER: ON / 
HADIVADLO, BRNO
A4 - priestor súčasnej kultú-
ry, 20:00
„Ne že by nebylo nic jiného 
než ON: ale všechno ostatní 
žije v jeho světle...“. Predsta-
venie je súčasťou festivalu 
Drama Queer 2017. 

Utorok – 14.11.2017

RICHARD III.
Slovenské národné divadlo
Klasická tragédia Richard 
III. je súčasťou cyklu Sha-
kespearových historických 
hier. Tie sa obzerajú späť do 
dejín Anglicka, aby v nových 
súvislostiach interpretovali 
vlastnú súčasnosť.

NA ULICI PRI TRATI sa 
25. októbra vo večerných 
hodinách vyhrážal s mače-
tou v ruke 43-ročný Milan 
R. z Bratislavy poškode-
nému 34-ročnému mužovi. 
Okrem vyhrážok zabitím 
mal v súčasnosti už obvine-
ný Milan rukoväťou mačety 
poškodeného muža fyzicky 
napadnúť. Obvinenému mu-
žovi hrozí v prípade preu-
kázania viny trest odňatia 
slobody na šesť mesiacov až 
tri roky.
NA NÁMESTÍ HRANIČIA-
ROV došlo 24. októbra 
k lúpežnému prepadnutiu 
predajne potravín. Doposiaľ 
neznámy páchateľ v čase 
okolo 22:13 hod. vošiel do 
priestorov predajne, kde 
pod hrozbou použitia noža, 
ktorý držal v ruke, poža-
doval vydanie finančnej 
hotovosti. Zamestnanec mu 
z obavy o svoj život a zdra-
vie vydal finančnú hotovosť 
vo výške cca 540 eur, s kto-
rou neznámy páchateľ ná-
sledne utiekol na neznáme 
miesto. 
NA PÚCHOVSKEJ ULICI, 
v jednej z reštaurácií, museli 
21. októbra krátko po 20.30 
hod. zasahovať policajti voči 
agresívnemu 45-ročnému 
Bratislavčanovi Tiborovi S. 
Muž, ktorý javil známky poži-
tia alkoholu, sa vo vnútorných 
priestoroch správal hlučne 
a voči personálu hrubo, pri-
čom sa po chvíli presunul za 
zákaznícky pult. Tam vzal do 
ruky voľne položený kuchyn-
ský nôž, s ktorým sa násled-
ne zahnal zo vzdialenosti cca  
0,5 m na poškodeného za-
mestnanca reštauračného za-
riadenia. Nakoľko sa takýmto 
konaním dopustil výtržnosti 
na mieste verejnosti prístup-
nom, na miesto bola privola-
ná hliadka Policajného zbo-
ru, ktorá agresívneho muža 
v súlade so zákonom obmed-
zila na osobnej slobode.
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

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

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

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

Výhodné fi nancovanie bez navýšenia

vyjdú o 2 týždne
15. novembra 2017

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

Junácka 4, 831 04 Bratislava, IČO 
00179663

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

Fotograf 
Bazovský 
BRATISLAVA
Výtvarné dielo Miloša 
Alexandra Bazovského bolo 
už mnohokrát predstavené, 
ale Bazovský ako fotograf 
bude mať na pôde SNG 
prvú samostatnú výstavu.
Ako fotografujúci výtvarník 
mal síce medzi umelcami na 
Slovensku predchodcov, bol 
však prvým, ktorý dokázal 
byť moderným výtvarníkom 
a moderným fotografom 
súčasne. Fotografický aparát 
používal namiesto skicára, 
jeho pomocou budoval akú-
si vizuálnu databázu motí-
vov, ktoré sa neskôr objavili 
v jeho výtvarných dielach. 
Bazovského zaujímali nielen 
tradičné vidiecke témy, ale aj 
rôzne prejavy moderného ži-
votného štýlu: šport, turistika, 
cestovanie. Často portrétoval 
aj svojich priateľov. Bazov-
ský svoje snímky nepubliko-
val, avšak v Archíve umenia 
SNG sa nachádza pomerne roz-
siahly súbor negatívov a ten sa 
stal základom pripravovanej 
výstavy, ktorá bude sprístupne-
ná 16. novembra 2017 v Ester-
házyho paláci. (brn)

BRATISLAVA
Historická budova Reduty 
sa stane 25. novembra 2017 
miestom konania vizionárs-
keho koncertu Raper Vival-
di, ktorý zaradila do svoj-
ho repertoáru Slovenská 
filharmónia v rámci Cyklu 
Junior. O hudobnú stránku 
projektu sa postarali členo-
via formácie The Classical 
Music Maniacs, Majk Spi-
rit a DJ Hajtkovič. 
Raper Vivaldi je inovatív-
nym konceptom na našej 
hudobnej scéne. Ide o fúziu 
dvoch zdanlivo nespojiteľ-
ných svetov: klasiky s jej 
nadčasovými skladateľský-
mi velikánmi a súčasnej 
rapovej kultúry. Autorom 
projektu je prvý koncertný 
majster Slovenskej filhar-
mónie Jarolím Emmanuel 
Ružička – náš najlepší hus-
lista a zároveň talentovaný 

skladateľ, ktorému nechý-
ba odvaha experimentovať. 
Príprava trvala asi dva roky, 
keď krok po kroku vybe-
ral vhodné skladby a dával 
aranžmánom finálnu podo-
bu. 
Hudobné teleso, zložené 
z virtuóznych hráčov najlep-
ších orchestrov, založil Jaro-
lím E. Ružička v roku 2009. 
Koncertujú už niekoľko 
rokov a za ten čas si vytvo-
rili bázu verných fanúšikov, 
ktorá sa každou ďalšou šou 
rozrastá. „Klasickí maniaci“ 
svoje vystúpenia charakte-
rizujú ako neodolateľný prí-
lev energie, dobrej nálady 
či ako výbuch emócií, ktoré 
svojim poslucháčom odo-
vzdávajú prostredníctvom 
hudby. 
Pre svoj najnovší projekt 
prišiel pán Ružička s origi-
nálnym nápadom vložiť do 
svojich skladieb hovorené 
slovo a za najatraktívnejšiu 
formu považoval prepojenie 
práve s rapom. „Súčasná 
mládež má toľko rôznych 
stimulov a možností výberu, 
až sa v tom ťažko orientuje. 
Ku kvalite ich treba cielene 
nasmerovať. Rap je ich kaž-
dodennou súčasťou, je to ich 
svet. Takže hlavnou ideou 
je priblížiť sa k mileniálom 
prostredníctvom toho, čo im 
je dobre známe tak, že im 

to následne umožní spoznať 
niečo nové a kvalitatívne 
hodnotné. Je to vzdelávanie 
hravou formou,“ vysvetľuje 
autor.
Najprv si pán Ružička prizval 
speváka Rytmusa, ktorý zo 
spoločného projektu vycúval, 
ale napokon nápad prebral 
a zorganizoval niečo podob-
né. Nakoniec teda bude kon-
cert Raper Vivaldi s hosťami 
Majkom Spiritom, Hajtko-
vičom a Tomášom Rédey-
om. Majk Spirit uviedol, že 
rád experimentuje s hudbou 
či harmóniami a aj vďaka 
tomuto koncertu sa mu otvo-
rili nové obzory a posunul sa 
vpred. „Nečakal som, že raz 

budem spievať na Vivaldiho 
Štyri ročné obdobia. Rapovať 
do živého soundtracku je vý-
zva, a ja mám výzvy rád!“
Producent Hajtkovič, Redey, 
ale aj Eugen Botoš, ktorý do 
tímu pribudol, sú čerešnička-
mi na torte. „Spoločne tvrdo 
pracujeme na tom, aby sme 
pripravili čo najlepší obsah 
pre návštevníkov. Tešíme 
sa na všetkých, ktorí sa na 
výsledok našej snahy prídu 
25. novembra do Slovenskej 
filharmónie pozrieť. Siným 
emóciám sa určite nevyhnú,“ 
dodali producenti koncertu, 
ktorý bude podľa všetkého 
beznádejne vypredaný. (ars)
 Foto: FB

Majk Spirit rapuje na Vivaldiho Štyri ročné obdobia


