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Prečo by mal prejsť úplný zákaz hazardu?

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Ak nemáte 
drobné
BRATISLAVA
Ak patríte k tým, ktorí si 
kupujú lístky v automatoch 
a  vždy  im  chýbajú  drobné 
peniaze, zrejme vás poteší, že 
od marca budete môcť platiť 
bezhotovostnou  platobnou 
kartou  aj  v  automatoch  na 
výdaj cestovných lístkov. 
Ako nás informoval Zenon 
Mikle z odboru marketingu 
a komunikácie DPB, nové žlté 
automaty budú umiestnené 
priamo na zastávkach, kde si 
podľa  štatistík  DPB  kupujú 
ľudia  najviac  lístkov.  „Zatiaľ 
je na túto službu pripravených 
prvých 15 kusov,“ informoval 
nás Zenon Mikle. „DPB bude 
pokračovať  v  rozšírení  tejto 
služby  ešte  v  tomto  roku  aj 
na ďalších automatoch. Platba 
platobnou  kartou  je  už  dnes 
možná  vo  všetkých  multi-
funkčných  predajných  auto-
matoch  (červené),  ktoré  má 
DPB, v počte 21 kusov.“
Ďalšou novinkou  je možnosť 
využiť  platobné  karty  ako 
električenku. Malo by  to byť 
možné už na jeseň.
Bratislavčania  však  už  dis-
kutujú  aj  o  tom,  kedy  bude 
možné  vstúpiť  do  autobusu 
a  namiesto  označenia  lístka 
priložiť  k  označovaču  len 
svoju platobnú kartu. V Čes-
ku miest a  spojov s  takýmito 
terminálmi už pribúda. Podľa 
zatiaľ  neoficiálnych  informá-
cií na tom pracuje aj bratislav-
ský dopravný podnik.   (in) 

BRATISLAVA
Veľké  kasína  mnohým  po-
slancom neprekážajú. Zrej-
me aj preto po celodennom 
rokovaní    nezískalo  VZN 
o  zákaze  umiestnenia  her-
ní na území hlavného mes-
ta  SR Bratislavy  tri  pätiny 
mestského  zastupiteľstva. 
Za  bolo  24  poslancov,  12 
nehlasovalo vôbec, 5 sa zdr-
žalo. Chýbal jediný hlas. 
Úspešná  petícia  za  zákaz 
hazardu, ktorú spustili pred 
dvoma rokmi, sa riadila pre-
došlým zákonom, ktorý akti-
vistom a odporcom hazardu 
a ani politikom nedával šancu 
hazard  regulovať.  Mesto  sa 
mohlo  len  rozhodnúť,  či  ho 
povolí,  alebo  jednoznačne 
zakáže.  Zákon  sa  však  zme-
nil,  reguláciu  umožnil,  ale 
pracovná skupina, ktorá mala 
bratislavskú  petíciu  preroko-

vať  a  prípadne  sa  dohodnúť 
na  spoločnom  návrhu  VZN, 
ho už dostala na stôl hotové. 
„Základný  dôvod  na  zruše-
nie,  čo bolo porušovanie ve-
rejného  poriadku,  nevieme 
dokázať,“  hovorí  poslanec 
Radovan  Jenčík,  ktorý  sa 
hlasovania  zdržal.  „Nepo-
znali  sme  ani  odpoveď,  aké 
dopady  bude  mať  úplný  zá-
kaz. Okrem  toho plošným či 
úplným zákazom by sme pro-
blém nevyriešili,  iba  ho  pre-
sunuli za hranice mesta. Teda 
z môjho pohľadu sme neboli 
pripravení  zodpovedne  roz-
hodnúť.“  
Ďalším  z  dôvodov,  prečo  sa 
poslanci nezhodli na podpore 
petície za zákaz hazardu, je aj 
zle postavená novela zákona 
o hazarde. Zákon  totiž nedo-
voľuje,  aby  poslanci  povolili 
kasína napríklad  len v  luxus-

ných  hoteloch.  Dnes  podľa 
neho  nemajú  možnosť  určiť 
presný  počet  herní  či  auto-
matov, koľko by  ich v meste 
chceli. 
Hazard je nutné regulovať, pre-
tože v meste neúmerne narastá 
počet herní a  tie  rozhodne do 
obytných domov nepatria. Na 
tom sa v diskusii zhodli všetci. 
Veď porovnajte, vo Viedni  je 
dnes podľa  informácií zástan-
cov zákazu 311 herných zaria-
dení, v Budapešti po regulácii 
tri kasína s 505 hernými zaria-
deniami, v Bratislave sme ich 
mali ku koncu minulého roka 
3220! Napokon, zrejme aj pre-
to bola petícia za zákaz hazar-
du  s  vyše  136-tisíc  podpismi 
úspešná. A ľuďom zákaz stojí 
aj  za  zhruba  tri  milióny  eur, 
o  ktoré  by  mestský  rozpočet 
prišiel. 
  Pokračovanie na str. 2

Zo Snežienky 
reštaurácia zatiaľ 
nebude
Zbúrať  skelet  alebo  posta-
viť na mieste bývalej výlet-
nej  reštaurácie  menšie  ob-
čerstvenie? 

Motám sa najmä po 
Nivách 
„Dcéry  majú  zmapovanú 
aj  Miletičku,  veľa  pre-
dajcov poznajú po mene,“  
prezrádza v rozhovore he-
rečka Kristína Farkašová.

Kto si na plavárni 
zabudol topánky?
Petržalská plaváreň  „vlast-
ní“  po  polroku  existencie 
päť vriec vecí, ktoré si v nej 
zabudli návštevníci.

Príbehy budov 
„vytiahnutých“ zo 
vzácnej mapy 
Záujem  o  Prechádzky 
s  pánom  Marquartom  je 
taký  veľký,  že  si  organi-
zátori  museli  zaobstarať 
megafón.
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Ruiny kedysi známej reštau-
rácie Snežienka na Železnej 
studničke  sa  v  posledných 
týždňoch  stali  predmetom 
záujmu  niektorých  komu-
nálnych  politikov.  Pre  po-
chopenie  toho,  čo  sa  okolo 
nej deje, sa však treba vrátiť 
do  minulosti.  V  roku  2006 
ruiny  Snežienky  prenajali 
vtedajší  novomestskí  po-
slanci spoločnosti Snowdrop 
na 99 rokov, pričom firma tu 
chcela  postaviť  hotel.  „Bol 
som proti tomuto zámeru 
ešte  ako  aktivista  a  po  ná-
stupe do funkcie starostu 
som ho definitívne zastavil,“ 
spomína  starosta  Nového 
Mesta Rudolf Kusý. Neskôr 
samospráva od zmluvy od-
stúpila. Nový správca budo-
vy – novomestská organizá-
cia EKO-podnik – následne 
zistil,  že  torzo  Snežienky 

poškodzuje  susednú  bu-
dovu  lanovky.  Navrhol 
preto odstránenie zrúca-
niny,  alebo  jej  zakonzer-
vovanie.  Lacnejší  variant 
predstavoval  náklady  180 
tisíc  eur,  konzervácia  do-
konca  trištvrte  milióna 
eur.  „Zachovať  zrúcaninu 
za 750  tisíc eur  je nezmy-

sel, tieto peniaze treba 
použiť  na  školy,  škôlky, 
budovanie parkov a po-
dobne,“  zdôraznil  starosta 
Kusý.  Nové  Mesto  preto 
bude  hľadať  riešenie  ako 
s  pozemkom  naložiť.  Svoj 
názor na budúcnosť Snežien-
ky  môžete  napísať  na  mail  
anketa@rudolfkusy.sk

Kusý: O Snežienke musia rozhodnúť aj ľudia
 

Bratislava  nie  je  Ban-
gladéš aj preto, že ľudia 
v samospráve vedia viac 
ako len rozoznať trávnik 
od  parkoviska.  Avšak, 
tí, ktorí majú nielen uši 
a  oči,  sú  pre  kšeftárov 
v  politických  funkciách 
mimoriadne  nebezpeč-
ní.
V posledných dňoch vy-
šli  v  médiách  dva  zne-
pokojujúce  rozhovory. 
Prvý  bol  s  už  bývalou 
zamestnankyňou  ma-
gistrátu Zuzanou Auf-
richtovou.  Za  kritiku 
parkovania  túto  referentku  čakala  na  ma-
gistráte  šikana. Druhý  rozhovor  bol  s  bý-
valou  hlavnou  dopravnou  inžinierkou  Ta-
tianou Kratochvílovou. Podľa nej primátor 
Ivo  Nesrovnal  nemá  svoj  úrad  úplne  pod 
kontrolou. Obe boli „odídené“.

Čo si z  toho majú odniesť 
zamestnanci samosprávy? 
Že majú držať hubu a krok. 
Lebo  inak  budú  mať  pro-
blémy.  Zamestnanci,  ktorí 
majú  nielen  uši  a  oči,  ale 
ktorí  nazbierajú  v  sebe  aj 
dostatok  občianskej  odva-
hy, sú pre kšeftárov v poli-
tických funkciách mimori-
adne nebezpeční. 
Určite  sa  nechcem  dožiť 
v  žiadnej  verejnej  funk-
cii,  aby  z  môjho  okruhu 
boli  vyštvaní  ľudia,  ktorí 
upozorňujú  na  problémy 
a  neprávosti.  Naopak, 

chcem, aby so mnou pracovali ľudia s čistý-
mi úmyslami a občianskou odvahou. Pretože 
odvahu potrebujeme ako soľ aj preto, lebo z 
verejného  života musíme  vypudiť  všetkých 
tých, ktorí spomínanú odvahu trestajú.
 Juraj DROBA 

Zamestnanci, držte hubu a krok!
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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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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

6BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk) 3BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
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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

BRATISLAVA
Občiansky  rozpočet,  pro-
stredníctvom  ktorého  roz-
hodujú samotní Bratislavča-
nia o  tom, na  čo  sa využijú 
verejné  prostriedky  v  hod-
note 50-tisíc eur, už má toh-
toročných  víťazov.  Avšak 
aj niektorí minuloroční ešte 
čakajú na realizáciu. 
Podľa  Kataríny  Kohútikovej 
z  tlačového  oddelenia  ma-
gistrátu  sa  každoročne  sna-
žia  upravovať  podmienky 
projektu Občiansky  rozpočet 
tak,  aby  hlasujúci  hlasovali 
naozaj o projektoch, ktoré  je 
možné  realizovať  v  danom 
roku  z  vyčlenených  financií 
a v rámci kompetencií mesta. 
Nie vždy sa to podarí. Minu-
lý  rok  bol  víťazom  aj  chod-
ník pre peších a cyklistov na 
Kamzík (ale aj zriadenie bus 
pruhov  na  Štefánikovej  či 
Gagarinovej). 
„Rozšírenie  komunikácie, 
spevnenie  okrajov  a  vybu-
dovanie  chodníka  pre  pe-
ších  a  cyklistov  v  smere  na 
Kamzík  nebolo  v  roku  2016 
možné  zrealizovať,  pretože 

ide  o  značnú  investičnú  ak-
ciu,  ktorá  musí  byť  realizo-
vaná  na  základe  projektovej 
dokumentácie  so  stavebným 
povolením. To si vyžadovalo 
ďalšie dodatočné financie, na 
ktoré  už  peniaze  vyčlenené 
v  minuloročnom  Občian-
skom  rozpočte  nepostačova-
li. Ostatné projekty sa postup-
ne realizovali, resp. sa začalo 
s ich postupnou realizáciou,“ 
informovala  nás  Katarína 
Kohútiková.  Pre  vysvetlenie 
- návrhy projektov vychádza-
jú  z  občianskych  podnetov, 
do kategórií  ich však vyberá 
mesto po odbornom posúdení 
realizovateľnosti.
Ľudia majú záujem o veci ve-
rejné,  tento  rok  sa  do  hlaso-
vania  zapojil  rekordný  počet 
občanov  -  13-tisíc,  väčšinou 
hlasovali elektronicky. 
Najviac hlasov (8 224) v ka-
tegórii Životné prostredie zís-
kal  projekt V Bratislave  žijú 
s  nami.  Ide  o  podporu  zdru-
žení, ktoré sa venujú opatere 
a  zdravotnej  starostlivosti 
túlavých  mačiek.  Vybudo-
vanie Fit parku vo Vrakuni, 

vrátane  osadenia  športových 
náradí  zabodovalo  s  počtom 
6 503 hlasov v kategórii Kul-
túra  a  šport. V  kategórii  So-
ciálne  veci  zvíťazil  projekt 
Zelená  pre  seniorov  (7  074 
hlasov).  Počas  pravidelných 
vychádzok  do  prírody  sa 
seniori  dozvedia  o  rôznych 
druhoch  rastlín, ale aj o   na-
riadeniach  mesta  o  čistote, 
poriadku a zeleni. 
V  kategórii  Doprava,  cesty, 
chodníky  a  cyklochodníky 
zvíťazil  s  3  259  hlasmi  pro-
jekt Bezpečne cez Mamatey-
ovu  –  Pankúchovu.  Zahŕňa 
opravu cesty, debarierizáciu 
chodníkov  a  namaľovanie 
priechodov pre chodcov. Za-
ujímali  sme  sa,  konkrétne 
akého úseku sa opravy budú 
týkať,  keďže  neďaleko  Pan-
kúchovej,  kde  Mamateyovu 
križuje  Gettingova,  je  prie-
chod  pre  chodcov,  ktorý  je 
počas dažďa doslova v hava-
rijnom stave. „Žiaľ, konkrét-
ne  návrhy  realizácie  zatiaľ 
nemáme k dispozícii,“  infor-
movala nás Katarína Kohúti-
ková.  (zo, in)

Občiansky rozpočet má nových  
víťazov, vlaňajší sa ešte nerealizovali

Zo Snežienky 
reštaurácia 
nebude
NOVÉ MESTO
„Väčšina  poslancov  Nového 
Mesta  preferuje  zbúranie 
skeletu Snežienky a na mies-
te postaviť niečo menšie, ak 
vôbec,“ tvrdí poslanec Mar-
tin Vlačiky. Jeho pozmeňujú- 
ci  návrh  na  zastupiteľstve 
schválili,  takže  nevyhlásia 
verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom, „za účelom saná-
cie, dostavby a  sprevádzko-
vania  reštaurácie/stravova-
cieho zariadenia“.
Tvrdí,  že  sú  už  veľmi  opatr-
ní po  tom, čo poslanci v  roku 
2006  schválili  prenájom  na 
výstavbu  komplexu  „Resort 
Snežienka“  na  99  rokov.  „To 
by malo za následok absolútnu 
devastáciu tejto časti lesoparku 
nevhodnou výstavbou a zahus-
tením  individuálnej  dopravy,“ 
hovorí  Martin  Vláčiky,  ktorý 
bol spoluautorom uznesenia, 
ktoré to v roku 2014 stoplo. 
„V súčasnosti sa pre toto úze-
mie  spracováva  územný  plán 
zóny  Horná  Mlynská  dolina 
a v rámci neho je potrebné na-
jprv  verejnou  diskusiou  s  ob-
čanmi,  návštevníkmi  lesopar-
ku,  ochranármi,  mestskými 
lesmi  zadefinovať,  čo  by  sme 
v  tomto  území  vlastne  chceli 
mať,“ pokračuje poslanec. „A 
až potom vyhlásiť súťaž, avšak 
len súťaž návrhov, nie na pre-
nájom. Ak by sa podarilo nájsť 
návrh, ktorý by bol akceptova-
teľný  a  zároveň  ekonomicky 
únosný  pre  investora,  tak  po-
tom by sme mali začať disku-
tovať o prenájme.“ 
Jedinou aktuálnou stavebnou 
úpravou tak v dohľadnej dobe 
môže byť len oddelenie údol- 
nej  stanice  lanovky na Kam-
zík od zanedbaného a zdevas-
tovaného stavebného skeletu 
Snežienky.   (in)

Električkou na 
Hlavnú stanicu 
rýchlejšie 
STARÉ MESTO
Hlavné mesto  spustilo  pre-
ferenciu  električiek  v  kri-
žovatkách Mýtna – Imricha 
Karvaša a Žilinská – Štefa-
novičova. 
Začiatkom  februára  uviedlo 
do testovacej prevádzky nový 
dynamický  režim  riadenia 
cestnej  dopravnej  signalizá-
cie  v  týchto  dvoch  križovat-
kách.  Očakávaná  priemerná 
časová  úspora  pre  električky 
v oboch smeroch pri dyna-
mickom  režime  riadenia  je 
oproti statickému režimu cca 
30  -  35  sekúnd.  V  križovat-
ke  Žilinská  –  Štefanovičova 
je  zakomponovaná  aj  prefe-
rencia  trolejbusov,  s  cieľom 
dosiahnuť  kratší  prejazd  na 
linke 203.
Električky posielajú informá-
ciu  o  svojej  polohe  riadiacej 
jednotke  cestnej  svetelnej 
signalizácie pomocou bez-
drôtovej komunikácie cez rá-
diový systém TETRA. Radič 
následne  prednostne  zaradí 
fázu, v ktorej majú električky 
voľno,  pričom  pri  prejazde 
križovatkou  sa  električka 
opäť „odhlási“.
Počas  víkendov  a  večerov 
v  časoch  slabej  dopravnej 
záťaže  a  redších  intervalov 
električiek  budú  križovatky 
skúšobne  fungovať  v  režime 
kmitavej  žltej.  Električky, 
ktoré sa v oboch križovatkách 
nachádzajú  na  vedľajšej  ces-
te, si budú svetelnú signalizá-
ciu „aktivovať“ tak, aby mali 
zabezpečený plynulý prejazd, 
pričom  v  kolíznych  smeroch 
bude  počas  prejazdu  elektri-
čiek svietiť signál s červeným 
svetlom.   (brn)

Súčasnosť  
hazardu praje
Keď ste niekedy zavítali do 
malej dedinskej krčmy a vi-
deli ste zúfalca, čo do auto-
matu hádzal jednu mincu za 
druhou, muselo vám jasné, 
že to preňho nie je ani hra, 
ani zábava.
Jeho rodina by dnes mala 
ďakovať Bratislavčanom, 
pretože práve vďaka ich pe-
tícii poslanci národnej rady 
schválili novelu, ktorá toto 
zúfalstvo zastaví. Reštaurácie 
a pohostinstvá s maximálne 
dvoma výhernými automatmi, 
videohrami alebo ruletami na 
Slovensku končia. 
Keď píšem tieto riadky, aku-
rát sa mi v televíznej obra-
zovke prechádza po pláži 
spokojný mladý muž, ktorý 
mi hovorí, že každý piatok 
sa môžem stať euromilionár-
kou. Túto predstavu do mojej 
mysle tisne sám štát. A vzá-
pätí mi súkromná televízia 
sľubuje stotisíc eur za moju 
sms. Možností hazardovať so 
svojimi peniazmi máme dosť, 
súčasnosť im doslova praje. 
A to aj vďaka tomu, ako nám 
tlačí do hláv, že nielen mô-
žete, ale bohužiaľ aj musíte 
mať viac a viac, aby ste sa 
mohli považovať za úspeš-
ného, že stále potrebujete 
niečo nové, väčšie a najmä 
drahšie a kto si neužíva, ne-
žije. Aj tým výdatne pomáha 
premene bežného človeka 
na závislú trosku. Herne sú 
v tomto súkolí len jedným 
z koliesok.

Ingrid Jarunková

Hazard má 
rôzne podoby
BRATISLAVA
Psychológ  Ján  Záskalan, 
ktorý  sa  15  rokov  venuje 
liečeniu  nelátkových závis-
lostí upozorňuje, že internet 
momentálne  nemáme  pod 
kontrolou  a  práve  počet 
ľudí  závislých  na  virtuál-
nych hrách stúpa. 
Okrem  herní je v meste viac 
možností  na  hazard  – máme 
tu športové stávkovanie, bin-
go,  dostihy  a  rôzne  lotérie, 
v ktorých vás sám štát vyzý-
va  a  motivuje,  aby  ste  hrali 
a  vyhrali.  „Istej  časti  ľudí 
zákaz automatov v puboch 
určite pomôže, pretože hrajú 
najmä  vtedy,  keď  sa  opijú. 
Keď    nebude  v  ich  blízkosti 
automat,  nebudú  hrať.  Ale 
zase sa nájdu takí, ktorí vám 
povedia, že šliapali do herne 
aj  dvadsať  kilometrov,  tak-
že  ťažko  povedať,  či  by  bol 
pre  nich  úplný  zákaz    rieše-
ním,“ myslí si Ján Záskalan. 
„Správne  zvolená  regulácia 
môže  byť  funkčnejšia.  Žia-
da  si  však  jasné  pravidlá.“ 
Okrem  poberateľov  soci-
álnych  dávok  monitorovať 
napríklad aj dlžníkov na vý-
živnom  alebo  ľudí  s  exekú-
ciami,  a  tým  chrániť  aj  ich 
príbuzných.
Poslanec  Slavomír  Drozd 
tvrdí,  že  sám  býva  v  dome, 
kde cukráreň nahradila herňa 
a  nikomu,  kto  tam  býva  sa 
to  logicky nepáči. S absolút-
nymi  zákazmi  sa  však  nes-
totožňuje. Kasíno v  hoteli  či 
nákupnom centre by mu ne-
prekážalo,  pretože  nezastáva 
názor, že každý, kto zavíta do 
herne,  je  automaticky  gam-
bler.  „Patologickí  hráči  sa 
musia  ísť  liečiť.  Tým  zákaz 
cestu  k  hazardu  nezahatá.  A 
keď  vytlačíme  oficiálnych 
prevádzkovateľov, ich miesto 
zaujmú iní,“ dodáva.   (in)

Pokračovanie zo str. 1
Zástancovia úplného zákazu 
sú  po  hlasovaní  poslancov 
sklamaní.  Tvrdia,  že  verejný 
priestor  je  znehodnotený  za-
temnenými  blikajúcimi  bu-
dovami, ktoré likvidujú život, 
pretože  nahrádzajú  služby, 
bežné  prevádzky  alebo malé 
obchodíky. 
Čo  bude  ďalej?  Je  možné, 
aby sa poslanci na zastupi-
teľstve opäť zaoberali záka-
zom,  respektíve  reguláciou 
hazardu? Ako nám povedal 
poslanec  Ján  Hrčka,  možné 
to  je  pokojne  aj  na  ďalšom 
zastupiteľstve.  Hoci  sám  je 
proti absolútnemu zákazu, 
hlasoval zaň, pretože jednak 
to  považoval  za  povinnosť 
voči  všetkým,  čo  podpísa-
li  petíciu,  jednak  v  úplnom 
zákaze videl tlak na národnú 
radu, aby zákon o hazarde 
zlepšila.  Veď  aj  keby  VZN 
prešlo,  herne  by  z Bratisla-
vy  tento  rok  ešte  nezmiz-
li.  Licencie  majú  niektorí 
prevádzkovatelia  ešte  aj  na 
budúci  rok.  Čas  na  úpravu 
nedokonalého zákona by 
teda  bol.  Nielen  Ján  Hrč-
ka  je  totiž  presvedčený,  že 
regulácia  herní  na  hotely 
a obchodné centrá, ako to 

dnes  povoľuje  zákon,  žela-
ný  efekt  neprinesie.  „Žiaľ, 
zákon  o  hazardných  hrách 
stále  nie  je  dobrý  a  neu-
možňuje  efektívnejšiu  re-
guláciu hazardu a ani vybe-
ranie  poslancom,  aký  druh 
hazardu  by  sa  dal  povoliť,“ 
vysvetľuje  iniciátor  petície 
a starosta Vajnôr Ján Mrva. 
Spolu  s  5-hviezdičkovými 
hotelmi by museli v tej istej 
kategórii povoliť aj 1-hviez-
dičkové  penzióny.  Zákon 
medzi nimi pri regulácii ha-
zardu nerobí rozdiel. 
„Koncom roka 2016 sa v Bra-
tislave  nachádzalo  89  herní, 
ktoré  spĺňali  podmienku  12 
prístrojov (novela zákona po-
zná už len herne s minimálne 
12  automatmi,  videohrami 
alebo  ruletami),  bez  ktorej 
by  nemohli  od  roku  2018 
podnikať,“  nadväzuje  Peter 
Beňa  z  iniciatívy  Zastavme 
hazard.  „Hotelov,  motelov 
a  penziónov  v  Bratislave  je 
114,  s  ktorými  by  sa  herne 
mohli  dohodnúť  na  lukratív-
nom  prenájme  priestorov.  A 
ak  by  sa  aj  nedohodli,  stále 
je  pre  majiteľa  veľkej  herne 
lacnejšie  postaviť  si  nový 
penzión  ako  ukončiť  svoje 
podnikanie.“  

Asociácia zábavy a hier je na-
opak spokojná. Právne kroky, 
ktoré zamýšľali, v tejto chvíli 
nemusia realizovať.  
Vydýchli  si  aj  hotely.  Ján 
Svoboda zo Zväzu cestovné-
ho ruchu SR totiž upozorňo-
val na to, že absolútny zákaz 
by mal dopad na hoteliérov. 
Niektoré  hotely  majú  totiž 
svoje  „hotelové  balíčky“ 
priamo  spojené  s  kasínami, 
čo využíva najmä blízkový-
chodná klientela.  „Rovnako 
sú častými návštevníkmi na-
príklad Íri alebo Angličania, 
ktorí sa v Bratislave lúčia so 
slobodou.“ 
Úplný  zákaz  hazardu  na 
území  Bratislavy  teda  ne-
prešiel,  hoci  mohol  byť  
akýmsi  odkazom  pre  ná-
rodnú radu, aby sa k zá-
konu  o  hazarde  opäť  vrá-
tila a upravila ho tak, aby 
umožnila  Bratislave  kon-
krétnejšiu  reguláciu.  Moti-
vácia by bola, keďže zákaz 
hazardu v Bratislave by 
pripravil  aj  štát  o  slušné 
peniaze  –  12  miliónov  eur 
za rok. A preto by to primá-
tor  mohol  risknúť  a  VZN 
o  úplnom  zákaze  predložiť 
zastupiteľstvu znova.   (in)
  Foto: Archív
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Na Panskej ulici pribudla Dolnozemská krčma
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh
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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

Z parkov psie 
toalety
LIST ČITATEĽA
Verte mi, že stav, keď si na 
prechádzke  s  deťmi  (park 
vo  vnútrobloku  Ďatelinová 
-  Rezedová)  už  musím  zo 
zlosti  začať  fotiť  psie  vý-
kaly,  sa  nedá  označiť  inak 
ako  za  vážny  a  je  najvyšší 
začať  konať.  A  to  pre  nás 
všetkých  -  kompetentných 
za stav ružinovských verej-
ných  priestranstiev,  par-
kov,  rodičov  a  majiteľov 
psov! 
Prečo  by  sme  mali  skoro  
denne chodiť domov s deťmi 
so  zašpinenými  a  zapáchaj-
úcimi  topánkami,  kočíkmi, 
bicyklami, atď. od psích vý-
kalov? 
Prečo  nemôžeme  deti  ne-
chať  voľne  si  pobehať  po 
parku a nonstop kontrolovať 
a  čistiť  detské  ihriská,  ktoré  
bohužiaľ,  tiež nie sú výnim-
kou.  Prečo  sa  na  vychád-
zkach  máme  báť  o  zdravie 
našich detí?
Veď aj my máme radi zviera-
tá a nikdy by sme im nechce-
li ublížiť, prečo ich majitelia 
ubližujú nám? 
Prečo  sme  ako  spoluobča-
nia  k  sebe  tak  ľahostajní 
a  myslíme  len  na  vlastnú 
pohodlnosť?  Veď  nakoniec 
v  takom  prostredí  musíme 
žiť  sami. A  nebojím  sa  ani 
povedať,  že  dnes  sú  deti 
v Ružinove diskriminované 
psíčkarmi  a  verejné  parky 
patria viac im a ich potre-
bám.

Vladimíra Gedrová

Cyklisti na 
promenáde
LIST ČITATEĽA
Vo vydaní  z  29.12.2016 ma 
zaujal názor čitateľky, kto-
rá  sa  sťažovala na  agresív-
nych cyklistov na promená-
de. 
Ako pravidelná cyklistka 
súhlasím  so  slovami  pani 
Zuzany  Ivanovej,  že  „ne-
stačí  na  chodník  nakresliť 
značky“.  No  následné  vy-
jadrenie,  že  „značky  len 
vnášajú medzi ľudí nenávisť, 
možnosť  ohrozenia  a  strach 
z  nebezpečenstva  zrážky 
s cyklistom“ mi vôbec nedá-
va  logiku. Veď práve pruhy 
pre  cyklistov  jasne  určujú, 
kde sa môžu pohybovať bez 
toho, aby ohrozili chodcov- 
pokiaľ  tí  budú  vyznačenia 
tiež  dodržiavať.  Ja  sa  skôr 
stretávam s ignoranciou 
chodcov, ktorí napriek oveľa 
širšej časti určenej pre nich, 
neustále  vstupujú  na  cyklo-
trasu, ktorá  je na nábreží už 
nejaký ten rok. Samozrejme, 
vždy  je  treba  byť  ohľadu-
plný  a  pokiaľ  niekomu  ná-
hodne vbehne dieťa do  jeho 
pruhu, netreba to hneď riešiť 
hádkou. Chodci sa ale musia 
začať učiť rešpektovať aspoň 
tých  pár  cyklotrás  v  rámci 
mesta  a  učiť  k  opatrnosti  aj 
deti. 
Aj  cyklistovi  stále  hrozí,  že 
mu  niekto  skočí  do  cesty 
a tiež sa stretáva s nepríjem-
nými  pohľadmi  ľudí,  ktorí 
netušia,  že  má  právo  tadiaľ 
ísť. 
  Zuzana Ležanská

Po  necelých  dvoch  rokoch 
sme sa opäť vybrali na Pan-
skú ulicu, aby sme navštívili 
DOLNOZEMSKÚ  KRČ-
MU,  ktorú  tu  vlani  otvorili 
namiesto Panského hostinca.
Interiér  zostáva  nezmenený 
od  čias  populárnej  belgickej 
pivárne,  aj preto má už  svoju 
patinu  a  pôsobí  autenticky. 
Ako  už  názov  napovedá,  ide 
o krčmu s odkazom na Dolnú 
zem, ako bolo označované juž-
né  územia  Uhorska,  kde  žijú 
Maďari,  Rumuni  ale  vo  veľ-
kej miere aj Slováci, ktorí toto 
územie  po  stáročia  osídľovali 
po  skončení  tureckej  okupá-
cie. Aj preto v jedálnom lístku 
dominujú  špeciality  z  Dolnej 
zeme. Mnohé z nich sú známe 
v  regiónoch  Slovenska  (Hor-
nej zeme) pod inými názvami 
či v obmenenej úprave.
Keďže  je obdobie  fašiangov, 
v jedálnom lístku Dolnozem-
skej krčmy dominujú zabíjač-
kové  špeciality.  Z  predjedál 
sme  si  dali  tlačenku  s  chle-
bom (4,90 €) – na rozdiel od 
tej  tunajšej  bola  papriková, 
ale  vynikajúca.  Ochutnali 

sme aj rovnako výborný bra-
včový  paprikový  lalok  (3,90 
€).  Od  domácej  kuchyne  by 
človek  čakal  trochu  hrubšie 
plátky tlačenky či laloku, ale 
z  obchodného  hľadiska  sú 
tenšie zrejme efektnejšie.
Z  dolnozemských  polievok 
sme si dali halászlé (4,90 €) a 
kapustnicu  s  údeným mäsom 
a  nádlackou  klobásou  (3,90 
€).  Rybacia  polievka Halász-
lé bola pasírovaná a poriadne 
hustá, nechýbali v nej však ani 
celé kúsky ryby. Bola vynika-
júca. Rovnako aj kapustnica – 
trochu  iná,  ako  sme zvyknutí 
na Slovensku, ale výborná. 
Z hlavných jedál dolnozemskej 
kuchyne sme si dali dolnozem-
skú Sarmu  so  smotanou  (7,90 
€) a kohútí paprikáš s domáci-
mi  haluškami  (7,90  €).  V  pr-
vom prípade  išlo o plnené ka-
pustné  listy,  ktoré poznáme aj 
na Slovensku, v druhom prípa-
de o vynikajúce kohútie mäso 
na paprike. Obe jedlá boli chut-
né, paprikáš však výnimočne.
Okrem  dolnozemských  špe-

cialít tu majú aj jedlá sloven-
skej  či  európskej  kuchyne. 
Z nich sme si vybrali konfito-
vané kačacie  stehno s červe-
nou  kapustou  s  lesným  ovo-
cím  a  viedenskou  knedľou 
(11,90  €),  kde  nás  zaujala 
chutná kombinácia kapusty 
a černíc. Knedľa bola pečená, 
čo nebýva obvyklé.
Príjemne nás prekvapili ceny. 
V jedálnom lístku nás zaujala 
ponuka rodinných obedov pre 
4 osoby za dobrú cenu – napr. 
jeden  liter  kohútieho  výva-
ru + 1,8 kg pečeného kuraťa 
s  plnkou,  zemiakovou  kašou 
a kompótom (26,90 €). Komu 
sa nechce variť nedeľný obed, 
v Dolnozemskej krčme nava-
ria za 6,70 € na osobu.
Dolnozemská  krčma  nás 
prekvapila  dobrou  kuchyňou 
a  vzornou  obsluhou. Držíme 
palce,  nech  sa  jej  darí  lepšie 
ako predchodcom.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej 
návšteve vopred informova-
ná. Útratu za konzumáciu si 
redakcia platila sama.
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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
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

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

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

Trvalý pobyt
Vzniká  tomu,  kto  si  nahlá-
sil   trvalý pobyt automatic-
ky  nejaký  právny  vzťah  či 
vlastníctvo  k  nehnuteľnos-
ti?
Trvalý pobyt má výlučne evi-
denčný  charakter.  Štát  potre-
buje mať vedomosť o tom, kde 
sa daná osoba nachádza, kam 
jej  môže  posielať  zásielky... 
Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa 
nadobúda  povolením  vkladu 
na katastri nehnuteľností, ktoré 
nasleduje  po  uzatvorení  na-
dobúdacej  zmluvy  (darovacia, 
kúpna, zámenná). Právo užívať 
nehnuteľnosť,  napríklad  ako 
nájomca,  vzniká  na  základe 
nájomnej  zmluvy. V  žiadnom 
prípade tak nahlásením trvalé-
ho pobytu nevznikne tomu, kto 
si  trvalý  pobyt  nahlásil,  prá-
vo  nehnuteľnosť  užívať  a  už 
vôbec mu nevznikne nárok na 
vlastníctvo  nehnuteľnosti.  Aj 
samotný  postup  pri  ohlásení 
trvalého pobytu na úrade tento 
fakt len potvrdzuje. Trvalý po-
byt si totiž osoba môže nahlá-
siť po  tom, čo preukáže, že  je 
buď vlastníkom nehnuteľnosti, 
alebo má súhlas vlastníka neh-
nuteľnosti. Z toho vyplýva, že 
akékoľvek  obavy  sú  v  tomto 
prípade  neopodstatnené.  Po-
kiaľ  ide  o  zánik  trvalého  po-
bytu, ak sa dotyčná osoba ne-
odhlási sama, môže ju odhlásiť 
vlastník nehnuteľnosti za pod-
mienok  uvedených  v  zákone 
o hlásení pobytu občanov.
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk  02/38104750

V roku 2004 som si objednal 
v  príslušnej  firme  odmera-
nie  a  dodávku  vertikálnych 
okenných  žalúzií  do  novo-
stavby  rodinného  domu. 
Pretože však dom ešte nebol 
hotový,  žalúzie  som  prevzal 
a  zaplatil bez montáže. Keď 
som  po  dokončení  domu 
chcel  žalúzie  namontovať, 
zistil  som,  že  žalúzie boli  zle 
vyrobené a nie  je možné  ich 
korektne  namontovať.  Keď 
som  dodávku  reklamoval, 
dodávateľ  mi  oznámil,  citu-
jem: 
„Obchodný  zástupca  našej 
firmy  žalúzie  zameral,  spí-
sal s vami objednávku a naša 
firma  vami  podpísanú  objed-
návku  zrealizovala.  Vertikál- 
ne  žalúzie  boli  vyrobené  na 
základe písomnej objednávky 
a v stanovenom termíne aj do-
ručené. Za  chybnú  objednáv-
ku z vašej  strany nezodpove-
dáme.“
Bolo by to možné, aby firma 
nezodpovedala za to, keď ne-

kvalitne vypracuje objednáv-
ku jej pracovník?

Čitateľ z Dúbravky
Je  to ďalšia ukážka neprofe-
sionálneho  prístupu  podni-
kateľa,  doplnená  poriadnou 
dávkou  ignorantstva.  Podni-
kateľ  alebo  firma má  podni-
kateľské oprávnenie na danú 
činnosť  a  apriori  sa  predpo-
kladá,  že danej  činnosti  „ro-
zumie“...  to znamená, že za-
mestnáva  odborne  zdatných 
pracovníkov, ktorí v takomto 
konkrétnom  prípade  musia 
vedieť  poradiť  zákazníko-
vi čo je možné, čo nie a aké 
by  bolo  optimálne  riešenie 
z  hľadiska  funkcie,  estetiky, 
efektívnosti  i  bezpečnosti  - 
veď  predsa  zákazník  môže 
byť - a často aj je - úplný laik. 
Teda  v  konečnom  dôsledku 
by  na  hlavičkovom  papieri 
firmy rozhodne nikdy nema-
la  vzniknúť  žiadna  nepodar-
ková  objednávka.  Čiastočne 

by sa firma mohla viniť vte-
dy, ak by si zákazník žalúzie 
zameral sám bez prítomnosti 
pracovníka  firmy  a  takúto 
objednávku by firme na zho-
tovenie predložil. Ale aj v ta-
komto prípade by si ozajstný 
zodpovedný  podnikateľ  ob-
jednávku  preveril  a  skontro-
loval kritické aspekty, ktoré 
na základe svojej kvalifikácie 
pozná. Každopádne  je  nutné 
ihneď  písomne  reklamovať 
a  žiadať  opravu  žalúzií,  ale-
bo,  ak  to  nie  je  možné,  tak 
zhotovenie  nových,  resp. 
vrátenie peňazí - lebo zodpo-
vednosti sa v takomto prípa-
de firma nemôže zbaviť žiad-
nymi výhovorkami.
Na druhej strane je zrejmé, že 
vhodné je platiť, až keď vidí-
me výsledok - teda neoddeľo-
vať dodávku a montáž.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Neprofesionalita s ignorantstvom

Začiatok: 
6. marca 2017 o 19,00 h.

na ZŠ Sibírska 39, 
Bratislava – Nové Mesto

Registrácia do 3. 3. 2017
na mail: 

tami.chlapci@gmail.com

VOLEJBAL
pre chlapcov
Otvárame tréningy pre 

chlapcov od 10 do 13 rokov!

Viac informácií na fcb:
VK TAMI Bratislava

BRATISLAVA
Dopravný  podnik  Brati-
slava  sa  netají  problémom 
s nedostatkom vodičov. Vy-
riešiť by to sčasti mohol, ak 
by  pre  prácu  vodičov  nad-
chol  ženy. Dnes  ich má  len 
necelých päť percent.
Vedenie spoločnosti v súčas-
nosti  vyhlasuje,  že  ženám 
zabezpečí  rovnaké  podmien-
ky  ako  majú  muži.  Na  Slo-
vensku,  kde  ženy  zarábajú 
v priemere zhruba o dvadsať 
percent  menej  ako  muži,  je 
to  veľmi  potešiteľné  gesto. 
Najmladšia  vodička  DPB, 
a.s.  Rebeka  má  len  22  ro-
kov a cestujúcich preváža po 
hlavnom meste  v  električke. 
26-ročná  vodička  Veronika 
zas  riadi  autobus  a  45-ročná 
Mária  ako  jediná  žena  vozí 
po  bratislavských  uliciach 
cestujúcich v trolejbuse. Cel-
kovo má DPB, a.s. k januáru 
2017  v  evidencii  1463  vodi-
čov  s  vekovým  priemerom 
48  rokov,  z  toho  je  68  žien 

– 51 vodičiek električiek, 16 
vodičiek  autobusov  a  jednu 
vodičku trolejbusu. 
Žena  vodička  sa  môže  roz-
hodnúť  pre  akýkoľvek  do-
pravný  prostriedok  MHD, 
avšak  vodička  autobusu  a 
trolejbusu  musí  spĺňať  mi-
nimálny vekový limit 24 ro-
kov  a vodička  električky 20 
rokov. DPB ponúka na vlast-
né  náklady,  pre  všetkých 
budúcich  vodičov  MHD 
preškolenie  zo  skupín  B  a 
C na skupinu D pre autobu-
sy a  trolejbusy a na vedenie 
električiek.   (brn)
  Foto: DPB

Chcú prilákať ženy

BRATISLAVA
Prioritou  primátora  Iva 
Nesrovnala  na  tento  rok 
sú  verejné  priestranstvá, 
doprava  a  novela  zákona 
o Bratislave.
Mesto  chce  pokračovať 
v oprave infraštruktúry, opra-
viť  takmer  30  kilometrov 
ciest,  5  kilometrov  chodní-
kov  či  18  zastávok  MHD 
v  celkovej  hodnote  približne 
7 miliónov  eur.  Bratislavské 
noviny  už  v  predchádzajú-
cich číslach detailne rozobra-
li  rekonštrukciu  podchodov 
na  Trnavskom  mýte  a  Dol-
nozemskej a Rusovskej ceste. 
Zmeny by ste mali zazname-

nať  aj  na  Námestí  slobody, 
kde sa do revitalizácie inves-
tuje 120-tisíc eur a tiež na pe-
tržalských terasách. Zaoberať 
sa  však  bude  aj  detailami  – 
napríklad čistením chodníkov 
od žuvačiek. 
Avizovanou  novinkou  je 
tohtoročné  spustenie  projek-
tu  bikesharing,  na  ktorý  je 
vyčlenených  460-tisíc  eur. 
Primátor v diskusii v TV 
Ružinov uviedol, že už majú 
vysúťaženú  spoločnosť.  Na 
stránke mesta bude zoznam 
staníc,  budete  sa  musieť  re-
gistrovať,  uviesť  číslo  karty 
a zaplatíte alebo predplatíte si 
požičanie. Aj  toto  je  spôsob, 

ako podporiť alternatívnu do-
pravu.
Na  vlastnom  bicykli  by  ste 
sa  však  ešte  tento  rok mohli 
previezť po cyklotrase Staro-
hájska alebo po Alstrovej na 
Peknej  ceste  a Rožňavskej  v 
úseku Tomášikova pri želez-
ničnom nadjazde.
Najmä  v  súvislosti  s moder-
nizáciou  Karloveskej  radiály 
pripomínajú  zainteresovaní 
nedostatok  náhradných  auto-
busov. Primátor tvrdí, že hľa-
dajú  prostriedky  a  počty  do-
pravných  prostriedkov  chcú 
určite navýšiť.
Za  jeden  z  najväčších  problé-
mov Bratislavy  však  považuje 
zákon o Bratislave. Po jeho no-
vele by mohlo mať hlavné mes-
to viac financií, viac kompeten-
cií a napríklad aj jeden stavebný 
úrad, čo by uľahčilo minimálne 
realizáciu  jednotného  plánova-
nia.  Aj  preto  sa  primátor  Ne-
srovnal chystá rokovať s vládou 
a poslancami NR SR.  (in)
  Foto: Matúš Husár

Aké sú tohtoročné priority mesta?Ambasádu už 
nechceme
STARÉ MESTO
Americká  ambasáda  nemá 
už  od  15.  augusta  2016 
zmluvu  na  prenájom  po-
zemkov  v  Starom  Meste. 
Schválenie  nájmu  neprešlo 
cez poslancov ani na posled-
nom  zastupiteľstve,  hoci 
Američania  boli  ochotní 
doplatiť  nájomné  spätne. 
Ročný nájom bol stanovený 
na takmer pol milióna eur.
Ako  na  zastupiteľstve  uviedol 
starosta Starého Mesta Rado-
slav  Števčík,  stavebný  úrad 
mestskej  časti  Staré  Mesto  sa 
snaží vyriešiť situáciu ohľadom 
plota  okolo  veľvyslanectva. 
„Žiaľ,  ani  na  opakované  žia-
dosti o predloženie stavebného 
povolenia a kolaudačného roz-
hodnutia  nebol  takýto  doku-
ment preložený, a preto staveb-
ný  úrad  nemohol  konať  inak, 
iba tak, že začal konanie o do-
datočnom povolení,  respektíve 
odstránení  stavby,“  povedal 
a dodal, že pokiaľ by veľvysla-
nectvo  získalo  nájomný  vzťah 
na  pozemky,  bolo  by  možné 
tieto  veci  v  konaní  zohľadniť. 
Pozemky  však  ambasáda  do 
nájmu nedostala.   (brn)  

Choré stromy 
nahradia zdravé
STARÉ MESTO
Hlavné  mesto  nechalo  vy-
šetriť  zdravotný  stav  19 
stromov  nachádzajúcich  sa 
na Námestí SNP. 
Vzhľadom  na  kritický  stav 
4  stromov  v  správe  mests-
kej  organizácie  Marianum 
(3  sofory  japonské a 1 breza 
previsnutá)  arborista  odpo-
ručil  ich  nahradenie  novými. 
Štyri choré stromy nahradia 
siedmimi  zdravými. O výbe-
re lokality, kde budú vysade-
né,  rozhoduje  orgán  ochrany 
prírody  príslušnej  mestskej 
časti.  Na  základe  získania 
povolenia  na  výrub  by malo 
mesto  začať  s  realizačnými 
prácami z dôvodu zabezpeče-
nia  ochrany  zdravia  a majet-
ku Bratislavčanov a návštev-
níkov  Bratislavy  v  druhej 
polovici februára.   (ik)
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BRATISLAVA
AEGON ARÉNA, 
PRÍKOPOVA 6

8. MARCA 2017 
O 17.00 HOD.

www.strana-smer.sk
 www.facebook.com/smersd

www.smertv.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!

MODERUJE: PETER KOČIŠ
ÚČINKUJÚ:

PAVOL HAMMEL, 
LA GIOIA, MODUS, 

ČAROVNÉ OSTROHY

Milé dámy,
predstavitelia strany SMER – sociálna demokracia

Vás srdečne pozývajú na oslavu Vášho sviatku.

V PRÍPADE ZÁUJMU SI MÔŽETE REZERVOVAŤ 
VSTUPENKY OBJEDNÁVKOU NA MOBILNÝCH 
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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 KrasňanochVtipná,  sympatická  a  tiež 

krásna  baba...  Presne  taká 
je  herečka,  podnikateľka, 
spisovateľka  a  hlavne  ma-
mina trojročných dvojičiek 
Bratislavčanka  Kristína 
Farkašová.  Detstvo  preži-
la v Karlovke a na Duláku 
u starých rodičov. Tam do-
konca dnes býva so svojimi 
dcérami.  Zmapované majú 
nielen  okolie,  ale  aj  preda-
vačov  na Miletičke.  V  roz-
hovore  prezradila,  kde 
najradšej  chodí  s  dcérami 
oddychovať,  čo  jej  na  na-
šom  meste  vadí  a  naopak, 
čo  jej  vyhovuje.  Priznáva, 
že hoci je teraz bez partne-
ra, rada by po svojom boku 
mala  muža,  ktorý  ju  bude 
ľúbiť a ona nájde vytúžený 
pokoj.
Detstvo ste prežili v okolí 
Duláku...
Na  Duláku  sme  bývali  len 
chvíľu po mojom narodení - 
u starých rodičov. Inak som 
Karloveščanka, no na Dulák 

som sa k vracala pravide-
lne.  U  starých  rodičov  sme 
trávili  veľa  času  a  chodila 
som  k  nim  na  obedy  aj  po-
čas  celého  gympla.  Aj  keď 
som vyrastala v Karlovke, 
lokalita Nivy  je mojím  srd-
covým domovom. Keď  som 
si  hľadala  prvé  dospelácke 
bývanie,  iná  lokalita  nepri-
padala do úvahy a dodnes to 
tak  je.  Zrejme  práve  preto, 
že mi ako dieťaťu bolo dobre 
a rada sa do týchto dôb vra-
ciam aspoň prostredníctvom 
miest.
Je dnes Bratislava iná opro-
ti vašim detským spomien-
kam?
Samozrejme, že je. Ale niek-
toré tie “miesta” sú chvalabo-
hu stále rovnaké.
V čom vidíte najväčší roz-
diel?
Všetko je oveľa menšie pred-
sa.  Len  stromy  rastú.  A  to 
mi vyhovuje,  lebo tých ja na 
existenciu  potrebujem  veľa. 
Snáď ich všetky nevyrúbu.

Sú miesta, ktoré ste vyhľadá-
vali v detstve a stále sa tam 
rada vraciate, dnes už s dcé-
rami?
Horský  park.  Tam  som 
chvíľočku chodila aj do škôl-
ky a chodievali sme sa do 
parku hrávať. Dodnes  je  tam 
taká veľká koková lavička, na 
ktorú sa zmestila celá  trieda. 
Tam  chodievame  rady.  Mať 
v  meste  les  je  úžasný  únik 
z reality.
Ktoré miesta majú pre vás 
špeciálne čaro a prečo?
Budova  na  Suchom  Mýte, 
kde  kedysi  sídlilo  Divadlo 
Astorka.  Vždy  keď  idem 
okolo,  vráti  sa mi  vôňa  toh-
to divadla, premietnu sa mi 
pocity,  zážitky,  dokonca 
kokrétne obrazy. Ak  si mám 
vybrať  trasu,  kadiaľ  pôjdem, 
vždy  vyhrá  tá,  ktorá  ide  cez 
Suché  mýto.  Tá  budova  je 
opustená a mne sa často sní-
va, že mi požičali kľúče a  ja 
som sa tam mohla ísť ešte raz 
nadýchnuť  toho  divadelného 

vzduchu a atmosféry, ktoré 
spôsobili,  že  dnes  sa  venu-
jem  tomu,  čomu  sa  venujem 
a  že  svoju  prácu  nadovšetko 
milujem.

Kedy ste si uvedomili, že ste 
Bratislavčanka?
Keď  som  pozerala  Crn-Crn 
a z okna videla budovu Slo-
venskej  televízie,  kde  sa 

Novému partnerovi sa nebránim táto  relácia  nášho  “mládí” 
nakrúcala. Vždy  som  sa  tam 
snažila  dovolať  a  hovorila 
som si - veď ja na vás vidím. 
A aj keď som sa nedovolala, 
bola  som  rada,  že  mám  tú 
Mlynskú dolinu 84545 Brati-
slava tak blízko. 
Vždy ma zaujímalo, či aj 
medzi hercami sa rieši, kto 
odkiaľ je, kde sa narodil.
Samozrejme,  že  sa  to  rie-
ši.  Rieši  sa  to  preto,  lebo  aj 
miesto,  odkiaľ  človek  je, 
ho  robí  zaujímavým.  Rôzne 
prízvuky,  slová,  ľudia,  ktorí 
spolunažívali  s  kolegami  sú 
pre  mňa  inšpiráciou  a  zau-
jímavým  svetom,  ktorý  som 
ja nezažila. Ale ak to myslíte 
tak, či niekomu vadí, že ten je 
odtiaľ a nie odhentiaľ, to roz-
hodne nie.
Byť rodenou Bratislavčan-
kou je skôr v umeleckej 
brandži na príťaž alebo vý-
hodou?
V mojom prípade, to bola vý-
hoda. Študovala  som drama-
turgiu, mala som tu antikva-
riáty,  Univerzitnú  knižnicu, 

Divadelný  ústav  a množstvo 
divadiel,  ktoré ma  veľa  nau-
čili. Pre dramaturgičku je isto 
výhodou byť v Bratislave.
Čo vás najviac štve na fun-
govaní v Bratislave a čo by 
ste chceli zmeniť?
Ťažko povedať. Ja som v prin-
cípe  vždy  spokojná,  lebo  si 
viem  všetko  spríjemniť. Vní-
mam krásne miesta  a  projek-
ty,  ktoré  sa  tu všade navôkol 
dejú. Dá sa tu dobre najesť, dať 
si  dobrú  kávu,  poprechádzať 
sa,  byť  v  ruchu,  aj  osamote. 
Jediné, čo mi prekážalo, bolo 
málo  miesta  na  chodníkoch 
pre  veľký  dvojičkový  kočík. 
Možno  by  bodlo,  aby  bolo 
mesto viac pripravené pre 
cyklistov. Ale  asi  je  najdôle-
žitejšie  vybrať  si  miesto  pre 
domov,  kde  sa  človeku  páči, 
kde  je  spokojný. Keď  človek 
vyjde ráno z vchodu a vyberie 
sa  do  sveta,  zdá  sa  mu  fajn, 
lebo vie, že aj keby fajn nebol, 
môže  sa  vrátiť  na  najkrajšie 
miesto v meste. Domov.
Bratislavu poznáte dokona-
le. Nikdy ste nepremýšľali 

nad tým, že by ste šli do ko-
munálnej politiky?
Ani  nápad.  Do  dvoch  hodín 
by ma s mojím naivným po-
stojom zničili.
Kam najradšej v Bratislave 
chodíte s dvojičkami?
Motáme  sa  hlavne  po  Ni-
vách. Na  trhovisku  na Mile-
tičke máme  veľa  kamarátov, 
ktorých  sme  si  počas  náku-
pov  našli.  Ela  a  Matilda  to 
tam  majú  absolútne  zmapo-
vané a veľa predajcov pozna-
jú  po mene. Máme  tu  kúpa-
lisko,  bioobchody,  najlepšiu 
cukráreň,  v  prípade  núdze 
obchodné centrum, kde mám 
všetko,  čo  potrebujem,  milé 
panie na pošte, fantastických 
poštárov, bistro Žufaňa, kam 
treba zájsť na  raňajky, Vete-
rinka, šialene veľa ihrísk, ze-
leň.  Ale  rady  chodíme  aj  na 
prechádzky do Starého Nesta, 
na akcie do Starej tržnice.
Koncom minulého roka 
mnohých prekvapilo, že ste 
sa rozišli s otcom vašich 
dcér. Bolo to ťažké rozhod-
nutie?

Bolo to niekoľkoročné rozho-
dovanie a samozrejme nároč-
né, ale rozhodne nie prekva-
pivé.  Ale  som  presvedčená 
o  tom,  že  je  všetko  tak,  ako 
má byť. Aj som si myslela, že 
mi bude chýbať byt, v ktorom 
som si s dievkami odmakala 
materskú,  ale  nie  je  to  tak. 
Som však presvedčená, že to 
bolo  dobré  rozhodnutie.  Pre 
všetkých.
Máte vo výhľade iného part-
nera či novému vzťahu nate-
raz dáte pokoj?
Ja sa nebránim ničomu. A po 
hnusnom období sa bez väč-
ších námietok poteším aj no-
vému  partnerovi.  Nakoľko 
nešlo o rozhodnutie, ktoré sa 
stalo  zo  dňa  na  deň,  budem 
rada,  ak  bude  pri  mne  stáť 
skvelý  človek.  Isto  si  “ne-
dám pokoj”,  ja  už  totiž  nej-
aký  ten  pokoj  potrebujem. 
Ideálne skombinovaný s lás-
kou.  (lb)

Foto: Kristiana Vavreková 
a Kaja Čemová Kollárová
Celý rozhovor nájdete na  

www.banoviny.sk

Detstvo prežila Kristína Farkašová v Karlovej Vsi a na 
Dulovom námestí u starých rodičov.
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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

Čudácky majordómus viedol detektíva Mar-
tona do zimnej záhrady v podzemí kaštieľa.  
Steny chodieb lemovali honosné portré-
ty  predkov  slávneho  rodu  Wisniewskych 
a prísne pohľady dávno mŕtvych šľachticov 
sa  zabodávali Martonovi  do  chrbta.  „Ško-
da, že vás nemôžem vypočúvať,“ pomyslel 
si Marton. „Lebo vy všetci ste dnes v noci 
určite  videli  vraha...“    Majordómus  roz-
tvoril ťažké dvojkrídlové dvere, za ktorým 
sa  Martonovi  naskytol  bizarný  a  príšerný 
pohľad. Medzi  vypchatými  trofejami  exo-
tických  zvierat  a  zvláštnymi  suvernírmi 
z grófových zámorských ciest sa vynímalo 
naaranžované telo mŕtvej slúžky. Jej pôvod-
ne bielu čipkovú zásteru pokrývali zaschnu-
té  krvavé  škvrny  v miestach,  kde  jej  trup 
prebodli dve obrovské africké kopije a tvár 
pod  čipkovým  čepcom  jej  zakrývala  desi-
vá  domorodá  maska.  Marton  si  navliekol 
ľanové  rukavice  a  opatrne  masku  z  tváre 

sňal. Zo slúžkinej tváre naňho namiesto očí 
hľadeli len dve hlboké krvavé diery.  Ktosi 
zalapal po dychu a ozvalo sa žuchnutie. To 
omdlel jeden z dedinských žandárov.  „Tak 
toto  bude  zaujímavejšie,  než  som  čakal,“ 
pomyslel si  Marton pobavene a s chuťou sa 
pustil do obhliadky tela...
Toto je len začiatok nového seriálu televízie 
JOJ, ktorý odkryje ďalšie tajomstvá Geme-
ru  a  miestnych  ľudí.  V  hlavných  úlohách 
sa predstavia  Ján Koleník  (Jánoš Marton), 
Stanislav  Majer  (Vilém  Černý),  Martin 
Nahálka a Milan Ondrík (Žandári Nahálka 
a Ondrík), Łukasz Kos (Gróf Wisniewski), 
Anikó Vargová (Grófka), Danica Matušová 
(Júlia), Filip Kaňkovský (Hubert).

Výnimočnú historickú detektívku 
s úžasnou atmosférou si môžete vychut-
nať už od nedele 5. marca 2017 o 20:35 

na JOJke.

1890. Najvýpravnejší 
seriál tohto roka!

Navrhnite 
osobnosti
BRATISLAVA
Ešte niekoľko dní máte šan-
cu  navrhnúť  osobnosti  na 
Cenu primátora 2017. 
Týmto  najvyšším  samo-
správnym  ocenením  sú  vy-
znamenávaní  Bratislavča-
nia,  ktorí  sa  významným 
spôsobom  zaslúžili  o  obči-
ansky,  kultúrny,  spoločen-
ský či športový rozvoj hlav-
ného  mesta  a  spoločnosti. 
Ocenení  laureáti  získajú 
bronzovú sošku Rytiera Ro-
landa,  ochrancu  mestských 
práv  a  výsad.  Návrhy  na 
tohtoročných  laureátov 
Ceny  primátora  Bratislavy 
môžu  predkladať  vedeniu 
samosprávy neziskové or-
ganizácie,  občianski  akti-
visti,  vedecké  či  vzdeláva-
cie inštitúcie, ale aj samotní 
obyvatelia. Jednotlivé návr-
hy  na  ocenenie  konkrétnej 
osoby  je  možné  posielať 
do  28.  februára  2017  poš-
tou alebo elektronicky na 
adresu  okm@bratislava.sk. 
Každá  nominácia  musí  ob-
sahovať  krátku  charakteris-
tiku  navrhovanej  osobnosti 
a  základné  kontaktné  údaje 
na navrhovateľa i navrhova-
ného (meno, telefón, e-mail, 
adresa).  Primátor  Bratisla-
vy  každoročne  ocení  4  až 
6  laureátov,  ktorých mu  na 
ocenenie  odporučili  obča-
nia.   (brn)

BRATISLAVA
Mesto už minulý rok predsta-
vilo prístroj za sedemtisíc eur, 
ktorým pracovník magistrátu 
odstraňuje grafity. Je to však 
ťažká  práca,  za  deň  vyčistí 
len tri až štyri metre štvorco-
vé plochy. Aj preto má zmy-
sel zapájať do odstraňovania 
grafitov  na  budovách  a  ob-
jektoch aj občanov. Mesto na 
to tento rok vyčlenilo v rozpo-
čte 150-tisíc eur, čo je o 60-ti-
síc viac ako vlani. 
Spôsobov,  akým  sa  dajú  od-
straňovať grafity je viac. Závisí 
to  aj  od  povrchu.  Keby  sme 
prístrojom  mesta  chceli  od-
straňovať  grafity  napríklad  na 
Moste SNP, trvalo by to aj dva 
roky. Tam je výhodnejšia skôr 
chémia a antigrafitový nástrek. 
Nápis  sa  nastrieka  a  po  reak-
cii  sa  spláchne  vodou.    Je  to 

rýchlejšie, ale funkčnejšie skôr 
na  tých plochách, ktoré nie sú 
nasiakavé. Výhoda mestského 
stroja je zas aj v tom, že odpad 
zostáva  v  ňom.  Nie  je  však 
ideálny na nepravidelné povr-
chy.  Zariadenie  sa  totiž  musí 
prisať k stene podtlakom, ako-
náhle sú na jej diery, tak to ide 
len s ťažkosťami. Slušne však 
odstraňuje  čmáranice  na mra-
more,  skle  i  na dreve. Nápisy 
akoby  pieskoval.  Dobré  vý-
sledky má  stroj  na  povrchoch 
bez  náterových  hmôt.  Menej 
úspešný je na fasádach pretre-
tých náterom.
Príspevok mesta na odtraňova-
nie je určený právnickým oso-
bám,  ktorých  zakladateľom 
nie  je  hlavné  mesto  a  fyzic-
kým  osobám,  ktoré  majú  tr-
valý pobyt na území hlavného 
mesta. Môže  byť  udelený  do 

maximálnej  výšky  tritisíc  eur  
pre  jedného  žiadateľa  a musí 
byť použitý na preplatenie ná-
kladov súvisiacich s odstraňo-
vaním  nelegálnych  grafitov  z 
fasád bytových  a nebytových 
budov  a  objektov,  t.  j.    ná-
kupom  odstraňovacích  náte-
rov,  jednorazových  náterov, 
preventívnych  ochranných 
náterov  a  služieb  súvisiacich 
s  realizáciou  odstraňovania 
grafitov  subjektom  oprávne-
ným na  túto  činnosť. Tlačivo 
žiadosti o finančný príspevok 
je  potrebné vyplniť  a  doručiť 
vždy k poslednému dňu v me-
siaci  na  oddelenie  životného 
prostredia  a  mestskej  zelene. 
Finančné  príspevky  sa  budú 
udeľovať  každý  mesiac  do 
konca  septembra  2017,  prí-
padne do vyčerpania vyčlene-
nej sumy.   (brn, in)

Mesto vám dá peniaze na antigrafity
BRATISLAVA
VZN o miestnom poplatku 
postupne  schvaľujú  všet-
ky mestské časti. Má ho už 
napríklad  Devín,  Devín-
ska  Nová  Ves,  Dúbravka,  
Karlova  Ves,  Lamač,  Ru-
žinov,  Staré  Mesto,  Nové 
Mesto, Vajnory  alebo Zá-
horská Bystrica.
Výber  miestneho  poplat-
ku    za  rozvoj  v  Bratislave 
schválili  mestskí  poslanci 
v  decembri  minulého  roku. 
Taktiež  schválili  sadzby, 
jednotlivé  mestské  čas-
ti  však  môžu  pri  ich  výške 
zohľadniť  vlastné  špecifi-
ká.  Sadzby  odlišné  od  od-

porúčaných  schválili  naprí-
klad  miestne  zastupiteľstvá 
v Záhorskej Bystrici, Lama-
či  a  Devínskej  Novej  Vsi. 
Väčšina  mestských  častí  sa 
zhodla  na maximálnom  po-
platku 35 eur za meter štvor-
cový  za  stavby  na  bývanie, 
priemyselné  stavby  aj  stav-
by na ostatné podnikanie 
a na 10 eur/m2 za pôdohos-
podárske  stavby.  Devínska 
Nová  Ves  má  vo  všetkých 
prípadoch  takmer  o  polo-
vicu  nižšie  sadzby,    v  De-
víne,  Ružinove,  Vajnoroch 
a  Záhorskej  Bystrici  chcú 
zas vyberať až 35 eur/m2 za 
priemyselné stavby.

Starostovia sa na zasadnu-
tí  Regionálneho  združenia 
mestských  častí  hlavného 
mesta SR Bratislavy zhodli, 
že miestny  poplatok  za  roz-
voj  by mal  stavebník  zapla-
tiť  jednorazovo  bez  splátok.  
Poplatok za rozvoj sa zo zá-
kona vyrubuje pri stavebnom 
povolení.  Výnos  z  poplatku 
sa  delí  medzi  mestské  čas-
ti a mesto v percentuálnom 
pomere  68:32,  v  prospech 
mestských  častí.  Príjem  z 
poplatku  môžu  samosprávy 
investovať  do  materských 
škôl,  sociálnych  zariadení, 
miestnych  komunikácií  či 
zelene.  (brn, lm)

Schvaľujú poplatok za rozvojBezdomovcov 
nahradia deti
PETRŽALKA
V  týchto  dňoch  sa  začína 
s rekonštrukciou Materskej 
školy na Vyšehradskej ulici.
Tento  objekt  roky  chátral, 
prebývali v ňom bezdomovci. 
Predpokladané náklady na re-
konštrukciu  sú  podľa  projek-
tovej  dokumentácie  okolo  2 
miliónov eur. Miesto by v nej 
malo nájsť 150 škôlkárov. 
Petržalka  za  posledných  8 
rokov  vytvorila  400  nových 
miest budovaním nových tried 
z  nebytových  priestorov  prí-
padne školníckych bytov alebo 
zriaďovala  triedy  v  budovách 
základných škôl.   (brn)

Kto si na 
plavárni 
zabudol topánky?
PETRŽALKA
Petržalská  plaváreň má  po 
polroku  od  otvorenia  päť 
plných  vriec  vecí,  ktoré  si 
tam zabudli návštevníci. 
Najčastejšie sú to plavky a ute-
ráky,  ale  niekto  si  zabudol  aj 
funkčný  bicykel,  hodnotné 
pánske  hodinky  či  zimné  to-
pánky.  Tieto  veci  si  plaváreň 
ponechá jeden rok, ak sa k nim 
nikto neprihlási, tak ich venuje 
na charitatívne účely.
Diskusiu  však  vzbudil  už  aj 
upratovač,  ktorý  na  plavárni 
upratuje dámske sprchy. Upo-
zorňuje  na  neho  informačná 
tabuľa:  „Milé,  dámy!  Vaše 
priestory upratuje aj muž. Pro-
sím,  zohľadnite  tento  fakt  pri 
sprchovaní. Ďakujeme za vašu 
toleranciu!“ Ako nás informo-
vala manažérka  plavárne  Edi-
ta  Širillová,  ich  pracovník  sa 
snaží byť diskrétny, ale keďže 
je  hluchonemý,  nie  vždy  vie 
odhadnúť, kedy sú zapnuté spr-
chy. Aj preto zvolili túto infor-
mačnú tabuľu v sprchách. Aby 
sa  ženy  samy  rozhodli,  či  sa 
budú radšej  sprchovať v plav-
kách alebo im tento fakt ne-
prekáža. V pánskych sprchách 
však  podobný  nápis  nie  je, 
mužom upratovačky ženského 
rodu  neprekážajú.  Minimálne 
sa zatiaľ žiaden z nich nesťažo-
val.   (in)

Výhodné 3 izbové byty

Parkovanie v garáži v cene bytu

DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA

Zabavte sa v 
Starej tržnici
STARÉ MESTO
Stará  tržnica  v  Bratislave 
pozýva  každú  sobotu med-
zi 10:00 a 15:00 h nielen na 
potravinový  trh,  ale  aj  na 
príjemný  sprievodný  pro-
gram pre celú rodinu. 
V  zóne  Paráda,  ktorá  sa  na-
chádza  na  prvom  poschodí, 
nájdete  rôzne  burzy,  zberný 
bod použitých vecí aj detský 
kútik. Vždy o 11:00 h začína 
divadlo pre deti (vstup zdar-
ma) a zapojiť sa tu môžete aj 
do varenia exotických špecia-
lít. Viac informácií o progra-
me nájdete na webovej strán-
ke www.staratrznica.sk  (brn)

Veriaca rodina ponúka 1-2
 DÔCHODCOM

odkúpenie bytu 
s doživotným užívaním:

Získate:
 bezplatné bývanie vo  

svojom
 pomoc: lekár, úrady,  

nákupy, domácnosť a i.
 priateľov, rodinu

Tel: 0908/431 269 
zavoláme Vám späť
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STARÉ MESTO
Cyperská  spoločnosť  plá-
nuje  zbúrať  starú  dvoj-
podlažnú  budovu  na  Ob-
chodnej ulici a nahradiť ju 
modernými  kanceláriami 
umiestnenými v päťposcho-
dovej stavbe.
Mestská časť Staré Mesto už 
zverejnila  na  svojej  stránke 
oznámenie  o  začatí  územ-
ného  konania.  Spoločnosť 
už  podala  žiadosť  o  začatie 
správneho konania vo veci 
umiestnenia novostavby - 
polyfunkčného  objektu.  Ten 
má  vyrásť  na  mieste  starej 
dvojpodlažnej budovy, ktorú 
chcú  zbúrať.  Po  novom  tu 
má  stáť  budova  s  podzem-
nými  garážami  a  piatimi 
nadzemnými  podlažiami 
s  kanceláriami  a  obchodmi. 
„Stavebný  úrad  na  základe 
podaného návrhu na vyda-
nie územného rozhodnutia 
oznámil  začatie  konania  vo 

veci návrhu na umiestnenie 
novostavby  s  názvom:  Po-
lyfunkčný  objekt  Obchodná 
70,  Bratislava.  Navrhuje  sa 
novostavba  polyfunkčného 
objektu,  ktorý  pozostáva 
z  jedného podzemného pod-
lažia s 12 parkovacími mies-
tami a z piatich nadzemných 
podlaží  s  funkciou  adminis-
tratívy,  obchodu  a  bývania. 
Je  navrhnutý  ako  prieluka 
na  mieste  dvojpodlažného 
objektu,  ktorý  bude  asano-
vaný,“    potvrdili  nám  infor-
máciu na stavebnom úrade 
Staré Mesto.

Magistrát i pamiatkári už no-
vostavbe  prikývli.  „Jedným 
z  dôležitých  stanovísk  pre 
posúdenie návrhu  je posúde-
nie  súladu navrhovanej  stav-
by  vo  vzťahu  k  územnému 
plánu hlavného mesta. Tento 
súlad posúdilo Hlavné mesto 
SR Bratislava svojím súhlas-
ným záväzným stanoviskom. 
Krajský  pamiatkový  úrad 
Bratislava  taktiež  schválil 
predloženú  dokumentáciu,“ 
informovala  nás  ešte  hovor-
kyňa  Starého  Mesta  Nora 
Gubková.  (ms)
  Foto: Matej Štrbák

STARÉ MESTO
Projekt  Pamäť mesta  Bra-
tislavy  (PamMap)  má  za 
cieľ sprístupniť dejiny mes-
ta  odborníkom  aj  laikom 
v modernej –  elektronickej  
podobe. 
Iniciátorom  komplexného 
pamäťového  portálu  so  so-
fistikovaným  systémom  fil-
trovania  informácií  je  doc. 
PhDr.  Juraj  Šedivý,  PhD., 
z  Filozofickej  fakulty  UK 
(FiF  UK).  Zámerom  portálu 
(www.PamMap.sk),  ktorý  už 
funguje  v  testovacej  prevád-
zke,  je  združovať  odborné 
texty s digitalizátmi  rôznoro-
dých  historických  prameňov 

k  dejinám  mesta  –  počnúc 
najstaršími  hmotnými  nález-
mi  cez  staré  písomnosti,  no-
všie obrazové materiály  typu 
pohľadníc  a  fotografií  až  po 
najnovšie  audio  a  videospo-
mienky  pamätníkov  na  ne-
dávne desaťročia. Na projekte 
okrem Univerzity Komenské-
ho spolupracujú už v pilotnej 
fáze  Archív  Pamiatkového 
úradu SR, Archív mesta Bra-
tislavy a súkromní zberatelia. 
PamMap  je  určený  širokej 
verejnosti,  ale  vďaka  partici-
pácii historikov, pamiatkárov 
a ďalších odborníkov má am-
bíciu byť zároveň špecializo-
vaným portálom s vedeckým 
využitím.  Spolupracovníci 
a  dobrovoľníci  doposiaľ  zdi-
gitalizovali viac ako 100 000 
pamäťových  jednotiek,  ktoré 
sa budú postupne – aj v závis-
losti od finančných zdrojov – 
pridávať na portál.   (brn)
  Foto: PamMap

Budovu na Obchodnej zbúrajú, nahradia 
ju kancelárie na piatich poschodiach

Bratislava získava 
virtuálnu pamäť
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15.  februára  2017  uplynulo  už  šesť  mesiacov, 
odkedy  Veľvyslanectvo  USA  na  Slovensku 
nemá platnú nájomnú zmluvu na pozemky pred 
svojou budovou na Hviezdoslavovom námestí.
Evidentne táto skutočnosť americkú stranu ale ne-
trápi. Už polroka zaberajú časť verejného priestran-
stva na námestí nelegálne a vôbec nič sa nedeje. Je 
to prejav arogancie moci, neochoty spolupracovať 
či ignorancie? Asi z každého trocha...

Plot je nelegálny od samého začiatku!
Plot, ktorý stojí na uvedených pozemkoch,  je, sa-
mozrejme,  tým  pádom  tiež  nelegálnou  stavbou. 
Navyše,  pred  niekoľkými  dňami  prišiel  Stavebný 
úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto s in-
formáciou, že po mesiacoch hľadania sa nikde v ar-
chívoch nenašlo právoplatné stavebné rozhodnutie 
k výstavbe plota. To znamená, že plot  je od zači-
atku svojej existencie nelegálny a že  ide o čiernu 
stavbu,  ktorá  sa  už  desať  rokov nachádza priamo 
v historickom jadre nášho hlavného mesta!

Dodatočná legalizácia plota? To snáď nie…
V tejto situácii je pravdepodobné, že americká am-

basáda požiada magistrát o podpis novej nájomnej 
zmluvy a dodatočné zlegalizovanie plota. Neviem 
si však predstaviť, že by ambasáda teraz mohla zís-
kať  povolenia  všetkých  dotknutých  orgánov  vrá-
tane Krajského  pamiatkového  úradu.  Že  by  vždy 
prísni a nekompromisní „pamiatkari“ dali dodatoč-
ne  svoje  „požehnanie“  železnému  monštru  upro-
stred nášho najkrajšieho, promenádneho námestia.

List veľvyslancovi USA
Pred niekoľkými dňami, pri príležitosti „polročné-
ho výročia“ bezprávneho stavu som poslal pánovi 
veľvyslancovi list. V liste som ho požiadal o zvá-
ženie  možnosti  prenajať  si  len  tie  pozemky,  na 
ktorých stoja bezpečnostné betónové stĺpy a upus-
tiť  od  prenájmu  pozemkov,  na  ktorých  stojí  plot. 
Chápem, že ambasáda musí byť chránená a musia 
byť dodržané určité bezpečnostné opatrenia. Toto 
by však mohlo byť kompromisné riešenie prijateľ-
né pre obidve strany – bezpečnostné betónové stĺpy 
pred budovou ambasády by zostali, ale plot, ktorý 
výrazne špatí Hviezdoslavovo námestie a zasahuje 
do jeho celistvosti, by bol odstránený. Som zveda-
vý, ako sa k tomu postaví americká ambasáda. A či 
konečne dostanem od pána veľvyslanca na svoj list 
odpoveď. Na  odstránení  plota  však  budem  určite 
trvať aj naďalej.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto
a predseda KLUBU pre BRATISLAVU 

Žiadam o urýchlené odstránenie plota 
spred americkej ambasády



Dve nové kombi E 63 4MATIC+ a E 63 
S 4MATIC+ spájajú jazdný výkon typic-
ký pre značku Mercedes-AMG s vysokou 
úžitkovou hodnotou a inteligenciou Trie-
dy E. Štvorlitrový motor V8 s dvoma tur-
bodúchadlami Twinscroll (420 kW/571 k; 
750 Nm,  respektíve  450  kW/612  k;  850 
Nm)  a  plno-variabilný  pohon  všetkých 
kolies 4MATIC+ AMG Performance za-
bezpečujú  vynikajúcu  dynamiku  jazdy. 
Vďaka  sériovému  vypínaniu  valcov 
AMG  Cylinder  Management  a  ďalším 
opatreniam  sú  oba  varianty  pohonu  ešte 
úspornejšie.  Zhodne  vykazujú  kombino-
vanú normovanú spotrebu 9,4 – 9,1 litra/100 km. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 
za 3,6 a 3,5 sekundy predstavuje nový rekord. 

Agilnejšiu jazdu obom novým kombi umožňuje 9-stupňová športová prevo-
dovka AMG SPEEDSHIFT MCT (Multi Clutch Technology, technika viacná-

sobnej  spojky)  skombinovaná  s mokrou 
rozjazdovou  spojkou  či  novo-skonštru-
ovaný  podvozok  AMG  s  plno-nosným 
viackomorovým vzduchovým pružením. 
Rovnako  nový  pohon  všetkých  kolies 
4MATIC+  AMG  Performance,  ktorý 
prvý raz ponúka plno-variabilné rozdeľo-
vanie momentu medzi prednú a zadnú ná-
pravu, pričom zaručuje optimálnu trakciu 
pri akomkoľvek stave vozovky. 

Novinka disponuje štyrmi  jazdnými pro-
gramami  AMG  DYNAMIC  SELECT 
Komfort, Šport, Šport plus a Individuál-

ny, ktoré komplexne ovplyvňujú charakteristiku a zmenia parametre odozvy 
motora, prevodovky, podvozku, riadenia, ESP® a pohonu všetkých kolies. 

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

Dve nové kombi Mercedes-AMG E 63: 4MATIC+ a S 4MATIC+
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Štvrtok – 23.2.2017

KOLNOA.DOC - FES-
TIVAL IZRAELSKÉHO 
FILMU
Kino Lumière, 18:00 a 20:00
Festival ponúkne päť súčas-
ných filmov izraelskej kine-
matografie, z ktorých mnohé 
získali ocenenia doma i na 
zahraničných filmových fes-
tivaloch. Festival potrvá do 
24. februára 2017.

Piatok – 24.2.2017

KRAAK & SMAAK 
SOUNDSYSTEM

Nu Spirit 
Club, 
22:00
Skupina 
Kraak & 
Smaak je 
na Sloven-

sku jedným z najobľúbenejších 
holandských exportov. Víťazi 
European Border Breakers 
Award prídu pripomenúť 
svoje živelné parties. Kraak 
& Smaak Soundsystem sup-
portnú DJs Stame a Bobsan, 
o bassment sa postarajú Popu-
lar DJs, Rafo, Pure & wnchnz.

Sobota – 25.2.2017

SĽUK: GENEZIS
SĽUK, 18:00
Slovenský ľudový umelecký 

kolektív novým projektom 
Genezis prináša na scénu 
hudobno-tanečné predstave-
nie obohatené spektakulár-
nou videoprojekciou, ktoré 
ponúka odľahčený pohľad 
na morálny imperatív knihy 
Genezis.

Nedeľa – 26.2.2017

FINISÁŽ VÝSTAVY SEN 
X SKUTOČNOSŤ
Slovenská národná galéria sa 
lúči s výstavou Sen × skutoč-
nosť | Umenie & propaganda 
1939 – 1945. Súčasťou 
programu bude sprievod 
výstavou formou rozhovoru, 
kurátorské záverečné slovo 
a koncert z diel skladateľov 
30. - 40. rokov s prednáškou 
Miroslava Tótha. 

Pondelok – 27.2.2017

THE BEST OFF (ROTH + 
ŠARIŠSKÝ)

KC Dunaj, 
20:00
Nevšedné 
spojenie 
hudby a slo-
va, ktoré 
osvieti pa-
mäť a nao-

lejuje závity. Tvorivá dvojica 
Laureati Patienti v zložení 
Robert Roth a Vladislav Ša-
rišský predostrie vnímavému 
publiku estetické porozume-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

V  lesoch  nad  Račou  le-
žala  kedysi  dávno  na  juh 
obrátená  a  slnkom  zalia-
ta  lúka. Miestni  tam  radi 
chodili kosiť trávu. Raz sa 
tam vybral miestny gazda 
z  Rače.  Keďže  vonku 
bolo  naozaj  krásne,  vzal 
so  sebou  aj  malého  syna, 
nech  si  len  užije  čerstvý 
vzduch.
Kým  otec  kosil,  syn  na 
okraji  hory  pásol  volky. 
A  keď  si  unavený  otec  na 
chvíľu zdriemol, chlapec sa, 
samozrejme,  pustil  preskú-
mať  okolie.  Nad  lúkou  stál 
skalnatý  vŕšok  a  ten  chlap-
ca  neuveriteľne  priťahoval. 
Možno aj preto, že od kama-
rátov počul, že nad lúkou je 
vraj  jaskyňa  a  v  nej  ukrytý 
veľký poklad. Ako tak chla-
pec  pátral,  naozaj  objavil 
medzi  skalami  dieru.  Vol-
ky  v  najväčšom  teple  tiež 
hľadali  nejaké  miesto,  kde 
by sa schovali, tak nasle-
dovali  svojho  strážcu.  Keď 

sa  priblížili,  z  diery  vyku-
kol  obrovský  had  so  zlatou 
korunkou  na  hlave.Voly  sa 
splašili...  Už  už  by  aj  hada 
udupali, keby sa im chlapec 
nepostavil do cesty a hada 
neochránil.
Had sa zdvihol, akoby 
chcel  svojho  ochrancu  po-
zdraviť,  zasyčal  a  pomaly 
sa pred chlapcom plazil 
dovnútra  skaly.  Chlapcovi 
bolo  jasné,  že  had  ho  volá 
za sebou. Neváhal a išiel za 
ním. Had sa síce stratil, ale 
syčanie  bolo  dobre  počuť. 
Tak chlapec nasledoval 
zvuky. Až zrazu sa šmykol 
a padal hlboko po takmer 
strmej  skale.  Celý  doudie-
raný  spadol  do  akejsi  pod-
zemnej siene. 
Otec  sa  medzitým  zobudil. 
Volky  našiel,  ale  márne 
hľadal  syna.  Kričal,  volal, 
behal hore dolu, ale nepoda-

rilo sa mu chlapca nájsť. Za-
priahol voly a celý zronený 
sa vybral domov. Vedel,  že 
žena  mu  poriadne  vynadá. 
Zaumienil  si,  že  ešte  večer 
pobehá susedov a ráno na 
svitaní sa vyberie syna hľa-
dať opäť. 
Keď  sa  chlapec  trochu  spa-
mätal,  snažil  sa  vyliezť 
hore  a  dostať  sa  na  čerstvý 
vzduch.  No  steny  jaskyne 
boli také strmé, že to jedno-
ducho nešlo. Zrazu podzem-
nú  sieň  zalialo  krásne  žlté 
svetlo a nad sebou začul sy-
kot hada. Keď sa započúval, 
bolo  mu  dobre  rozumieť: 
„Vitaj  mládenec  v  mojej 
ríši.  Máš  veľké  šťastie,  že 
si  tu,  lebo  táto  jaskyňa  sa 
otvára len raz za sto rokov 
a iba tomu, kto vykoná dob-
rý  skutok  nám,  zvieratám. 
Ty si zachránil mňa, nedal si 
ma  rozdupať  volom.  Teraz 
sa  poobzeraj.  Všetko  okolo 
teba  je  zlato.  Môžeš  si  ho 

nabrať,  koľko  unesieš.  No 
nikdy viac sa nevracaj. Zaj-
tra by si vchod do jaskyne aj 
tak nenašiel.“
Chlapec  sa  poobzeral. Bolo 
tu toľko zlata, že si to ani vo 
sne nevedel nikto predsta-
viť.  Nabral  si  plné  vrecká, 
za košeľu si nastrkal, koľko 
len  uniesol.  Nakoniec  žiara 
zmizla a pred sebou uvidel 
len malé svetielko medzi 
skalami. Uľavilo sa mu, keď 
si  uvedomil,  že  sa  nemusí 
nikam  štverať...  Kráčal  za 
svetlom a našiel malú dieru. 
Ňou vyliezol von. Stál  rov-
no  vo  vinohradoch.  Medzi 
viničom  objavil  cestičku, 
ktorá viedla rovno do dedi-
ny.
Poškriabaný,  doudieraný, 
ale živý a s plnými vrecka-
mi  zlata,  že  to  ešte  žiaden 
Račan  nevidel,  sa  vrátil 
domov. Od tých čias chlap-
cova  rodina  žila  v  pokoji 
a  bohatstve.  Všetci  jeho 
príbuzní  odvtedy  chránili 
všetko živé a tešili sa z krás 
prírody. 
Ale  keďže  sú  ľudia  klebet-
ní  a  závistliví,  rozhodli  sa 
aj  oni  hľadať  jaskyňu  plnú 
zlata.  No  žiaden  Račan  už 
poklad  nenašiel.  Nevedno, 
či  nemal  také  dobré  srdce 
ako chlapec, alebo len nemal 
šťastie.  (lb)
 Ilustrácie: Kyra Matustikova

Túto históriu sme čerpali  
z knihy Legendy a mýty  

starej Bratislavy,  
Igor Janota, vydavateľstvo 

PT Marenčin

Poklad ukrytý nad Račou
V priestoroch AUTOBU-
SOVEJ STANICE MLYN-
SKÉ  NIVY prepadol  
11.  februára  2017  nezná-
my  muž  záložňu.  Vytiahol 
z vrecka bundy krátku strel-
nú zbraň a od zamestnankýň 
záložne  vyžadoval  vydanie 
náramku.  Zamestnankyne 
mu ho však odmietli vydať, 
muž  následne  z  priestorov 
záložne odišiel na neznáme 
miesto. 
NA  DALIBOROVOM 
NÁMESTÍ, v priestoroch 
Kostola  Povýšenia  svätého 
kríža  sa 8.  februára pokúšal 
neznámy  zlodej  ukradnúť 
milodary  z  malej  poklad-
ničky.  Následne  sa  dostal 
aj  do  fary,  odkiaľ  ukradol 
rádio  a  rôzne  fľaše  s nápoj-
mi.  Páchateľa  vyrušil  farár, 
ktorý mu tašku s uvedenými 
vecami  zobral,  načo  sa  pá-
chateľ  rozbehol a začal ute-
kať z fary do vnútra kostola, 
odkiaľ  utiekol  na  neznáme 
miesto. 
NA  OSUSKÉHO  ULICI, 
ŠUSTEKOVEJ  ULICI, 
LACHOVEJ  ULICI ako 
aj  v  obytnom dome NA NÁ-
MESTÍ  HRANIČIAROV 
odcudzil  38-ročný  Daniel 
S.  z  Bratislavy  indukčné  cie-
vky  z  výťahov.  Znefunkčnil 
ich a spôsobil škodu vo výške 
2490  eur.  Hrozí  mu  za  to  až 
desaťročný pobyt za mrežami.

Mestská časť 
Bratislava
Rusovce

týmto verejne oznamuje, že 
má záujem prenajať majetok - 
pozemok v katastrálnom území 
Rusovce s parcelným č. 1320/7,a 
to formou Obchodnej verejnej 
súťaže. 

Všetky potrebné informácie 
a podklady je možné získať z 
podmienok Obchodnej verejnej 
súťaže, ktoré sú k dispozícii na 
Úradnej tabuli Mestskej časti 
Bratislava - Rusovce a na web 
stránke Mestskej časti Bratislava 
- Rusovce.

nie medzi melódiami a tex-
tom. Réžie soirée sa chopí 
režisér Juraj Bielik a scénu 
postaví ateliér Grus Grus.

Utorok – 28.2.2017

POCHOVÁVANIE BASY 
V KULTURÁKU
Stredisko kultúry Vajnorská, 
16:00
Slovenské tradície nevymie- 
rajú. Folklórne popoludnie 
s tým najlepším, čo slovenský 
folklór ponúka. Vystúpia 
DFS Prvosienka, Vajnorská 
dychovka, ĽH FS Ekonóm 
a na záver nebude chýbať 
pochovávanie basy.

Streda – 1.3.2017

KONCERT PETER 
A LUCIA (D. NVOTOVÁ, 
J. URSINY A TALENT 
TRANSPORT)
Ateliér Babylon, 20:00
Koncert, na ktorom zaznejú 
piesne z muzikálu Peter a Lu-
cia, voľne inšpirovaného kla-
sickým dielom Romaina Ro-
llanda. Korene projektu siahajú 
až niekoľko desaťročí do minu-
losti. O texty piesní sa postarali 
Alta Vášová a Ján Štrasser, 
hudbu zložili a na pásku nahrali 
Dežo Ursiny a Jaro Filip.

Štvrtok – 2.3.2017

MFFK FEBIOFEST 2017
bratislavské kiná
Medzinárodný filmový 
festival klubov Febiofest je 

poctou autorskej a klubovej 
kinematografii. Bratislavská 
časť 24. ročníka sa bude 
konať od 2. do 8.3. 2017. 
Festival prinesie vyše stovku 
celovečerných a krátkych 
filmov v 10 sekciách – väč-
šina z nich v exkluzívnych 
predpremiérach priamo 
z prestížnych zahraničných 
prehliadok.

Piatok – 3.3.2017

SOSR - 
ŠIESTY 
KONCERT 
SEZÓNY 
– FAŠIAN-
GOVÝ
Veľké kon-
certné štúdio 
Slovenského rozhlasu, 19:00
Symfonický orchester 
Slovenského rozhlasu vás 
pozýva na fašiangový kon-
cert, kde zaznejú operetné 
valčíky, predohry, árie a due-
ty. Diriguje Adrian Kokoš, 
soprán –Luisa Albrechtová 
(CZ), Otokar Klein – tenor 
a Daniel Čapkovič – barytón.

Sobota – 4.3.2017

BEST OF PRESSBURGER 
KLEZMER BAND
V – klub, 19:00
Prvý bratislavský koncert 
Pressburger Klezmer Band 
v roku 2017 s tým najlep-
ším z viac ako 20-ročného 
repertoáru. Hudba, ktorá vás 
dvihne k tancu, ale aj dojme 
k slzám.

Nedeľa – 5.3.2017

GIGANTY ĽADOVEJ 
DOBY
Prírodovedné múzeum SNM
Výstava predstavuje najz-
námejšie gigantické živočí-
chy z rôznych častí Zeme, 

ktoré žili pred desiatkami 
až stovkami tisíc rokov. 
Unikátne modely 16 druhov 
obrovských živočíchov vás 
ohromia nielen veľkosťou, 
ale aj realistickým stvárne-
ním vyhynutých obrov. Prvá 
nedeľa v mesiaci je vstup 
zdarma.

Pondelok – 6.3.2017

INTO THE MU
Kunsthalle Bratislava, 12:00 
– 19:00
Kunsthalle začína výstavný 
rok 2017 experimentálnym 
medzinárodným projektom 
s názvom Into The MU. 
Jeho kurátorka Elisa Rusca 
si prizvala Nathana Bakera, 
Myriam El Haïk, Ciarána 
Walsha a Dušana Zahoran-
ského, umelcov, ktorí pôso-
bia v zahraničí.

Utorok – 7.3.2017

TISO
Divadlo 
Aréna, 19:00
Monológ 
muža, ktorý 
je pova-
žovaný za najtragickejšiu 
a najkontroverznejšiu po-
stavu slovenských dejín. 
Spoveď jediného prezidenta 
satelitného Slovenského štá-
tu v podaní Mariána Labudu 
ml. Po viac ako desiatich 
rokoch uvádza Divadlo 
Aréna obnovenú premiéru 
inscenácie. 

streda – 8.3.2017

MACY 
GRAY
Stará 
tržnica, 
19:00
Speváčka 
Macy 
Gray ohú-
rila kriti-

kov aj hudobných nadšencov 
v roku 1999 pop-soulovým 
hitom I Try. Po pätnástich 
rokoch ho oprašuje a prez-
lieka do úplne iného aranž-
mánu. Slovenskí fanúšikovia 
sa vďaka sérii koncertov 
Orange Music Live môžu 
tešiť na jej vystúpenie 8. 
marca v bratislavskej Starej 
tržnici.

Žiaden ďalší Račan už poklad nenašiel.

Had zasyčal a pomaly sa pred chlapcom plazil dovnútra skaly. 
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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
9. marca 2017

Hľadáme svedkov 
dopravnej nehody, 
ktorá sa stala dňa 

2.12.2014 
o cca. 15:30 h 
na prechode 
pre chodcov 

na spojnici ulíc 
Tomášiková 

a Obilná. 
Prosím ozvite sa na 

t.č. 0905 885 085

p r e d a j ň a  B i l l a  v  p r e v á d z k e
d e t s k é  i h r i s k o  d o k o n č e n é
i h r i s k o  n a  p é t a n q u e  v o  v ý s t a v b e
ďa l š i e  š p o r t o v i s k á  v o  v ý s t a v b e

p o l y f u n k c i a  v o  v ý s t a v b e
j a z e r á  s  p r í r o d n o u  fi l t r á c i o u  v o  v ý s t a v b e
k ú p a n i e  a  r e l a x  p r i  v o d e  u ž  t o t o  l e t o
h o t o v é  b y t y  i h n e ď  k  d i s p o z í c i i

B Ý V A N I E  A K O  N A  D O V O L E N K E

Už toto leto kúpanie a relax pri jazerách, kávička na terase s výhľadom
na vodu, či dobré jedlo a služby v polyfunkčnom objekte v centre rezortu.

trivodymalinovo.sk
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Projekt  Prechádzky  s  pá-
nom Marquartom je u Bra-
tislavčanov  obľúbený.  Raz 
mesačne  s  ním  spoznáva 
historické  budovy  hlavného 
mesta vyše stovka návštevní-
kov. Organizátorky z Múzea 
mesta Bratislavy si pre veľký 
záujem  museli  zaobstarať 
dokonca aj megafón. 
Už  druhý  rok  sa  milovníci 
histórie  aj  so  svojimi  deťmi 
stretávajú  v  sobotu  popolud-
ní  na  nádvorí  Starej  radnice 
pri  starej mape  z  roku 1765, 
ktorú  namaľoval  Micha-
el  Marquart.    Zameriavajú 
sa na barokovú a rokokovú 
Bratislavu a deti s prekva-
pením  zisťujú  nielen  to,  aké 
bolo  Slobodné  kráľovské 
mesto  Prešporok  malé,  ale 
aj  to,  ktoré  budovy  z  mapy 
máme v hlavnom meste do-
dnes.  Odrazu  vidia  Bratisla-
vu  inými  očami.  Čo  v  nich 
bolo kedysi? Akou premenou 
prešli? A  na  čo  slúžia  dnes? 
Aj  na  tieto  otázky  odpovedá 
historička  Zuzana  Zvarová 
v  prvej  časti  stretnutia  –  na 
prednáške počas prechádzky. 
„Každá budova, ktorú „vytia-
hneme“ z mapy, má svoj prí-
beh,“ hovorí autorka projektu 
Beáta  Husová.  „Snažíme  sa 
dostať  aj  na  miesta,  kde  sa 
bežne človek nedostane. Boli 
sme  už  napríklad  v  Univer-
zitnej  knižnici,  kde  kedysi 

sídlilo  ministerstvo  financií, 
na Bratislavskom hrade v re-
prezentatívnych  priestoroch 
Národnej  rady,  na  hradbách 
či  v  Kaplnke  sv.  Ladislava 
na  nádvorí  Primaciálneho 
paláca, o ktorej málokto vie.“ 
Pridať sa na ďalšie stretnutia 
nie  je  problém.  Napríklad  
11. marca sa chystajú objavo-
vať Ventúrsku ulicu a jej šľa-
chtické paláce, v apríli kostol 
a kláštor Milosrdných bratov, 
v  máji  zas  Jezuitský  kostol. 
A to za každého počasia! 
Kým  prednášky  sú  určené 
skôr  rodičom,  ktorí  informá-
cie  z  nich  pomáhajú  svojim 
deťom  vstrebať,  druhá  časť 
stretnutia  odohrávajúca  sa 
v ateliéri, je zas doménou detí. 
Tých sa v dielni nazbiera nie-
kedy až 50. „Naším cieľom je 

postupne vytvoriť priestorový 
model  mapy.  To,  čo  deti  vi-
deli,  ale  aj  interiér  či  posta-
vy  z  rozprávania,  modelujú 
v ateliéri z hliny,“ vysvetľuje 
múzejná  pedagogička  Mar-
tina Pavlikánová a dodáva, 
že  neraz  je  prekvapivé,  aký 
detail  deti  zaujme.  Pozitívne 
pri  výrobe  farebného  kera-
mického modelu Bratislavy je 
to,  že  rodičia  deti  do  ateliéru 
neodložia.  Naopak,  pri  mo-
delovaní  výrobkov  spolupra-
cujú,  komunikujú  a  delia  sa 
o  informácie.  Zo  spoločných 
diel,  ktoré  sa  vzápätí  vypá-
lia  a potom  ich pomaľujú,  sú 
niekedy  takí  nadšení,  že  by 
si  ich  najradšej  hneď  zobrali 
domov. To však budú môcť až 
po skončení projektu, ktorého 
súčasťou by mala byť aj malá 

knižočka  pod  rovnomenným 
názvom – sprievodca k vzde-
lávaciemu programu pre školy 
a mapa  s  keramickým mode-
lom  mesta,  ktorý  tvoria  deti. 
Prechádzky s Marquartom si 
obľúbili  aj  ľudia,  ktorí  prídu 
bez  detí  len  na  prednášku. 
Týmto milovníkov architektú-
ry, a to aj spomedzi seniorov, 
odporúčame aj program Tisíc 
rokov architektúry. Tento roč-
ník je venovaný 100. výročiu 
od narodenia panovníčky Má-
rie Terézie, ktorý tiež odhaľu-
je  dejiny  vybraných  stavieb. 
Napríklad už v marci zavítajú 
do Univerzitnej knižnice a do 
paláca  kniežaťa  Leopolda  di 
Pauliho, ktorý je jeden z mála 
palácov so záhradou v Starom 
Meste.  (in)

Foto: MMB

Na Febiofeste 
aj sci-fi opera
Publiku  sa  počas MFFK Fe-
biofestu  2017  predstaví  vyše 
100 snímok v 10 sekciách. Tou 
najmladšou je Experimental.
Od  koláže  nájdených  filmo-
vých  materiálov  až  po  sci-fi 
video  operu,  od  diel  inšpi-
rovaných  tvorbou  francúz-
skeho impresionistického 
filmára  Jeana Epsteina  až  po 
pohyblivé obrázky ovplyv-
nené duchom slovenského 
konceptualistu a ufonauta 
Júliusa  Kollera.  Tak  možno 
charakterizovať  snímky  sek-
cie Experimental. Dominovať 
jej bude úplne prvý výber slo-
venských  experimentálnych 
filmov z národnej  súťaže  Iné 
vízie SK. Bratislavskí filmoví 
fajnšmekri  si  ich  budú môcť 
pozrieť  od  2.  do  8.  marca 
2017 v najmenšom kine hlav-
ného mesta – v Kine Foajé. 
Zaujímavosťou  je,  že  aj  sa-
motní diváci si budú môcť vy-
skúšať  tvorbu  experimentál- 
neho  filmu. Workshop  Zvuk 
vo  farebnom  filme  ponúkne 
jednu  z  posledných  šancí  na 
kontakt s takmer zabudnutým 
filmovým pásmom.    (brn)

Príbehy budov „vytiahnutých“ zo vzácnej mapy 
RUŽINOV
Knižnica  Ružinov  vyhlasu-
je Literárnu výzvu na tému 
Príbeh mojej knihy. 
Nezáleží  na  tom, koľko máte 
rokov. Ak radi píšete, knižnica 
hľadá vaše príbehy, v ktorých 
sa spomína mestská časť Ruži-
nov. Ak sa o ne chcete podeliť 
s ostatnými, tu sú podmienky.  
Na  výzve  sa  môže  zúčastniť 
autor s poviedkou napísanou v 
slovenskom jazyku, v rozsahu 

max.  2  normostrán  v  počíta-
čovej  forme.  Svoje  poviedky 
posielajte  na  email  pribeh@
kniznica-ruzinov.sk  do  31. 
mája  2017.  Najzaujímavej-
šie  poviedky  vyberie  porota 
Knižnice  Ružinov.  Vybrané 
príbehy  spolu  s  fotografiou 
a  krstným  menom  autora  sa 
budú priebežne uverejňovať v 
Ružinovskom echu, na webo-
vej stránke knižnice a jej soci-
álnych sieťach.   (brn)

Trolejbus 
z Dúbravky na 
Kramáre?
DÚBRAVKA
Dúbravčania  v  uplynulých 
dňoch  skúšali  trolejbus 
ŠKODA 30TrDG, ktorý vie 
časť jazdy prejsť bez trakč-
ného vedenia.  
„Počas  jazdy  sa  zistilo,  že 
tento  tip  nie  je  vhodný,  na-
koľko  malo  vozidlo  pro-
blém  vyjsť  kopcovitý  terén 
v  smere  od  Švantnerovej 
cez  Harmincovu,“  priblížil 
starosta Dúbravky Martin 
Zaťovič.  Dopravný  podnik 
preto  odporúča  trolejbusy 
na  batériovým  pohonom. 
Tento rok chce vozidlá ob-
starať a budúci rok by mohla 
začať  premávka.  Dopravný 
podnik  uvažuje  o  predĺže-
ní  linky  211  do  Dúbravky, 
čím by mestská  časť  získala 
spojenie s Nemocnicou Kra-
máre  a  aj  Národným  onko-
logickým ústavom, prípadne 
o predĺžení linky 212.   (lm) 
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Takto vyzerá mapa Michaela Marquarta.

DÚBRAVKA 
Bratislavskí mestskí po-
slanci  potvrdili  zverenie 
dotknutých  pozemkov  v 
lokalite Pri kríži do správy 
mestskej časti. 
Prelomili tak veto primátora 
hlavného  mesta  Iva  Nesrov-
nala,  ktorý  toto  uznesenie 
mestského  zastupiteľstva  ne-
podpísal, pretože ho považuje 

za protizákonné a finančne by 
mohlo poškodiť Bratislavu. 
Mestská  časť  pozemky  ne-
smie  previesť  na  tretie  sub-
jekty  a  zároveň  nemôže  dať 
súhlas  stavebníkovi,  aby  na 
nich  postavil  náhradné  byty. 
Primátor  má  podľa  poslan-
cov  zabezpečiť  bývanie  pre 
nájomcov  z  reštituovaných 
bytov iným spôsobom.  (tasr)

KARLOVA VES
Štyri mesiace po spustení pi-
lotného  projektu  rezidenč-
ného parkovania v Karlovej 
Vsi sa poslanci mestskej čas-
ti zaoberali petíciou za jeho 
zrušenie.  Proti  zavedeniu 
rezidenčného  parkovania 
a  za  ukončenie  skúšobného 
režimu,  ktorý  platí  v  zóne 
Silvánska,  sa  v  petícii  vyja-
drilo 335 obyvateľov s trva-
lým pobytom v tejto zóne.

Odporcovia  zavedenia  rezi-
denčného  parkovania  petíciu 
odôvodňujú tým, že regulácia 
neprinesie  zlepšenie  problé-
mu  s  parkovaním.  Podľa  ich 
názoru je podstatou opatrenia 
len odobratie parkovacieho 
práva  skupine  obyvateľov 
a  návštevníkom  zóny  bez 
toho,  aby  zároveň  títo  do-
stali  alternatívu.  „V  koneč-
nom  dôsledku  budeme  mať 
s parkovaním v Karlovej Vsi 

rovnaký,  ak  nie  väčší  pro-
blém,“ uviedli v liste, pričom 
poukázali  na  to,  že  vyznače-
ním  parkovacích  plôch  v  pi-
lotnej rezidenčnej zóne došlo 
v skutočnosti ku zníženiu par-
kovacích  kapacít  –  neozna-
čením  dovtedy  využívaných 
plôch  alebo  zmenou priečne-
ho  parkovania  na  pozdĺžne. 
Poslanci však petícii nevyho-
veli,  rezidenčný  systém  teda 
platí naďalej.   (TASR, in)

Karloveskí poslanci petícii nevyhoveli

Stopli výstavbu  
náhradných bytov

Radi píšete príbehy?
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p r e d a j ň a  B i l l a  v  p r e v á d z k e
d e t s k é  i h r i s k o  d o k o n č e n é
i h r i s k o  n a  p é t a n q u e  v o  v ý s t a v b e
ďa l š i e  š p o r t o v i s k á  v o  v ý s t a v b e

p o l y f u n k c i a  v o  v ý s t a v b e
j a z e r á  s  p r í r o d n o u  fi l t r á c i o u  v o  v ý s t a v b e
k ú p a n i e  a  r e l a x  p r i  v o d e  u ž  t o t o  l e t o
h o t o v é  b y t y  i h n e ď  k  d i s p o z í c i i

B Ý V A N I E  A K O  N A  D O V O L E N K E

Už toto leto kúpanie a relax pri jazerách, kávička na terase s výhľadom
na vodu, či dobré jedlo a služby v polyfunkčnom objekte v centre rezortu.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.projektvitalis.sk
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RAČA
„Nie  je  pravda,  že  to,  či  podpíšem 
alebo nepodpíšem územné alebo sta-
vebné rozhodnutie, je len moje osob-
né rozhodnutie,“ vyjadril sa starosta 
Rače  Peter  Pilinský  na  margo  pro-
jektu  obytného  súboru  Rínok  Rača 
v  areáli  bývalých  vinárskych  závo-
dov. 
Dodal, že ako starosta a štatutár mests-
kej časti, je viazaný a často až zviazaný 
zákonmi,  ktoré  jednoducho musí  dodr-
žiavať, ak nechce vystaviť našu mestskú 
časť,  ale  aj  seba  osobne  do  budúcnosti 
súdnym  žalobám  a  súdnym  sporom 
o  náhradu  škody.  „Pokiaľ  teda  develo-
per  doloží  potrebné  súhlasné  stanovis-
ká  všetkých  kompetentných  inštitúcií, 

územné rozhodnutie im vydať zo zákona 
musíme.“ 
MČ  Rača  od  začiatku  žiadala  znížiť 
podlažnosť  a  intenzitu  zástavby.  To 
bolo  developerom  čiastočne  upravené 
v rámci dopracovania dokumentácie 
pre  územné  konanie.  Následne  boli 
úpravy akceptované a schválené ma-
gistrátom hlavného mesta SR a sú pre 
územné konanie záväzné.  I keď mest-
ská  časť  Rača  požiadala  o  prehodno-
tenie  záväzného  stanoviska  hlavného 
mesta,  tejto  požiadavke vyhovené ne-
bolo. 
Ministerstvo  životného  prostredia  tvr-
dí, že navrhovaná stavba Obytný súbor 
Rínok  Rača  zodpovedá  navrhovanej 
činnosti  v  zmysle  záverečného  stano-

viska  MŽP  SR.  Porovnaním  predlo-
žených  dokumentov  so  záverečným 
stanoviskom neboli zistené podstatné 
rozdiely a ministerstvo ich nepovažuje 
za  zmenu  navrhovanej  činnosti,  kto-
rá  môže  mať  významný  nepriaznivý 
vplyv na životné prostredie. 
Vzhľadom na nový zákon upravujú-
ci poplatok za  rozvoj možno očaká-
vať,  že  investor  v  prípade  výstavby 
prispeje  do  rozpočtu  mestskej  časti 
Rača  sumou  viac  ako  1  milión  eur. 
„Za tieto prijaté peniaze by sa mohli 
financovať  viaceré  projekty  v Rači, 
ktoré sa v minulosti nerealizovali 
práve  z  dôvodu  nedostatku  financií 
v rozpočte,“ dodal starosta Pilinský.
 (em)

NOVÉ MESTO
Po  tom,  ako  Národná  kriminálna 
agentúra  (NAKA)  zadržala  v  decem-
bri poslanca Petra A., ktorý mal vydie- 
rať starostu Rudolfa Kusého, v janu-
ári sa museli zaoberať ďalšou kauzou 
v Novom Meste. Priamo pri preberaní 
úplatku  prichytili  jednu  z  pracovní-
čok stavebného oddelenia. 

Tá mala údajne inkasovať bližšie nešpe-
cifikované sumy za úkony, ktoré súviseli 
so  stavebným  konaním.  Vedenie  mie-
stneho  úradu  podľa  hovorcu  okamžite 
postúpilo  daný  podnet  na  orgány  činné 
v  trestnom konaní. „Podarilo sa  im pri-
chytiť pracovníčku priamo pri preberaní 
úplatku a následne  ju odviedli  z praco-
viska,“ uviedol Tettinger.

Hovorca v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sa-
mospráva si zakladá aj na transparentnosti, 
ktorá pre nich nie je „prázdnym“ slovom.
V  súvislosti  s  poslancom Petrom Á.  sa 
objavili  informácie,  že  s  prokurátorom 
uzavrel  dohodu  o  vine  a  treste,  čím by 
v podstate uznal vinu. Keď sme ho však 
kontaktovali,  informáciu  označil  ako 
fámu.   (TASR, in)

Zbavia  
sa čiernych 
stavieb?
RAČA
Stavebný  úrad  bratislavskej 
mestskej  časti  Rača  vydal 
začiatkom februára stavební-
kovi Jurajovi O. druhé naria- 
denie  o  odstránení  nepovole-
ných  stavieb vo vinohradoch 
v lokalite Fixle. Na stavbu šty-
roch  jednopodlažných  a  jed-
ného  dvojpodlažného  domu 
nebolo  totiž  vydané  rozhod-
nutie  o  umiestnení  stavby 
a ani stavebné povolenie.
Stavebník  dostal  v  súvislosti 
s odstránením stavby aj podmie- 
nku,  že  po  odstránení  stavieb 
uvedie pozemky do primerane 
pôvodného  stavu  podľa  dru-
hu využitia  zapísanom na  liste 
vlastníctva a v  súlade s  funkč-
ným  využitím  určeným  územ-
ným plánom mesta. „Stavebník 
je tiež povinný stavbu odstrániť 
do 120 dní odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnosti tohto rozhod-
nutia,“  uviedla  hovorkyňa MČ 
Rača Eva Miklánková.   (ars)

Rínok môže priniesť Rači až milión eur

Nové Mesto si zakladá na transparentnosti
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