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STARÉ MESTO
Bratislavské podchody nie 
sú miestami, ktorými sa 
mesto môže popýšiť. Za je-
diný funkčný a veľmi slušný 
podchod v meste, na Hodžo-
vom námestí, sme donedáv-
na vďačili súkromníkovi. 
V polovici decembra však 
spoločnosti Astoria Passage 
skončila desaťročná nájomná 
zmluva na prenájom, mestskí 
poslanci predĺženie nájmu 
neschválili, takže v tomto 
čase ho už spravuje mesto. 
A hoci to zvádza na úvahy, či 
nám doposiaľ funkčný pod-
chod nezačne upadať pred 
očami, predajcovia sú spo-
kojní a mestu veria. 
Podchod na Hodžovom je 
dnes až na zopár detailov v 
dobrom stave, tamojšie pre-
vádzky si miesto pochvaľujú, 
ľudia cezeň neprechádzajú 
s hnusom. To sa dlhé roky ne-

dalo povedať o podchode na 
Trnavskom mýte, ktorý done-
dávna, naopak, patril mestu, 
a hoci by sa kvalitou aj služba-
mi mohol Hodžovmu vyrov-
nať, dlhodobo chátral. Mesto 
totiž nemalo peniaze na jeho 
kompletnú rekonštrukciu. Aj 
preto ho minulý rok dalo do 
prenájmu súkromnej firme 
za symbolické euro na 15 ro-
kov. Rekonštrukcia by mala 
byť ukončená na jar 2018. 
V rámci nej mesto opraví 
eskalátory a výťahy, náklady 
budú podľa hovorkyne ma-
gistrátu Ivany Skokanovej až 
milión eur, ďalší milión bez 
DPH má investovať firma Im-
mocap Group. Ich motiváciou 
je, „aby táto vstupná brána do 
Central-u prestala byť akousi 
strašidelnou čiernou dierou“. 
Bonusom je, že odbremenia 
mesto o časť prevádzkových 
nákladov. 

Zhruba rovnaký scenár sa 
odohrával aj pred desiatimi 
rokmi v prípade podchodu na 
Hodžovom námestí. Podľa 
Márie Adamovej, mediálnej 
konzultantky Astoria Pass-
age, firmy, ktorá ho dostala 
do podnájmu, chceli zveľadiť 
celý roh námestia, keďže tam 
stavali budovu Astoria Palace. 
„Nájom v trvaní 10 rokov bol 
výmenou za rekonštrukciu ce-
lého podchodu v hodnote cca 
1,5 mil. eur,“ tvrdí Adamo-
vá. „Nájomca zároveň hradil 
komplet prevádzku celého 
podchodu, s čím mesto nema-
lo žiadne náklady. Za 10 rokov 
náklady na prevádzku dosiahli 
ďalších 1,5 mil. eur a doda-
točné opravy a skvalitnenie 
podchodu ďalších 300 tis. eur. 
Aj preto je dnes podchod plne 
funkčný a nevyžadujúci výraz-
nejšiu rekonštrukciu.“
 Pokračovanie na str. 2

Predajcovia z Hodžovho veria mestu

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Aké sú platy 
v hlavnom 
meste?
BRATISLAVA
Podľa bratislavského praco-
viska Štatistického úradu  SR 
priemerná mesačná mzda 
v prepočte na fyzické osoby 
v Bratislavskom kraji za ob-
dobie 1. - 3. štvrťroka 2016 
dosiahla výšku 1 265 eur.
Medziročne vzrástla o 4,7 %.  
Najvyššia bola v rovnakých 
odvetviach ako v porovnateľ-
nom období roka 2015, ktorý-
mi sú informácie a komuni-
kácia (2173 eur), dodávka 
elektriny, plynu, pary a stude-
ného vzduchu (1891 eur), fi-
nančné a poisťovacie činnosti 
(1834 eur).
Najnižšiu mali v odvetviach 
ubytovacie a stravovacie služ-
by (698 eur), administratívne 
služby (780 eur), poľnohos-
podárstvo, lesníctvo a rybolov 
(817 eur). Medziročne najviac 
vzrástla v odvetviach admini-
stratívne služby, ubytovacie 
a stravovacie služby a dodáv-
ka vody. 
Rozdiel vo výške mzdy bol 
aj vo vlastníckych vzťahoch. 
V súkromnom sektore dosia-
hla 1349 eur, čo je medziroč-
né zvýšenie o 4 %, vo verej-
nom sektore vzrástla o 5,8 % 
a dosiahla 1109 eur.
Najvyššiu mzdu mali za-
mestnanci v okresoch 
Bratislava IV (1494 eur), 
Bratislava II (1366 eur) a Bra-
tislava V (1268 eur).  (tasr)

Zakážu v meste 
hazard?
Poslanci o tom môžu rozhod-
núť už na februárovom mest-
skom zastupiteľstve. 

Vtáčikom 
nedávajte vodu!
Ako v zime správne prikr-
movať? Odborníci ponúka-
jú niekoľko rád.

Už je zo mňa 
Bratislavčan
Čítajte rozhovor so spe-
vákom Mirom Jarošom 
a súťažte o jeho CD pre 
deti.

Keď detský 
krik v galérii 
nikoho neruší 
Cyklus stretnutí S kočí-
kom do galérie je jedineč-
ný v tom, že na matku 
na materskej nehľadí 
len cez dieťa, ale berie 
ju ako osobnosť, ktorú 
baví premýšľať nad sve-
tom.
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Znamená to, že mesto je 
taký dobrý stratég? Ponúkne 
schátralý podchod za sym-
bolickú cenu, počká, kým ho 
súkromník zrekonštruuje a po-
tom ho prevezme do správy? 
Nie je to celkom tak. Jeden 
z deklarovaných dôvodov, 
prečo poslanci neschválili 
predĺženie nájmu je aj to, že 
nájomca mestu nepredložil 
kompletné podklady týkajúce 
sa vložených investícií či kom-
pletných nákladov na správu 
a údržbu. Ani správa inžinier-
skych projektov magistrátu ne-
odporúčala predĺženie zmluvy 
z dôvodu nepredkladania 
pravidelných revíznych správ 
technických zariadení, naprí-
klad problematického chodu 
pohyblivých schodov. 
Čo však z ich rozhodnutia 
vyplýva? Niekdajší nájom-
ca avizuje, že za to, čo bolo 
doteraz pre mesto bezplatné, 
sa bude platiť. „Mesto vy-
povedalo zmluvu k 18. de-
cembru bez znalosti faktov, 
vlastníckych vzťahov a spô-
sobu, akým je zabezpečovaná 
prevádzka podchodu. Bolo 
len prejavom dobrej vôle do-
terajšieho nájomcu, že pod-
chod okamžite neodpojil od 
energií a nezablokoval jeden 
z jeho vstupov, ktorý je na 
súkromnom pozemku,“ tvrdí 
Mária Adamová. „Podchod 
je sčasti napojený na systémy 
Astorie Palace, ktoré tech-
nicky a technologicky nie sú 
odpojiteľné. Právni zástupco-
via riešia zmluvu, na základe 
ktorej bude mesto povinné 
uhrádzať náklady spojené 
s prevádzkou podchodu.“ 

Pokračovanie zo str. 1

Až na zopár detailov ako sú grafity, je podchod na Hodžovom námestí v dobrom stave.

Ročné náklady na celú pre-
vádzku predstavujú podľa 
Adamovej 150-tisíc eur. To, 
či je podchod ziskový alebo 
naň bude mesto doplácať, sme 
sa z tlačového oddelenia ma-
gistrátu nedozvedeli. „Chod 
podchodu bude financovaný 
z mestského rozpočtu,“ infor-
movala nás hovorkyňa magis-
trátu Ivana Skokanová. „Na 
údržbu inžinierskych objektov 
sú v mestskom rozpočte vyčle-
nené financie.“ Uviedla ďalej, 
že mesto momentálne rokuje 
so zástupcami spoločnosti As-
toria Passage vo veci vyčísle-
nia nákladov spojených s pre-
vádzkou podchodu mestom 
z dôvodu majetkovoprávnych 
vzťahov spoločnosti v tomto 
priestore. Kým sa vyriešia, 
bývalý nájomca bude naďalej 
zabezpečovať služby ako pre-
vádzku vzduchotechniky či 
kamerový dohľad.
Podchodu na Hodžovom v ži-
adnom prípade nehrozí pokles 
jeho kvality, tvrdia zástup-
covia mesta. V týchto dňoch 
už prebiehajú podpisy zmlúv 
s existujúcimi nájomcami. 
„Som tu takmer 15 rokov, ale 
bývalého nájomcu som nikdy 
nevidela,“ hovorí majiteľka 
jednej z prevádzok, ktorá je 
s rozhodnutím mesta prevziať 
správu podchodu spokojná 
a tvrdí, že podobne sú na tom 
aj ostatní v podchode. „Mesto 
zareagovalo veľmi prompt-
ne na to, keď nám bývalý 
nájomca ´zrušil´ kontajnery 
a bez možnosti si ich odkúpiť 
ich odniesol, a spokojní sme 
aj s návrhmi zmlúv. Budeme 
platiť nižšie nájomné, pretože 
to, čo bolo doteraz, boli ne-

kresťanské peniaze. Vlastne 
sme financovali celý podchod, 
ale napríklad klimatizácie sme 
sa nikdy nedočkali. Máme 
vlastnú, ale platiť sme museli 
aj za vzduchotechniku, ktorú 
sme mali vypnutú, pretože 
nám sem púšťala len špina-
vý vzduch z ulice. A strážna 
služba, ktorú sme financovali? 
Ktosi tu rozbil výklad, vôbec 
nezareagovali...“  
„Naším záujmom je, aby 
sa zákazníci cítili komfort-
ne, aby im bol umožnený 
bezproblémový prístup, čis-
té prostredie,“ tvrdí ďalšia 
z podnikateľov, ktorí majú 
v podchode obchod. „Na chod 
našej prevádzky potrebujeme 
mať umožnené zásobovanie, 
t.j. potrebujeme mať prístup 
- parkovanie zásobovania 
čo najbližšie k nákladnému 
výťahu a funkčný nákladný 
výťah. Predpokladáme, že 
mesto sa so správou podcho-
du bez problémov vyrovná.“
V pripravenej zmluve medzi 
nájomcom a mestom, ktorá sa 
napokon nepodpísala, boli aj 
návrhy ďalších rekonštrukcií 
v podchode – napríklad mo-
dernizácia prevádzky verej-
ného WC, oprava vonkajších 
kamenných schodov, výmena 
osvetlenia za LED, výmena 
nákladného výťahu, rekon-
štrukcia systému ochrany voči 
zatekaniu cez stropy do pasáže 
či repasia pohyblivých scho-
dov. Investor mal v ďalších 
desiatich rokoch investovať 
pol milióna eur. Uvidí sa, či 
jeho vízie prevezme mesto ale-
bo podchod o pár rokov opäť 
ponúkne na prenájom.  (in)
 Foto: Matúš Husár

Mesto  
zrekonštruuje 
dva podchody
STARÉ MESTO
V tohtoročnom rozpočte je 
na rekonštrukciu podcho-
du na Dolnozemskej pri 
Ekonomickej univerzite 
vyčlenených 150-tisíc eur 
a rovnaká suma je aj na re-
konštrukciu podchodu na 
Rusovskej ceste pri Zápo-
rožskej ulici. 
Mestské oddelenie správy 
komunikácií spravuje 24 
podchodov pre peších, 13 
kusov pohyblivých schodov 
a 7 plošín pre imobilné oso-
by v podchodoch pre peších 
na Patrónke, Staromests-
kej a  Hodžovom námes-
tí. V bežných výdavkoch 
má v rozpočte na rutinnú 
a štandardnú údržbu, teda na 
údržbu a opravu podchodov 
vyčlenených 400 000 eur, 
v rámci všeobecných služieb 
– revízií a kontrol zariadení 
v podchodoch 40-tisíc eur, 
na čistenie a zimnú údrž-
bu podchodov pre peších 
280-tisíc eur, na celoplošnú 
deratizáciu a dezinfekciu 
v podchodoch 2 000 eur.
V kapitálových výdavkoch 
je najvýznamnejšou polož-
kou repasácia pohyblivých 
schodov v podchode na Tr-
navskom mýte v hodnote 
milión eur, nasledujú re-
konštrukcie dvoch petržal-
ských podchodov. „V rámci 
rekonštrukcie podchodu na 
Dolnozemskej ceste pri Eko-
nomickej univerzite v sume 
150 000 eur je plánované 
očistenie a náter prístreš-
kov, rekonštrukcia osvetle-
nia a prečerpávacej stanice, 
sanácia stien a podláh vstu-
pov, rekonštrukcia rozvo-
dov a rozvádzača elektrickej 
energie, náter stien a anti- 
grafiti náter, výmena roštov 
a kompletné vyčistenie pod-
láh, stropov, schodísk tla-
kovou vodou,“ informovala 
nás hovorkyňa magistrátu 
Ivana Skokanová. Zhruba 
rovnaké opravy čakajú aj 
podchod na Rusovskej ceste 
pri Záporožskej ulici. (in)
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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)

Čo môžeme 
urobiť my?
Keď ste niekedy prechádzali 
podchodom na Trnavskom 
mýte, určite ste si všimli ten 
kvalitatívny rozdiel, keď ste 
doň vchádzali od Istropolisu. 
Tento vchod si totiž „adopto-
vala“ Zelená hliadka a pra-
videlne sa oň starala. Ak pri-
budli nálepky alebo grafity, 
odstraňovali ich, namaľovali 
steny, osadili vlastné koše, 
ktoré vynášali. Pomáhali 
mestu, kým podchod nevzal 
do podnájmu súkromník. 
Nie každý z nás je schopný byť 
aktivistom, ktorý sa pravidel- 
ne zúčastňuje na revitalizácii 
svojho okolia. Niekto príde 
„len“ na akciu organizovanú 
mestskou časťou, iný daru-
je aktivistom dve percentá 
zo svojich daní alebo napíše 
podnet na webový portál od-
kazprestarostu.sk. Všetko sa 
ráta. Dokonca aj to, keď ve-
dome neodhodíte nepotrebné 
papieriky (áno, aj tie zo žuva-
čiek) na zem, ale nosíte ich vo 
vrecku, až kým nenájdete kôš. 
Nie je totiž umenie kritizovať 
mesto, ťažšie je prísť na to, čo 
môžem ja sám urobiť pre pro-
stredie, v ktorom žijem.
 Ingrid Jarunková
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Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

#LEPŠIAŠTVRŤ

Vlky budeme 
pozorovať 
z vyhliadky
KARLOVA VES
V roku 2017 bude v lesnej 
časti bratislavskej ZOO otvo-
rené nové chovné zariadenie 
pre vlky európske aj s dreve-
nou vyhliadkovou plošinou 
pre návštevníkov. Okrem 
toho dostanú pandy červené 
prístrešok, ktorý bude imito-
vať čínsku pagodu.
 Vlky obyčajné sú v súčas-
nosti vo väčšine krajín Euró-
py a v USA vyhubené, darí 
sa im len v riedko osídlených 
oblastiach. Nové chovné za-
riadenie v ZOO im poskytne 
výbeh, ktorý bude lepšie vy-
hovovať ich potrebám a ver-
nejšie tak kopírovať prostre-
die, v ktorom sa nachádzajú 
vo voľnej prírode.
Počas roka 2017 sa bude 
v ZOO realizovať aj inštalácia 
prútených zásten na vybrané 
výbehy kopytníkov, výsadba 
rastlín vo vybraných výbe-
hoch a voliérach, komplexná 
výmena zariadenia chovných 
priestorov pre primáty, kom-
plexná úprava ostrova s ubiká-
ciou, úprava starých výbehov 
po vlkoch pre hyeny pásavé, 
úprava a vydekorovanie expo-
zícií v teráriu a exotáriu (nová 
expozícia pre varany stepné, 
úprava expozície pre leguá-
ny zelené) a vydekorovanie 
návštevníckych priestorov, 
inštalácia oceľovej siete na 
výbeh šimpanzov a nových 
preliezok vo výbehu, kom-
plexná výmena lán v expozícii 
orangutanov, úprava ostrova 
pre nosále, oprava maštale pre 
hrošíky, oprava prístreškov 
a preddvorčekov pre zubry, 
oprava chovného zariadenia 
pre dikobrazy či oprava ume-
lých skál v pavilóne šeliem.
ZOO bude v tomto roku hos-
podáriť s rozpočtom viac ako 
1 300 000 eur. V zimnom re-
žime je areál ZOO otvorený 
od 10:00 do 16:00 h. Paviló-
ny (pavilón primátov, pavilón 
šeliem, terárium a exotárium) 
sú otvorené do 15:25 h a vnú-
torný chovný priestor pre ži-
rafy do 15:00 h.  (ik)

Pre vlastníkov 
rodinných  
domov
BRATISLAVA
Od 1. januára 2017 je účin-
ná vyhláška o odpadoch. 
Pre Bratislavčanov z nej 
vyplývajú aj novinky v na-
kladaní s biologicky roz-
ložiteľným komunálnym 
odpadom, ktorý vzniká pri 
údržbe záhrad v individuá-
lnej bytovej výstavbe – iba 
v rodinných domoch. 
V zmysle VZN o naklada-
ní s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpa-
dom sú majitelia rodinných 
domov povinní zapojiť sa 
do systému zberu odpadu zo 
záhrad zaslaním žiadosti do  
31. januára 2017. Zber biologic-
ky rozložiteľného odpadu bude 
mesto vykonávať bez zmeny 
poplatku za komunálny odpad.
Pre zabezpečenie uvedenej 
povinnosti poskytne Magis-
trát hlavného mesta SR Bra-
tislavy na základe žiadosti 
správcu rodinného domu 
kompostovací zásobník alebo 
spomínanú zbernú nádobu. 
Toto nariadenie sa týka viac 
ako 20 000 domácností, ktoré 
ročne vyprodukujú vyše 5 000 
ton biologicky rozložiteľného 
odpadu, z ktorého veľká časť 
doteraz končila v nádobách na 
zmesový komunálny odpad, čo 
nie je správny spôsob naklada-
nia s týmto druhom odpadu.
Do hnedej zbernej nádoby 
a kompostovacieho zásobní-
ka bude povolené vhadzovať 
kvety, štiepky, piliny, po-
kosenú trávu, konáre, lístie, 
zvyšky po zbere ovocia a ze-
leniny, zhnité ovocie, buri-
nu... Odpady z domácností 
živočíšneho pôvodu, najmä 
mliečne a mäsové výrobky, 
sa nepovoľujú. (brn)

Najväčšia petícia v histórii 
Bratislavy je skontrolova-
ná, má 98 118 platných hla-
sov. To stačí, aby primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal na 
zasadnutí mestského zastu-
piteľstva 16. februára mohol 
predložiť VZN, ktorého ob-
sahom bude celoplošný zá-
kaz hazardných hier v Bra-
tislave.
Novela zákona o hazarde, 
ktorú parlament schválil pred 
koncom roka, zachránila bra-
tislavské úsilie o zrušenie 
herní. Znížila totiž pre hlavné 
mesto kvórum pre petíciu na 
15 percent. Predtým to bolo 
30 percent. V Bratislave je 
približne 352 000 obyvateľov 
nad 18 rokov. Počet platných 
hlasov v tejto petícii tak pred-
stavuje 27,82 % všetkých do-
spelých Bratislavčanov. 
Druhá zmena, ktorú novela 
priniesla, je, že sa mení cha-
rakter VZN. Mestskí poslan-
ci tak už vo februári nebudú 
prijímať reguláciu kasín, 
výherných prístrojov a vi-
deohier spoločne, ale môžu 
sa rozhodnúť, či hazard za-

kážu úplne alebo ho povo-
lia v hoteloch, obchodných 
priestoroch, kultúrnych zari-
adeniach, prípadne bytových 
domoch.  
Podľa Petra Beňa z iniciatívy 
Zastavme hazard, ktorá je za 
úplné zrušenie, len regulá-
cia účinná nebude. „Zákon 
jednotlivé kategórie budov, 
v ktorých je možné prevád-
zkovať hazard, zadefinoval 
tak široko, že prísnejšia regu-
lácia prakticky nie je možná. 
Viete si predstaviť prísnejšiu 
reguláciu, ktorá by povoli-
la herne v hoteloch, mote-
loch a penziónoch, keď ich 
je v Bratislave 114?“ pýta 
sa. „Vie si niekto predstaviť 
prísnejšiu reguláciu, ak by sa 
herne povolili v bytových do-

moch, keď tu máme obrovské 
sídliská? Alebo v budovách 
pre obchod a služby?“
V prípade, ak mestské zastu-
piteľstvo schváli VZN o záka-
ze hazardu, hazard z Bratisla-
vy zmizne. Avšak nie naraz, 
herne budú zanikať postupne 
podľa toho, kedy im končí 
licencia. Jedinou výnimkou 
budú stávkové hry, ktoré sa 
takýmto VZN upraviť nedajú. 
Hlavné mesto získalo vlani 
do rozpočtu z prevádzkova-
nia hazardných hier na jeho 
území 5,5 milióna eur. Aj 
po úplnom zákaze herní mu 
podľa Petra Beňa ostane 2,12 
milióna eur na odvodoch od 
stávkových kancelárií a pre-
vádzkovateľov binga. (in)

Foto: Shutterstock

Ak poslanci vypočujú Bratislavčanov, 
hazard z mesta zmizne

Ešte pred mesiacom sa zdalo, že od januára nasta-
ne v uliciach Bratislavy tma, pretože mesto nestih-
lo vyhlásiť súťaž na dodávateľa služieb verejného 
osvetlenia. Mesto však problém vy-
riešilo. Svojsky. Bez súťaže.
Napriek tomu, že magistrát dostatoč-
ne dopredu vedel, že koncom roku 
2016 dvadsaťročná zmluva so Sie-
mensom skončí, novú súťaž vypísať 
nestihol. Dôvodom mala byť výho-
vorka, že bratislavská samospráva si 
minulý rok objednala rozsiahlu ana-
lýzu mestského osvetlenia. Tá síce 
toho veľa nepovedala a magistrát ju 
odmieta zverejniť, na jej základe sa 
ale chce mesto rozhodnúť, čo ďalej 
s osvetlením. To však stále neodpo-
vedá na otázku, prečo bolo vedenie 
hlavného mesta tak dlho nečinné. Chcem veriť, že 
to nebol úmysel. Zatiaľ ma však nikto nepresvedčil 
o opaku. Mesto totiž nakoniec pod „časovým tla-
kom“ riešenie našlo. Služby verejného osvetlenia 
bude naďalej zabezpečovať Siemens. Priamym ro-
kovacím konaním, bez súťaže.
Ako je možné, že zrazu nebolo potrebné vypísať 
verejné obstarávanie? Ako vybral magistrát firmu 

Siemens? Bola nejaká súťaž? Nebola. Mesto to 
zdôvodňuje jedinečnosťou vybraného dodáva-
teľa. Podľa logiky magistrátu je firma Siemens 

jediná firma na Zemeguli, ktorá sa 
dokáže starať o osvetlenie. Že je to 
nezmysel, vlastne priznáva aj sa-
motné mesto. Súťaž urobiť treba, 
len „nenašli k tomu žiadne podkla-
dy, mesto nedisponovalo dokumen-
táciou...“ Ďalšie zaujímavé čítanie 
je samotná zmluva. Chcete vedieť 
cenu za dielo? Nenájdete ju tam, 
lebo chýbajú prílohy. Aby to nebolo 
na prvý pohľad nápadné, v registri 
nájdete uvedenú len smiešnu sumu 
3,30 EUR. Na výpočet skutočnej 
sumy treba trochu matematiky a pá-
trania. Skutočná cena je takmer dva 

milióny eur za rok!
Otázka ostáva teda stále jedna a tá istá: Je súčas-
né vedenie hlavného mesta také neschopné, že za 
dva roky v úrade nedokázalo pripraviť novú súťaž 
alebo jednoducho nechcelo? Na škodu nám všet-
kým nám. Takto nemáme ani moderné osvetlenie, 
a možno ani za dobrú cenu.
 Juraj DROBA 

Magistrát uzavrel zmluvu na osvetlenie 
za 2 milióny bez súťaže
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Grunt nemá poctivú prešporskú  
kuchyňu, z návštevy sme boli sklamaní
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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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KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!
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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)

Cyklotrasa  
pre koho?
LIST ČITATEĽA
Dovolím si vám  napísať 
ako neodborník,  ako bež-
ný  smrteľník. Prednedáv-
nom sa starosta Nového 
Mesta obrátil na obyvateľov 
v okolí Sibírskej ulice letá-
kom, že sa na Sibírskej  uli-
ci bude zriaďovať cyklotra-
sa. Aký je však výsledok? 
Cyklotrasa je vyznačená 
bielou farbou na úseku 
medzi Pionierskou a Ky-
jevskou ulicou a síce tak, 
že od polovice tohto  úseku 
Sibírskej ulice je cyklotra-
sa vyznačená len jedným 
smerom k Pionierskej ulici 
a druhá polovica cyklotra-
sy je vyznačená opačným, 
a to tiež len jedným smerom 
ku Kyjevskej ulici. Nech 
bežný  človek zváži logiku 
takého konania. Niečo také 
by nevymysleli ani v sláv-
nom Kocúrkove.
Cyklotrasa je vyznače-
ná  medzi parkujúcimi au-
tami a cestou, ktorá je však 
taká úzka, že protiidúce autá 
sa musia obchádzať pomaly 
a veľmi opatrne.  A po tejto 
ceste má ešte prejsť cyklis-
ta! Komu má taká cyklotrasa 
slúžiť? 
V našej mestskej časti som 
pozoroval ,,použiteľnosť“ 
cyklotrasy na Májkovej 
ulici s napojením na ďal-
šie ulice.  Tu je cyklotrasa 
vyznačená správne  medzi 
chodníkom  a cestou,  je teda 
bezpečná. Ale aj tu je cyklo-
trasa len jednosmerná. Teda 
cyklista pri ceste späť musí 
ísť len po ceste. Pritom pri 
prechode cez  ulicu na ďal-
ší  úsek cyklotrasy cyklista 
musí prejsť cez zebru, čo inde 
nebýva, lebo by tým obmed-
zoval chodcov.  
Bolo by správne zverejniť, 
kto spomínané cyklotrasy 
schválil a koľko stáli. Na-
jmä, keď denne počúvame 
o prípadoch sociálnej núdze, 
o biede, kde niet pomoci, niet 
sociálneho cítenia, kde nie 
sú  škôlky, ale kde sú peniaze 
na nepotrebné cyklotrasy.

Pavel Hapák, Bratislava 

Dajte koše aj 
inde
LIST ČITATEĽA
Je to pekné, že si občania 
upravili svoj dvor pri „Fon-
táne pre Zuzanu“. Pred-
pokladám, že aj za pomoci 
mestskej časti Ružinov. Za-
ráža ma však, že si dvor chcú 
uzavrieť a má slúžiť len im. 
Zákaz venčenia psov si tam 
už dali, a tak veselo chodia 
o ulicu ďalej, do dvora na Je-
lačičovu aj pred domy na tejto 
ulici a veľmi často po svojich 
miláčikoch výkaly neupracú. 
Aj my na Jelačičovej ulici sme 
brigádovali a nasadili sme 
kríčky, ale z nášho dvora mes-
to spravilo parkovisko. Množ-
stvo zákazníkov Centrálu, „a 
kliniky“ a firiem v tejto loka-
lite prechádza cez tento dvor 
a parkujú tam, hoci firmy majú 
svoje veľké parkoviská oplo-
tené a poloprázdne a obyvate-
lia domov na Jelačičovej ne-
majú kde parkovať. Ničia nám 
chodníky, vyhadzujú odpad-
ky, parkujú tam vraky a hnije 
tam napadané lístie zo stromov 
stojacich v ohradenom dvore. 
Na náš chodník umiestnili aj 
koše na odpadky aj pre psíčka-
rov. To je v poriadku, ale prečo 
len na Jelačičovu? Odpadové 
koše aj pre odpad po psoch, by 
kompetentní mali umiestniť 
aj na Kupeckého, Šumavskú 
a Záhradnícku ulicu v časti od 
Križovatky so Záhradníckou 
až po Saleziánov. V tejto časti 
je Záhradnícka veľmi špinavá, 
a  to aj pred domami, ktoré sa 
hrdia krásnym dvorom. 
 D. Stábová, Bratislava

V parteri obytného domu 
na Rusovskej ceste sme ob-
javili reštauráciu, ktorá nás 
prilákala prísľubom pocti-
vej prešporskej kuchyne. 
Keďže táto časť Bratislavy 
nikdy nepatrila do Prešpor-
ku (označenie Bratislavy do 
roku 1919), zaujímalo nás, 
na čo chce miestna kuchyňa 
nadviazať a predovšetkým 
ako. Navštívili sme teda 
GRUNT RESTAURANT.
Bytový dom je novostavbou, 
v parteri sú obchodné prevád-
zky a služby. Jednou z nich 
je aj reštaurácia, ktorá má 
vstup z Rusovskej cesty, pri-
čom z paralelnej Pečnianskej 
ulice, kde je jediná možnosť 
parkovať, je neprístupná. 
Nie každý sem však musí 
prísť autom, pre ľudí z oko-
lia a bytového domu môže 
byť príjemné mať na prízemí 
reštauráciu.
Interiér je členený na dve 
časti, v dolnej je barový pult 
s kuchyňou a niekoľkými 
stolmi, vo vyvýšenej časti sú 
ďalšie stoly a toalety. Podla-
ha z betónu, resp. drevenej 
palubovky, trochu noblesné 
stoličky a lavice potiahnu-
té koženkou, drevené stoly 
s domáckymi modro-bielymi 
obrusmi. Jediný vešiak na 
vyše zhruba tucet stolov je 
veľmi málo.
Grunt nás prekvapil až príliš-
nou jednoduchosťou jedálne-
ho lístka – nielen čo sa týka 
ponuky, ale aj prevedenia. 

Dve predjedlá, tri polievky, 
šesť hlavných jedál a dva 
šaláty na papieri formátu 
A4, môžu niekoho vystrašiť. 
Aby sme boli spravodliví, 
k tomu však ponúkajú aj tzv. 
hotovky, čo je denná ponuka 
jednej polievky (0,90 €), mä-
sového a bezmäsitého jedla 
(4,30 €).
Polievky sme ochutnali dve 
– silný hovädzí vývar s pe-
čeňovými knedličkami (2,20 
€) a paradajkovú s parmezá-
novými hoblinkami (2,20 €). 
Vývar bol chuťovo v pori-
adku, ale mútny, no jedna 
z dvoch knedličiek bola vo 
vnútri surová. V prípade 
vnútornosti to považujeme za 
vážny prešľap. Paradajková 
bola podľa všetkého z pret-
laku, o niečo lepšia ako zo 
školskej jedálne.
Z hlavných jedál sme si vy-
brali hovädzie líčka na čer-
venom víne so zemiakovou 
kašou (8,80 €) a kurací steak 
na grilovanej zelenine (9,60 
€). Hovädzie bolo vynika-
júce, kaša úplne bez chuti. 
Voči steaku z kuracích pŕs 
sme nemali žiadnu výhradu, 
zelenina však nebola grilo-
vaná, ale skôr opečená na 
oleji. 
Na záver sme dostali chuť 
na dezert, v jedálnom lístku 
však nebola o ňom ani zmi-
enka. 

Na našu otázku, či majú de-
zerty v ponuke sme sa od 
unudenej čašníčky dozve-
deli, že asi nejaké dostali, 
vraj sa pôjde spýtať. Na-
koniec z toho bola horúca 
čokoládová tortička so zmr-
zlinou a šľahačkou (4,80 €). 
Na stôl sme ju dostali bez 
dezertovej lyžičky či vid-
ličky, po upozornení nám 
čašníčka doniesla čajovú 
lyžičku. Určite lepšie ako 
polievková.
Celkovo sme z návštevy 
Grunt boli sklamaní. Jednak 
sme tam boli sami, čo nie 
je dobrá vizitka žiadneho 
podniku, obsluha bola jedna 
veľká katastrofa. 
Slečna by možno mala po-
mýšľať o práci, ktorá by ju 
viac bavila, kde by mohla 
nerušene telefonovať či 
sledovať mobilný telefón. 
Kuchyňa nebola podľa nás 
vôbec prešporská, jej po-
nuka vrátane bryndzových 
halušiek s údenou slaninou 
(7,60 €) alebo vyprážaný 
syr s hranolčekmi a ta-
társkou omáčkou (6,80 €) 
rozhodne nepatria k špeci-
alitám prešporskej kuchy-
ne. Ako sme ochutnali, ani 
stopercentne poctivá nie 
je.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Predajcovia neboli o návšte-
ve informovaní. Útratu za 
konzumáciu si redakcia pla-
tila sama.
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Sústreď sa!
Objednaj on-line a za 4 hodiny  

vyzdvihni v predajni.

Čo je potrebné pre Tvoj projekt? On-line objednávka a za 4 hodiny vyzdvihnutie v predajni,
viac než 1 milión farebných odtieňov alebo profesionálne poradenstvo?  HORNBACH ponúka
množstvo služieb a nekonečných možností.  

hornbach.sk
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Cena obsahuje:
ubytovanie
bohatý raňajkový bufet 
obedový snack /polievka, malý šalát a pečivo/
večera
1x aperitiv na privítanie
1x vyšetrenie lekárom
10x procedúra na osobu a pobyt dľa doporučenia lekárom  
(PO – PÁ, výber z malých a velkých procedúr)
Denne voľný vstup do bazénu, vírivky, fitness štúdia,  
pitná kúra prameňa v hoteli od 7 – 10 hod
Župan počas celého pobytu

EXKLUZÍVNE KÚPELE V MARIÁNSKÝCH LÁZNIACH 
V HOTELI RICHARD****

12.01. – 31.03. 2017

01.04. – 31.10. 2017

Špeciálna cena 

299 eur

Špeciálna cena 

329 eur

na osobu 
v 2-posteľovej izbe

na osobu 
v 2-posteľovej izbe

1-posteľová izba 349 eur

1-posteľová izba 379 eur

Pôvodná

cena 
610 eurZľava 

51%

Rezervácie: E: recepce@hotelrichard.com / T: +420 354 696 111

Predať alebo 
nepredať? 
Je správna doba na predaj 
bytu alebo domu? Treba 
ešte počkať alebo predať 
čím skôr, kým je ešte čas 
a sú dobré ceny?
Pre toho, kto chce rýchlu od-
poveď, tak tomu radím predať 
čím skôr. 
Iste ste počuli o prudkom raste 
cien nehnuteľností v posled-
nom období. Spôsobili to do-
stupné hypotéky, ktoré dosiahli 
historické minimum v kombi-
nácii s nedostatkom skolaudo-
vaných novostavieb. Možno 
vás práve tento fakt inšpiroval 
k úvahám o predaji. Otázkou 
však je,  či budú ceny nehnuteľ-
ností ešte ďalej rásť. Momen-
tálne sa nachádzame v období, 
v ktorom už nie je na zvyšova-
nie cien nehnuteľností priestor.
Nastupujúca neochota bánk 
pri poskytovaní výhodných 
úverov preriedi rady kupujú-
cich. Dopyt po nehnuteľnos-
tiach bude v dôsledku stále 
menšieho počtu kupujúcich 
pozvoľna klesať. 
Stavitelia v reakcii na vysoký 
dopyt po bytoch zareagovali 
zvýšeným počtom projektov 
a nastal tak stavebný boom. Za 
dva roky sa na trhu ocitne veľké 
množstvo skolaudovaných 
nehnuteľností, ktoré výrazne 
znížia konkurencieschopnosť 
starších bytov. Už teraz kupu-
júci, ktorí majú možnosť kúpu 
odložiť na neskôr, skladajú zá-
lohy a vo veľkom si rezervujú 
nehnuteľnosti, u ktorých sa 
výstavba ešte len začína. Takto 
sú pre nich novostavby cenovo 
viac dostupnejšie. 
Tento trend v stavebníctve 
a bankovníctve zastaví rast 
cien a pripravuje pôdu pre  
nevyhnutný pokles second 
hand bytov. Prvý  pokles cien 
možno očakávať už od marca 
roku 2017, kedy banky budú 
vyžadovať od klientov 20-
30% vlastných prostriedkov. 
V tejto dobe najviac záleží 
na skúsenosti a profesionalite 
odborníkov, ktorí budú pre 
vás zastrešovať predaj vašej 
nehnuteľnosti.
Peter Poláčik, realitný expert

0915 131 373
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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

Kupón na 30% 
zľavu na autobusovú 

dopravu na Istriu

Platí do 28.februára 2017

CK INTERMEDIAL 
špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

Vaše zdravie a rodina je to najcennejšie, čo máte.
Pobyt pri čistom Jadranskom mori Vám odporučí každý lekár.

Využite zľavy za skorý nákup pobytu pri Jadranskom mori  
až 30% do konca januára !

Expresná autobusová doprava – už za 7 hodín ste pri mori v Portoroži.
Ďalšie strediská na Istrii – Umag, Poreč, Vrsar, Rovinj

(Zľavu je možné uplatniť iba súčasne s prihlásením na zájazd)

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

Zákazník je pán
„V autorizovanom servise 
mi zobrali do opravy vežu so 
špecifikáciou závady – ‚nena-
číta CD‘. Predpokladaná cena 
opravy bola uvedená 20 eur. 
Po týždni mi zavolal vedúci 
servisu, že závadu identifi-
kovali, ale opravu nemôžu 
vykonať, pretože nemajú po-
trebnú náhradnú súčiastku, 
a teda prístroj si môžem zob-
rať - neopravený, ale s pod-
mienkou zaplatenia 16 eur za 
nájdenie závady. Neopravenú 
vežu som si bol vyzdvihnúť, 
ale nechceli mi ju vydať, pre-
tože som nebol ochotný za-
platiť za nájdenú závadu bez 
vykonania opravy. Pri pre-
beraní do opravy som nebol 
informovaný o podmienke, 
že musím zaplatiť i vtedy, 
ak prístroj nebude opravený. 
Vedúci opravovne však argu-
mentoval tým, že je to uvede-
né v podmienkach, ktoré sú 
pre zákazníkov v opravovni 
viditeľne umiestnené.
Cítim sa podvedený, pretože 

mám zaplatiť za niečo, čo 
som si neobjednal a čo nemô-
žem využiť – súčiastku, ktorú 
nedokáže zabezpečiť značko-
vý servis určite sám nemám 
šancu zohnať a opravu si tiež 
sám neurobím.”
 Spotrebiteľ z Petržalky

V dnešnom svete má spo-
trebiteľ možnosť vyberať si 
v sortimente elektroniky zo 
stoviek až tisícov značiek 
a možno desaťtisíc typov, 
modelov a modifikácií. Na 
jednej strane sa súčiastky 
unifikujú, ale na druhej sa 
súčiastková základňa neustá-
le vyvíja a mení, takže pre 
servis prakticky nie je možné 
zabezpečiť komplexný sor-
timent súčiastok na všetky 
výrobky, ktoré spotrebitelia 
ešte stále používajú. Preto, 
keď servis preberá do opravy 
výrobok, predovšetkým starší 

a taký, ktorý sa na našom trhu 
predával len v malom množ-
stve alebo vôbec, mal by na 
možnosť neopraviteľnosti 
z titulu chýbajúcej súčiastky 
spotrebiteľa vopred upozor-
niť a dať si súhlas s takouto 
„opravou bez opravy” pod-
písať. V takomto prípade by 
zrejme väčšina spotrebiteľov 
„poďakovala” a skúšala šťas-
tie inde. Ak vás skutočne pri 
preberaní výrobku do opra-
vy na túto možnosť pracov-
ník servisu neupozornil, bol 
jeho postup neprofesionálny 
a k zákazníkovi nekorektný 
a odkazovanie na vyvesený 
oznam je len alibizmus.
No a my už teraz vieme, že sa 
musíme pred podpisom ob-
jednávky v opravovni spýtať: 
„A čo, ak nebudete mať po-
trebnú súčiastku..?”
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 0905 719 874
tkidaho@stonline.sk

Kde zaplatíte 
pokutu?
Od polovice januára môžete 
uhrádzať pokuty z Doprav-
ného podniku nielen v do-
platkovej pokladni na Olej-
kárskej ulici v sídle DPB, 
ale aj na predajniach na 
Hodžovom námestí a Hlav-
nej stanici.
Ak sa neviete preukázať plat-
ným cestovným lístkom, 
pokutu môžete zaplatiť buď 
priamo na mieste v hotovosti, 
či prostredníctvom POS termi-
nálu, alebo na účet DPB, ktorý 
je uvedený na informačnom 
letáku. Cestujúci ho dostane 
od pracovníka prepravnej kon-
troly, ak nezaplatí pokutu pria-
mo na mieste. Tretia možnosť 
je osobne, a to už aj na Hodžo-
vom námestí alebo v predajni 
na Hlavnej stanici.  (brn)

Vyberáte školu?
Stredné školy majú svo-
je brány otvorené pre 
uchádzačov o štúdium aj 
ich rodičov.
Dni otvorených dverí trvajú 
až do februára, keď si žia-
ci základných škôl podávajú 
prihlášky na študijné odbo-
ry, kde sa vyžaduje talentová 
skúška. Pre zvyšné odbory 
je termín podávania prihlá-
šok do 10. apríla. Vo februári 
bude DOD – 7.2. Bilingválne 
gymnázium C. S. Lewisa, 8.2. 
Gymnázium Hubeného, 17.2. 
Obchodná akadémia na Ne-
vädzovej a 15.2. Obchodná 
akadémia na Dudovej. Ďalej 
7.2. môžete navštíviť SOŠ 
technickú na Vranovskej, 8.2. 
SOŠ chemickú vo Vlčom hrdle 
a SOŠ masmediálnych a infor-
mačných štúdií na Kadnárovej, 
9. 2. SOŠ podnikania na Streč-
nianskej, SOŠ dopravnú na 
Sklenárovej po dohovore, 15.2. 
SOŠ polygrafickú na Račians-
kej, 14.2. SPŠ strojnícku na 
Fajnorovom nábreží, 7.3. SPŠ 
elektrotechnickú na Zochovej, 
15.2. SPŠ elektrotechnickú na 
Halkovej, 7.2. SPŠ dopravnú 
na Kvačalovej a SPŠ stavebnú 
na Drieňovej, 10.2. – SZŠ na 
Záhradníckej a 14.2. SZŠ na 
Strečnianskej. (brn) 

Mám platiť za to, čo som neobjednal?
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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
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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

BRATISLAVA
„Prikrmovanie má význam 
vtedy, keď prírodné zdroje 
(semená burín) sú na minime, 
najmä vo februári a v marci. 
Počas chladných dní vtákom 
neponúkame vodu, mohli by 
sa v nej okúpať a zamrznúť. 
Ako zdroj vody im však mô-
žeme ponúknuť pokrájané 
kúsky jabĺk,“ hovorí Roman 
Slobodník z  Ochrany drav-
cov na Slovensku.
Prvou zásadou je správne 
umiestnenie kŕmidla  na vi-
diteľné miesto - bez hustých 

porastov a stromov v jeho 
blízkosti. Odporúča sa kŕmiť 
vo výške minimálne jeden a 
pol metra nad zemou, aby sa 
zabránilo ich ulovenia túla-
vými mačkami. Dôležité je 
tiež neumiestňovať kŕmid-
lá blízko frekventovaných 
ciest a presklených plôch, do 
ktorých by mohli vtáky pri 
preletoch narážať. V žiadnom 
prípade neponúkame vtákom 
korenené a solené jedlo. Vtáky 
najviac obľubujú slnečnicu. 
Okrem nej môžeme prikrmo-
vať aj repkou, prosom, ovsom 

či pšenicou, ideálne je kombi-
novať ich vždy so slnečnicou. 
Takto prestretý stôl je lákad-
lom najmä pre pinkovité vtá-
ky (glezgy, stehlíky, zelien- 
ky, čížiky) a tiež sýkorky a 
vrabce. Sýkorky, ale aj ďatle 
obľubujú orechy a loj - najmä 
hovädzí. Ak chceme, aby sa 
nám na kŕmidle objavili aj 
väčšie druhy vtákov, môžeme 
im ponúknuť kukuricu. Tá je 
lákadlom pre straky a sojky. 
Nebuďme prekvapení, ak sa 
vysoká koncentrácia vtákov 
stane terčom dravcov, naprí-

klad jastraba krahulca. „Do 
tohto prirodzeného deja v žiad- 
nom prípade nezasahujme,“ 
hovorí Roman Slobodník.
Je dôležité, aby krmivo ne-
bolo zvlhnuté a aby ho vietor 
nemohol z kŕmidla sfúknuť 
na zem. Zvlhnutiu zabráni 
široká strieška kŕmidla, kto-
rá musí byť širšia ako jeho 
dno. Sfúknutiu krmiva na 
zem zabránia 3-5 cm vysoké 
„mantinely“ násypnej plochy 
kŕmidla. Kŕmidlo je potrebné 
v pravidelných intervaloch 
čistiť. Najmä prostredníc-

tvom vtáčieho trusu sa môžu 
šíriť choroby a z kŕmidla sa 
môže nechcene stať epicen-
trum vtáčích chorôb. V prí-
pade, že na kŕmidlách pozo-
rujeme jedince s príznakmi 
chorôb (malátnosť, našucho-
rené perie, prelety len na 
krátku vzdialenosť, prípadne 
úhyn), s kŕmením na urči-
tý čas prestávame – postačí 
približne týždeň. Kŕmiť mô-
žeme najmä počas snehovej 
prikrývky a silnejších a celo-
denných mrazov,“ vysvetľuje 
Roman Slobodník. (brn)

Vtáčiky potrebujú dokrmovať, nedávajte im ale vodu do misky
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Spevák Miro Jaroš sa rád chodieval 
prechádzať na Ondrejský cintorín, 
dnes uprednostňuje Štrkáč.
Roky žil v Izraeli a v Anglicku. V pr-
vej sérii Superstar s ďalšími mla-
dými spevákmi spôsobil na Sloven-
sku hotové šialenstvo. Odvtedy žije 
v Bratislave. Vystriedal niekoľko 
podnájmov, aby sa usadil v Ružino-
ve. Dnes sa už považuje za hrdého 
Bratislavčana. Posledné roky má 
veľký úspech jeho tvorba pre deti. 
Patrí medzi najpredávanejších auto-
rov. Jeho koncerty videli tisícky detí 
a rodičov. Sympatický spevák s veľ-
mi príjemným hlasom - Miro Jaroš. 
Aký je váš vzťah k Bratislave?
Veľmi sa zmenil, odkedy tu žijem. 
Prvýkrát som na dlhšie obdobie do 
Bratislavy prišiel pred 13 rokmi, keď 
som bol v Superstar. Predtým som 
hlavné mesto navštevoval sporadic-
ky. Hlavne vtedy, keď som odlietal 
do Londýna. Bratislava bola spočiatku 
pre mňa cudzím a obrovským mestom. 
A to dovtedy, kým som nezažil Lon-
dýn a Tel Aviv. Dnes je môj vzťah 
k mestu veľmi pozitívny. Cítim sa tu 
ako doma. Dokonca už mám v občian-
skom preukaze, že som Bratislavčan. 
V ktorej mestskej časti bývate?
Bývam v Ružinove.
Prečo ste si vybrali práve túto časť?
V rámci Bratislavy som sa asi päťkrát sťa-
hoval. Býval som v Dúbravke, na Dlhých 
Dieloch a aj v centre mesta, no najviac sa 
mi zapáčil Ružinov. Je tam ticho, pokoj, 
zeleň a všetko je pomerne blízko. 
Mnohí umelci uprednostňujú centrum 
mesta.

Nad tým som neuvažoval. Žil som na 
Grösslingovej ulici, keď som študoval 
čínštinu. No mal som pocit, že v cent-
re to bolo na mňa všetko veľmi rýchle 
a hlučné.
Plánujete v Bratislave zostať natrvalo?
Neviem. Momentálne 
mi to tu všetko vyho-
vuje. Byt v Ružinove 
je pre mňa útočis-
kom, keď potrebujem 
vypnúť a chcem byť 
sám. Už ma poznajú aj 
susedia. Nikto z toho 
nerobí senzáciu. Som 
jedným z nich.
Štyri roky ste žili v Tel 
Avive, v Londýne... Čo 
vám na Bratislave chý-
ba v porovnaní napríklad s hlavným 
mestom Izraela? 
Bude to podľa mňa spôsobené aj klímou. 
Na Bratislave mi chýba pestrosť. Všetci, 
ktorí sme tu a tu žijeme, sme oblečení 
v tmavších a sivých farbách. A nie je to 
len v zimnom období. Sme málo veselí. 
Napriek tomu, že bezpečnostná situácia 
v Izraeli nie je úplne top, ľudia si tam 
vedia užívať život. Nič nie je problém. 
Sú bezprostrednejší, nemajú problém sa 
kamarátsky správať k cudzincom.
Sú Bratislavčania iní oproti mimobra-
tislavským?
Trvá dlhšie, kým človek zapadne... 
Kým sa zoznámi so susedmi a prehodí 
pár slov. Čím je obec menšia, ľudia sa 
lepšie poznajú. Človek sa cíti súčasťou 
niečoho viac. Môže ísť vedľa ku ka-
marátke na kus reči, susede pre vajcia 
a múku, keď zavrú obchod... V Brati-

Už je zo mňa Bratislavčan

slave žije mnoho ľudí 
z celého Slovenska, 
ktorí sem chodia za 
prácou. Makajú často 

od rána do večera a ani nevedia, kto 
v ich vchode býva. Preto sa tu aj vzťa-
hy budujú ťažšie. 
Aké bolo vaše najobľúbenejšie miesto 
v Bratislave, keď ste prišli?
Možno to bude pre niekoho čudné, 
ale mne sa veľmi páčilo na Ondrej-
skom cintoríne. Býval som v tom čase 
v centre a bola to pre mňa oáza ticha 
a naozaj som mal pokoj. S kamarát-
kou sme tam chodili aj na Dušičky. 
A teraz ktoré miesta vyhľadávate?
Teraz sa mi veľmi páči pri Štrkovec-
kom jazere. 
Pred 13 rokmi vás naháňali tínedžerky, 
dnes spôsobujete šialenstvo medzi det-
ským publikom....
To neboli len tínedžerky. Tým, že sme 
boli v televízii, oslovovali nás ženy, 
muži, deti... Úplne každý nás vtedy 
poznal. Televízia spravila svoje. 

A aký je to teraz pocit, keď máte men-
ších fanúšikov?
Je to úplne iné, aj keď ma pozna-
jú. Zamávame si, pozdravíme sa. 
Je to veľmi milé. A tým, že deti 
idú s rodičmi, nereagujú tak hys-
tericky, ako to bolo voľakedy. Ja 
sa rád za nimi otočím, niekedy aj 
podebatujeme a hneď je deň prí-
jemnejší. 
Našli ste sa v tvorbe pre deti?
Je mi to prirodzené. (lb)

Foto: Michal Petrík, Robo Fritz
Celý rozhovor nájdete na  

www.banoviny.sk

SÚŤAŽ
Chcete vyhrať 
jedno z 5 CD 
Pesničky pre 
(ne)poslušné deti 2 aj s podpisom 
Mira Jaroša? Viac sa dozviete  
na našej webovej stránke  
www.banoviny.sk

„Venovať sa deťom ma baví. Mám pocit,  
že robím niečo užitočné,“ hovorí Miro Jaroš.



2/2017 9

Úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, 
ako sa dokáže postarať o tých najslabších. Aj 
starší ľudia chcú zostať sebestační a nezávislí, 

naďalej žiť komunitným životom, chodiť na výlety 
a aktívne prežívať svoju „jeseň života“.  Nechcú byť 
odsunutí z diania a spoločenská izolácia im sťažuje 
už aj tak neraz neľahkú životnú situáciu. 

Najmä v dnešnej dobe nemôžeme zabúdať na to, 
že všetci raz budeme starí. Charakter stavebného 
boomu v Bratislave je dôkazom, že nie vždy má 
mesto túto myšlienku na pamäti. Budujú sa predo-
všetkým rezidenčné projekty a biznis centrá, pričom 
obyvatelia volajú najmä po zvyšovaní občianskej 
vybavenosti a náraste mestskej zelene. Akákoľvek 
jednotvárna výstavba však nie je zdravá. Ak v súčas-
nej dobe budujeme najmä byty pre mladých, o pár 
rokov budeme riešiť reálny problém, ako sa postarať 
o našich seniorov. Už zastavaná mestská časť sa totiž 

nedá „nafúknuť“. Preto je dôležité, aby už dnes vzni-
kali aj projekty, ktoré budú slúžiť predovšetkým tým 
skôr narodeným. Každý z nás predsa chce mať svo-
jich rodičov počas ich staroby nablízku a zabezpe-
čiť im pokrytie ich potrieb, predovšetkým v oblasti 
zdravotníckej starostlivosti, prípadne opatery. 

Zariadenia, ktoré by umožnili seniorom prežiť dôs-
tojnú starobu, v súčasnosti Bratislava má. Treba 
si však priznať, že ich je kapacitne málo, záujem 
o miesta v nich je veľký a čakacie doby dlhé.  V bra-
tislavskom Novom Meste sa však črtá riešenie - vy-
tvoriť na mieste dnešnej zanedbanej zóny unikátne 
zariadenie pre seniorov s občianskou vybavenos-
ťou, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom v okolí. 
Projekt s názvom VITALIS prinesie nielen zrevitali-
zovanie lokality, ale najmä tak potrebnú občiansku 
vybavenosť aj pre starších občanov. Obohatí sa život 
v blízkom parku, na ktorý sa nadviaže novou parko-

vou plochou. Zvýši sa bezpečnosť okolia s cieľom 
dať mestskej časti novú tvár. Projekt aktívne prepojí 
život troch generácií, keďže okrem sociálnych slu-
žieb pre seniorov ponúkne aj kaviarne, reštaurácie, 
knižnicu, lekáreň a zdravotnícke služby pre všetkých 
obyvateľov Nového Mesta.

Práve podobné projekty môžu vrátiť život do jedno-
tvárnych lokalít a priniesť synergiu, ktorú Bratislava 
tak veľmi potrebuje, aby sa stala miestom pre spo-
kojný život všetkých generácií. Pokúsme sa spoloč-
ne vytvoriť našim seniorom podmienky, v akých by 
sme chceli žiť aj my sami. Skutočný význam našich 
dnešných rozhodnutí oceníme možno až o pár ro-
kov.

Buďme našim blízkym nablízku
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a nevyhne sa jej nikto z nás. Nie je to však choroba a nástup 
do dôchodku neznamená, že sa končí životná aktivita. Pri dnešnom životnom štýle sa deti nestíhajú postarať 
o svojich rodičov tak, ako to bolo možné kedysi. Avšak moderná doba prináša so sebou aj nové riešenia.

www.projektvitalis.sk
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02/44 88 20 89 
recepcia@hotelbaronka.sk

vstupné 39€

Hotel Barónka 
Vás pozýva na
Valentínsky ples 
11.2.2017
a Maškarný bál 
11.3.2017

∙ Tanečné 
  a spevácke 
  vystúpenia

∙ bohatá 
  tombola

∙ nezabudnuteľná 
  zábava ...
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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 KrasňanochMedzi novinkami roku 

2017 príde, v dvoch 
stupňoch vyhotovenia 
AVANTGARDE a alter-
natívne AMG Line, s bo-
hatými možnosťami indi-
vidualizácie a výbavy na 
želanie, nová štvormiestna 
Trieda E kupé. Väčšími 
rozmermi (vylepšujúcimi 
komfort či jazdné vlastnos-
ti): dĺžka 4 826 mm, šírka  
1 860 mm, výška 1 430 mm, 
rázvor 2 873 mm, rozchod 
kolies vpredu 1 605 mm 
a vzadu 1 609 mm - nová Trieda E kupé výrazne pre-
konáva svoju predchodkyňu. 
 
Výrazná čelná partia s nízko posadenou športovou 
maskou chladiča a stredovou hviezdou, dlhá kapota 
motora s charakteristickými prelismi, dozadu posu-
nutá, nízka kabína a atleticky riešená zadná časť no-
vinke vdychujú proporcie kupé typické pre značku 
Mercedes-Benz. Štyri bezrámové bočné sklá a vypus-
tenie stĺpika B zdôrazňujú dynamiku. Vonkajší dojem 
z vozidla umocňuje nová privítacia funkcia zadného 
svietidla (v svetovej premiére). Interiér okrem iného 
ozvláštňujú špeciálne, pre kupé Triedy E dodávané 
nové inovatívne ozdobné prvky, či náladové osvetle-
nie so 64 farbami, rovnako dostupné na želanie.

„Svojím čistým, estetickým tvarom oslovuje naša 
nová Trieda E kupé v rovnakej miere rozum i srdce. 
Moderný luxus, agilné športové vlastnosti a techniku 

na vysokej úrovni spája do 
automobilovej osobnosti 
s dôvtipom, ktorá ponúka 
exkluzívne, kultivované 
potešenie z jazdy,“ uvádza 
najnovší prírastok vozidiel 
s hviezdou v znaku profe-
sor Thomas Weber, člen 
predstavenstva spoločnosti 
Daimler, zodpovedný za 
výskum koncernu a vývoj 
divízie Mercedes – Benz 
Cars.
Novinka ponúka inteli-
genciu rodiny Triedy E s 

komplexnou integráciou smartfónu, kokpitom so 
širokouhlým displejom a najnovšími asistenčnými 
systémami, ktoré na želanie umožňujú okrem iného 
poloautomatizované jazdenie. Silné motory s nízky-
mi emisiami a komfortné podvozky so selektívnym 
systémom tlmenia prinášajú športovo agilný jazdný 
zážitok. 

Pri uvedení dostane Trieda E kupé jeden úplne nový 
dieselový motor (143 kW/194 k; 400 Nm) s kombi-
novanou priemernou spotrebou (podľa NEFZ) len 4,0  
litra na 100 km a tri benzínové motory (135 kW/184 
k; 300 Nm), (180 kW/245 k; 370 Nm) a (245 kW/333 
k; 480 Nm). Počiatočne dodávané motory sériovo 
získajú deväťstupňovú automatickú prevodovku  
9G-TRONIC. Ďalšie motorizácie budú nasledovať.

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

Štýlová a športová nová Trieda E kupé
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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

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 3
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Čo je D-BOX? 

Štvrtok - 26.1.2017

VOO VOO
Ateliér Ba-
bylon, 20:00
Po prvýkrát 
do Bratisla-
vy zavíta 
VooVoo – 
jedna z naj- 
lepších poľských rockových 
kapiel. Predkapelu im budú 
robiť rovnako dobrí Michal 
Prokop, Luboš Andršt & 
Honza Hrubý.

Piatok - 27.1.2017

80‘S VS. 90‘S , 
Re:fresh Club, 22:00
Re:fresh Club predstavuje 
nový koncept párty formou 
battlu medzi hudbou 80. 
a 90. rokov. Vždy jedna 
skladba z 80‘s a jedna  
z 90‘s. Ty rozhodneš, kto 
zvíťazí. Resp. tvoje tanečné 
nasadenie. Dj´s: TRHGR, 
Dobre

Sobota - 28.1.2017

LADIES & GENTLEMEN 
SHOW
Red Cat Cabaret Club, 22:00
Uhrančivá show, kombinu-
júca kabaretné, divadelné 
a hudobné žánre a príbehy. 
Pútavým kabaretným pred-
stavením divákov sprevádza 
tajomná Nefer Nefer. Na 

javisku sa plynule strieda 
humor s vášňou, hudba 
s tancom, história so súčas-
nosťou.

Nedeľa - 29.1.2017

LA FOLIA – LE QUATT-
RO STAGIONI
Zrkadlová sieň Primaciálne-
ho paláca, 19.00
Koncert organizovaný pre 
návštevníkov veľtrhu cestov-
ného ruchu ITF Slovakiatour 
2017. Na programe sú dve 
diela A. Vivaldiho: La Folia 
a 4 ročné obdobia, účinkuje 
Spectrum Quartet. Zľavnené 
vstupenky 50% pre návštev-
níkov ITF Slovakiatour po 
predložení použitej vstu-
penky z veľtrhu. Zľava 75% 
pre dôchodcov, študentov 
a členov KPSF. Zľava 100% 
pre držitelov preukazov SP 
DPMB (SeniorPas), ZKS 
(Zľavová Karta Staromeš-
ťana), CM (Centrum ME-
MORY n.o.) a všetky KD 
(Kluby Dôchodcov všetkých 
mestských častí) – iba 15 
minút pred začatím koncertu, 
po predložení preukazu. 

Pondelok – 30.1.2017

LQ – LITERÁRNY KVO-
CIENT #6: ANALFABET / 
SOM PAULA

Café Berlinka 
SNG, 19:00
Čo je dobrá li-
teratúra? Záleží 
na čitateľovi? 
A prečo vôbec 
hovoriť o kni-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

Systém D-BOX, ktorý je jedným z najlepších na svete najmä vďaka aktívnej spolupráci s filmovými štúdiami, si môžete vyskúšať 
v CINEMAX BORY. Každé sedadlo je samostatne nastaviteľné čo umožňuje návštevníkovi, aby si sám určil intenzitu dimenzie na 

mieru. D-BOX predstavuje dokonalé zladenie štvrtého rozmeru s obrazom na 
plátne a zvukom z reproduktorov. V najbližších dňoch na vás čaká Milla Jovo-
vich v poslednej časti filmovej série RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ KAPITO-
LA, ktorá priamo nadväzuje na predchádzajúci diel. V D-BOXe si nenechajte 
ujsť animované dobrodružstvo LEGO® Batman vo filme. V Gothame sa totiž 
chystajú veľké zmeny a ak chce Batman zabrániť tomu, aby v meste prevzal 
moc Joker, musí sa snažiť spolupracovať s ostatnými. 
 Viac info a vstupenky online na www.cine-max.sk

hách? Literárny kvocient, 
séria debát o súčasnej slo-
venskej literatúre, ponúka 
odpovede i nové otázky. 
Aktuálne o knihách Michala 
Havrana a Ondra Štefánika.

Utorok – 31.1.2017

DIVADLO SKRAT: PRO-
JEKT ONEGIN
A4 - priestor súčasnej kultú-
ry, 20:00
Projekt Onegin je originál-
nym divadelným experi-
mentom, ktorý ukáže jeden 
z možných spôsobov, ako 
sa dá priblížiť ku klasickým 
dielam aj dnes. Inscenácia je 
zaujímavou aj v spolupráci 
so zborom Musica Falsa et 
Ficta, ktorý diriguje Miro 
Tóth.

Streda - 1.2.2017

PETER PROCHÁZKA 
STANLEY - MARIÁN 
VARGA
Stredoeurópsky dom fotogra-
fie, 13:00-18:00
Fotograf Peter Procházka fotí 
Mariána Vargu už niekoľko 
desaťročí. Na tejto výstave 
uvidíte niektoré známe fotky 
a niektoré uvidíte prvýkrát, 
pretože autor po rokoch 
objavil škatuľu negatívov 
v rodičovskom byte. Jedným 
z najväčších unikátov sú zá-
bery z fotografovania obalu 
legendárneho albumu Prúdov 
Zvoňte, 
zvonky, 
ktorý vy-
šiel v roku 
1969.

Štvrtok – 2.2.2017

BEETHOVEN, MARTI-
NŮ, MOZART
Slovenská filharmónia, 19:00
Dlhé roky Ludwig van 
Beethoven zápasil s jediným 
operným titulom, s humani-
stickým Fideliom. Skladateľ 
nedokázal zaprieť, že je 
predovšetkým symfonikom, 
o čom svedčia štyri skvelé 
predohry, aké k Fideliovi 

prináležia. 
Vypočuť si 
ich môžete 
v Redute, 
diriguje Petr 
Altrichter.

Piatok - 3.2.2017

RAŇAJKY U JIMA 
MORRISONA
La Komika, 19:30
Koniec sveta nastal! Ako 
hovorí Jim Morrison: sú veci 
známe a veci neznáme a med-
zi nimi sú dvere... Voľné po-
kračovanie úspešnej komédie 
Kam chodí Oscar Wilde na 
večeru v réžii Karola Vosátka.

sobota – 4.2. 2017

KONCERT ZBOROVEJ 
TRADÍCIE
Veľké koncertné štúdio Slo-
venského rozhlasu, 17:00
Na jednom pódiu bude 
spoločne spievať viac ako 
100-členný zbor. Spevácky 
zbor Technik STU oslavuje 
jubilejnú 60. sezónu. Z tejto 
príležitosti sa uskutoční veľký 
koncert, na ktorom budú 
účinkovať okrem samotného 
Techniku aj zbory, ktoré majú 
k nemu veľmi blízko.

Nedeľa - 5.2.2017

IVAN PAVLE: KRESBY
Galéria mesta Bratislavy – 
Pálffyho palác, 11:00-18:00
Ivan Pavle je jednou z naj- 
výraznejších osobností 
strednej maliarskej generácie 
na Slovensku. Jeho tvorbu 
charakterizuje plodný mali-
arsky nepokoj a vyhranený 
rukopis. V jeho početnom 
diele sa spája znalosť tradí-
cie a rešpekt k materiálu so 
súčasným obsahom.

Pondelok – 6.2.2017

FRAGILE
Divadlo 
v pod-
palubí, 
19:00
Fragile 
je slo-
venská 

hudobná formácia zložená 
z ôsmich spevákov. Fragile 
sa venuje interpretácii zná-
mych svetových rock – pop 
– jazz hitov v zaujímavých 
a’cappella aranžmánoch.

Utorok - 7.2.2017

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: 
NÓRSKO
KC Dunaj, 
17:00
Severská 
exotika 
v plnej sile. 
Vydajte sa 
spoznávať krajinu divokej 
prírody, fascinujúcich ľadov-
cov, majestátnych fjordov, 
tancujúcej polárnej žiary, 
modernej architektúry, boha-
tej kultúry i zimného športu. 
Nórskom vás prevedie Marti-
na Čameková.

streda - 8.2.2017

FILM × HISTÓRIA
Slovenská národná galéria, 
18:00
Projekcie s komentárom 
k obdobiu 1939 – 1945 
v dokumentárnych filmoch. 
Filmy uvedie Petra Hanáko-
vá (SNG), diskusiu povedie 
s historikom Ivanom Kamen-
com (Historický ústav SAV). 
Premietať sa bude film Ti-
sove tiene režiséra Dušana 
Trančíka.
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Dva dni pred meninami Jo-
zefa z prameňa na Kalvárii 
miesto vody vytekala krv 
zavraždených mníchov. 
Bolo to už veľmi veľmi dáv-
no. Jedného dňa sa Bratisla-
vou rozniesla správa, že pri 
kostolíku pri Kalvárii našli 
dvoch zavraždených mní-
chov - brata Blažeja a brata 
Hieronyma. Nikto spočiatku 
neveril správe, veď čo by to 
bolo za ľudí, ktorí by zabíjali 
mníchov... 
Šéf vtedajšej mestskej polície 
Jozef de Fináty musel správu 
preveriť, aj keď jej neveril. 
Na Kalváriu vzal doktora 
Josta Joanesa, mestského 
chirurga Karola Schwarza 
a oddiel mestských muške-
tierov. O pravdivosti sprá-
vy sa dozvedeli, keď práve 
prechádzali okolo prameňa 
na Kalvárii. Pri prameni to-
tiž ležal brat Blažej v kaluži 
krvi a o kúsok ďalej celý za-
krvavený brat Hieronym. Ten 
ešte javil aspoň malé známky 
života. Naložili ho a rýchlo 
odviezli do nemocnice U mi-
losrdných bratov. Kapitánovi 
z posledných síl porozprával, 
ako sa stala tragédia a o pár 
minút vydýchol naposledy. 
Podľa posledných slov, čo 
policajtom povedal, stalo sa 
to asi takto. Večer 17. mar-
ca 1758 mnísi vykonávali 
ako zvyčajne všetky svoje 
povinnosti. Keď nastal čas 
ísť do postele, pomodlili sa 
a uložili spať. No spali len 
krátko. Prebudil ich lomoz 
na povale. Keď sa brat Hiero-
nym zdvihol z postele, že sa 
ide pozrieť na príčinu hluku, 
z povaly na neho skočil chlap 
so sekerou. Na brata Blažeja 
sa vrhli ďalší dvaja. Preťali 
mu hlavu sekerou. Hieronym 
sa naopak dosť dlho bránil, 
až ho jeden ovalil sekerou 
a na čas omdlel. Už pomaly 
svitalo, keď sa prebral z mrá-
kot. Hlava ho príšerne bolela. 

Nahmatal si na nej zaschnutú 
krv. Obzeral sa dookola, no 
brata Blažeja nevidel. Za-
schnutú krv si chcel umyť 
v neďalekej studničke. Keď 
tam prišiel, našiel bezvládne 
telo svojho priateľa. Opäť za-
mdlel. Prebral sa až v nemoc-
nici, keď policajnému kapi-
tánovi rozpovedal posledné 
udalosti.
Ten hneď vedel, čo má ro-
biť. Nájsť a zatknúť surových 
vrahov. Mestskí mušketie-
ri, hajdúsi a aj časť posádky 
z Hradu sa vydali prečesať 
okolité lesy. Vyzvali obyva-
teľov Bratislavy, aby nahlá-
sili cudzie osoby, ktoré videli 
posledné dni v meste. 
Už sa schyľovalo k večeru, 
keď v lese nad Lamačom 
chytili muža a ženu , ktorí 
chceli zakopať medený kríž, 
zlatý kalich a pár striebor-
ných mincí. Pri výsluchu 
nič nezatajovali. Na vražde 
a krádeži dvoch mníchov 
sa vraj zúčastnili ôsmi - päť 
chlapov a tri ženy. Juraj Oláh 

zo Stupavy išiel so ženou do 
mesta, cestou stretli štyroch 
kamarátov. Dvaja boli aj 
so ženami. Išli na pohárik. 
V hostinci neďaleko Michal-
skej veže minuli všetky pe-
niaze a premýšľali, ako by 
sa dostali k nejakému grošu. 
Jednému z nich, volal sa Fer-

Túto históriu sme čerpali  
z knihy Legendy a mýty  

starej Bratislavy,  
Igor Janota, vydavateľstvo 

PT Marenčin

Krvavá studnička

ty, napadlo, že by mohli zájsť 
za mníchmi. Tí vraj majú 
peňazí dosť. O vražde však 
nepadlo ani slovko. 
Keď vybraní chlapi začali 
vynášať cirkevné veci ako 
kríže a poháre, jedna žena sa 

opýtala, čo to bol vo vnútri za 
hluk. Ferty pohotovo odpove-
dal, že mnísi sa chceli brániť, 
tak ich museli umlčať. Potom 
si rozdelili korisť. Ferty ich 
zaviazal prísahou, že budú 
mlčať naveky a zmizol. Oláh 
sa s manželkou práve chys-
tali ukryť nakradnutú korisť, 

keď ich našli policajti. Tí po 
výpovediach Oláha a manžel-
ky znovu prehľadávali lesy 
v okolí Bratislavy. Nakoniec 
sa im podarilo dolapiť úplne 
všetkých, no hlavný vinník 
Ferty strážam ušiel. 
Sudca vyniesol jasné rozsud-
ky. Tí ktorí sa podieľali na 
vražde, dostali trest smrti. 
Ostatným sa ušlo doživotie. 
Dvaja, ktorí okrem Fertyho 
aj vraždili, trpeli na Hlavnom 
námestí. Pred stovkami ľudí 
im kat žeravými kliešťami 
vytrhával mäso z tela. Keď 
upadli do mdlôb, obliali ich 
studenou vodou. Nakoniec 
ich cez Krížnu odviezli na 
popravisko, ktoré vtedy bolo 
na kraji Trnavskej cesty. Prá-
ve tu ich pred rozhorčeným 
davom popravili lámaním na 
kolese. Potom ich telá pocho-
vali priamo pod šibenicu.
Obyvatelia mesta sa veľmi 
dlho vyhýbali studničke pri 
Kalvárii. Každý rok na vý-
ročie, dva dni pre Jozefom, 
z nej totiž vytekala krv.  (lb) 
 Ilustrácie: Kyra Matustikova
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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

NA HAVLÍČKOVEJ ULICI 
v centre Bratislavy v rodinnom 
dome, v ktorom býva expo-
litik a herec Milan K. došlo 
k vlámaniu. Herec sa pri noč-
nej krádeži, ku ktorej došlo  
11. januára o pol druhej ráno, 
bránil streľbou z legálne drža-
nej zbrane. Následne páchateľa 
– 49-ročného občana Česka na 
jeho záhrade zadržala polícia. 
Vyšetrovateľ na základe za-
bezpečenej dôkaznej situácie 
vzniesol voči páchateľovi obvi-
nenie zo zločinu krádeže v jed-
nočinnom súbehu s prečinom 
porušovania domovej slobody.
NA FEDINOVEJ ULICI do-
šlo 13. januára vo večerných 
hodinách k lúpežnému prepad-
nutiu záložne. Neznámy pácha-
teľ, ozbrojený krátkou guľovou 
zbraňou, pod hrozbou jej použi-
tia požadoval od zamestnancov 
záložne vydanie zlata. Jeden 
zo zamestnancov mu z obavy 
o svoj život a zdravie, ako aj 
život a zdravie svojich kolegov 
vydal pláta so zlatom v hod-
note cca 33 000 eur. Neznámy 
páchateľ mal následne utiecť 
smerom na Jiráskovu ulicu. 
Lúpežné prepadnutie sa zaobi-
šlo bez zranení. Vyšetrovateľ 
začal v tejto súvislosti trestné 
stíhanie vo veci obzvlášť zá-
važného zločinu lúpeže. 
NA KOMÁRNICKEJ ULI-
CI došlo 19. januára k lúpež-
nému prepadnutiu pobočky 
banky. Neznámy ozbrojený 
páchateľ krátkou strelnou 
zbraňou vošiel do poboč-
ky banky krátko pred 15.30 
hod. Tam pod hrozbou zbra-
ne žiadal o vydanie finančnej 
hotovosti, ktorú mu zamest-
nankyňa v obave o život a 
zdravie vydala. Peniaze vlo-
žil do žltočiernej igelitovej 
tašky. Následne z pobočky 
ušiel doľava medzi bytovky. 
Výška škody bude zistená do-
datočne.  (mm)
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Nová Trieda E All-Terrain
Majstrovské dielo inteligencie

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: 5,6–5,5/5,1–5,0/5,3–5,2 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 139–137 g/km.

vyjdú o 2 týždne
9. februára 2017

STARÉ MESTO
„Vďaka za možnosť jedi-
nečných podnetov odliš-
ných od všetkého ostatného, 
čo je pre matky na mater-
skej v ponuke,“ napísala do 
Galérie mesta Bratislavy 
mamička, ktorá chodieva 
na cyklus stretnutí S kočí-
kom do galérie.
V polovici januára sme sa 
zašli osobne pozrieť, ako 
prebieha poldruhahodinový 
program, ktorý je primárne 
určený pre matku. Tu sa na 
ňu nepozerá len ako na servis 
a sprievodkyňu dieťaťa, tu je 
jedinečnou bytosťou, ktorú 
baví premýšľať nad svetom. 
Tentoraz bol zvečnený v go-
tickom obraze Zvestovanie. 
Keď sa deti v prekrásnom pro-
stredí Pálffyho paláca usadili 
na koberec s hračkami a prí-
jemnou pani opatrovateľkou, 
galerijný pedagóg Vladislav 
Malast ich mamy svojím vý-
kladom presunul v čase do 16. 
storočia. Na začiatku vidím 
na obraze len dve postavy, 
znalejší veci možno Pannu 
Máriu a archanjela Gabriela, 
ale na konci výkladu poze-
rám na tento istý obraz iným 
pohľadom. Vladislav Malast 
nás upozorní na detaily, také 
špecifické pre gotiku. Tí, ktorí 
si obraz v tej dobe objednáva-
li, ich milovali, mali sa na čo 

pozerať. A zrazu dielo vidím 
ich očami. A potom nasleduje 
praktická časť a mamičky sa 
učia písať písmom, ktorým 
zdobili obrazy gotickí umelci. 
„Niektoré mamy sú hoto-
vé talenty na kaligrafiu,“ 
usmieva sa Monika Pascoe 
Mikyšková z tímu galerij-
ných pedagógov, zodpoved-
ná za praktickú časť. Tvrdí, 
že mamičky sa často nadchnú 
pre nové techniky, zháňajú 
materiál a potom techniky  
skúšajú aj doma s deťmi.
Samozrejme, že ani počas 
prednášky ani počas praktic-
kej časti tu nie je ticho, na 
aké sme v galériách zvyknu-
tí. Deti pribiehajú, odbieha-
jú, rozprávajú, kričia, nie-
kedy plačú a občas sedia pri 
mamách aj počas worksho-
pu. S tým sa počíta. Podstat-
ný rozdiel oproti detskému 
centru je ten, že tu v tejto 
chvíli nepomáhajú mamy 
tvoriť deťom, ale tvoria 
samy. Venujú sa vlastnému 
rozvoju, a to sú pre ženy na 
materskej dovolenke vzácne 
okamihy. Napokon, aj Vla-
dislav Malast potvrdzuje na 
základe ankety s mamička-
mi, že viac ako socializáciu, 
oceňujú matky v tomto pro-
grame možnosť vzdelávania 
a rozvíjania ich vlastného 
intelektu.

Vyskúšajte Čarokresby
Program pre mamy na mater-
skej, ktorý pred dvoma rok- 
mi pripravili a odštartovali 
Petra Baslíková a Ľuba Saj-
kalová, má od začiatku veľ-
mi pozitívny ohlas. Zďaleka 
však nie je jediným cieleným 
programom galérie. „Trend 
poznať svojho návštevníka 
a pripravovať mu programy 
šité na mieru razíme v galérii 
už dlhšie,“ hovorí Vladislav 
Malast a vymenúva špeciálne 
programy určené pre rodiny s 
deťmi, pre širokú verejnosť či 
programy pre seniorov. Vždy 
reflektujú aktuálnu výstavu, 
mení sa len jazyk a forma, 
akým sa umenie vysvetľuje. 
„Seniori sú našou veľmi sil-
nou a vernou skupinou. Pre 
nich robíme najmä prednášky. 
Programy pre rodiny s deťmi 
sú zas primárne zamerané na 

deti, s tým, že s rodičmi tvo-
ria skupinové dielo a aj jazyk 
lektora je blízky deťom.“
Ak vás cielené programy Ga-
lérie mesta Bratislavy zaujali, 
vedzte, že šancu zúčastniť sa 
na niektorom z nich máte aj 
vo februári, je len potrebné sa 
vopred prihlásiť mejlom alebo 
telefonicky. Od 26. januára 
prebieha v Mirbachovom pa-
láci výstava Uhlom, štetcom, 
skalpelom, ktorá je z Múzea 
umenia v Olomouci. Práve na 
jedinečnú zbierku kresieb od 
baroka po súčasnosť budú na-
dväzovať programy pre matky 
aj rodiny.  V piatky 10. a 17. 
februára o 10h čaká na mamy, 
ktoré prídu s kočíkom do Mir-
bachovho paláca, netradičný  

pohybový workshop s  chore-
orgrafkou Petrou Fornayovou. 
Grafické diela budú interpre-
tovať ľudským pohybom.
V piatok 10. februára o 16:30 h 
(pre deti predškolského veku) 
a v sobotu 11. februára o 15h 
(pre deti od 7 do 11 rokov) 
sú zas pre rodiny s deťmi pri-
pravené Čarokresby, počas 
ktorých sa ateliér premení 
na kresbové laboratórium. A 
môže sa začať experimento-
vať. (in)
 Foto: Archív

Keď detský krik v galérii nikoho neruší 

Vladislav Malast

Detský kútik v prekrásnom interiéri

Workshop po prednáške
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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 KrasňanochPETRŽALKA

Petržalskú plaváreň 4. ja-
nuára navštívil rekordný 
počet ľudí – 815. 
Petržalská plaváreň neustále 
mapuje potreby návštevníkov, 
z čoho vyplývajú aj aktuálne 
novinky. Počas víkendov, 
v sobotu a v nedeľu, sa menia 
otváracie hodiny. Bude otvo-
rené dlhšie – do 22. h. Preto sa 
plaváreň bude otvárať neskôr 
– o 10. h. Ďalšou novinkou je, 

že lacnejšia prevádzka bude 
už od 19. h a nie ako dote-
raz od 19.30 h. O 30 minút 
sa predlžuje vstup do sauny 
– z doterajších 150 minút na 
180, pričom zákazník zaplatí 
len o euro viac (11 eur). S ot-
vorením reštaurácie prichádza 
zmena, ktorú určite návštevní-
ci plavárne uvítajú. Kto si tu 
niečo dá, automaticky sa mu 
predĺži vstup o 20 minút bez 
akéhokoľvek doplatku.  (mp)

PETRŽALKA
Petržalská knižnica podáva 
pomocnú ruku deťom, ktoré 
doma nemajú počítač alebo 
im chýba prístup na internet. 
Knihovníci im pomôžu s do-
mácimi úlohami, referátmi 
či projektami, ktorých vy-
pracovanie si žiada základné 
počítačové zručnosti. Deti 
zasvätia do práce v textovom 
a tabuľkovom editore, s prá-
cou s obrázkami, pri tvorbe 

jednoduchých aj zložitejších 
prezentácií, s vyhľadávaním, 
selektovaním a spracováva-
ním informácií na internete. 
V súčasnej knižnici totiž už 
nie sú k dispozícii len kni-
hy a časopisy, ale aj prístup 
na internet. Knihovníci radi 
a ochotne pomôžu žiakom 
s prípravou do školy na poboč-
kách Prokofievova 5, Dudova 
2, Furdekova 1, Vavilovova 
24 a Turnianska 10. (brn)

PETRŽALKA
Mestská ubytovňa Kopčany 
aktuálne mení svoj vzhľad 
a prechádza rôznymi obno-
vami či opravami, ktoré jej 
za posledné roky chýbali. 
Ubytovňa Kopčany, ktorej 
zriaďovateľom je Hlavné mes-
to SR Bratislava, poskytuje 
prechodné ubytovanie vybra-
ným skupinám obyvateľov, 
ktorí sa nachádzajú v krízovej 
životnej situácii. V ubytov-
ni je priemerne ubytovaných 
190 ľudí, z toho cca 50 rodín. 
Ide najmä o rodiny s deťmi či 
osamelé matky s deťmi. Doba 
prechodného ubytovania je 
podľa platného VZN na 5, 
maximálne 10 rokov. 
Vedúci mestskej ubytovne Pe-
ter Korček poukázal na to, že 
vstupné dvere do ubytovacích 
buniek boli dlhé roky neo-
pravované, nemenné a za po-
sledné roky nadobudli priam 
nevyhovujúci stav. Aktuálne 

už bolo vymenených 48 dverí, 
pričom v prvom štvrťroku 
2017 sa bude realizovať po-
sledná etapa výmeny na zvyš-
ných troch poschodiach. Po 
desaťročiach sa začali meniť 
a opravovať aj interiérové dve-
re v jednotlivých ubytovacích 
bunkách, pričom vymenených 
bude viac ako 80 kusov in-
teriérových dverí. Nemenej 
významné je aj skultúrnenie 
spoločných priestorov ubytov-
ne, ktoré budú za tieto tri roky 
vymaľované už po tretíkrát. 
Život klientom zariadenia na-
vyše nepochybne skvalitnia 
generálne opravy a údržba 
6 ubytovacích buniek, ktoré 
tvoria samostatné byty. Ak-
tuálne tu našlo svoj dočasný 
domov 6 rodín. Celkové ná-
klady na obnovu a opravy sú 
v hodnote približne 50-tisíc 
eur. Prostriedky na to vyčle-
nilo hlavné mesto zo svojho 
rozpočtu. (is)

PETRŽALKA 
Ak chcete vedieť, kde mo-
mentálne fúka, sneží, aká 
je teplota v konkrétnej časti 
Petržalky, stačí si otvoriť 
webovú stránku mestskej 
časti. 
Všetky informácie sa dozviete 
online, ak si kliknete na ikon-
ku Počasie na stránke Petržal-
ky v pravom stĺpci. Dokresľu-
je ich aj aktuálna mapka mesta 
a jeho širšieho okolia.
Počasie v Petržalke monito-

rujú štyri meteostanice, na 
polovicu nákladov (zhruba 
3-tisíc eur) prispela mest-
ská časť, druhá polovica išla 
z rozpočtu Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb. 
Predpoveď počasia robí zná-
my meteorológ Peter Jurčovič 
a spracováva ju spoločnosť 
Meteofact. Informácie slúžia 
predovšetkým pre MP VPS, 
aby vedel pružne reagovať na 
zmeny počasia najmä počas 
zimnej služby.  (sv)

Opravujú mestskú 
ubytovňu Kopčany

Plaváreň má novinky

Pre tých, ktorí nemajú počítač

Unikátna predpoveď
Medzi novinkami roku 
2017 príde, v dvoch 
stupňoch vyhotovenia 
AVANTGARDE a alter-
natívne AMG Line, s bo-
hatými možnosťami indi-
vidualizácie a výbavy na 
želanie, nová štvormiestna 
Trieda E kupé. Väčšími 
rozmermi (vylepšujúcimi 
komfort či jazdné vlastnos-
ti): dĺžka 4 826 mm, šírka  
1 860 mm, výška 1 430 mm, 
rázvor 2 873 mm, rozchod 
kolies vpredu 1 605 mm 
a vzadu 1 609 mm - nová Trieda E kupé výrazne pre-
konáva svoju predchodkyňu. 
 
Výrazná čelná partia s nízko posadenou športovou 
maskou chladiča a stredovou hviezdou, dlhá kapota 
motora s charakteristickými prelismi, dozadu posu-
nutá, nízka kabína a atleticky riešená zadná časť no-
vinke vdychujú proporcie kupé typické pre značku 
Mercedes-Benz. Štyri bezrámové bočné sklá a vypus-
tenie stĺpika B zdôrazňujú dynamiku. Vonkajší dojem 
z vozidla umocňuje nová privítacia funkcia zadného 
svietidla (v svetovej premiére). Interiér okrem iného 
ozvláštňujú špeciálne, pre kupé Triedy E dodávané 
nové inovatívne ozdobné prvky, či náladové osvetle-
nie so 64 farbami, rovnako dostupné na želanie.

„Svojím čistým, estetickým tvarom oslovuje naša 
nová Trieda E kupé v rovnakej miere rozum i srdce. 
Moderný luxus, agilné športové vlastnosti a techniku 

na vysokej úrovni spája do 
automobilovej osobnosti 
s dôvtipom, ktorá ponúka 
exkluzívne, kultivované 
potešenie z jazdy,“ uvádza 
najnovší prírastok vozidiel 
s hviezdou v znaku profe-
sor Thomas Weber, člen 
predstavenstva spoločnosti 
Daimler, zodpovedný za 
výskum koncernu a vývoj 
divízie Mercedes – Benz 
Cars.
Novinka ponúka inteli-
genciu rodiny Triedy E s 

komplexnou integráciou smartfónu, kokpitom so 
širokouhlým displejom a najnovšími asistenčnými 
systémami, ktoré na želanie umožňujú okrem iného 
poloautomatizované jazdenie. Silné motory s nízky-
mi emisiami a komfortné podvozky so selektívnym 
systémom tlmenia prinášajú športovo agilný jazdný 
zážitok. 

Pri uvedení dostane Trieda E kupé jeden úplne nový 
dieselový motor (143 kW/194 k; 400 Nm) s kombi-
novanou priemernou spotrebou (podľa NEFZ) len 4,0  
litra na 100 km a tri benzínové motory (135 kW/184 
k; 300 Nm), (180 kW/245 k; 370 Nm) a (245 kW/333 
k; 480 Nm). Počiatočne dodávané motory sériovo 
získajú deväťstupňovú automatickú prevodovku  
9G-TRONIC. Ďalšie motorizácie budú nasledovať.

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

Štýlová a športová nová Trieda E kupé
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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

VRAKUŇA
Mestská časť pripomína, 
že pre rok 2017 si každý 
držiteľ psa okrem daňovej 
povinnosti musí splniť aj 
oznamovaciu povinnosť na 
referáte životného prostre-
dia na Miestnom úrade MČ 
Bratislava-Vrakuňa. 
Tlačivo o oznámení nájdete 
na webovej stránke www.

vrakuna.sk. alebo v podateľ-
ni miestneho úradu.  Každý 
majiteľ takto zaevidovaného 
psa dostane vrecká na psie 
exkrementy priamo na mie-
stnom úrade na Šíravskej ul. 
V priebehu roku 2017 plánu-
je mestská časť postupne vy-
meniť a doplniť koše na psie 
exkrementy na frekventova-
ných miestach.  (brn)

RUŽINOV
Na zlepšenie komunitné-
ho života v Ružinove môžu 
ľudia získať od mestskej 
časti od 500 do 5 000 eur. 
Stačí napísať zaujímavý 
projekt a odovzdať ho na 
ružinovský miestny úrad do  
18. februára 2017.
Mestská časť Ružinov vyhlá-
sila grantovú výzvu na rok 
2017. Fyzické osoby, pod-
nikatelia a právnické osoby, 
ktoré sídlia v Ružinove ale-
bo tu vykonávajú činnosť, 
sa môžu uchádzať o sumu od 
500 do 5 000 eur na svoj pro-
jekt. Medzi priority granto-
vej výzvy na rok 2017 patria 
projekty z oblastí: životného 
prostredia projekty zamerané 
najmä na znižovanie odpadu 
a nápady na podporu telový-
chovy, športu a voľnočaso-
vých aktivít mladých. Ďalšie 
témy, ktoré budú podporova-
né sú z oblasti kultúry, vz-
delávania, sociálnej oblasti 
a rozvoja komunity. „O gran-
tový program majú ľudia stá-
le väčší záujem a vďaka nemu 
sa podarilo zrealizovať mno-

hé nápady Ružinovčanov. 
Granty na obyvateľmi orga-
nizované verejnoprospešné 
projekty považujeme za jeden 
z najlepších nástrojov, ako 
zlepšovať vzťah obyvateľa 
k lokalite, v ktorej žije,“ ob-
jasnil myšlienku grantového 
programu starosta Ružinova 
Dušan Pekár. 
Tento rok ružinovská samo-
správa cez grantový program 
podporila takmer 50 projek-
tov sumou viac ako 150-tisíc 
eur. Obyvatelia si tak naprí-
klad zveľadili svoje vnútrob-
loky, škôlkari sa naučili viac 
o poskytovaní prvej pomoci 
a finančnú podporu získali aj 
viaceré športové a kultúrne 
podujatia.
Žiadosti s vypracovaným 
projektom treba odovzdať na 
ružinovský miestny úrad do  
18. februára 2017. O tom, 
ktoré projekty Ružinov fi-
nančne podporí, rozhodnú 
poslanci miestneho zastupi-
teľstva na základe odporúčaní 
grantovej komisie. Na granty 
je v roku 2017 vyčlenených 
viac ako 150-tisíc eur.  (ms)

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Bytový projekt Mendelsohn 
v bratislavských Podunaj-
ských Biskupiciach na rohu 
Krajinskej a Kazanskej uli-
ce prevzal Bencont Develop-
ment, 60 bytov chce kolau-
dovať začiatkom roka 2018.
Bytový dom Mendelsohn 
bude mať desať nadzemných 
a jedno ustúpené najvyššie 
podlažie. Pozostáva zo 60 by-

tov, ktorých priemerná cena 
vrátane parkovacieho miesta 
je 2 050 €/m² s DPH v rôznych 
výmerách - od jednoizbo-
vých po štvorizbové byty. 
Najlacnejší 44 metrový jed-
noizbový byt je dnes v ponuke za  
89 500 €, najdrahší 91,8 metro-
vý štvorizbák má dnes cenov-
ku 185 000 €. Výnimkou sú 
dva mimoriadne veľkometráž-
ne byty s terasami v priemer-

nej cene 345 000 €, ktoré sa 
nachádzajú na najvyššom, 11. 
poschodí. Na prízemí bytové-
ho domu sú situované obchod-
né priestory s celkovou výme-
rou 543 m² so samostatnými 
vstupmi a vjazd do garáže. 
V suteréne v troch podzem-
ných podlažiach je k dispozícii 
78 parkovacích miest na státie 
pre majiteľov bytov a obchod-
ných priestorov.

Bytový dom začala stavať 
skupina VVMZ ešte v roku 
2008, o rok neskôr práce 
pre nepriaznivú ekonomic-
kú situáciu pozastavila. 
Nový investor Bencont pro-
jekt prevzal vlani a v au-
guste spustil pokračovanie 
výstavby nadzemnej časti 
domu. Výstavbu plánuje 
ukončiť v prvej polovici 
roka 2018. (brn, tasr) 

Bytový projekt Mendelsohn dokončia

Podporia dobré nápady 

Zaregistrujte si psa

Medzi novinkami roku 
2017 príde, v dvoch 
stupňoch vyhotovenia 
AVANTGARDE a alter-
natívne AMG Line, s bo-
hatými možnosťami indi-
vidualizácie a výbavy na 
želanie, nová štvormiestna 
Trieda E kupé. Väčšími 
rozmermi (vylepšujúcimi 
komfort či jazdné vlastnos-
ti): dĺžka 4 826 mm, šírka  
1 860 mm, výška 1 430 mm, 
rázvor 2 873 mm, rozchod 
kolies vpredu 1 605 mm 
a vzadu 1 609 mm - nová Trieda E kupé výrazne pre-
konáva svoju predchodkyňu. 
 
Výrazná čelná partia s nízko posadenou športovou 
maskou chladiča a stredovou hviezdou, dlhá kapota 
motora s charakteristickými prelismi, dozadu posu-
nutá, nízka kabína a atleticky riešená zadná časť no-
vinke vdychujú proporcie kupé typické pre značku 
Mercedes-Benz. Štyri bezrámové bočné sklá a vypus-
tenie stĺpika B zdôrazňujú dynamiku. Vonkajší dojem 
z vozidla umocňuje nová privítacia funkcia zadného 
svietidla (v svetovej premiére). Interiér okrem iného 
ozvláštňujú špeciálne, pre kupé Triedy E dodávané 
nové inovatívne ozdobné prvky, či náladové osvetle-
nie so 64 farbami, rovnako dostupné na želanie.

„Svojím čistým, estetickým tvarom oslovuje naša 
nová Trieda E kupé v rovnakej miere rozum i srdce. 
Moderný luxus, agilné športové vlastnosti a techniku 

na vysokej úrovni spája do 
automobilovej osobnosti 
s dôvtipom, ktorá ponúka 
exkluzívne, kultivované 
potešenie z jazdy,“ uvádza 
najnovší prírastok vozidiel 
s hviezdou v znaku profe-
sor Thomas Weber, člen 
predstavenstva spoločnosti 
Daimler, zodpovedný za 
výskum koncernu a vývoj 
divízie Mercedes – Benz 
Cars.
Novinka ponúka inteli-
genciu rodiny Triedy E s 

komplexnou integráciou smartfónu, kokpitom so 
širokouhlým displejom a najnovšími asistenčnými 
systémami, ktoré na želanie umožňujú okrem iného 
poloautomatizované jazdenie. Silné motory s nízky-
mi emisiami a komfortné podvozky so selektívnym 
systémom tlmenia prinášajú športovo agilný jazdný 
zážitok. 

Pri uvedení dostane Trieda E kupé jeden úplne nový 
dieselový motor (143 kW/194 k; 400 Nm) s kombi-
novanou priemernou spotrebou (podľa NEFZ) len 4,0  
litra na 100 km a tri benzínové motory (135 kW/184 
k; 300 Nm), (180 kW/245 k; 370 Nm) a (245 kW/333 
k; 480 Nm). Počiatočne dodávané motory sériovo 
získajú deväťstupňovú automatickú prevodovku  
9G-TRONIC. Ďalšie motorizácie budú nasledovať.

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

Štýlová a športová nová Trieda E kupé
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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

Priority  
v Dúbravke 
DÚBRAVKA
Obnoviť ihriská, športovis-
ká, otvoriť materskú školu, 
rozšíriť Harmincovu ulicu 
alebo vyriešiť strašiacu bu-
dovu niekdajšej pošty?
Čo je podľa obyvateľov 
Dúbravky dôležité? Ešte pár 
dní, a to do 31. januára, máte 
možnosť zapojiť sa do prie-
skumu na webe www.dubrav-
ka.sk, prostredníctvom mailu 
tlacove@dubravka.sk alebo 
na Facebooku mestskej časti. 
 Mestská časť vybrala na so-
ciálnej sieti dvanásť plánov, 
priorít, za ktoré môžu Dúbrav- 
čania hlasovať, vytvoriť a pri-
dať však môžu aj ďalšie po-
trebné. (lm)

Linka č. 37 
v kratších 
intervaloch 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Cestujúci autobusom číslo 
37 sa zvýšeného počtu spo-
jov dočkajú 30. januára. 
Od konca januára by tak mal 
autobus premávať v pracov-
ných dňoch v čase ranných 
a popoludňajších špičiek kaž- 
dých desať minút, v súčas-
nosti je to počas rannej špičky 
12-minútový interval.
Samospráva Záhorskej Bys-
trice sa naďalej uchádza aj 
o zriadenie úplne novej linky 
do centra mesta, ktorá by pre-
chádzala cez Dúbravku. Sta-
rosta Záhorskej Bystrice Jozef 
Krúpa odôvodňuje zavedenie 
novej linky rozvojom mests-
kej časti - vytváraním nových 
lokalít na bývanie a prudkým 
nárastom obyvateľov. Podľa 
primátora Bratislavy Iva 
Nesrovnala by sa však na fi-
nancovaní nákladov mala po-
dieľať i mestská časť.  (tasr)

Odstránili 
odstavené autá 
a vraky
KARLOVA VES
Z ulíc Karlovej Vsi bolo po-
čas minulého roka odstrá-
nených 43 nepoužívaných 
áut s evidenčným číslom vo-
zidla (EČV), ktoré dlhodo-
bo stáli na jednom mieste. 
Majitelia ich odstránili na zá-
klade výzvy miestneho úradu. 
Bezplatná zmluvná odťahová 
služba odtiahla ďalších deväť 
áut bez EČV. Celkovo Karlo-
va Ves riešila vlani viac ako 90 
dlhodobo odstavených vozidiel 
a vrakov. „Parkovacie miesta 
majú, takpovediac, cenu zlata. 
Preto je dôležité odstraňovať 
vozidlá, ktoré vo verejnom prie-
store nemajú čo robiť,“ poveda-
la starostka Karlovej Vsi Dana 
Čahojová. Karlova Ves rieši 
dva typy prípadov. Tým jedno-
duchším sú vozidlá bez EČV. 
Po osobnej obhliadke je na auto 
nalepená výzva, aby majiteľ za-
bezpečil odtiahnutie vozidla do 
60 dní. Ak tak neurobí, vozidlo 
je odtiahnuté. Komplikovanej-
šie je odstraňovanie vozidiel 
s EČV, keďže ide o vozidlá, 
pri ktorých je možné zistiť ich 
majiteľa. Miestny úrad nemôže 
svojvoľne nakladať s majet-
kom občana a musí postupovať 
podľa platnej legislatívy.  (bh)

Medzi novinkami roku 
2017 príde, v dvoch 
stupňoch vyhotovenia 
AVANTGARDE a alter-
natívne AMG Line, s bo-
hatými možnosťami indi-
vidualizácie a výbavy na 
želanie, nová štvormiestna 
Trieda E kupé. Väčšími 
rozmermi (vylepšujúcimi 
komfort či jazdné vlastnos-
ti): dĺžka 4 826 mm, šírka  
1 860 mm, výška 1 430 mm, 
rázvor 2 873 mm, rozchod 
kolies vpredu 1 605 mm 
a vzadu 1 609 mm - nová Trieda E kupé výrazne pre-
konáva svoju predchodkyňu. 
 
Výrazná čelná partia s nízko posadenou športovou 
maskou chladiča a stredovou hviezdou, dlhá kapota 
motora s charakteristickými prelismi, dozadu posu-
nutá, nízka kabína a atleticky riešená zadná časť no-
vinke vdychujú proporcie kupé typické pre značku 
Mercedes-Benz. Štyri bezrámové bočné sklá a vypus-
tenie stĺpika B zdôrazňujú dynamiku. Vonkajší dojem 
z vozidla umocňuje nová privítacia funkcia zadného 
svietidla (v svetovej premiére). Interiér okrem iného 
ozvláštňujú špeciálne, pre kupé Triedy E dodávané 
nové inovatívne ozdobné prvky, či náladové osvetle-
nie so 64 farbami, rovnako dostupné na želanie.

„Svojím čistým, estetickým tvarom oslovuje naša 
nová Trieda E kupé v rovnakej miere rozum i srdce. 
Moderný luxus, agilné športové vlastnosti a techniku 

na vysokej úrovni spája do 
automobilovej osobnosti 
s dôvtipom, ktorá ponúka 
exkluzívne, kultivované 
potešenie z jazdy,“ uvádza 
najnovší prírastok vozidiel 
s hviezdou v znaku profe-
sor Thomas Weber, člen 
predstavenstva spoločnosti 
Daimler, zodpovedný za 
výskum koncernu a vývoj 
divízie Mercedes – Benz 
Cars.
Novinka ponúka inteli-
genciu rodiny Triedy E s 

komplexnou integráciou smartfónu, kokpitom so 
širokouhlým displejom a najnovšími asistenčnými 
systémami, ktoré na želanie umožňujú okrem iného 
poloautomatizované jazdenie. Silné motory s nízky-
mi emisiami a komfortné podvozky so selektívnym 
systémom tlmenia prinášajú športovo agilný jazdný 
zážitok. 

Pri uvedení dostane Trieda E kupé jeden úplne nový 
dieselový motor (143 kW/194 k; 400 Nm) s kombi-
novanou priemernou spotrebou (podľa NEFZ) len 4,0  
litra na 100 km a tri benzínové motory (135 kW/184 
k; 300 Nm), (180 kW/245 k; 370 Nm) a (245 kW/333 
k; 480 Nm). Počiatočne dodávané motory sériovo 
získajú deväťstupňovú automatickú prevodovku  
9G-TRONIC. Ďalšie motorizácie budú nasledovať.

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

Štýlová a športová nová Trieda E kupé
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STARÉ MESTO
Pomaly pokladáme za sa-
mozrejmé, že po nasneže-
ní sú chodníky posypané 
soľou. Ako nás však upo-
zornil čitateľ, tento spôsob 
odstraňovania snehu často 
nemá oporu vo všeobecne 
záväzných nariadeniach 
mestských častí.
Hoci sme si už zvykli, že po 
nasnežení je väčšina chod-
níkov „ošetrená“ posypovou 
soľou, takýto postup považu-
je náš čitateľ nielen za neeko-
logický, ale aj nelegálny. Po-
syp soľou totiž vo všeobecne 
záväzných nariadeniach, ktoré 
upravujú čistenie verejných 
priestranstiev v zimnom ob-
dobí, často nenájdeme. Ho-
vorí sa tu doslova o posype 
inertným materiálom, teda 
takým, ktorý chemicky ne-
reaguje a ostáva vo svojom 
pôvodnom zložení. Ide na-
príklad o piesok, drvinu a po-
dobne. Udržiavanie chodní-
kov majú pritom na starosti 

vo väčšine prípadov vlastníci 
či správcovia priľahlých bu-
dov, v menšej miere mestské 
časti či magistrát. 
„V našom (VZN č. 6/2013) 
je upravovaná iba údržba 
chodníkov (§ 3 ods.3), kde je 
uvedené, že v zimnom období 
sa musia chodníky čistiť od 
snehu a poľadovice. V prí-
pade vytvorenia poľadovice 
sa musia chodníky posýpať 
inertným materiálom (pie-
sok, drvina), len výnimočne 
a v odôvodnených prípadoch 
možno použiť chemický po-
syp. Máme za to, že posledné 
dni boli práve príkladom výni-
močného stavu a tvorby poľa-
dovice, preto aj na chodníkoch 
bol použitý chemický posyp,“ 
vyjadrila sa k problému hovor-
kyňa mestskej časti Staré Mes-
to Nora Gubková. Faktom je, 
že v nariadení Starého Mesta 
sa uvádza možnosť použita aj 
chemického posypu.
„Pri zimnej údržbe je v tých-
to dňoch nevyhnutné po-

užitie posypu chemickým 
posypovým materiálom - prie- 
myselná soľ a ekologickým 
posypovým materiálom. Sa-
mozrejme, kvalita soli musí 
vyhovovať ekologickým 
a hygienickým normám pre 
posyp komunikácií a chod-
níkov pri zimnej údržbe. Zr-
nitosť musí byť vhodná pre 
klasickú technológiu posypu, 
dodávateľ nám dodal certi-
fikát, ktorý tieto skutočnosti 
potvrdil,“ dodala Gubková.
V nariadeniach niektorých 
iných mestských častí sa 
však uvádza iba posyp inert-
ným materiálom. Je to tak 
v nariadení Nového Mesta, 
pokiaľ ide o nariadenie Ru-
žinova, doslova sa tu uvádza, 
že sa chodníky majú posypať 
inertným materiálom a pou-
žitie chemického posypu nie 
je na území mestskej časti po-
volené. Podobne aj v naria- 
dení Dúbravky sa spomína 
iba posyp inertným materiá-
lom. (ms)

Je posyp chodníkov soľou legálny?
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