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KARLOVA VES
V  apríli  by  sa  mala  začať 
modernizácia Dúbravsko-
-Karloveskej  električkovej 
radiály.  Keďže  má  trvať  až  
15  mesiacov,  zisťovali  sme, 
ako bude v tomto období 
organizovaná doprava. Do-
pravné zápchy medzi Karlo-
vou Vsou a centrom sú totiž 
na dennom poriadku už dnes.
Možno si spomínate na sep-
tember 2014, keď bol pre 
rekonštrukciu kanalizačného 
zberača na Botanickej ulici 
úsek od Riviéry po internáty 
Družba pojazdný len v jed-
nom jazdnom pruhu. Autá 
čakali v zápchach aj trištvrte 
hodiny. „Lenže čokoľvek sa 
dnes stane pri Botanickej ale-
bo bývalom PKO znamená 
mega zápchu,“ tvrdí Karlo-
vešťanka Ivana, ktorá chodí 
do roboty o siedmej ráno, 
lebo vtedy sa to vraj ešte 

dá. „Cestu do a z Karlovky 
využívajú ľudia z Karlovky, 
Dlhých dielov, Devína, ľu-
dia z bytov pri Karloveskom 
ramene a aj z nábrežia... Pri-
budlo tu veľa nových domov, 
ale cesty sa nerozšírili. Na 
trase je veľa priechodov so 
svetelnou signalizáciou, žiad-
ne nadchody alebo podchody 
pre chodcov, a to premávku 
ešte komplikuje.“
Pri modernizácii električko-
vej trate má byť upravená aj 
súbežná komunikácia tak, 
aby bola zachovaná plynulá 
premávka. Ako však mesto 
plánuje zorganizovať dopra-
vu počas rekonštrukcie, aby 
to obyvatelia, ktorí tadiaľ de-
nne cestujú, zvládali?
„Priebeh modernizácie je 
navrhnutý tak, aby sa kom-
plikácie pre obyvateľov a na 
prevádzku dopravy znížili 
na najmenšiu možnú mieru,“ 

informovala nás hovorkyňa 
magistrátu Ivana Skokanová. 
„Preto je modernizácia navrh-
nutá na viaceré etapy, počas 
ktorých sa bude modernizovať 
električková trať po úsekoch. 
V tých úsekoch sa úplne vylú-
či električková doprava a bude 
nahradená autobusovou do-
pravou. Na nastavení organi-
zácie dopravy počas výstavby 
pracujeme s Dopravným pod-
nikom Bratislava, o konkrét-
nych opatreniach a organizácii 
dopravy budeme informovať 
v dostatočnom predstihu pred 
začiatkom výstavby.“ 
Konkrétne opatrenia sme sa 
ešte nedozvedeli ani v Do-
pravnom podniku. Požiadali 
sme aj spoločnosť Reming, 
ktorý je generálnym projek-
tantom modernizácie karlo-
veskej radiály, o plány orga-
nizácie výstavby. 
  Pokračovanie na str. 2

Odhodlajú sa v Karlovke na bus pruhy?

Dopravný chaos 
na Kamzíku
Aktivisti upozorňujú, že bu-
dovanie  ďalších  parkovísk 
problémy  tohto  rekreačné-
ho územia nevyrieši. 

Cele dni sme 
presedeli 
v „šuflíkoch“
Herec Ivan Šándor spomína 
v rozhovore  na detstvo v Ľu-
dovej štvrti aj na študentské 
žúry v srdci starej Bratislavy. 

Okolia Zemníka 
čakajú veľké zmeny
Ako bude vyzerať Národné 
centrum rýchlostnej kano-
istiky  a  veslovania?  Čo  sa 
bude v okolí Jarovského 
ramena robiť už tento rok? 

Zabudnuté prípady 
inšpektora Šétaffyho
Na  strane  venovanej  his-
tórii  prinášame  druhý  diel 
seriálu o kriminalistickej 
legende medzivojnovej Bra-
tislavy.

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Historické 
schránky 
v centre 
STARÉ MESTO
V Starom Meste by mohla 
pribudnúť jedna alebo viac 
replík  historických  pošto-
vých schránok. 
„Boli sme sa pozrieť v poš-
tovom múzeu v Budapešti, 
ale majú len uhorské poštové 
schránky a tie boli obrovské. 
Neviem, ako by ľudia privíta-
li, keby sme sem dali uhorské, 
hoci aj toto patrí ku koloritu 
mesta,“ povedal starosta Ra-
doslav Števčík s tým, že našli 
aj poštové schránky z prvej 
Československej republiky 
a tie by mali byť v Poštovom 
múzeu v Banskej Bystrici. 
Financie plánuje mestská 
časť hľadať z externých zdro-
jov a možno aj z prostried-
kov, ktoré dostali ako dotáciu 
na služby spojené s cestov-
ným ruchom z bratislavského 
magistrátu. Aj tá najmenšia 
atrakcia totiž môže posilniť 
cestovný ruch. 
Zámer mestskej časti víta aj 
Mestský ústav ochrany pa-
miatok. Keďže by malo ísť 
o funkčné repliky, vedenie 
mestskej časti rokovalo aj so 
Slovenskou poštou. „Sloven-
ská pošta víta zámer Starého 
Mesta. O takýto projekt s mest-
skou samosprávou máme 
záujem vo všetkých našich 
krajských mestách,“ povedala 
hovorkyňa pošty Alexandra 
Cimermanová. (tasr)
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Pokračovanie zo str. 1
„Plán organizácie výstavby 
sa momentálne aktualizuje,“ 
informovala nás ich hovor-
kyňa Verona Štefanovičová.
Je štandardom, že dva mesiace 
pred začatím prác sú tieto in-
formácie ešte nedostupné? „Je 
prekvapivé, že doteraz nie je 
známe, ako bude zabezpečená 
náhradná doprava za električky 
pri takto rozsiahlej investícii, 
ktorá sa dotkne života 66-tisíc 
obyvateľov mestských častí 
Karlova Ves a Dúbravka. Ta-
kisto je zvláštne, že pri vlaňa-
jšom rozhodovaní o obnove 
vozidlového parku autobusov 
sa vôbec neuvažovalo, že bude 
potrebné riešiť aj náhradnú do-
pravu za električky,“ domnieva 
sa PR manažér portálu imhd.
sk Sebastián Baran. „Starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová 
vyzvala primátora Bratislavy 
Iva Nesrovnala, aby zvolal ro-
kovanie na tému rekonštrukcie 
električkovej radiály za účasti 
starostov dotknutých mest-
ských častí. Na rekonštrukciu 
je potrebné pripraviť sa včas, 
a tak, aby sa minimalizovali ne-
gatívne dopady rekonštrukcie 
na obyvateľov,“ informoval nás 
hovorca Karlovej Vsi Branislav 
Heldes. Práve Karlova Ves 
mala totiž v rámci stavebného 

povolenia podmienku, aby bola 
v etape výstavby tunel-zastávka 
Molecova zabezpečená priama, 
výrazne posilnená celodenná 
linka autobusov z Dlhých die-
lov (autobus č.133). Uspeli? 
„Žiadali sme už niekoľkokrát 
o jej posilnenie, žiaľ, doteraz 
na to hlavné mesto nereagovalo 
pozitívne.“
Pýtali sme sa preto zaintereso-
vaných, či je možné zabrániť 
nekonečným zápcham, ktoré 
oblasti počas modernizácie 
hrozia a aké opatrenia by ur-
čite nemali chýbať v pláne or-
ganizácie dopravy. „Keďže sa 
podľa informácií z magistrátu 
počíta s úplným vylúčením 
električkovej dopravy (sa-
mozrejme, nebude to úplných 
15 mesiacov v celej dĺžke), po-
-važujem za nevyhnutné všade 
tam, kde budú k dispozícii  
2 jazdné pruhy, vyhradiť jeden 
z nich pre autobusy náhrad-
nej dopravy,“ myslí si Martin 
Fundárek z Občianskej inicia-
tívy Lepšia doprava. „Zápchy 
budú tak či tak, je však dôle-
žité, aby v nich MHD stála 
čo najmenej, a to len v tých 
úsekoch, kde bude potrebné 
vyhradiť ľavý jazdný pruh pre 
stavebné mechanizmy. Otázne 
je, či sa na to magistrát odhod-
lá a či to odsúhlasí Krajský do-

pravný inšpektorát.“
Bus pruhy považuje za rov-
nako dôležité aj samospráva 
Karlovej Vsi a tiež Sebastián 
Baran z portálu imhd.sk, ktorý 
dodáva: „Zápcham určite nie je 
možné zabrániť, je však možné 
rôznymi opatreniami obyva-
teľov motivovať, aby používa-
li radšej MHD ako auto. Čím 
menej ľudí pôjde autami, tým 
menšie zápchy pocítia ostatní 
vodiči aj cestujúci.“ Je pre-
svedčený, že ak by mesto zača-
lo okamžite otázku náhradnej 
dopravy riešiť, je reálne zabez-
pečiť kvalitnú dopravu aj po-
čas rekonštrukcie električkovej 
trate. Podľa Martina Fundárka 
však zabezpečenie autobusov 
na náhradnú dopravu môže 
byť problém. „DPB nie je 
schopný pokryť kĺbovými vo-
zidlami ani súčasnú výpravu. 
Podľa údajov portálu imhd.sk 
chýba už dnes denne v uliciach 
niekoľko kĺbových vozidiel.“ 
Podľa jeho slov, po moderni-
zácii cestujúci získajú moder-
nú električkovú trať s bezbari-
érovo prístupnými zastávkami, 
s cyklopriechodmi a najmä 
bude vyriešený dlhodobý pro-
blém s prestupom na zastávke 
Molecova. Tak verme, že to 
mesto zvládne. (in)
 Foto: Matúš Husár

Čo sa bude 
rekonštruovať
KARLOVA VES
„Na Karloveskej radiále ide 
o modernizáciu    12    zastá-
vok,  ktoré  zahŕňajú  okrem 
iného aj úpravu schodísk 
nadchodov na 2 zastávkach, 
stavebné  úpravy  2  podcho-
dov,  výťahy  na  2  nástupiš-
tia, prestavbu prestupného 
uzla zastávky Molecova, 
vybudovanie obojstranné-
ho obratiska Karlova Ves 
a  modernizáciu  4  meniar-
ní,“  informovala  nás  ho-
vorkyňa  magistrátu  Ivana 
Skokanová.
Modernizovať sa má úsek 
električkovej trate od tunela 
pod hradom po križovatku 
ulíc M. Sch. Trnavského a Ha-
nulova v Dúbravke. Podľa 
zámeru sa má kompletne vy-
meniť električkový zvršok aj 
spodok spolu s odvodnením. 
Zrekonštruovať sa majú aj 
nástupištia. Budú mať osvetle-
né prístrešky, elektronický 
informačný systém a bezba-
riérový prístup. Každé dote-
raz neriadené priecestie bude 
vybavené svetelnou signa-
lizáciou a riadené s absolút-
nou preferenciou električiek. 
Rekonštrukcia sa dotkne aj 
niektorých zastávok autobu-
sov. Nahradené budú jestvuj-
úce obrubníky pri vnútornom 
okraji vozovky za nové mo-
nolitické cestné obrubníky. 
Obratisko v Karlovej Vsi sa 
má prebudovať tak, aby doň 
mohli električky vojsť aj zo 
smeru od Dúbravky. V rámci 
modernizácie električkovej 
trate sa na dôležitých prestu-
pových uzloch vybudujú dve 
integrované zastávky MHD, 
a to na Molecovej a Dambor-
ského. Modernizácia zahŕňa aj 
vybudovanie nového trakčné-
ho vedenia. Mesto bude túto 
modernizáciu financovať po-
mocou eurofondov, päť per-
cent má hradiť mesto, desať 
percent štát a 85 percent EÚ. 
Celkové náklady na moderni-
záciu môžu dosiahnuť sumu 
približne 67 miliónov eur. 
Bratislava pripravuje moder-
nizáciu aj Vajnorskej a Ruži-
novskej radiály.  (tasr, in)

 

Žiaden neporiadok po  zimnej  údrž-
be,  otrávená  zeleň,  znečistená  pôda 
ani  problémy  domácich  miláčikov. 
Mestská časť Bratislava – Nové Mes-
to ako prvá na Slovensku čistí zasne-
žené a zamrznuté chodníky a parky 
špeciálnym ekologickým posypom. 
Náklady na zimnú údržbu samospráve 
pritom nepredražuje a dokonca má pre 
životné prostredie pozitívne účinky. 
„Tradičná technická posypová soľ je 
pre zeleň, stromy a pôdu jed. Navy-
še ubližuje zvieratám, ničí im labky, 
ľuďom znehodnocuje obuv,“ hovorí 
starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. 
Mestská časť si preto dala za úlohu 
nájsť ekologickejšie riešenie. Prešla na 
čistý prírodný produkt – zeolitovú drť, 
ktorú využívajú viaceré krajiny Euró-
py. „Ide o ekologický posyp, ktorý sa 
po čase premieňa na hnojivo a rozkla-
dá. Takže neostáva po ňom neporiadok 
ako v prípade kamennej drte,“ dodáva 
starosta Kusý.
Zeolitovú drť používa mestská časť 
v kombinácii s ekologickou soľou. 
Túto posypovú zmes si v Novom Meste 
miešajú sami.

Rudolf Kusý: Soľ meníme za zdravý posyp



Necháte auto 
doma?
Ak obyvatelia Karlovej Vsi 
a Dúbravky modernizáciu ra-
diály „prežijú“, mali by získať 
električku, ktorá ich ticho, 
rýchlo a bez zbytočných zastá-
vok dostane do centra. 
Už by sa im napríklad nemalo 
stať, že električka pred tune-
lom stojí dve minúty, než odbo-
čí. Podobných prestojov, ktoré 
zbytočne spotrebúvajú elek-
trickú energiu a tiež ich čas, 
je dnes na trase viac. Moder-
nizácia sľubuje, že električkám 
prispôsobí dopravnú signa-
lizáciu na 16 križovatkách, 
prejazdoch aj priechodoch pre 
peších, ktoré sú na trase od 
tunela po križovatku M. Sch. 
Trnavského - Bagarova.
Chce to však vydržať 15 me-
siacov. Podľa neoficiálnych 
informácií budú práce rozde-
lené na štyri fázy a začať by 
mali obratiskom v Karlovej 
Vsi. Či ich Karlovešťania pre-
žijú v zdraví bude závisieť od 
organizácie dopravy. Prispieť 
k vyriešeniu komplikovanej 
situácie môžu sčasti aj sa-
motní obyvatelia. A to vtedy, 
keď uprednostnia pri presune 
do práce autobus MHD pred 
vlastným autom. Jeden osem-
násťmetrový kĺbový autobus 
(kapacita cca 120 cestujú-
cich) totiž dokáže nahradiť 
v priemere až 80 áut a také 
množstvo cesta hneď pocíti. 
Ak bude mať navyše voľný 
priechod v buspruhu, zrejme 
nebudú príliš váhať.
Oveľa horšia je predstava, že 
električku, ktorá má kapa-
citu vyše 200 miest, nahra-
dí pre nedostatok kĺbových 
vozidiel 12-metrový autobus 
s kapacitou 90 miest. Ak, 
nedajbože, nebude mať ani 
buspruh a bude trčať v záp-
che s ostatnými autami, ťažko 
sa bude obyvateľom Karlovky 
a Dúbravky hľadať motivá-
cia, prečo nechať auto doma. 
Ani keby bola MHD v oblasti 
„postihnutej“ modernizáciou 
bezplatná.

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
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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

Prejde 
absolútny 
zákaz?
BRATISLAVA
V  meste  je  podľa  orga-
nizátorov petície za zá-
kaz  hazardu  232  herní, 
588 výherných prístrojov 
a  2177  videoherných  au-
tomatov. 
Na februárovom mestskom 
zastupiteľstve rozhodnú 
poslanci o tom, či bude 
v Bratislave hazard celkom 
zakázaný alebo len regulo-
vaný. Hovorkyňa Asociá-
cie zábavy a hier Domini-
ka Lukáčová sa vyjadrila, 
že ak by hlavné mesto pris-
túpilo k regulácii a nie 
k zákazu, zo súčasných 
300 prevádzok by ostalo 
v Bratislave podľa nej asi 
80 herní. Dodala zároveň, 
že následné straty zo záka-
zu si budú prevádzkovate-
lia herní vymáhať súdnou 
cestou. 
Primátor Ivo Nesrovnal sa 
však prípadných žalôb ne-
bojí a chce absolútny zá-
kaz hazardu. Herne by teda 
nemali byť ani tam, kde to 
v súčasnosti povoľuje novela 
zákona o hazardných hrách, 
teda v hoteloch, penziónoch, 
bytových domoch, pohostin-
stvách, v budovách pre ob-
chod, kultúru či na verejnú 
zábavu. 
Ak bratislavskí poslanci 
takéto nariadenie schvália, 
od dátumu jeho účinnosti 
sa nebudú vydávať nové 
licencie na prevádzkovanie 
hazardných hier na území 
hlavného mesta. Licencie 
udelené pred účinnosťou 
nariadenia budú platné do 
doby skončenia ich plat-
nosti.  (tasr)

Podzemná električka, 
veľké parkovisko, moder-
ná odbavovacia hala, ná-
kupné centrum a park. To 
všetko sme mohli nájsť na 
krásnych vizualizáciách 
novej hlavnej stanice. Pí-
sal sa rok 2013.
V kalendári je január 2017 
a po doslova 15 rokoch 
urputného pádlovania, 
sme sa nepohli z miesta. 
Dôvod prečo sa krásna 
vizualizácia nepremenila 
na realitu? Zlí primátori, 
zlí poslanci, zlí investori, 
zlé zmluvy, slovom, všet-
ko zlé... Môžete si vybrať.
Nečudujem sa tým, ktorí 
majú k vizualizáciám odmeraný vzťah. Veď 
vizualizácie nemajú klamať ani skresľovať. 
Bratislavu milujeme, ale máme plné zuby 
krásnych vizualizácií, z ktorých sa nako-

niec vykľuje bezzubá 
starena s kosou. Podob-
ne ako v prípade hlavnej 
stanice.
Zmluva s investorom 
skončila 31.12.2016. 
Stôl je dosť čistý na 
lepšie riešenie, ako je 
rekonštrukcia toho ne-
gustiózneho skleníkové-
ho provizória. To treba 
zbúrať. A postaviť nie-
čo, niečo... krásne, har-
móniu starého s novým. 
Obchodnú zónu, služby, 
kino, fitness centrum, 
relax, podzemnú elek-
tričku, parkovisko, par-
čík... V prvej fáze aspoň 

zveľadiť predstaničné námestie.
Och, áno, zase to bude chcieť novú vizua-
lizáciu!
 Juraj DROBA 

Máme plné zuby krásnych vizualizácií

STARÉ MESTO, NOVÉ 
MESTO
Na  Primaciálnom  námestí 
a na detskom ihrisku na Ja-
hodnej na Kramároch sú už 
v prevádzke lavičky s futuri-
stickým dizajnom, ktoré sa 
dajú  využiť  nielen  na  sede-
nie. Nabijú vám aj smartfón 
a  poskytnú  tiež  bezplatnú 
wifi. Momentálne sú v testo-
vacej prevádzke, ak sa osved-
čia,  starosta  Nového  Mesta 
Rudolf Kusý sľubuje, že  ich 
v mestskej časti osadí viac.
Lavičky zapožičala súkromná 
firma bezplatne. Ako nás in-
formovala Iveta Keseľáková 
z tlačového oddelenia ma-
gistrátu  lavička, ktorú chráni 
doska z plexiskla, je nabíja-
ná a poháňaná len slnečnou 
energiou a  okrem nabíjania 
telefónov a pripojenia na in-
ternet, má vstavané senzory, 
ktoré zbierajú rôzne druhy 
informácií, vrátane atmo-
sférických podmienok (tep-
lota, tlak, vlhkosť vzduchu 
a zloženie atmosférických 
plynov), počtu užívateľov a 
funkčnosti komponentov. 
Solárne panely, ktoré sú 
umiestnené pod lavičkou, 
vyrábajú zhruba 100 W elek-

trickej energie za hodinu. Pre 
užívateľov sú v ponuke dva 
typy nabíjania – káblom po-
mocou USB alebo bezdrôto-
vé – niektoré typy telefónov 
na ňu stačí položiť. „Unikát-
nou vlastnosťou lavičky je aj 
jej vybavenie dekoratívnym 
nočným osvetlením, ktoré 
osvetľuje všetko v okruhu 
dvoch metrov, ako aj samot-
nú lavičku,“ hovorí Kešeľá-
ková.
Starosta Nového Mesta Ru-
dolf Kusý na svojom face-
bookovom profile odpovedá 
aj všetkým skeptikom, ktorí 
lavičke pre vandalizmus ne-
dávajú dlhú životnosť. „La-
vička chráni aj samú seba. 
Ak sa s ňou čosi deje, auto-

maticky to hlási centrále,“ 
informuje. Navyše  je odolná 
aj voči  poveternostným vply-
vom a korózii. 
Wifi funguje do vzdialenosti 
štyroch metrov, to je výhoda 
vo chvíli, keď bude lavička 
obsadená. „Ešte keby bola 
vyhrievaná a je dokonalá,“ 
zasnil sa jeden z diskutérov 
na internete. (ik, in)
Foto: Magistrát, MČ Nové Mesto

Bratislava testuje inteligentné lavičkyRegulovaný 
vjazd áut pod 
hradom
STARÉ MESTO
Mestská  časť  Staré  Mesto 
už  reguluje  vjazd  motoro-
vých vozidiel do historickej 
časti  mesta  na  uliciach  Ži-
dovská, Mikulášska, Bebla-
vého a Zámocké schody. 
V praxi to znamená, že vjazd 
na tieto ulice je povolený len 
pre autá rezidentov, vlastní-
kov, prípadne podnikateľov, 
ktorí preukážu možnosť par-
kovania v garáži či na riadnom 
parkovacom mieste. Na uli- 
ciach je možné parkovať len 
na 14 vyznačených parkova-
cích miestach v súlade s do-
pravným značením. Žiadne 
parkovacie miesto nie je vy-
hradené pre konkrétne auto, 
platí princíp, - kto skôr príde, 
ten zaparkuje. Mestská časť 
v tejto súvislosti upozorňuje 
vodičov, ktorí nemajú vzťah 
k nehnuteľnostiam na týchto 
uliciach, že do tejto časti mes-
ta sa už autom nedostanú. „Za-
radením spomenutých ulíc do 
zóny s regulovaným vjazdom 
sa nám podarilo vyriešiť dlho-
ročný problém, keď Židovská 
a Mikulášska boli jedným 
veľkým parkoviskom a chodci 
tu boli diskriminovaní. Som 
rád, že obyvatelia týchto ulíc 
vnímajú nový dopravný režim 
ako skvalitnenie bývania v tej-
to časti mesta,“ uviedol staros-
ta Radoslav Števčík.
Na štyroch uliciach pod hra-
dom platí rovnaký dopravný 
režim ako v historickom jad-
re, kde sú regulované vjazdy 
áut zo Strakovej a Františkán-
skej ulice. Aj tu platí daňový 
režim stanovený zákonom 
o miestnych daniach, kde 
sa vjazd zdaňuje miestnou 
daňou za vjazd a zotrvanie 
v historickej časti mesta. (nr)

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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Pre všetkých
LIST ČITATEĽA
Posielam Vám našu reakciu 
na  list  čitateľky  s  názvom 
„Dajte koše aj inde“. Sťažo-
vala sa v ňom, že si na dvor 
dali  zákaz  venčenia  psov 
a aj  tu by mali osadiť koše 
na odpadky pre psíčkarov. 
Na vysvetlenie: Úprava 
vnútrobloku OZ Fontána pre 
Zuzanu vznikla na základe 
zlého stavu dvora. Jedinci sa 
už tretí rok snažia o skrášlenie 
za pomoci grantov z Miestne-
ho úradu Bratislava-Ružinov. 
Dvor slúži hlavne seniorom 
a na oddych pre všetkých pri 
obnovenej fontáne. Keďže sa 
v dvore nachádzajú hracie prv-
ky a dvor je upravený, zvýšil 
sa počet hrajúcich detí s rodič-
mi a s okolia. Z tohto dôvodu 
nie je hygienicky vhodné, aby 
sa tam voľne „venčili“ psy. 
Inak sme veľmi radi, keď je 
dvor plný návštevníkov, a tak 
pozývame všetkých z okolia 
na posed a pokec.
 Ivan Vlk

O parkovaní
LIST ČITATEĽA
Bývam na Krížnej ul. č. 34 
a vo dvore, ktorý nás spája 
so Záhradníckou ulicou, sú 
stovky bytov a na nešťastie 
tam postavili Sociálnu pois-
ťovňu.  Napriek  dopravnej 
značke  Zákaz  vjazdu  tam 
niekoľko  rokov  parkovalo 
celé Slovensko, zamestnanci 
Sociálnej  poisťovne  a  ob-
chodov, čo nám obyvateľom 
prinieslo  každodenný  boj 
o zaparkovanie vo dvore. 
Vraj bolo potrebné vyspori-
adať pozemky, čo trvalo dva 
roky a viem, že toto sa ukon-
čilo na jeseň 2015. Do augusta 
2016 sa na dvore nič nedialo, 
napriek neustálym sľubom. 
Vtedy ukončil dopravný pro-
jektant projekt parkovania vo 
dvore s amatérskymi chybami 
a obral nás minimálne o 15 
parkovacích miest. Od toh-
to dátumu do 23. novembra 
2016 boli v celom dvore osa-
dené správne dopravné znač-
ky a sedemkrát rozmiestnené 
mobilné dopravné značky Zá-
kaz zastavenia kvôli doprav-
nému značeniu. Sedemkrát 
prišli dvaja robotníci, vždy 
kus namaľovali a odišli. Ani 
raz ich nikto nedozoroval, ne-
kontroloval ani sa nezaujímal 
o to, čo robia a ako. Výsled-
kom sú nehorázne chyby a ne-
dokončené dopravné značenie 
až do dnešného dňa, čo plne 
využívajú vodiči bez známky 
od Starého Mesta. 
Dňa 16.11.2016 som sa roz-
hodol, že požiadam o pomoc 
starostu. Na jeho sekretariá-
te som bol informovaný, že 
má ešte týždeň dovolenku. 
Každý druhý deň až do vi-
anočných sviatkov som na 
sekretariát telefonoval. Bolo 
mi ponúknuté, že ma prijme 
vedúca odboru dopravy, čo 
som odmietol. Tri dni pred 
Vianocami ma zavolal mladý 
muž z odboru dopravy. Pove-
dal mi, že mám stopercentnú 
pravdu, oni práce objednali, 
ale zlý dodávateľ práce nere-
alizoval. Zároveň som si pý-
tal termín u starostu. Dodnes 
som ho nedostal...

Peter Meier

Akcia trvá 
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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

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:

www.jednodenne-vylety.sk              0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2017 – pošlem vám ho poštou !!

 Festival rýb v Budapešti alebo Széchényiho kúpele - HU doprava = 25€
 Zámok v Bytči, hrad v Budatíne a Čičmany - SK doprava = 25€
 Veľkonočné trhy v Mikulove a Archeopark v Pavlove - CZ doprava = 14€
 Rim. Sobota – gotické kostoly – Rožňava – Betliar – Ochtinská  aragonit.  
 jaskyňa a Veľká noc v maď. Hollókő - SK/HU doprava+ubyt. = 100 €

nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

11.2.
8.4.

15.4.
15.-17.4.

!
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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

Garáže pri  
hrade otvorené 
STARÉ MESTO
Pre návštevníkov Bratislav-
ského hradu  je už k dispo-
zícii podzemná parkovacia 
garáž.
„Vďaka takto vzniknutým 
parkovacím miestam v pod-
zemí bude celý areál oslo-
bodený od parkujúcich áut 
a konečne sa stane skutoč-
nou pešou zónou,“ zdôraznil 
vedúci Kancelárie NR SR 
Daniel Guspan.
Bezplatné parkovanie v pod-
zemnej garáži budú mať 
osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím po predložení 
príslušného preukazu a par-
kovacieho preukazu. 
Vjazd do podzemnej garáže 
pod Bratislavským hradom je 
pokračovaním už existujúceho 
vjazdu do garáží z ulice Pali-
sády pod budovou na Západ-
nej terase. Pre návštevníkov 
bude otvorená každý deň od 
8.00 h do 24.00 h s posledným 
vjazdom o 23.00 h.  (tasr)

Darujte knihy 
BRATISLAVA
Bratislavčania  sa  aj  tento 
rok môžu zapojiť do zbier-
ky kníh, ktoré budú využité 
v  obľúbenej  Bratislavskej 
burze kníh. 
Zapojiť sa môže každý, 
a to darovaním kníh priamo 
v Mestskej knižnici na ľubo-
voľnom pracovisku (Laurin-
ská 5, Klariská 16, Kapucín-
ska 1) v pondelok až piatok 
8:00 – 19:00 hod. Najvhod-
nejšie je darovať knihy vo 
februári a marci, nakoľko 
burza sa koná v apríli.
Na Bratislavskej burze kníh 
v apríli 2017 sa budú knihy 
predávať za symbolickú cenu 
50 centov. Výťažok z preda-
ja bude použitý na zakúpenie 
zvukových kníh pre Oddele-
nie nevidiacich a slabozra-
kých, na revitalizáciu fondu 
tohto oddelenia, ale tiež na 
nákup nových kníh do kniž-
nice. V minulom roku sa do 
burzy zapojilo množstvo ľudí 
a podarilo sa predať viac ako 
14-tisíc kníh.  (brn)

BRATISLAVA
Občianske  združenie  Cyk-
lokoalícia  tvrdí,  že  magis-
trát má zo zákona povin-
nosť udržovať v zime cesty, 
chodníky a cyklotrasy od-
hrnuté  a  túto  povinnosť  si 
neplní.
„Dlhodobo neodhrnuté ostá-
vajú hlavné mestské cyklo-
trasy ako napríklad na Tren-
čianskej či Košickej ulici. 
Magistrát údržbu realizuje 
tak, že sneh odhŕňa z pásu 
pre motorové vozidlá do cy-
klopruhu,“ informuje zdru-
ženie. 
Je však fakt, že tohtoroč-
ná zima a hoci aj odhrnu-
té cesty boli náročné aj na 
zvládnutie automobilu na 
ceste, nieto ešte bicykla 
v bezprostrednej blízkosti 
šmýkajúcich sa áut. Na-
priek tomu sa nájdu nad-
šenci cyklistiky, ktorí sú 
ochotní to risknúť a pre-
ferovať bicykel aj v mí-
nusových teplotách. Áno, 

Cyklokoalícia má pravdu, 
pokiaľ existuje oficiálny 
cyklochodník, platí preň 
rovnaký servis ako pre ces-
tu. Uvedomuje si to však aj 
magistrát. „Mestská orga-
nizácia Správa telovýchov-
ných a rekreačných zaria- 
dení (STaRZ) vykonáva 
správu, údržbu a výstav-
bu hlavných cyklistických 
trás na území hlavného 
mesta. Problém s údržbou 
cyklotrás sme identifiko-
vali až tento rok, pretože 
tohtoročná zima je nároč-
nejšia na zimnú údržbu ve-
rejných priestranstiev, ako 
bola minulá zima,“ uviedla 
Iveta Kešeľáková z komu-
nikačného oddelenia ma-
gistrátu.
STaRZ zabezpečuje údrž-
bu cyklotrás podľa jej slov 
v obmedzenom režime, a to 
len od marca do novembra. 
„Hľadáme spoločné riešenie 
s našou mestskou organizá-
ciou. Mesto sa ale rozhodlo, 

že v snahe zabezpečiť zimnú 
údržbu cyklotrás využije ka-
pacity pracovníkov, ktorí sa 
starajú o bežnú zimnú údrž-
bu ciest, chodníkov, prie-
chodov pre chodcov a v prí-
pade voľných kapacít budú 
dočisťovať aj cyklotrasy, 
ktoré sú v správe STaRZ,“ 
spresnila. Už minulý týždeň 
sa podľa nej začalo pracovať 
na sprejazdnení cyklotrás 
ako Košická, Viedenská, 
Pribinova, Štúrova, Špitál-
ska, Banskobystrická, Pro-
kopa Veľkého, Dunajská, 
Ružinovská, Trenčianska. 
Mesto sa teda snaží sprejazd-
ňovať cyklocesty tak, ako je 
to v jeho silách. Bohužiaľ, 
Bratislava nie je Reykjavík, 
kde si podľa posledného 
čísla časopisu Cyklistická 
doprava, môžu dovoliť cy-
klotrasy vyhrievané vodou 
z geotermálnych prameňov 
a nemajú preto problém so 
snehom na cyklochodní-
koch.  (tasr, in)

Je tohtoročná zima vhodná pre cyklistov?
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Právo dožitia 
Dobrý deň, chcela by som 
prepísať  dom  na  syna, 
s  tým,  že mi  v  ňom pone-
chá  právo  dožitia.  Avšak 
čítala  som  viacero  príbe-
hov,  keď  sa  starším  ľu-
ďom  stalo,  že  ich  z  domu 
napriek  právu  dožitia 
vysťahovali.  Môžete  mi 
poradiť, ako sa toho vyva-
rovať? 

Čitateľka Jana 
To, či osoba, ktorá má právo 
dožitia, môže žiť v nehnu-
teľnosti aj v prípade, ak sa 
nehnuteľnosť prevedie na 
inú osobu (daruje, predá) 
záleží od toho, o aký druh 
vecného bremena ide. Exis-
tujú dva druhy vecných bre-
mien, pričom  oba vznikajú 
na základe zmluvy medzi 
dvoma osobami  (napríklad 
medzi rodičom a dieťaťom). 
Rozdiel spočíva v tom, či sa 
právo dožitia zapíše aj na 
list vlastníctva. Ak sa na list 
vlastníctva nezapíše, platí 
len medzi danými zmluvný-
mi stranami. Ak by v takom-
to prípade došlo k prevodu 
nehnuteľnosti na inú osobu, 
vecné bremeno by zanik-
lo jej prevodom na nového 
majiteľa. Nový majiteľ by 
už nebol povinný strpieť 
prítomnosť osoby s právom 
dožitia v nehnuteľnosti. Ak 
je ale právo dožitia zapísané 
na liste vlastníctva, neplatí 
len medzi osobami, ktoré 
uzavreli zmluvu, ale je účin-
né aj voči ostatným (prípad-
ným novým majiteľom). Ak 
by sa napríklad previedla 
nehnuteľnosť, v ktorej má 
osoba právo dožitia a toto 
právo je zapísané na liste 
vlastníctva, prevodom ne-
hnuteľnosti by toto právo 
nezaniklo. Naopak, nový 
majiteľ nehnuteľnosti by bol 
povinný strpieť prítomnosť 
tejto osoby, rešpektovať jej 
právo dožitia a umožniť jej 
doživotné užívanie nehnu-
teľnosti. 
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

Zákazník je pán

Čo s „farbiacimi“ topánkami?
„Nedávno som si kúpila to-
pánky a už pri prvom pou-
žití som zistila, že mi ponož-
ky  i  nohy  (zospodu)  veľmi 
farbia na čierno. 
Celú šľapu mám čiernu 
a nedá sa to ani umyť. Chcela 
by som vedieť, či môžem re-
klamovať takúto obuv?“ 

Elena P., Petržalka 

Reklamovať nielenže môže-
te, ale musíte a reklamujte ich 
okamžite, pretože s veľkou 
pravdepodobnosťou je to 
dôsledok používania rôznych 
nevhodných, zdraviu škodli-
vých chemikálií v technoló-
gii výroby. Na náš trh sa ako 
dôsledok uvoľneného pohybu 
tovarov často dostávajú lacné 
výrobky neznámeho, veľmi 
pochybného pôvodu, vyrába-

né tak, aby boli čo najlacnej-
šie, ale súčasne bez ohľadu 
na príslušné platné normy, 
a teda aj na zdravotné riziká. 
Obuv okamžite reklamujte, 
žiadajte vrátenie zaplatenej 
sumy a novú obuv by som si 
radšej kúpil v overenom ob-
chode. Pri kúpe si skontroluj-
te, či obuv má informáciu o  
použitom materiáli a spôsobe 
ošetrovania. Obuv, ktorú sa 
vám „podarilo“ kúpiť, možno 
s veľkou pravdepodobnosťou 
označiť ako nebezpečný vý-
robok. 
O takýchto výrobkoch, ktoré 
boli zistené orgánmi trhové-
ho dohľadu, sa možno dozve-
dieť na webovej stránke Slo-

venskej obchodnej inšpekcie 
(www.soi.sk). V rámci Eu-
rópskej únie bol zavedený 
systém RAPEX, slúžiaci 
k rýchlej informovanosti 
orgánov trhového dohľadu 
členských štátov a následne 
aj nás spotrebiteľov o ziste-
ných nebezpečných nepo-
travinárskych výrobkoch na 
trhu jednotlivých štátov EÚ 
s cieľom tieto výrobky od-
haliť, zachytiť a odstrániť 
z trhu. Spotrebiteľ má pritom 
nárok na plné odškodnenie - 
teda predajca musí výrobok 
prevziať a zaplatenú cenu 
vrátiť.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk
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Cena obsahuje:
Ubytovanie na 8 dní = 7 nocí
ubytovanie
bohatý raňajkový bufet 
obedový snack /polievka, malý šalát a pečivo/
večera
1x aperitív 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

Do Hainburgu 
aj naďalej
BRATISLAVA
Dopravný  podnik  Brati-
slava  informoval,  že  bude 
prevádzkovať linku do Ha-
inburgu aj naďalej.
DPB bol informovaný zo stra-
ny dopravcu Slovak Lines, že 
od 15. januára 2017 začína 
prevádzkovať cezhraničnú lin-
ku do Hainburgu. Keďže ani 
po jej spustení nezaznamenal 
znížený záujem cestujúcich 
o ich prepravu do Hainburgu, 
bude linku prevádzkovať aj 
naďalej. Autobus DPB do Ha-
inburgu odchádza spod Mosta 
SNP cca každú hodinu. Cena 
cestovného lístka pravidelnej 
medzinárodnej autobusovej 
dopravy Bratislava – Wolfsta-
hl - Hainburg a späť: základný 
jednorazový – 1,50 eura, spia-
točný 2,90 eura. Lístok si mô-
žete kúpiť aj u vodiča.  (ms)

Antiteroristický 
kurz
BRATISLAVA
V Bratislave  už máte mož-
nosť zúčastniť sa aj na kur-
ze v odbore antiterorizmus. 
Kurz je určený pre každého 
vo veku od 14 rokov. 
Experti vysvetlia každému 
človeku, nezávisle na pohla-
ví, veku alebo fyzickom sta-
ve, ako správne reagovať na 
hrozbu a ako sa vyhnúť alebo 
aspoň minimalizovať ujmu na 
živote a zdraví. Umožní kaž-
dému človeku inak sa pozrieť 
na problém terorizmu a dovolí 
lepšie ohodnotiť svoje činy. 
Podľa Oľgy Petrovej, hovor-
kyne spoločnosti, ktorá kurz 
organizuje, informácie poskyt-
nuté na tomto kurze umožnia aj 
rodičom a ich deťom byť viac 
ostražití a vyhnúť sa hrozbe 
zapojenia do radikálnych tero-
ristických skupín. Kurz organi-
zuje Avi Mogilevsky, ktorý bol 
v rokoch 1990 - 2002 príslušní-
kom antiteroristickej jednotky 
a dnes je konzultantom v od-
bore komplexnej bezpečnosti. 
Prihlásiť na dá prostredíctvom 
internetu. Kurz je bezplatný 
pre občanov Slovenska. (brn)
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Celý  život  prežil  v  Bra-
tislave.  Na  rodné  mesto 
nedá  dopustiť,  aj  keď  mu 
prekáža,  že  výstavba  No-
vého mosta rozdelila Staré 
Mesto, ktoré má najradšej. 
Práve  tu  prežil  pubertu, 
strednú  školu  a  aj  vysokú. 
Je mu ľúto, že Bratislava už 
nie je tým multikultúrnym 
mestom, akým v minulos-
ti bola. Sympatický herec 
a človek so známym hlasom 
Ivan  Šándor  (43).  S  man-
želkou  Rony  (dcéra  prof. 
Traubnera, tiež neurologič-
ka, pozn, red.) vychováva 
dve deti.
Kde ste vyrastali?
Bolo to v Ľudovej štvrti. 
Chodil som tam aj na základ-
nú školu, vtedajšia Telmano-
va, dnes Za kasárňou. Vtedy 
to bol okraj Bratislavy, no 
dnes je to už širšie centrum 
mesta. Bolo to veľmi príjem-
né, všetci susedia a rovesníci 
sme chodili do jednej školy. 
Stretávali sme sa aj po škole. 
V tom čase to bola výberová 
škola zameraná na nemčinu. 
Za socializmu to nebolo až 
také bežné. 
Spomeniete si na nejaké prí-
hody, ktoré ste s kamarátmi 
vyvádzali?
Samozrejme. Bolo to pestré. 
V tejto časti býval aj zosnulý 
Ivan Krajíček. S jeho dcérou 
som sa kamarátil. So spo-
lužiakmi sme sa ráno pred 
začiatkom školy stretávali 
na „luďáku“, kde bola fon-
tána, do ktorej sme radi ská-
kali.
Chodili ste aj poza školu?
V tom čase sa príliš poza ško-
lu nechodilo. Bol tvrdý socia- 
lizmus, považovalo sa to za 
neprístupné. Učitelia a aj ro-
dičia boli na nás tvrdí.
V tejto časti je odnepamäti 
známa krčma u Patkoša...
No jasné. No tej sme sa na zá-
kladnej škole vyhýbali. Bola 
to taká klasika, kde chodili 
všetci dospeláci. Avšak my 
sme mali pred ňou rešpekt. 
Ani na kofolu sme si netrúfali 
ísť sami.
Dokedy ste v tejto časti žili?

Celú základnú školu a potom 
sme sa presťahovali do Ruži-
nova. 
Pamätáte si na nejaký zážitok 
z detstva spojený s Bratisla-
vou?
Z detstva ani nie, ale keď som 
začal chodiť na konzervatóri-
um a na vysokú školu, to už 
bolo niečo iné. Čas som trávil 
v centre Bratislavy. Obe ško-
ly boli veľmi spoločenské. 
Dá sa povedať, že od 15 ro-
kov som fungoval v Starom 
Meste. Domov som chodil 
akurát spávať. Teda, aby som 
bol presný, občas. Často som 
zostával prespávať na inter-
nátoch. A celý môj život sa 
odohrával v centre. 
Prespávali ste na internátoch? 
Veď ste boli z mesta.
Jasné. To bolo v rámci našich 
študentských žúrov. 
Ktoré zákutia Bratislavy ste 
v tom čase vyhľadávali? Kde 
ste sa cítili najlepšie?
VŠMU je v srdci starej Bra-
tislavy. Boli sme pravidelní 
návštevníci tradičných kr-
čiem ako je Verne, vtedajší 
Danglár. Oproti škole boli 
krčmy tzv. šuflíky. Presedeli 
sme tam celé dni a občas sme 
išli do školy. 
Z krčmy rovno do školy?
Jasné. To boli bežné veci. Pa-
mätám si, ako so Zuzou Fia-
lovou sme išli rovno z krčmy 

Mesto už nie je multikultúrne ako kedysi

Výhodné 3 izbové byty

Parkovanie v garáži v cene bytu

DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA
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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)

Kupón na 22% 
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 22% do konca februára !

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

Knihy sa opäť 
vracajú do škôl
BRATISLAVA
Mladí  čitatelia  sa  opäť 
môžu  zapojiť  do  súťaže 
„Vráťme  knihy  do  škôl“, 
ktorú organizuje Bratislav-
ský samosprávny kraj. 
V termíne od 1. februára do 
31. marca 2017 môžu mladí 
čitatelia z materských, zá-
kladných a stredných škôl po-
sielať krátky text o prečítanej 
knihe, ktorú si sami zvolili. 
Stačí v texte objasniť dôvody, 
pre ktoré si vybrali konkrétnu 
knihu a popísať, čo im dielo 
prinieslo. Škôlkari nakreslia 
obrázok na základe učiteľom 
alebo inou osobou prečíta-
ného textu. Žiaci I. stupňa 
základných škôl môžu poslať 
buď text, obrázok, alebo obo-
je. Víťazi budú vyžrebovaní 
z príspevkov od čítajúcich 
detí a mládeže, a to v jednotli-
vých kategóriách, pre ktorých 
je pripravených viac ako  
60 cien. Mladí čitatelia budú 
súťažiť o elektronické čítač-
ky, balíčky kníh, ale aj o výlet 
do Bruselu. Ocenení budú aj 
Knižní anjeli, ktorí vedú mlá-
dež k literatúre. Na túto cenu 
navrhujú študenti knihovníka, 
učiteľa slovenského jazyka či 
vychovávateľa, ktorý u žiakov 
podporuje záujem o čítanie. 
Podrobnejšie informácie ná-
jdete na rovnomennej webo-
vej stránke. (brn)

na hodinu spevu. To sme už 
pred hodinou dávno spievali.
Separovali ste sa ako Brati-
slavčania od tých, ktorí prišli 
z iných miest?
Nie, vôbec. Ďalšou spolužiač-
kou bola Barbora Bobulová 
z Martina, dnes úspešná hereč-
ka v Taliansku. Ďalej s nami 
chodilo veľa ľudí z východu. 
Boli sme asi pol na pol. Po-
lovica z Bratislavy a polovica 
cezpoľní. Nerobili sme roz-
diely. Boli sme všetci jedna 
partia.
Vaša prvá láska bola z Brati-
slavy?
No neviem. Bolo to v Bra-
tislave, ale neviem, odkiaľ 
bola. (Smiech)
Riešili ste niekedy, že niekto je 
z Bratislavy a iný cezpoľný?

Nie. Nikdy mi to ani nena-
padlo.
Kam ste s rodičmi ako dieťa 
najradšej chodili?
Moja babka z otcovej strany 
bola z Vajnôr. Veľmi často 
sme chodili k nim. Mali ro-
dinný dom. S bratom sme 
tam trávili víkendy a voľný 
čas. Vtedy to bola typická 
dedina. Robili sme si tam, čo 
sme chceli. 
A teraz sa lepšie cítite v dome 
na dedine, či ste skôr mestský 
kaviarenský typ?
Myslím si, že som jednoznač- 
ne kaviarenský typ. Aj som 
to u seba veľmi podporoval. 
(Smiech)
Máte dve deti. Vediete ich 
k láske k mestu, či, naopak, 
chodíte s nimi do prírody?

Brávame ich k mojim rodi-
čom do Vajnôr. Pre deti je su-
per, keď môžu vybehnúť bez-
pečne na záhradu a nemusia 
behať po uliciach plných áut.
Sám ste nepremýšľali nad od-
chodom z mesta?
V tejto chvíli ani nie. Možno 
na staré kolená. Teraz snáď 
nejaký víkendový domček vo 
Vajnoroch. 
Je dnes Bratislava nebezpeč-
nejšia ako v minulosti?
Myslím si, že nie. Nevidím 
žiadny rozdiel. Stále sa cítim 
rovnako. Aj keď s manželkou 
občas ideme von a vraciame 
sa v noci. A navyše chodíme 
do centra, do okrajových čas-
tí príliš nechodíme. 
V kvalite života vidíte rozdiely?
Určite. Potvrdzujú to aj šta-
tistiky, že Bratislava v kvalite 
života v porovnaní aj s inými 
regiónmi v rámci EÚ je nad-
priemerná. 
Je niečo, čo vám na Bratislave 
prekáža?
Najviac asi výstavba No-
vého mosta, ktorá zničila 
Podhradie a rozdelila cen-
trum mesta. Bol to naozaj 
necitlivý zásah do prostre-
dia. Prekáža mi tiež, že bola 
zbúraná Vydrica. Rovnako 
nie som veľkým fanúšikom 
nákupných centier. Iste, 
chodím tam občas aj ja, keď 
potrebujem niečo rýchlo vy-
baviť, ale snažím sa centrám 
vyhnúť. (lb)

Foto: Archív I. A.
Celý rozhovor nájdete na  

www.banoviny.sk

S manželkou Rony vychováva herec Ivan Šándor dve deti.

DÚBRAVKA, PETRŽALKA
Mestské  časti,  ktorých  sa 
výstavba náhradných ná-
jomných bytov týka, sa jej 
totiž aktívne bránia.
Hlavné mesto sa dostalo do 
patovej situácie, keďže do 
konca roku 2016 nestihlo 
zaobstarať náhradné bývanie 
pre 580 žiadateľov z reštitu-
ovaných bytov. Od začiatku 
januára tak má zákonnú po-
vinnosť doplácať im rozdiel 
medzi regulovaným a trho-
vým nájomným. Na plnenie 
tejto povinnosti mesto vyčle-
nilo vo svojom tohtoročnom 
rozpočte tri milióny eur.
Mesto plánovalo už vo 
februári spustiť výstavbu 
náhradných bytov pre rešti-
tuentov v Dúbravke, v loka-
lite Pri kríži. Za 4,7 milióna 
eur chcelo postaviť prvých  
68 bytových náhrad. Samo-
správa vysúťažila aj zho-
toviteľa stavby spoločnosť 
Metrostav Slovakia, s ktorou 
už podpísala zmluvu o dielo. 
Avšak bratislavskí mestskí 
poslanci opätovne zastavili 
výstavbu. Na svojom januá-
rovom rokovaní totiž schválili 
zverenie dotknutých pozem-
kov do správy mestskej čas-
ti, ktorá ich nesmie previesť 
na tretie subjekty a zároveň 
nemôže dať súhlas staveb-

níkovi, aby na nich posta-
vil náhradné byty. Dohoda 
medzi primátorom a Dúbra-
včanmi znela, že pre bytový 
dom bude vybudovaných 
85 parkovacích miest a pre 
obyvateľov žijúcich v okolí 
výstavby ďalších 96 miest na 
parkovanie. Mesto malo tiež 
vybudovať park. Dúbravča-
nia žiadali, aby sa problém 
s parkovaním riešil pred 
výstavbou, magistrát však 
tvrdí, že to nie je možné. 
Primátor však po stretnutí s 
Dúbravčanmi verí, že nájdu 
kompromis.
Nesúhlas s výstavbou ná-
hradných bytov vyjadrili aj 
obyvatelia petržalského Ov-
sišťa. Magistrát už potvrdil, 
že ich petícia proti výstavbe 
bola úspešná s 4118 platný-
mi hlasmi. Či sa však do-
stane na prerokovanie už na 
februárové mestské zastupi-
teľstvo, nie je isté. Ako nás 
informoval poslanec Milan 
Vetrák, materiál, v ktorom 
žiadajú vyhlásiť lokali-
ty Haanova/Pankúchova 
a Mamateyova/Poloreckého 
za nevhodné pre výstavbu, 
nestihol byť prerokovaný na 
gestorskej komisii. A teda 
ak prejde mestskou radou, 
bude musieť byť zaradený 
do programu zastupiteľstva 

osobitným hlasovaním ráno 
na začiatku rokovania. Ak 
sa to podarí, poobede ho od-
porcovia výstavby v Ovsišti 
prídu podporiť aj osobne.
Ako dopadne výstavba ná-
hradných nájomných by-
tov?  “Dňa 26. 1. 2017 sa 
konalo mimoriadne mestské 
zastupiteľstvo, na ktorom 
poslanci za Dúbravku presa-
dili uznesenie,  ktoré primá-
torovi zakazuje riešiť otáz-
ku NNB výstavbou alebo 
nadstavbou. Toto uznesenie  
však primátor nepodpísal,“ 
informoval nás poslanec Mi-
lan Vetrák.
Najschodnejšia cesta, ako 
vyriešiť problém reštituen-
tov sa teda momentálne javí 
nákup bytov. Z nedávnej 
dohody štátneho tajomní-
ka ministerstva dopravy 
a výstavby Petra Ďurče-
ka s primátorom hlavného 
mesta SR Bratislavy Ivom 
Nesrovnalom totiž vyplý-
va, že  ministerstvo do-
pravy a výstavby poskytne 
Bratislave všetky dostupné 
dotácie a hlavné mesto je 
ochotné doplatiť chýbajúcu 
časť, aby mohlo pre Brati-
slavčanov v reštituovaných 
domoch nielen postaviť, ale 
aj kúpiť náhradné nájomné 
byty. (tasr, in)

Byty pre ľudí z reštituovaných 
domov sa budú asi najprv kupovať 

Potraviny pre 
ľudí bez domova
BRATISLAVA
Hlavné  mesto  s  cieľom 
zabezpečiť  pre  ľudí  bez 
domova nevyhnutné po-
traviny oslovilo viaceré 
obchodné  reťazce  s  pros-
bou  o  spoluprácu.  Na  vý-
zvu hlavného mesta re-
flektovala  nemecká  sieť 
diskontných predajní, kto-
rá mestu poskytla trvan-
livé potraviny a balené 
vody. 
Tie si prevzali pracovníci 
magistrátu, ktorí ich podľa 
potreby rozdelili a odovzda-
li neziskovým organizáciám 
a občianskym združeniam 
pracujúcim s ľuďmi bez do-
mova. 
Šlo o 1500 instantných po-
lievok, 300 balení ovoc-
ných čajov, 50 kusov  
200 gramových instantných 
káv, 1500 cereálnych tyči-
niek a 300 balení pollitrových 
minerálnych vôd v celkovej 
hodnote 1383,30 eur. Mesto 
pomáha organizáciám pra-
cujúcim s ľuďmi bez domo-
va rôznymi formami pomoci 
a podpory. Nedávno zorgani-
zovalo zbierku teplého oble-
čenia, teplej obuvi či drogérie 
a zdravotníckych materiálov, 
ktoré združenia a organizácie 
pracujúce s ľuďmi bez domo-
va odovzdali ľudom, ktorí to 
potrebujú.  (kk)
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V polovici januára odštartoval na TV JOJ seriál 
Prázdniny. Jedna chalupa, dva týždne, traja chla-
pi, šesť detí, tisíc protichodných želaní a výziev, 
to všetko v seriáli nájdete. Už prvá časť zaujala 
rekordný počet divákov. Niet sa čomu čudovať, 
seriál, v ktorom sú hlavné detské postavy, sloven-
ské televízie už roky nenakrútili. Ak k tomu pri-
dáme skvelých dospelých hercov (Ľuboš Kostelný, 
Marko Igonda, Tomáš Matonoha, Lucia Siposová, 
Zuzana Norisová a Kristína Greppelová), veselý 
príbeh a kvalitný televízny seriál je na svete. 

Traja bratranci zobrali svoje deti na dobrodružnú 
výpravu mimo civilizácie, na dedovu chalupu na 
Kopaniciach, kde sami ako deti strávili skvelé letá. 

Ich potomkovia postupne zisťujú, že skutočný svet 
je oveľa lepší ako virtuálny a začnú si užívať zá-
bavu. Divákom sa tak ponúka celý rad vtipných, 
no najmä uveriteľných situácií, v ktorých za času 
na čas bojujú dospelí so svojimi deťmi, vznikajú 
detské šarvátky, ale prichádza aj nepriateľ zvonku 
v podobe rázovitého suseda s kozou. 

V seriáli sa spolu vyberieme objavovať nádhernú 
prírodu Bielych Karpát, malebné výhľady z vysokej 
rozhľadne Brestovec neďaleko Myjavy či zrúcaninu 
hradu Branč. Kopanice sa v seriáli Prázdniny od-
haľujú vo svoje plnej kráse. Nechajte sa inšpirovať 
a zauvažujte, či najbližšie voľné dni nie je dobré 
prežiť aj na Slovensku. 

Seriál Prázdniny vysiela televízia JOJ každú stredu 
večer. Po jeho pozretí so svojimi deťmi si určite po-
viete: Toto musíme spolu zažiť!

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

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

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

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

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

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

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

NOVÉ MESTO
Mnoho  Bratislavčanov  sa 
Kamzíku cez víkend vy-
hýba.  „Je  tam  veľa  ľudí 
a  nedá  sa  tam  parkovať,“ 
konštatujú.  Tých,  ktorí  to 
na Kolibe majú radi, na-
priek tomu pribúda, a uká-
zala  to aj  tohtoročná zima. 
Áut je viac, ako je územie 
schopné  zvládnuť.  Keby 
tam  mestská  polícia  počas 
víkendov nekoordinovala 
dopravu,  upchali  by  snáď 
prístupovú cestu. Tento rok 
sa  navyše  začína  s  revitali-
záciou  Kamzíka,  rozšíri  sa 
detské ihrisko, suché toale-
ty nahradia splachovacími 
a v blízkej budúcnosti je 
v pláne aj vybudovanie vy-
hliadky a nahradenie sta-
rých stánkov novými. To 
priláka na Kamzík ešte viac 
návštevníkov, a preto mest-
ské lesy pripravujú tento 
rok  aj  rozširovanie  parko-
viska. Je to však riešenie? 

Oslovili sme Jakuba Mrvu 
z občianskeho združenia Ini-
ciatíva Naše Karpaty, ktoré 
sa problémy tohto rekreač-
ného územia snaží aj s po-
mocou poslancov Tomáša 
Korčeka a Martina Vlačiky-
ho riešiť už niekoľko rokov. 
„V roku 2014 na naliehanie 
verejnosti a starostu Nového 
Mesta pána Kusého osadi-
la mestská časť pred bufety 
na Kamzíku značku zákaz 
vjazdu,“ vysvetľuje Jakub 
Mrva. „Značka zvýšila rekre-
ačnú funkciu územia, avšak 
na povrch vyplávali iné pro-
blémy.“ V roku 2015 bolo na 
Kamzíku vybudované detské 
ihrisko, opravená kaverna z I. 

svetovej vojny, v roku 2016 
bola znova otvorená reštaurá-
cia a vybudovaná vyhliadko-
vá veža. Tieto atrakcie ďalej 
zvyšujú počet návštevníkov, 
a teda aj problémy s dopra-
vou. A tak občianske zdru-
ženie iniciovalo niekoľko 
stretnutí, z ktorých vzišiel 
návrh na osadenie značky 
zákaz vjazdu na začiatok kri-
žovatky pred bufetmi, ako aj 
osadenie značiek jasne vy-
značujúcich hlavnú a vedľa-
jšiu cestu. „Mestská polícia 
požiadala magistrát o súčin-
nosť a implementáciu tohto 
návrhu, avšak do dnešného 
dňa sa situácia neriešila,“ ho-
vorí Jakub Mrva. 

Autá stále parkujú na tráve, aj 
v križovatke, zúžením jazdné-
ho pruhu sa zmenšuje priestor 
pre bezpečný pohyb vozidiel, 
chodcov aj cyklistov, vozidlá 
sa otáčajú v zákaze vjazdu 
a prechádzka mamičiek s ko-
číkmi, ktoré sa rozhodnú ísť 
na Kamzík, je skôr adrenalí-
nový zážitok. A tento chaos 
sa snaží zvládnuť mestská 
polícia. „Zákaz vjazdu by mal 
byť posunutý na začiatok kri-
žovatky, aby nedochádzalo 
k opakovanému a pravidel-
nému ohrozovaniu chodcov 
autami,“ myslí si Jakub Mrva. 
Avšak nielen to. Chodník pre 
peších pozdĺž cesty na Kam-
zík, ktorý bol víťazným pro-

jektom Občianskeho rozpoč-
tu za minulý rok, sa dodnes 
nerealizoval. Rovnako ako 
návrh na vyznačenie hlavnej 
a vedľajšej cesty s jasným ur-
čením križovatky. Iniciatíva 
Naše Karpaty sa domnieva, že 
je dôležité stanoviť jasné pra-
vidlá parkovania v tejto ob-
lasti, zrekonštruovať záchytné 
parkoviská v okolí a zväčšiť 
promenádu pre návštevníkov 
lesoparku. Sú však presvedče-
ní, že áut by výrazne ubudlo, 
keby sa zaviedla linka MHD 
počas víkendov a sviatkov, 
ktorá by premávala od koneč-
nej 203 na Kolibe na Kamzík. 
Rozširovanie parkovísk totiž 
problém vyrieši len na chvíľu, 
pritiahne na Kamzík viac áut 
a parkoviská budú zase plné. 
A to nie je cesta. Ľudia predsa 
chodia do lesoparku športo-
vať a oddychovať v prírode, 
nechcú ešte aj tam vdychovať 
exhaláty.  (in)
Foto: OZ Iniciatíva Naše Karpaty

Budovaním ďalších parkovísk sa doprava na Kamzíku nevyriešiO najlepší 
Bratislavský 
rožok 
BRATISLAVA
Mladí pekári bojovali o prvé 
miesto  v  súťaži  o  Najlepší 
Bratislavský rožok, tradičnú 
slovenskú  špecialitu,  ktorú 
chráni Európska únia. Vy-
hrala  študentka  Emília  Ze-
manová z Bratislavy.
Počas troch dní na gastrono-
mickom veľtrhu Danubius 
Gastro 2017 súťažili žiaci zo 
Slovenska a Českej republi-
ky o to, kto upečie najlepší 
Bratislavský rožok. Tento rok 
sa konal už 11. ročník súťaže 
a z mladých pekárov z devia-
tich stredných škôl získala prvé 
miesto študentka Emília Zema-
nová zo Strednej odbornej ško-
ly gastronómie a hotelových 
služieb Farského v Bratislave. 
„Bratislavské rožky som sa 
naučila piecť až v škole, toto 
ocenenie preto patrí aj mojej 
majsterke Kataríne Morvayo-
vej,“ povedala víťazka.
„Túto súťaž si ceníme o to 
viac, že mladých pekárov je 
na Slovensku ako šafranu. 
Každý rok máme problém 
nájsť študentov, ktorí chcú 
začať pracovať v tomto seg-
mente,“ hodnotí Slavomír 
Moravčík, predseda Únie 
priemyselných pekárov SR. 
Tento rok sa na túto profesiu 
na Slovensku pripravuje len 
10 učňov. (brn)

Autá parkujú takmer všade, prechádzka mamičiek s kočíkmi, 
ktoré sa rozhodnú ísť na Kamzík, je skôr adrenalínový zážitok.

Zábava aj vo
Vodárenskom 
múzeu 
BRATISLAVA
Exkurzia  na  Sihoť,  tvorivé 
dielne, workshopy a v nich 
zábavné experimenty s vo-
dou, aj to majú naplánované 
zamestnanci Vodárenského 
múzea  Bratislavskej  vodá-
renskej  spoločnosti  počas 
jarných prázdnin.
Skúsenosti pracovníčok cen-
tier voľného času hovoria, 
že rodičia si počas jarných 
prázdnin zväčša berú do-
volenky. Preto je o denné 
tábory menší záujem ako o 
letné. Ak sa však nikam ne-
chystáte, denný tábor vo Vo-
dárenskom múzeu vaše deti 
nadchne.
BVS chce aj takouto aktívnou 
formou, najmä medzi deťmi 
a mládežou, upozorňovať na 
význam a dôležitosť vody 
v našom každodennom živote. 
Hravo a zrozumiteľne pomô-
žu deťom pochopiť objemové 
jednotky a vzbudiť u nich aj 
záujem o povolania v oblasti 
vodárenstva. Záujemcovia si 
taktiež môžu pozrieť trvalú 
expozíciu Vodárenského 
múzea ako aj dočasnú výstavu 
zameranú na ekologickú ka-
tastrofu v Podunajských Bis-
kupiciach. Vstup do múzea je 
bezplatný. Bližšie informácie 
nájdete na stránkach múzea 
a BVS.  (brn)

BRATISLAVA
Mestské  centrá  voľného 
času  si  pripravili  pre  deti 
prázdninové programy 
v  centre  mesta,  Ružino-
ve,  Petržalke,  Dúbravke 
a v Krasňanoch. 
CVČ  Štefánikova: Od 8.00 
do 16.00 h sú pre deti od 6 
rokov pripravené výtvarné, 
prírodovedné aj športové ak-
tivity, vrátane výletu mimo 
Bratislavy. Predpokladaná 
cena celodenného týždenné-
ho pobytu je 60 eur. 
CVČ  Gessayova  6: Jarný 
denný tábor, ktorý má každý 
deň iné zameranie; Pondelok: 
Výtvarné aktivity s Hankou, 
Utorok: Čarovanie s hlinou 
s Marikou, Streda: Starostli-
vosť o zvieratká s Ľubicou, 
Štvrtok: Remeslá našich 
predkov s Olinkou, Piatok: 
Čo všetko sa dá vyrobiť z pa-

piera s Katkou. Okrem toho 
aj vychádzky, hry, súťaže). 
V cene 50 eur je zahrnutý pro-
gram, pitný režim, obed a olo-
vrant. Záväzná prihláška do 
10.2.2017. Ak to nestihnete, 
skúste sa telefonicky informo-
vať, či majú ešte voľné miesta.
CVČ Kulíškova 6: Program 
pre deti od 6 do 12 rokov 
zahŕňa tvorivé dielne, mode-
lovanie, turistiku, celoden-
ný výlet do Viedne v stredu 
- je potrebný pas pre dieťa, 
dopravovať sa budú MHD 
a vlakom. Cena je 65 eur, ka-
pacita tábora 21 detí. 
CVČ  Hlinícka  3: Pre deti 
od 6 do 15 rokov sú v cene  
60 eur pripravené od 8.00 do 
16.00 h tieto aktivity: video-
rozprávky, pohybové krúž-
ky, keramický, výtvarný, 
šperkársky, súťaž v kreslení, 
výroba masiek na karneval, 

karneval, podľa počasia ak-
tivity v prírode. Kapacita tá-
bora je 21 detí. Prihlášky do 
9.2.2017. Keď však budú mať 
voľné miesta, prijmú vaše 
dieťa aj po tomto termíne.
CVČ,  Pekníkova  2: Denne 
od 8 h do 16 h  sú na programe 
denné dielne, ktorých súčas-
ťou je obed. Cena je 10 eur 
na deň. Program: Pondelok: 
výtvarné dielne - výtvarné ak-
tivity s rôznymi výtvarnými 
technikami a hlinou. Utorok: 
výtvarné dielne – tvorba z prí-
rodných materiálov. Streda: 
športový deň – stolný tenis, 
posilňovňa. Štvrtok: deň spo-
ločenských aktivít – spolo-
čenské hry, hra na gitaru.
Piatok: turisticko–poznávací 
deň (vyhliadka v Dúbravke)
Bližšie informácie nájdete 
priamo na stránke centier 
voľného času.  (kk)

Prázdniny v centrách voľného času
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PÔŽIČKA
do 24 hodín

- pre zamestnaných, 
dôchodcov,

(aj invalidných 
a výsluhových)

- pracujúcich v zahraničí
- mamičky na materskej

*pracujem ako viazaný finančný agent
pre PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

0948 269 466

Spoločnosť 
Jakub Ilavský

so sídlom v Trenčíne
prijme do TPP

a za výhodných 
platobných podmienok
spoľahlivé pracovníčky 

na pozíciu

do podnikových predajní
v Bratislave - Lamač 

a Dúbravka
info na t.č. 0918 622 660.

PREDAVAČKA

Hlavné mesto SR 
Bratislava

v súvislosti s organizovaním
akcie Trhy 2017 vyhlasuje 
výberové konanie s formou
víťaza elektronickou aukciou
na prenájom stánkov
s rôznymi druhmi sortimentu 
na Františkánskom námestí 
na obdobie od 7.4.2017 
do 19.10.2017, podmienky 
výberového konania a tlačivo 
prihlášky sú k dispozícii na 
webovej stránke Hlavného 
mesta SR Bratislavy 
w w w . b r a t i s l a v a . s k
a na pracovisku Služby
občanom, prihlášky je 
potrebné doručiť do 3.3.2017
do 13:00 hod. do podateľne 
Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy.
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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
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny
Píšte, pýtajte sa, komentujte

09. 02.
VEČNÝ MANŽEL

21. 02. 
PANNA JANA A ČAJKA

10. 02.
OTHELLO 

28. 02.
STRAŠIDLÁ

DOSTOJEVSKÉHO RAD 7
811 09 BRATISLAVA

viac na
www.malascena.sk

JAROVCE
Ak jazdíte na bicykli po 
petržalskej  hrádzi,  určite 
poznáte Jarovské rame-
no a hneď za ním Zemník. 
Keď je vysoká voda, dostať 
sa  k  nemu  cez  zničenú  as-
faltku  je  takmer  nemožné. 
Práve  túto  oblasť  čakajú 
v  najbližších  rokoch  pro-
jekty, ktoré ju zmenia na 
nepoznanie.
Tým prvým je výstavba diaľ- 
nice D4 Jarovce-Ivanka se-
ver. Do októbra 2020 tu 
konzorcium Cintra vybuduje 
most, ktorým pôjde diaľni-
ca ponad Jarovské rameno, 
Zemník a následne aj cez 
Dunaj. 
Druhým projektom je vy-
budovanie Národného cen-
tra rýchlostnej kanoistiky 
a veslovania na Zemníku. Ten 
má rozpočet 17,3 mil. eur bez 
DPH a hlavným prispieva-
teľom je ministerstvo škol-
stva. Ak ste v lete na Zemník 
zavítali, mohli ste vidieť, že 
prvú z piatich etáp majú už 
vodáci za sebou. Upravená 
cesta pozdĺž jazera, niekoľko 
kontajnerov na lode, tribúna 
a upravený pozemok v mies-
te cieľa a pri vode prístup 
pre nástup lodí. A to najhlav-
nejšie - natiahnuté dráhy pre 
deväť lodí. Napokon, minulý 
rok sa tam už konali prvé pre-
teky. Tento rok budú zmeny 
ešte výraznejšie. 
„Momentálne čakáme na 
stavebné povolenie na vybu-
dovanie areálu. Mali by sme 
ho získať do apríla,“ povedal 
nám Boris Bergendi, gene-
rálny manažér Slovenského 
zväzu rýchlostnej kanoistiky, 
ktorý riadi aj pracovnú sku-

pinu výstavby centra. Zväz 
podpísal s podnikom Vodo-
hospodárska výstavba zmlu-
vu na prenájom areálu na 50 
rokov za symbolické nájom-
né euro ročne. 
V druhej etape by sa mali vy-
budovať mosty (áno, riešenie 
čaká aj počas veľkej vody ne-
prejazdnú prístupovú asfaltku 
z hrádze) a návoz zeminy na 
miesto, kde budú stáť budovy 
a inžinierske siete. V tretej 
etape príde na rad výstavba 
ubytovne a lodeníc, v štvr-
tej hangáru a športovej haly, 
v piatej piaty most a okružná 
komunikácia okolo jazera. 
Najnákladnejšími etapami sú 
2. a 3., každá bude stáť okolo 
5,5 milióna eur bez DPH. 

Vybudovanie areálu však nie 
je plusom len pre športovcov, 
pre verejnosť bude prínosom 
vybudovanie rozvetvenej in-
fraštruktúry pre korčuliarov 
a cyklistov na toto území. 
Práve v tejto oblasti chce 
pomôcť Bratislavský samo-
správny kraj. Na podnet po-
slancov Tatiany Mikušovej 
a Juraja Kadnára župní po-
slanci v decembri minulého 
roka podporili vznik centra 
a sľúbili, že finančne pod-
poria  vybudovanie turistic-
ko-relaxačnej infraštruktúry. 
„Ak zväz o dotáciu požiada 
na jar, mal by ju v priebehu 
roka aj použiť,“ povedala 
nám Tatiana Mikušová.   (in)

Foto: SZRKV

Okolie Zemníka čakajú veľké zmeny

Čiernou je vyznačená trasa, ktorou by mal diaľničný most 
pretínať obe jazerá. Modrá je prístupová cesta kruhového 
objazdu pred sídliskom Slnečnice. Povedie okolo čističky 

a cez hrádzu sa dostane k budovám.

Vizualizácia. Takto by mal areál vyzerať po dokončení. 

Dotácie  
po novom
KARLOVA VES
Karlova Ves má nové pra-
vidlá  prideľovania  dotácií. 
Miestni poslanci ich schválili 
na decembrovom zasadnutí 
zastupiteľstva  a  účinnosť 
nadobudli 15. januára 2017.
Vznikne komisia pre po-
sudzovanie jednotlivých 
projektov a celý proces po-
sudzovania žiadostí bude 
transparentnejší. Zásadným 
rozdielom je aj to, že do spo-
lufinancovania projektu sa 
zapojí i samotný žiadateľ. 
Finančné prostriedky na dotácie 
vyčleňuje mestská časť v rámci 
svojho rozpočtu. Na tento rok 
je vyčlenená suma 30-tisíc eur. 
V roku 2017 sa nové pravid-
lá ešte len nastavujú, preto sa 
budú riadiť prechodnými usta-
noveniami schváleného VZN. 
V prvých týždňoch tohto roka 
Karlova Ves pripravila výzvu 
na predkladanie žiadostí o do-
tácie, ktorá bude predložená na 
schválenie miestnym poslan-
com na februárovom zasadnutí.
Žiadateľom môžu byť práv-
nické osoby a fyzické oso-
by – podnikatelia pôsobiaci 
na území Karlovej Vsi. Vy- 
plnenú žiadosť aj s potreb-
nými prílohami treba odo-
vzdať v podateľni miestneho 
úradu osobne alebo poštou 
do 15. marca. Doručené žia-
dosti posúdi dotačná komisia 
zriadená miestnym zastupi-
teľstvom. O poskytnutí dotá-
cie budú rozhodovať karlo-
veskí poslanci na aprílovom 
zasadnutí.  (bh) 

PETRŽALKA
Napriek  tomu,  že  zákon  po-
sunul termín výzvy na od-
stránenie nepojazdného vozi-
dla z 30 na 60, mestská časť 
Petržalka  len  za  posledný 
týždeň odstránila štyri vraky.
Konkrétne išlo o autá na To-
poľčianskej 8, Zadunajskej 1, 
Ševčenkovej 3 a Gwerkovej 
27. Tento týždeň odstráni 
ďalšie vozidlo.
„Som smutný, že namiesto 
toho, aby nám legislatíva pri 
odstraňovaní vrakov pomá-
hala, tak tento aj tak zdĺhavý 
proces ešte zbytočne brzdí,“ 
hovorí petržalský starosta 
Vladimír Bajan. „Pri akút-
nom nedostatku parkovacích 
miest v Petržalke je pre nás 

každé miesto vzácne, preto 
vždy netrpezlivo čakáme na 
skončenie zákonných lehôt, 
aby sme vraky mohli okamži-
te odstrániť,“ dodal starosta.  
Obyvatelia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v prípa-
de, že registrujú vo svojom 
okolí dlhodobo odstavené 
vozidlá, môžu sa obrátiť na 
miestny úrad mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
Ak vozidlo nemá tabuľky 
s evidenčným číslom a ani 
viditeľné VIN číslo, mestská 
časť priamo na vozidlo umie-
stni výzvu na odstránenie 
vozidla so šesťdesiat dňovou 
lehotou. V prípade, že v tejto 
lehote nedôjde k náprave sta-
vu vozidla alebo jeho odstrá-

neniu, mestská časť zabezpe-
čí jeho odstránenie. 
Často sa ale na parkoviskách 
stretávame s prípadmi, keď 
vozidlo tabuľku s evidenčným 
číslom má, ale je viditeľne 
spustnuté, má neplatnú ná-
lepku o vykonaní technickej 
a emisnej kontroly a je zjavné, 
že vozidlo je dlhodobo nepou-
žívané. V tomto prípade je pro-
ces odstraňovania zdĺhavejší, 
nakoľko často ide o prípady, 
keď sa vlastníkovi nedá doručiť 
poštová zásielka s výzvou na 
odstránenie, prípadne vozidlo 
je predmetom dedičského ko-
nania, či je zaťažené exekúciou, 
čo celý proces značne kompli-
kuje, predlžuje a v krajnom prí-
pade celkom znemožňuje. (sv)

Stále viac 
predškolákov 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Záhorská  Bystrica  pat-
rí  k  najdynamickejšie  sa 
rozvíjajúcim mestským 
častiam  hlavného  mesta. 
V posledných desiatich 
rokoch takmer zdvojnáso-
bila  počet  obyvateľov.  Na 
náraste  sa  z  veľkej  časti 
podpísal hlavne príchod 
mladých  rodín  s  deťmi. 
Záujem o umiestnenie detí 
do materskej  škôlky v Zá-
horskej  Bystrici  postupne 
začal  prevyšovať možnosti 
obce.
Obyvatelia preto privíta-
li otvorenie novej triedy 
predškolského zariadenia 
v objekte ZŠ s materskou 
školou na Hargašovej uli-
ci. Rozšírenie škôlky zvýši 
jej doterajšie kapacity o 20 
miest, do objektu tak pri-
budla priestranná a moder-
ná trieda s veľkou vstupnou 
halou a rozšíreným sociál-
nym zariadením. Celková 
výška nákladov na zvýše-
nie kapacity škôlky dosiah- 
la 199 tis. eur. „V druhej 
etape chceme dobudovať 
významnú časť objektu 
o ďalšie dve triedy a jedá-
leň a navýšiť tak kapacity 
škôlky o ďalších 40 miest. 
Náklady by mali byť hra-
dené z dotácie z prostried-
kov EÚ. Ak budeme úspeš-
ní,  objekt by sme mohli 
odovzdať do užívania už 
v budúcom roku,“ informu-
je starosta Záhorskej Bys-
trice Jozef Krúpa.  (brn)

Petržalka odstraňuje ďalšie vrakyŽupné 
voľby budú 
jednokolové
BRATISLAVA
Predsedov samosprávnych 
krajov  budú  ľudia  voliť 
po  novom už  len  v  jednom 
kole.  Poslanci  Národnej 
rady SR  totiž  zrušili druhé 
kolo,  keď  schválili  nove-
lu zákona o podmienkach 
výkonu volebného práva. 
Plénum odobrilo aj zlúčenie 
termínu  volieb  do  vyšších 
územných  celkov  (VÚC) 
a komunálnych volieb. Tie 
sa budú od roku 2022 konať 
v jeden deň.
Zmeny presadili koaliční po-
slanci. Jednokolovú voľbu 
predsedov krajov odôvodnili 
praktickými skúsenosťami, 
ktoré podľa nich ukázali, že 
voliči chodia voliť skôr v pr-
vom kole. „Účasť na druhom 
kole volieb býva veľmi nízka, 
a preto ani voľby v tomto prí-
pade nie sú úplným odrazom 
vôle voličov,“ vysvetlili navr-
hovatelia.
Zmena by mala podľa nich 
priniesť úspory. Pripomínajú, 
že vo voľbách v roku 2013 
sa druhé kolo konalo v pia-
tich samosprávnych krajoch. 
Ak by sa druhé kolo volieb 
v tomto čase nekonalo, ušet-
rilo by sa podľa koalície pri-
bližne 2,4 milióna eur.
Zlúčenie termínu volieb si 
vyžiadalo aj úpravu spôsobu 
hlasovania a zisťovania vý-
sledkov oboch volieb. Hlaso-
vania budú farebne odlíšené. 
Svoju farbu má mať volebná 
schránka, prenosná volebná 
schránka, hlasovacie lístky, 
obálky, tlačivá zápisnice pre 
komunálne voľby a svoju tie 
isté náležitosti pri voľbách 
do VÚC. Zmeny si vyžiadali 
aj úpravu zákona o voleb-
nej kampani. V posledných 
voľbách do VÚC bola voleb-
ná účasť v Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji len 21, 65 
percenta. Pokiaľ ide o voľbu 
župana, len v troch sloven-
ských krajoch sa to v roku 
2013 podarilo hneď v prvom 
kole, aj Bratislavský kraj po-
treboval druhé kolo. (tasr)

DÚBRAVKA
Najpálčivejším problémom, 
ktorý by mala samospráva 
mestskej  časti  Bratislava
-Dúbravka prioritne v tom-
to roku riešiť, je stav chát-
rajúcich objektov - bývalej 
škôlky  na  Ulici  kpt.  Jána 
Rašu  a  bývalej  pošty  na 
Saratovskej ulici. Vyplynu-
lo to z prieskumu a ankety 
na profile mestskej časti na 
sociálnej sieti, v ktorej sa 
obyvatelia  mohli  vyjadriť 
k tomu, čo by sa v Dúbrav-
ke malo zlepšiť.
Medzi návrhmi sa objavilo 

celkovo 22 podnetov. Z nich 
13 ponúkla ako priority na 
rok 2017 na začiatku hlaso-
vania samospráva, ďalšie pri-
dali samotní hlasujúci. Ako 
v prípade najviac označova-
ného aj ďalšie štyri najpre-
ferovanejšie námety v hla-
sovaní vychádzajú z okruhu 
priorít, ktoré si stanovila 
samospráva. Ide o rozšírenie 
Harmincovej ulice, výstavbu 
cyklochodníka medzi La-
mačom a Dúbravkou, rieše-
nie parkovania v mestskej 
časti i opravy komunikácií 
v Dúbravke.

Značný počet stúpencov v an-
kete, ku ktorej sa respondenti 
mohli vyjadriť v priebehu ja-
nuára, má aj realizácia územ-
ných plánov zón a urbanistic-
kých štúdií, takisto myšlienka 
vytvorenia relaxačnej prome-
nády na ulici M. Sch. Trnav-
ského či vybudovanie ohrade-
ného „venčoviska“ pre psov.
Dúbravčania navrhli tiež vy-
tvorenie skejtparku, mestskú 
časť tiež žiadajú, aby apelo-
vala na magistrát v súvislosti 
s riešením križovatky pri ob-
ratisku električiek na ulici Pri 
kríži.  (tasr)

Prioritou je bývalá škôlka a pošta
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Štvrtok – 9.2.2017

SVETLANA RYMARENKO
R o c k 
C a f e , 
19:30
K o n c e r t 
Sve t l any 
Rymaren-
ko na vlnách jazzu a soulu 
v Rock Cafe. Svetlana po-
chádza z muzikantskej ro-
diny, jej otec bol dlhé roky 
spevohercom na Novej scé-
ne. Svetlana hovorí, že ju to 
do veľkej miery formovalo, 
už od útleho detstva vyrastala 
v neustálom spojení s hud-
bou. Príďte si vypočuť jej je-
dinečný hlas. 

Piatok – 10.2.2017

SOSR - PIATY KONCERT 
SEZÓNY

V e ľ k é 
štúdio Slo-
venského 
rozhlasu, 
19:00
5. koncert 

sezóny s výborným Josefom 
Špačkom, koncertným maj-
strom Českej filharmónie, pod 
vedením Maria Košika. Kon-
cert bude zároveň v priamom 
prenose na rádiu Devín. Hrať 
sa budú skladby Petra Kol-
mana, Edouarda Laloa a Carla 
Nielsena.

Sobota – 11.2.2017

SWINGOVÝ VALENTÍN
V – klub, 19:00
V rámci plesovej sezóny 
a zimných tanečných zábav 

pre vás aj Národné osvetové 
centrum v spolupráci s občian- 
skym združením Swingmá-
nia hudby pripravilo špeciál-
nu tančiareň v rytme swingu. 
Živá hudba v podaní swingo-
vého orchestra Fats Jazz Band 
a tanečný workshop od lekto-
rov tanečnej školy B-Swing.

Nedeľa – 12.2.2017

BARTÓK & JERUSALEM 
QUARTET - KOMPLET-
NÉ SLÁČIKOVÉ KVAR-
TETÁ
Veľké štúdio Slovenského 
rozhlasu, 18:00
Festival, na ktorom zaznie 
kompletné uvedenie šiestich 
sláčikových kvartet Bélu 
Bartóka (1881-1945) so sve-
toznámym izraelským sláči-
kovým kvartetom Jerusalem 
Quartet. Festival štyroch 
koncertov potrvá od 12. do 
18. februára 2017.

Pondelok – 13.2.2017

ČAU O PIATEJ
Kniha LIC (Dom umenia), 
17:00
Čau o piatej je festival dra-
matizovaných a autorských 
čítaní. Počas celého februára 
si vždy o piatej hodine môže-
te vypočuť čítanie slovenskej 
poézie a prózy. 13. februára 
vám bude čítať ocenený au-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

Pasca  
na poštových 
lupičov
V  20. rokoch minulého sto-
ročia  bola  Bratislava  prí-
vetivé a pohostinné miesto, 
rozprestieralo  sa  približne 
na  území  dnešného  Staré-
ho  Mesta.  Ostatné  dnešné 
mestské časti  (tie ktoré exi-
stovali)  boli  vtedy  ešte  sa-
mostatné prímestské obce. 
Za  „pravých“  Prešporákov 
sa  považovali  iba  obyvate-
lia  súčasného  historického 
centra.  Takéto  členenie 
poskytovalo zámienku na 
vymedzovanie sa oproti 
ostatným obyvateľom iných 
častí mesta a  predmestí. Aj 
vzhľadom  na  národnostné, 
sociálne,  profesné  a  najmä 
historické rozdiely mali jed-
notlivé mestské časti a pred-
mestia svoj rôzny charakte-
ristický  kolorit.  Rozlišovali 
sa tiež špecifickým zložením 
svojich  obyvateľov,  život-
ným štýlom i štandardom. 
Administratívne, obchod-
né aj kultúrne centrum bolo 
v samotnom centre dnešného 
Starého Mesta, kde boli štát-
ne úrady, mestské divadlo 
(v historickej budove dneš-
ného Národného divadla), 
aj mestské trhy pred vtedaj-
šou mestskou tržnicou. Bolo 
tu aj najviac obchodíkov, 
reštaurácií, kaviarní a barov. 
Legendárne boli bratislavské 
vínne pivnice a viechy, podo-
mácky Heurigen. V mnohých 
z nich hrávala večer cigánska 

hudba. Schöndorfská (dnes 
Obchodná) ulica bola jedna 
z najrušnejších bratislav-
ských ulíc. Tiahla sa od Mi-
chalskej brány po dnešné Ko-
llárovo námestie. Kedysi na 
jej dolnom konci stála Schön-
dorfská brána, nazvaná podľa 
prímestskej obce Schöndorf, 
ktorá sa nachádzala v týchto 
miestach. Schöndorfská aj 
Vysoká ulica boli ulice bra-
tislavských vinárov, tu bolo 
najviac vínnych pivníc, kde 
sa vínko aj v skutočnosti do-
rábalo. V podbrání a v dlhých 
dvoroch vinárskych domov 
boli stoly a lavice priprave-
né pre návštevníkov. Ak nad 
bránou na chodníku visel 
veniec z hrozna (Heurigen) 
znamenalo to, že majiteľ je 
pripravený pohostiť smäd-
ných hostí. Mestská policaj-
ná stanica bola vtedy ešte na 

prízemí v nádvorí historickej 
budovy Starej radnice (teraz 
Mestské múzeum). V týchto 
priestoroch mal v dvadsia-
tych rokoch služobnú mie-
stnosť aj policajný inšpektor 
Šétaffy.
V podhradí, hneď vedľa Ži-
dovne bola Vydrica, mestská 
časť s pochybnou povesťou. 
Nachádzali sa tu viaceré ve-
rejné domy a veľmi „privát-
ne“ podniky. Večer pod ply-
novými lampami postávali 

dievčatá ponúkajúce pánom 
svoje prednosti. Vydrica 
bola domovom bratislav-
ského podsvetia, ale často 
a radi sem chodili aj vojaci 
na „vychádzku“ a tiež lodní-
ci z bratislavského prístavu. 
Hriešna Vydrica bola preto 
aj veľmi častým cieľom ob-
chôdzok inšpektora Šétaffy-
ho. Vyskytovali sa tam totiž 
najčastejšie jeho „kundšafti“, 
teda rôzne figúry bratislav- 
skej „galérky“. Vydrica bude 

aj dejiskom niektorých prípa-
dov v nasledujúcich povied-
kach. Svojskú povesť mala aj 
vtedajšia predmestská obec 
Dornkapla (dnešná Trnávka). 
Jej obyvatelia boli prevažne 
z nižších sociálnych vrstiev, 
fabrickí robotníci a pracov-
níci mestských služieb. Boli 
v nej chudobné chatrné do-
mčeky s malými dvorčekmi 
a úzke uličky, v ktorých sa 
necítili celkom bezpečne ani 
domáci. Skrátka, ak ste ne-

Inšpektor Šétaffy prezlečený za poštového
kočiša. Obrázok z vtedajších novín.

2. časť 

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho
So  začiatkom  nového  roka  vám  v  Bratislavských  novi-
nách ponúkneme aj nový seriál. Budeme sledovať príbeh 
pôvodne lesníckeho adjunkta, potom mladého detektíva, 
z ktorého sa postupne stala v medzivojnovom období 
bratislavská kriminalistická  legenda. Príbehy budú vy-
chádzať v každom druhom čísle.

chceli prísť o hodinky, lepší 
kabát alebo peňaženku a ne-
dostať po hube, nebolo radno 
tam večer chodiť.     
A práve na Dornkapli mali 
poštári problém s lúpežník-
mi, ktorí prepadávali poštové 
vozy (ťahané koňom) preváža-
júce balíky aj peniaze. Boli pri 
tom dosť brutálni, neozbroje-
ní poštári si s nimi nevedeli 
rady. Šétaffy vtedy vymyslel 
plán na ich dolapenie. Pretože 
nechcel ohroziť bezpečnosť 
poštového kočiša, sám sa 
prezliekol do jeho uniformy 
a zasadol na kozlík náklad-
ného poštového voza. Naj- 
prv sa nič nedialo, lupiči asi 
zbadali výmenu a vyčkávali. 
Ale po niekoľkých dňoch, keď 
predpokladali, že sa povezie 
cennejší náklad, udreli. Pad-
li však do nastraženej pasce, 
pretože v nákladom priestore 
poštového voza boli žandári, 
ktorí ich pochytali. Šétaffy po-
užíval už vtedy pri vyšetrova-
ní na tú dobu rôzne netradič-
né metódy, ako maskovanie 
a prezliekanie sa do rôznych 
kostýmov, aj v iných prípa-
doch. V tomto prípade použil 
uniformu poštára, ale boli aj 
situácie, keď sa prezliekol do 
„kostýmu“ tuláka, aby sa ne-
poznaný dostal do blízkosti 
hľadaného lumpa. Ale to už je 
iný prípad, o ktorom si možno 
povieme v niektorej z nasle-
dujúcich častí.

Jozef Šétaffy
Foto: Archív J. Š.

 Pozývame na lekársku prednášku
„Uzdravenie prirodzenou cestou“

dňa 17. februára o 17,00hod.
Zichyho palác, Ventúrska 9

VSTUP VOĽNÝ
info: 0944 267 022

tor súťaže Básne 2016 Peter 
Prokopec. 

Utorok – 14.2.2017

DAVID KOLLER & FRI-
ENDS TOUR 2017
M a j e s t i c 
music club, 
20:00
Osobností, 
ako je Da-
vid Koller, 
má česko-
s lovenská 
hudobná scéna málo. David 
Koller & Friends je najno-
vším projektom v rámci kto-
rého vyšiel unikátny album 
cover verzií skladieb, ktoré 
si z Kollerovej sólovej tvorby 
vybrali nečakaní umelci. 

Streda – 15.2.2017

SPIRITUÁL KVINTET
Ateliér Babylon, 20:00
Spirituál kvintet je jedna 
z prvých českých folkových 
skupín, pôsobiaca nepretržite 
na hudobnej scéne vyše 50 
rokov.

Štvrtok – 16.2.2017

NOC ARCHITEKTÚRY 
2017
Fakulta architektúry STU, 
17:00
Dvanásta Noc Architektúry 
má za cieľ priblížiť sa pojmom 
„Materialita“ a „Úloha svetla 
v architektúre“. Noc Archi-
tektúry je o jednom večere, 
keď sa priestory fakulty pre-
menia na výstavu tých naj- 
zaujímavejších projektov so 

základnou myšlienkou – ot-
voriť školu širokej verejnosti 
a ukázať im semestrálne sna-
ženie študentov. Nebudú chý-
bať diskusie a večerná párty. 

Piatok – 17.2.2017

TRIPTYCH: PLÁŠŤ, SES-
TRA ANGELIKA, GIAN-
NI SCHICCHI
Slovenské národné divadlo – 
historická budova, 18:00
Opera Slovenského národ-
ného divadla pripravila na 
február premiéru troch oper-
ných jednoaktoviek Giacoma 
Pucciniho v talianskom jazy-
ku. Inscenácia vznikla v ko-
produkcii Opery SND a Mo-
ravskosliezskeho národného 
divadla Ostrava.

Sobota – 18.2.2017

LEONARDO - EXHIBITI-
ON ON SCREEN
FK Nostalgia, 17:00
Unikátny film zavedie di-
vákov na najväčšiu výstavu 
o Leonardovi da Vincim na 
svete, ktorá sa po piatich ro-
koch príprav konala na prelo-
me rokov 2011 a 2012 v lon-
dýnskej National Gallery. 
Milovníkom umenia ponúka 
možnosť prežiť v kine zásad-
nú výstavu, ktorá na jednom 
mieste zhromaždila doposiaľ 
najväčší počet da Vinciho 
majstrovských diel. 

Nedeľa – 19.2.2017

DIALÓGY SK A HĽADA-
NIE KRÁSY
Satelit, galéria dizajnu 13:00 
– 18:00
Slovenské centrum dizajnu 

pripravilo v rámci slovenské-
ho predsedníctva v Rade EÚ 
dva veľké projekty. Oba pro-
jekty, ktoré precestovali via-
cero európskych miest, si vo 
februári budete môcť pozrieť 
na výstave v Satelite, galérii 
dizajnu. Výstava Dialógy.sk 
prezentuje 24 slovenských di-
zajnérov a značiek. Hľadanie 
krásy je multimediálna výsta-
va a webová stránka. 

Pondelok – 20.2.2017

EXPEDIČNÁ KAMERA 
V BRATISLAVE
Stredisko kultúry Vajnorská, 
18:30
Filmový festival Expedičná 
kamera prinesie tento rok 8 
úžasných filmov, v ktorých sa 
pozrieme do Veľkej Británie, 
Ekvádoru, Indie, Aljašky, 
Mongolska, USA, Gruzínska 
a nazrieme aj pod morskú 
hladinu.

Utorok – 21.2.2017

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: KUBA
KC Dunaj˜, 17:00, 20:00
Zoznámte sa s miestom ne-
dotknutým západným svetom 
a s nádychom socializmu, 
ktoré nájdete už len málokde. 
Sprevádzať nás bude cestova-
teľ Adrián Drugda.

Streda – 22.2.2017

ALENA ADAMÍKOVÁ: 
INFANTKY
Galéria mesta Bratislavy - 
Pálffyho palác, 11:00 – 18:00
Výstava Infantky Aleny 
Adamíkovej v Galérii mesta 
Bratislavy bude nielen sve-
dectvom rokmi potvrdzova-
ného programu maliarky, ale 
aj náznakom z nového kurzu 
z jej doteraz známej maľby. 
Dá sa povedať, že od ukonče-
nia cielene krúži okolo jednej 
a tej istej otázky - pýta sa, či 
dnešný portrét v jeho tradič-
nej podobe – má ešte nejakú 
výpovednú a umeleckú hod-
notu.

NA GABČÍKOVEJ ULICI 
sa 25. januára, dve hodiny 
po polnoci dvaja Bratisla-
včania vlámali do jedného 
z obytných domov. Hliad-
kami Policajného zboru boli 
na mieste zadržaní 28-ročný 
Roman a 37-ročný Peter. 
Boli obvinení z prečinu neo-
právneného zásahu do práva 
k domu, bytu alebo neby-
tového priestoru v súbehu 
s prečinom krádeže v štá-
diu pokusu. V rámci vyše-
trovania vykonali policajti 
aj prehliadku ich auta. Vo 
vozidle bol nájdený podo-
mácky vyrobený výbušný 
systém a papierová skladač-
ka s obsahom bielej kryšta-
lickej látky. Vyšetrovateľ 
začal v tejto súvislosti trest-
né stíhanie vo veci zločinu 
nedovoleného ozbrojovania 
a obchodovania so zbraňa-
mi a trestné stíhanie vo veci 
prečinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotrop-
ných látok, jedov alebo pre-
kurzorov, ich držanie a ob-
chodovanie s nimi. 
V prípade preukázania viny 
hrozí obvinenému Romanovi 
trest odňatia slobody na jeden 
až päť rokov a obvinenému 
Petrovi na šesť mesiacov až 
tri roky. 
NA  ULICI  MILANA  MA-
REČKU došlo 26. januára 
po šiestej večer k  lúpežnému 
prepadnutiu jedného zo stán-
kov . Dvaja muži, z ktorých 
jeden bol ozbrojený krátkou 
guľovou zbraňou, pod hroz-
bou použitia násilia požado-
vali od zamestnankyne vyda-
nie finančnej hotovosti. Tá im 
z obavy o svoj život a zdravie 
vydala finančnú hotovosť vo 
výške cca 1 000 eur, ako aj 
výherné žreby. Páchatelia 
následne z miesta utiekli na 
neznáme miesto. Lúpež sa 
zaobišla bez zranení.  (mm)
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 10,9 – 3,9/6,5 – 3,4/8,1 – 2,1 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 185 – 48 g/km. Ilustračné foto.

Ponuka sa vzťahuje na všetky typy Triedy C sedan aj kombi okrem modelov Mercedes-AMG C 63/C 63 S. 
Viac informácií o dobe platnosti ponuky na www.mercedes-benz.sk.

Balík extra výbavy 
v hodnote až 6 900 € s DPH

 Teraz za zvýhodnenú cenu

 2 299 €  s DPH

+  6 rokov alebo do 160 000 km 
servis v cene vozidla

+  3 roky havarijné a povinné 
zmluvné poistenie

vyjdú o 2 týždne
23. februára 2017

Umelka bude 
žiť aj divadlom
STARÉ MESTO
Galéria Umelka Slovenskej 
výtvarnej únie bude v roku 
2017 žiť aj divadlom. V jej 
priestoroch vznikne pop-up 
scéna, ktorú počas nasledu-
júcich mesiacov bude využí-
vať bratislavský ochotnícky 
súbor Divadlo Atrapa. 
Ochotníci, ktorí doteraz síd-
lili v Dome kultúry Lúky, si 
Galériu Umelka vybrali ako 
svoje nové pôsobisko. Spolu-
práca Divadla Atrapa a SVÚ 
prispeje k rozvoju Galérie 
Umelka ako miesta, kde sa 
snúbia rôzne druhy ume-
nia. „Našimi predstaveniami 
chceme program galérie obo-
hatiť,” hovorí riaditeľ divadla 
Jakub Lazarčík. 
Divadlo Atrapa bude predsta-
venia v Umelke uvádzať na 
špeciálnej scéne, ktorú pred 
každým predstavením po-
stavia a následne zložia. Na 
vzniku pop-up scény pracujú 
postupne. Spočiatku pôjde 
o jednoduché riešenie. Časom 
chcú scénu zdokonaľovať 
a pribudne aj dôležité tech-
nické vybavenie. (brn)

RUŽINOV
Chcete  poznať  chlapíka, 
ktorý ako vojenský zajatec 
v Rusku vraj viezol na sa- 
niach  veľkého  ruského  re-
volucionára Vladimíra Iľji-
ča Lenina? Alebo manželov 
Horváthovcov, ktorí sa päť 
rokov pohybovali v blíz-
kosti prezidenta Argentíny 
Juana Peróna a jeho krás-
nej manželky Evity? 
Odkiaľže by tak mohli po-
chádzať, ak nie z Radošiny 
alebo jej okolia. Aj najstaršiu 
slovenskú učiteľku, 100-roč-
nú Žofiu Podhradskú, ktorá 
sa stretávala so štúrovcami 
a uchádzal sa o ňu krásavec 
Janko Francisci, ba aj rezbára 
Jozefa Ostrovského, ktorí sa 
z Paríža dostal až do Etiópie 
a stal sa cisárovým dvorným 
sochárom... A mnohé ďalšie 
atraktívne postavičky objavil 
a zamontoval do svojej no-
vej hry autor, režisér a herec 
Stanislav Štepka. Svoj 61.ti-
tul nazval príznačne To nemá 
chybu a tí, ktorí mali možnosť 
vidieť jej prvé predstavenia, 
to môžu dosvedčiť. 
Jeho kvality podporia aj du-
chaplné texty skombinované 
s pesničkami a výbornými 
výkonmi účinkujúcich, med-
zi ktorými je okrem samotné-
ho tvorcu aj Ladislav Hubá-
ček, hráč na bicie v hudobnej 

skupine prítomnej na javisku 
so živými vstupmi. Okrem 
muzicírovania si zahrá vo 
viacerých scénkach, podob-
ne ako aj ostatní hudobníci 
- Simona Miháliková, sťaby 
dcéra rozdvojeného otca, 
spomínajúceho si na nie-
kdajšie časy svojej odviatej, 
no značne bujarej mladosti. 
Hrá nielen na husliach, ale aj 
stvárňuje zvedavú Tilku. Jej 
brata, takisto horiaceho zve-
davosťou a nedočkavosťou, 
kým im starnúci otec nepre-
zradí svoje tajomstvá, stvár-
ňuje Ondrej Hraška alebo 
Samuel Spišák. Niekdajšieho 
Fedora z čias mladosti pred-
stavuje René Štúr. Sám Sta-
nislav Štepka si zahrá až šesť 
rôznorodých postáv. Maru-

ška Nedomová je na scéne 
prítomná, hoci ju už všetci 
oplakali, bola totiž niekdaj-
šou manželkou záletníka Fe-
dora, bývalého novinára, kto-
rý je nosnou postavou deja, 
šikovne posplietaného z jed-
notlivých príbehov. Zuzana 
Norisová, ktorá sa vo svojich 
výkonoch strieda s Barborou 
Švidraňovou si podobne ako 
jej ostatní kolegovia zahrá 
viacero postáv: Perónovu 
manželku Evitu či očaruj-
úcu múzu Fatimu. Bez nej 
by bol maestro z Chtelnice, 
ktorý robil sochy pre etióps-
keho cisára, úplne trop. Jozef 
Adamčík okrem hry na kon-
trabase i gitare stvárni nielen 
Antona Horvátha, záhradní-
ka u Perónovcov, ale paro-

duje aj Iľjiča Lenina. Vladi-
míra Svíteka vidia diváci ako 
gitaristu, hráča na basu, ba aj 
ako predstaviteľa prezidenta 
Juana Peróna. Skrátka, reži-
sér Ondrej Spišák dal kaž- 
dému účinkujúcemu príleži-
tosť prejaviť sa viacúčelovo. 
Predstavenie To nemá chybu 
fakt nemá chybu. Ani teraz 
radošinci nepoľavili zo svo-
jich nárokov a nezostali nič 
dlžní svojej povesti znameni-
tých zabávačov, pri ktorých 
sa na počudovanie človek aj 
kadečo nové dozvie.
Najbližšie predstavenia sú 
28. februára, 1. 2. 7. alebo  
26. marca, v divadle na Zá-
hradníckej 95 v Bratislave. 

Anna Sláviková
Foto: RND

Štepka v šiestich originálnych úlohách

Do svojej novej hry s názvom To nemá chybu zakomponoval režisér 
a herec Stanislav Štepka viaceré atraktívne postavičky.
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Uzávera  
v Hornej 
Mlynskej doline
NOVÉ MESTO
Lokalitu Horná Mlynská 
dolina v bratislavskom 
Novom  Meste  by  mala  v 
budúcnosti ochraňovať sta-
vebná uzávera. Ide o územie 
od Červeného mosta pozdĺž 
Cesty mládeže, cez Železnú 
studničku  po  otočku  auto-
busov, teda bývalé sanatóri-
um  až  po  lanovku  smerom 
na Kamzík, vrátane cvičnej 
lúky.  Návrh  na  vyhlásenie 
stavebnej uzávery schválili 
novomestskí poslanci.
Ten však predstavuje len za-
čiatok procesu jej vyhlásenia. 
Mestská časť musí urobiť ve-
rejné obstarávanie na spraco-
vateľa projektovej dokumen-
tácie pre stavebnú uzáveru. 
Tá bude následne odovzdaná 
stavebnému úradu. Podľa 
novomestského starostu Ru-
dolfa Kusého ide o dlhodobý 
proces. „Rozhodnutím o sta-
vebnej uzávere sa vymedzuje 
územie, v ktorom sa dočasne 
zakazuje alebo obmedzuje 
stavebná činnosť, najmä ak by 
mohla sťažiť alebo znemožniť 
budúce využívanie územia 
alebo jeho organizáciu podľa 
pripravovaného územného 
plánu,“ skonštatoval Kusý.
Samospráva totiž túto loka-
litu považuje za mimoriad-
ne hodnotnú. „Je potrebné, 
aby investičné zámery, ktoré 
majú rôzni súkromní vlastní-
ci, nepredbehli akési uprata-
nie tohto územia prostredníc-
tvom územného plánu zóny,“ 
vysvetľuje Kusý. Zároveň 
ubezpečuje, že schválený ná-
vrh počíta s tým, že lokality 
„Rotunda“, „Snežienka“ a na 
Kamzíku pri televíznej veži 
budú mať v dokumentácii pre 
stavebnú uzáveru zadefinova-
ný osobitný režim pre činnosť 
v predmetnom území.
Mestská časť plánuje pokračo-
vať vo vyhlasovaní stavebných 
uzáver aj v budúcnosti. Malo 
by ísť napr. o dolnú časť Kra-
márov, územie okolo Bieleho 
kríža, Mierovú kolóniu či lo-
kalitu Dimitrovky. (tasr)

RAČA
Vyjadrenie investora o 
zmenšení  rozsahu  projektu 
obytného komplexu Rínok 
Rača,  ktorý  má  vyrásť  v 
Bratislave  na  Kubačovej 
ulici, na mieste bývalých 
Vinárskych závodov, vní-
ma  občianske  združenie 
Priatelia Rače rozporuplne. 
Podľa  aktivistov  developer 
znížil iba jedno podlažie na 
jednej budove a ostatné plá-
ny zostávajú nezmenené.
Od investora požadujú bu-
dovu BD3 úplne odstrá-
niť z projektu a vybudovať 
miesto nej verejne prístupný 
parčík. „Táto budova zásad-
ným negatívnym spôsobom 
ovplyvní svetelnosť bytov 
v súčasnom bytovom dome 
na Plickovej. Tým citeľne 
zníži presvetlenie a kvalitu 
bývania obyvateľov predmet-
nej lokality,“ tvrdí Michal 
Drotován, ktorý je račian-
skym miestnym poslancom. 
Občianske združenie žiada 
dodržať všetky podmienky 
stanovené ministerstvom 
životného prostredia. Tak-
tiež požaduje znížiť výšku 
13-podlažnej budovy, ktorá 
podľa aktivistov ovplyvní 
obyvateľov súčasných byto-
vých domov na Sadmelijskej 
ulici. Starostu Rače Petra 
Pilinského žiadajú, aby in-

vestorovi nevydal územné 
rozhodnutie k zámeru, pokiaľ 
nebude odstránená z projektu 
budova BD3 a nezníži sa výš-
ka bytového domu na rohu 
ulíc Kubačova a Sadmelijská.
Developer, ktorým je spoloč-
nosť Rínok Rača, patriaca pod 
Bencont Development, tento 
týždeň informoval, že získal 
všetky dokumenty a povole-
nia potrebné na vydanie klad-
ného územného rozhodnutia. 
Zároveň uviedol, že oproti 
návrhu predchádzajúceho de-
velopera sa rozsah projektu 
zmenšil, čo do počtu poscho-
dí aj hmoty. Investor deklaru-
je, že zastavanosť plochy je 
na 80 percentách oproti tomu, 
čo na tomto mieste povoľuje 
platný územný plán. „Projekt 
tiež garantuje vysoký podiel 
zelených plôch, ktoré budú 
tvoriť 34 percent územia, čo 
je v Bratislave rarita. Platný 
územný plán žiada 23 percent 
zelených plôch. Zelené plo-

chy budú zavlažované ekolo-
gicky dažďovou vodou, ktorá 
sa bude za týmto účelom za-
chytávať v retenčnej nádrži,“ 
uvádza developer. Konateľ 
spoločnosti Rínok Rača Mar-
tin Šimurda tvrdí, že všetky 
záväzky sú pripravení napl-
niť. „S mestom, mestskou 
časťou i obyvateľmi Rače 
chceme hľadať spoločné rie-
šenia a kompromisy, ktoré 
budú na prospech všetkých 
zúčastnených strán,“ skonšta-
toval.
Rínok Rača má pozostávať 
zo šiestich obytných domov, 
troch polyfunkčných domov 
s bývaním a občianskou vy-
bavenosťou. Taktiež z piatich 
samostatných objektov ob-
čianskej vybavenosti a troch 
podzemných parkovacích ga-
ráží s 835 miestami na parko-
vanie. Pribudnúť by tu malo 
474 bytov pre 860 ľudí. (tasr)

Vizualizácia: 
Bencont Investments

Vybudujú 
novú 
materskú školu
RAČA
Uprostred januára podala 
mestská  časť Rača projek-
tový zámer na kompletnú 
rekonštrukciu  budovy  bý-
valého detského sanatória 
na Novohorskej ulici.  
„V prípade pozitívneho vy-
hodnotenia zámeru, následné-
ho získania finančnej dotácie 
a po absolvovaní verejného 
obstarávania by sme možno 
v septembri mohli začať so 
stavebnými prácami,“ povedal 
starosta Rače Peter Pilinský.
Keďže budova pochádza 
ešte zo sedemdesiatych ro-
kov a v súčasnosti je cel-
kom spustnutá, vyžaduje si 
kompletnú rekonštrukciu. 
„Plánujeme tu vybudovať aj 
dva nové pavilóny. Chceme, 
aby celková kapacita novej 
materskej školy bola cca  
100 detí,“ doplnil starosta Pi-
linský s tým, že realizácia pre-
stavby je rozložená na roky 
2017 a 2018, s predpoklada-
ným otvorením novej mater-
skej školy v septembri 2018.
Okrem nových pavilónov dô-
jde na prízemí k dispozičným 
zmenám, vybuduje sa plynová 
prípojka aj plynová kotolňa, 
vymenia sa rozvody elektro, 
zdravotechniky, zriaďovacích 
predmetov, plánuje sa kom-
pletná výmena zateplenia ob-
vodového a strešného plášťa, 
výmena výplní otvorov a úpra-
vou má prejsť aj vonkajší areál 
s detským ihriskom.   (em)

Informácie o zmene projektu Rínok 
Rača vnímajú aktivisti rozporuplne
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STARÉ MESTO
Viacerí  čitatelia  sa  nám 
v  priebehu  januára  sťažo-
vali  na  zľadovatelé  neudr-
žiavané  chodníky.  Niektorí 
upozorňovali  na  kopy  soli 
v Starom Meste. Za tie však 
mestská časť nemôže. 
„Staré Mesto pripomína, že 
na jeho území je podľa VZN 
zakázané soliť, pokiaľ nie sú 
extrémne poveternostné pod-
mienky, čo momentálne nie 
sú,“ vysvetľuje hovorkyňa 
Starého Mesta Nora Gubko-
vá a dodáva, že mestská časť 
a jej inšpektori verejného 
poriadku už viackrát vyzvali 
správcov, aby bezodkladne 
zabezpečili odpratanie chod-
níkov. Nie všetky chodníky 
sú totiž v správe mestskej čas-
ti, za tie pri obytných domoch 
zodpovedajú zväčša majitelia 

a správcovia priľahlej neh-
nuteľnosti. Neudržiavaním 
chodníkov síce riskujú žalobu 
v prípade úrazu, ale mestská 
časť na nich príliš veľké páky 
nemá. Inšpektori verejného 
poriadku im môžu udeliť ma-
ximálne blokovú pokutu. 
Táto zima bola na zimnú údrž-
bu náročná aj pre mesto. Ako 
nás informovali na magistráte, 
doteraz si objednali 7 celo-
mestských posypov vrátane 
pluhovania. V porovnaní s mi-
nuloročnou sezónou ide o dvoj-
násobne vyšší počet zásahov. 
„Počas tejto zimnej sezóny bolo 
v pohotovosti nasadených 43 
sypačov, 11 multikár, 1 sneho-
vá fréza a 86 ručných pracov-
níkov a k dispozícii je vždy cca 
2 000 ton posypového materiá-
lu,“ informovala nás Iveta Ke-
seľáková z magistrátu. (brn)

RUŽINOV
Bývalá  stredná  škola  na 
Pavlovičovej  ulici  sa  mení  
na  viacgeneračné  rodinné 
centrum. 
„Rodinné centrum Mamy 
Margity  je unikátne v tom, že 
je viacgeneračné, a teda pre 
celú rodinu. Prirodzene tak 
dopĺňa komplex aktivít, ktoré 
majú Saleziáni don Bosca. 
Doteraz vlastne fungoval 
futbalový klub DOMINO, 
farnosť a oratórium pre mla-
dých. Týmto sa tieto aktivity 
rozširujú. V rodinnom centre 
bude mať zastúpenie Family 
Garden, čo je poradenstvo 
pre manželov, rodiny v kríze, 
ale aj snúbencov prostredníc-
tvom prednášok, predmanžel-
ských príprav a vzdelávacích 
programov. Ďalej tu bude 
materská škola pre 55 detí, 
špecializované ambulancie 
spolu s lekárňou a materské 
centrum Margarétka, ktoré 
funguje už teraz,“ hovorí  
Petra Jakubcová z materské-
ho centra Margarétka. To 
ponúka aktivity najmä pre 
mamičky na rodičovskej do-
volenke a deti vo veku do 
troch rokov.  
Peter Bučány, riaditeľ cen-
tra, dopĺňa, že materské 
centrum Margarétka by sa 
do nových priestorov malo 
presťahovať čo najskôr, aby 
mohlo od apríla fungovať, 

rovnako ako poradenské 
centrum Family Garden a 
špecializované ambulancie, 
ktoré budú súčasťou cent-
ra. Materská škola by mala 
otvoriť prvé tri triedy už 
v septembri.  
Rekonštrukcia starej budo-
vy sa začala v r. 2015, keď 
župní poslanci schválili 
dlhodobý prenájom školy 
Saleziánom Don Bosca. Do-
teraz si vyžiadala približne 
700 000 eur. Okrem firiem 
sa na rekonštrukcii podieľa-
lo množstvo dobrovoľníkov 
z radov farníkov, ktorí vidia 
obrovský význam tohto cen-

tra nielen pre nich, ale aj pre 
celú mestskú časť. Dobro-
voľníci doteraz odpracovali 
vyše 2100 hodín. Títo ľudia 
si uvedomujú, že centrum 
bude slúžiť počas ďalších ro-
kov nielen ich deťom, ale aj 
vnúčatám. 
Po rekonštrukcii budovy sa 
plánuje začať s úpravou von-
kajšieho areálu, na ktorom 
vznikne veľké športovisko 
s futbalovým ihriskom a be-
žeckou dráhou. Podporí tak 
fungovanie futbalového klubu, 
ktorý v súčasnosti navštevuje 
približne 320 členov. (brn)

Foto: BSK

Zima náročná na údržbu Saleziáni pripravujú centrum pre rodinu

VRAKUŇA
Verejné obstarávanie na 
sanáciu bývalej skládky 
Chemických  závodov  Ju-
raja Dimitrova vo Vrakuni 
by malo ministerstvo život-
ného prostredia vypísať do 
konca februára. Uviedol to 
šéf envirorezortu László Só-
lymos (Most-Híd).
Rezort má pripravený samotný 
projekt sanácie a technickú do-
kumentáciu pre územné kona-
nie. Podľa ministra by sa so sa-
motnou sanáciou mohlo začať 
už v tomto roku. „Samozrej-
me, závisí to od toho, aký bude 
priebeh verejného obstaráva-
nia,“ upozornil Sólymos.
Náklady pokryjú eurofondy. 
„Zdroje sú pripravené, na 
sanáciu environmentálnych 
záťaží je v rámci aktuálneho 
programovacieho obdobia 
vyčlenených 180 miliónov 
eur.“ Spolufinancovanie štátu 
je 15 percent.
Pri sanácii sa má použiť 
metóda enkapsulizácie, kto-
rou sa obsah skládky zaizo-
luje od okolitého prostredia. 
Súčasťou sanácie bude aj 
čerpanie a čistenie kontami-
novaných podzemných vôd 
v okolí skládky. 

Odhaduje sa, že sanácia sklád-
ky by si mohla vyžiadať 30 mi-
liónov eur. Pôvodné odhady ho-
vorili o 15 miliónoch, na konci 
roka avizovalo ministerstvo 
sumu 20 až 25 miliónov. Navý-
šený odhad má byť zreálnením 
čísel, vychádzajúcich z pripra-
veného projektu. „Dnes už vie- 
me, že napríklad budeme po-
trebovať milión na dodatočný 
prieskum, keďže predchádza-
júci prieskum sa týkal iba sa-
motnej sanácie, potrebujeme 
však i inžiniersko-geologický 
prieskum na založenie steny, 
ktorá obsah skládky zaizoluje, 
rovnako bude potrebný dvoj-
ročný monitoring, prevádzka 
izolačnej steny či úprava kon-
taminovanej zeminy,“ ozrejmi-
la generálna riaditeľka Sekcie 
geológie a prírodných zdrojov 
MŽP SR Vlasta Jánová.
Rozloha skládky, ktorá sa 
nachádza na území starého 
Mlynského ramena, na roz-
hraní bratislavských mest-
ských častí Vrakuňa a Ruži-
nov, je približne 4,65 hektára. 
Je na nej zhruba 120 000 ku-
bických metrov odpadu. 
Prieskum ukázal, že do pod-
zemných vôd unikajú najmä 
pesticídy a herbicídy.  (tasr)

Sanácia už v tomto roku
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