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PETRŽALKA
Znie to neuveriteľne, ale 
o dôležitú cestu pri Nemoc-
nici sv. Cyrila a Metoda na 
Antolskej sa už roky nemá 
kto postarať. Nejde pritom 
o maličkosť, súčasný stav 
znemožní každú zimu bez-
problémový výjazd sanitiek 
zo stanice záchrannej služ-
by. A netýka sa to iba cesty 
samotnej, ale aj jej okolia. 
Pomôcť lokalite sa snažia 
aj aktivisti, politici za celé 
roky problém nevyriešili.
Úsek Antolskej ulice vedúci 
popred nemocnicu povedľa 
Chorvátskeho ramena sa stal 
akoby územím nikoho. Táto 
komunikácia je pritom dôležitá 
pre bezpečné výjazdy sanitiek 
smerom do mesta. Každú zimu 
ju však v úseku, ktorý vedie 
popod Dolnozemskú, zaplaví 
voda. „Riešenie“ kompetent-

ných je vždy rovnaké, ulicu 
pred zaplaveným úsekom 
jednoducho uzavrú, čo má 
však svoje následky. Ak totiž 
napríklad záchranári vyráža-
jú sanitkou v smere do mesta, 
potrebujú využiť práve tento 
úsek na hladké  pripojenie sa 
na Dolnozemskú cestu. Ak je 
však úsek uzavretý, záchranári 
sú nútení riskantne prechádzať 
cez štyri jazdné pruhy Dolno-
zemskej za mostíkom, cez kto-
rý ich vodiči nevidia.
Rovnaký osud postihol aj 
okolie tohto úseku Antolskej, 
o ktoré sa nemá kto postarať, 
a tak sa doň pustili dobrovoľ-
níci. Tí tu dokonca na vlastné 
náklady opravili asfalt na cy-
klochodníku a rozsiahle výtl-
ky na ceste.
Ako vôbec mohla takáto situ-
ácia  nastať? Vysvetlili nám 
to na petržalskom miestnom 

úrade. „Komunikácia bola 
vybudovaná približne v roku 
1987-8 Výstavbou hlavného 
mesta Bratislavy - predchod-
com dnešného GIB-u – je 
to organizácia patriaca pod 
mesto. Po napustení vodné-
ho diela Gabčíkovo došlo 
k zdvihnutiu hladiny ramena 
a zaplaveniu časti cesty pod 
Dolnozemskou. V roku 2001 
bolo povolenie na predčasné 
užívanie stavby, teda komu-
nikácie predĺžené do roku 
2003, no investor doteraz 
stavbu neodovzdal do užíva-
nia... V roku 2007 vybudova-
la mestská časť Petržalka na 
konci ramena prečerpávaciu 
stanicu, ktorú prevádzkuje 
Slovenský vodohospodársky 
podnik a od toho času sa dá 
regulovať hladina v ramene 
tak, že cesta je zjazdná. 
 Pokračovanie na str. 2

Cesta, ktorá nepatrí nikomu

Jakubovo  
námestie  
sa zmení
STARÉ MESTO
Mestská časť má záujem 
revitalizovať park na Ja-
kubovom námestí i priľahlé 
komunikácie. Chce zapojiť 
aj verejnosť.
Samotnej revitalizácii bude 
predchádzať diskusia zame-
raná najmä na stanovenie 
funkčných zón i pridanie no-
vých funkcií ako napr. výbeh 
pre psov, ihrisko street wor-
kout, komunitné záhrady atď. 
Priestor parku bude rozšírený 
v severnej a západnej časti 
a návrh revitalizácie by mal 
zvýšiť kvalitu verejnej zele-
ne a povrchov, zabezpečiť 
bezbariérovosť, zlepšiť hos-
podárenie s dažďovou vodou 
či zjednotiť a doplniť mobili-
ár.  Výsledkom procesu bude 
vytvorenie zadania do konca 
marca, pre samotnú revitali-
záciu parku.
Ak vám záleží na revitalizácii 
Jakubovho námestia, mestská 
časť privíta vaše odpovede na 
nasledujúce otázky emailom 
na jakubak@staremesto.sk, 
písomne poštou alebo do po-
dateľne:
Čo sa vám v parku na Jakubo-
vom námestí páči, čo podľa 
vás treba zachovať?
Na čo by  park na Jakubovom 
námestí nemal slúžiť/čo by 
v parku nemalo byť?
Čo by ste v parku na Jakubo-
vom námestí privítali? (sm)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Astorka 
by mala 
opäť 
dýchať
Herečka Re-
beka Polá-
ková hovorí v rozhovore aj 
o tom, ako ju trápi, že bu-
dova starej Astorky chátra.

Domček na strome 
začína sezónu
Noc v korunách stromov 
pod Kačínom,  si radšej re-
zervujte vopred. Aprílové 
víkendy sú takmer plné. 

Dravé a odolné
Čo spôsobujú korytnačky 
písmenkové vypustené do 
dunajských ramien?

Zabudnuté prípady
V ďalšom diele historického 
seriálu vyšetruje inšpektor 
Šétaffy krádeže na dievčen-
ských internátoch a smrť 
študenta.
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Hotel Barónka****
prijme do TPP chyžnú.

NÁSTUP 
IHNEĎ

0907 602 203
zamestnanie@hotelbaronka.sk

PRIJMEME DO PRACOVNÉHO 
POMERU RECEPČNÚ 

DO RELAXAČNÉHO CENTRA 
V BRATISLAVE.

  

Zahraničný portál numbeo.com nedávno 
zverejnil rebríček najkvalitnejších miest pre 
život. Zo 177 miest z celého sveta sa Bra-
tislava umiestnila na 69. mieste. Nadprie-
merne sme obstáli v bezpečnosti, zdravotnej 
starostlivosti a v kvalite klímy. Na druhej 
strane, horšie je na tom efektivita dopra-
vy. Trápi nás aj vysoká cena nehnuteľnos-
tí. V kvalite života sme predbehli aj Dubaj 
a Paríž. Naozaj je to tak?

Bratislavu milujem aj napriek 
jej nedostatkom. Je pre mňa 
mestom, ktoré je dosť malé na 
to, aby ste veľa ľudí poznali, zá-
roveň dosť veľké, aby poskytlo 
akú-takú anonymitu. Má doko-
nalú polohu, všade je to na skok 
a má okolo seba nádhernú príro-
du. Bratislava je bezpečná, bez 
zemetrasení, s chutnou pitnou 
vodou z kohútika. Frfleme, ak je 
pätnásťminútová dopravná záp-

cha. Pražák alebo Londýnčan by sa len usmial. 
Myslím si, že ponúka vysokú kvalitu života 
a mnohí si to ani neuvedomujeme.

Na druhej strane, je čo zlepšovať. Chýba nám 
zákon o Bratislave a osobitná kapitola v štát-
nom rozpočte, čo by zabezpečilo financovanie 
funkcií hlavného mesta. Chýbajú nám kvalit-
nejšie cesty, svoje rezervy má aj mestská hro-
madná doprava. Stále je čo robiť v oblasti čis-
toty, či v nastavení pravidiel pre developerov. 

Potrebujeme viac športovísk, 
viac zelene, postrádame oprave-
né ulice a námestia.

Na Bratislave je čo obdivovať, 
aj meniť. Vážme si to, čo máme, 
ale neostávajme ľahostajní 
k tomu, čo vieme ovplyvniť. 
A možno aj vďaka tomu budeme 
budúci rok v medzinárodnom 
rebríčku o pár priečok vyššie.
 Juraj DROBA 

Žije sa v Bratislave lepšie ako 
v Dubaji alebo Paríži?

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

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

#LEPŠIAŠTVRŤ
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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

Lokalitu dávajú 
do poriadku 
aktivisti
BRATISLAVA
Kým oficiálne inštitúcie sa 
stále nedohodli, kto by mal 
mať lokalitu Antolskej vo 
svojej réžii, chopili sa toho 
celkom úspešne dobrovoľ-
níci najmä z občianskej ini-
ciatívy Zelená hliadka a tiež 
Cyklokoalície. 
Starajú sa o zeleň, opravujú 
výtlky, dokonca sa im poda-
rila obnova cyklochodníka, 
ktorý vedie od Dolnozemskej 
k Chorvátskemu ramenu. Jed-
ným z nich je i Martin Nýdr, 
ktorý práve na Antolskej pra-
cuje ako záchranár. „V roku 
2014 som tu začal pracovať 
a videl som, v akom to bolo 
stave. Zarastené burinou 
a náletovými topoľmi, boli 
tu nánosy štrku, hliny, bahna. 
Postupne som to začal kosiť, 
čistiť...  Oslovil som aj mest-
skú časť, poslali sem VPS, tí 
nám tiež pomohli, vyčistili to 
od háld naukladaného starého 
asfaltu, poorezávali stromy 
a rozbujnenú ťahavú burinu,“ 
vysvetľuje. Aktivisti v tejto 
lokalite odviedli naozaj kus 
roboty, cyklochodník bol 
v takom dezolátnom stave, že 
ho takmer nebolo vidieť pod 
burinou a nečistotami. Vyas-
faltovať niektoré časti jeho 
povrchu dali profesionálnej 
firme, stálo ich to 1 400 eur. 
Táto firma poopravovala aj 
výtlky na priľahlej ceste. Na 
vlastnú päsť dokonca obnovi-
li pouličné osvetlenie – očis-
tili a natreli niektoré stožiare, 
poorezávali konáre ktoré ich 
zakrývali.  (ms)

Pokračovanie zo str. 1
Z nezistených príčin však 
každoročne hladinu od kon-
ca decembra do konca mar-
ca držia vyššie a cesta je pod 
Dolnozemskou zaplavená,“ 
vysvetlila Silvia Vnenková 
z miestneho úradu.
O cestu a priľahlé pozemky sa 
však okrem dobrovoľníkov - 
nadšencov nikto nestará. Je to 
škoda, keďže na komunikácii, 
ktorá zároveň spája Betliarsku 
s Dolnozemskou, sú dokonca 
zriadené zálivy pre zastávky 
MHD. Keďže je nedokon-
čená, MHD tu samozrejme 
nepremáva, no pacienti by sa 
tak mohli dostať priamo pred 
vchod nemocnice. 
„Komunikácia je na pozem-
koch hlavného mesta, malá 
časť leží na pozemku vodo-
hospodárskeho podniku, Le-
sov SR a na pozemku s neza-
loženým listom vlastníctva. 
Zrejme pre nevyjasnené 
vlastnícke vzťahy tu nikto 
okrem zopár dobrovoľníkov 
nerobí letnú údržbu, nečis-
tí množstvo nefunkčných 
dažďových vpustí, neob-
novuje dopravné značenie, 
neopravuje výtlky, neorezá-
va náletové dreviny a pod. 
Petržalský Miestny podnik 

verejnoprospešných služieb 
to „na vlastné tričko“ robiť 
nemôže, lebo na to nemá 
dostatok financií ani ľudí. 
Ukrátil by tak o starostlivosť 
komunikácie a zeleň, ktoré 
patria Petržalke. No napriek 
tomu dobrovoľne časť tejto 
komunikácie čistí. Má to aj 
v tohtoročnom pláne zimnej 
údržby,“ dodáva Vnenková. 
A vďaka tomu je komuniká-
cia ako – tak zjazdná.
Aby cestu nezaplavovalo, je 
nevyhnutné zrejme náklad-
nejšie riešenie, napríklad 
jej „podvihnutie“ v proble-
matickom úseku. Podľa Pe-
tržalky je však na ťahu ma-
gistrát. „Jediný, kto môže 
celú situáciu sprehľadniť 
a naplniť literu zákona, je 
mesto. Najdôležitejšie sa 
javí vysporiadanie pozem-
kov pod komunikáciou, 
chodníkmi a prícestnou ze-
leňou. Ďalším dôležitým 
krokom by malo byť vyda-
nie povolenia na užívanie 
stavby, zaradenie komuni-
kácie do siete a po dohode 
jej zverenie buď oddeleniu 
správy komunikácií magis-
trátu  alebo mestskej časti, 
čím by bolo jasné, kto sa 
má o čo starať a mohol by 

zaradiť túto starostlivosť do 
letnej a zimnej údržby,“ do-
dáva Vnenková.
Hlavné mesto však zatiaľ od 
problému dáva ruky preč. 
„Komunikácia pred vchodom 
do nemocnice na Antolskej 
nie je v správe ani vo vlast-
níctve hlavného mesta. Podľa 
všetkého je to komunikácia, 
ktorá bola vybudovaná počas 
výstavby samotnej nemoc-
nice ako prístupová cesta. 
Hlavné mesto má v správe 
komunikácie, cez ktoré pre-
chádza mestská hromadná 
doprava. Ostatné komuniká-
cie sú buď v správe mestskej 
časti, alebo ak nie sú zaradené 
do verejnej siete, sú v správe 
konkrétneho vlastníka, ktorý 
ju vybudoval – majiteľa ne-
hnuteľnosti, správcu objektu 
a podobne,“ odkázali nám 
na komunikačnom oddelení 
magistrátu s tým, aby sme sa 
obrátili na samotnú nemocni-
cu. „Predmetná cestná komu-
nikácia nie je majetkom a nie 
je ani v správe Univerzitnej 
nemocnice Bratislava,“ infor-
movala nás zas jej hovorkyňa 
Petra Stano Maťašovská.
Správca či vlastník cesty zo-
stáva teda neznámy. 
 Foto: Matúš Husár

BRATISLAVA
Z 25 najupchatejších miest 
v Bratislave sa 10 na-
chádza medzi nájazdom 
z Einstenovej ulice po ob-
lasť severne a východne od 
križovatky Prístavný most-
-Gagarinova.
Výsledky TomTom Traffic 
Index 2017 , ktorý šesťkrát do 
roka zverejňuje údaje z reál- 
nej premávky v najupchatej-
ších mestách sveta, hovoria, 
že ďalšími kritickými mies-
tami v našom hlavnom mes-
te sú Brnianska/Lamačská 
cesta/Mlynská dolina, ďalej 
križovatka Trnavská cesta/
Bajkalská a nadväzujúca 
Vajnorská/Bajkalská, ale aj 
oblasť ulice Šancová (križo-
vatky s Račianskou, Mýtnou 
a Pražskou). 
Zlá správa pre vodičov 
v Bratislave je, že prejazd-
nosť mestom sa oproti pred-
chádzajúcemu roku zhoršila 
– čas, ktorý strávia vodiči za 
volantom navyše kvôli do-
pravným zápcham, vzrástol 
o celých päť hodín ročne, na 
122 hodín, t. j. 32 minút de-
nne. V Bratislave, najupcha-
tejšom meste na Slovensku, 

tak môžu vodiči očakávať, že 
kedykoľvek počas dňa strá-
via na cestách kvôli hustote 
dopravy o 25 % viac času, 
ako keby boli cesty voľné. 
V popoludňajších špičkách 
sa zdržia o 53 % a v ranných 
dokonca o 54 %. 
Pre porovnanie, vo Viedni, 
v ktorej je celková doprav-
ná zápcha horšia (31 %, čo 
je nárast + 3 % oproti roku 
2015), vodiči strávia na ces-
tách kvôli upchatým cestám 
115 hodín ročne, t. j. o 7 ho-
dín menej ako ich bratislavskí 
kolegovia.
Bratislava sa umiestnila na 
109. mieste medzi 215 hod-
notenými európskymi mesta-
mi a celkovo je 197. mestom 
sveta s najhustejšou cestnou 
dopravou. Dňom, keď bola 
v uplynulom roku hustota do-
pravy v Bratislave najväčšia, 
bola streda 16. novembra, 
keď dopravu skomplikova-
lo počasie. Z podrobnejších 
údajov stojí za zmienku, že 
úroveň preťaženia vozovky 
je nižšia na rýchlostných ces-
tách (16 %), zatiaľčo mimo 
nich dosahuje v priemere 
33 %. Prevádzka v ranných 

dopravných špičkách sa naj- 
viac zhoršila oproti pred-
chádzajúcemu roku v pon-
delok a utorok, a to o plných 
5 %. V utorok, keď je ranná 
špička z celého týždňa naj-
horšia, dosahuje kongescia 
medzi 8. a 9. hodinou 62 %. 
K miernemu zlepšeniu, na-
opak, došlo v popoludňajších 
špičkách, najmä v pondelok 
a piatok (zníženie hustoty 
dopravy o 2, respektíve 4 %). 
TomTom Traffic Index slúži 
na to, aby pomohol vodičom, 
mestám a dopravným exper-
tom dopravné zápchy lepšie 
pochopiť a predovšetkým ich 
znižovať. Vodiči môžu zlep-
šiť dopravnú situáciu tak, že 
sa vyhnú zápcham napríklad 
aj prostredníctvom ich apli-
kácie, ktorá im navrhne naj-
rýchlejšiu alternatívnu trasu. 
Štatistiky totiž hovoria, že 
ak 5 percent vodičov zmení 
svoje plány, prejazdnosť sa 
zvýši o 30 percent. “Nezna-
mená to nutne, že by vodiči 
museli zvoliť MHD, hoci aj 
to môže byť rozumný spôsob. 
Niekedy jednoducho stačí ísť 
inou trasou alebo o pár minút 
neskôr. (in)

Najproblémovejší je Prístavný most
Ulica nikoho
Naozaj platí: Kto chce, hľa-
dá spôsoby, kto nechce, hľa-
dá dôvody.
Niekedy môžeme v našom mes-
te pozorovať absurdné javy. 
Pravdepodobne by sme ťažko 
hľadali Bratislavčana, ktorý 
neprišiel do styku s nemocni-
cou na Antolskej, veď obrov-
ské zdravotnícke zariadenie 
slúži všetkým. Napriek tomu už 
roky niet nikoho (ak nerátame 
aktivistov), kto by sa dokázal 
postarať o ulicu vedúcu po-
pred nemocnicu. Každý od nej 
dáva ruky preč. Mestská časť, 
mesto i samotná nemocnica. 
Všetci tvrdia, že patrí niekomu 
inému. Keby to trvalo mesiac, 
dá sa to pochopiť. Ale nedá sa 
pochopiť, ak sa riešenie nena-
šlo dlhé roky. A ulica  naďalej 
chátra, čo je však horšie, jej 
alarmujúci stav napríklad ka-
ždú zimu znemožňuje prejazd 
sanitiek. Ide navyše o komu-
nikáciu, ktorú denne využívajú 
na parkovanie možno až stov-
ky ľudí - pacientov. 
To naozaj čakáme až na 
chvíľu, keď príde k neho-
de sanitky, ktorá musí pre-
chádzať krížom cez štvor-
prúdovku? Možno potom sa 
nájde v priebehu pár hodín 
riešenie, ktoré nikto nevidel 
(nehľadal) celé roky. Nemôže 
byť predsa také zložité, aby 
si spolu sadli zástupcovia 
mesta, nemocnice, prípadne 
ďalší zainteresovaní a našli 
spôsob, ako situáciu vyriešiť.

Matej Štrbák

Primátor  
o parkovacej 
politike
BRATISLAVA
VZN, ktoré určuje základ-
ný rámec pravidiel pre fun-
govanie parkovacej politiky 
v celom meste, je už v plat-
nosti. Na parkovanie v Bra-
tislave však zatiaľ nemá 
dopad. Na to, aby mestské 
časti mohli vykonať prak-
tické kroky a opatrenia na 
realizáciu parkovacej po-
litiky, je potrebné schvále-
nie zmeny štatútu hlavného 
mesta.
Primátor Ivo Nesrovnal mi-
nulý týždeň rokoval so zá-
stupcami mestských častí 
o znení dodatku k Štatútu 
Hlavného mesta SR Bra-
tislavy týkajúceho sa par-
kovacej politiky. Dodatok 
k štatútu upravuje deľbu 
kompetencií hlavného mes-
ta a mestských častí vo veci 
užívania komunikácií I. až 
IV. triedy. Zároveň spl-
nomocňuje mestské časti 
schváliť v miestnom zastu-
piteľstve VZN, obsahom 
ktorého bude najmä úprava 
výšky úhrady za dočasné 
parkovanie, ako aj spôsob 
platenia úhrady a preukáza-
nia jej zaplatenia.  Bez prija-
tia dodatku k štatútu nemô-
žu mestské časti zaviesť na 
komunikáciách I. a II. triedy 
mestskú parkovacia poli-
tiku. Schválenie dodatku 
štatútu je však plne v kom-
petencii poslancov mestské-
ho zastupiteľstva.  (ik)

Budú Pentagon 
strážiť SBS-kári?
VRAKUŇA
Okolie domu nazývaného 
Pentagon je neslávne známe 
dílermi drog a zvýšenou kri-
minalitou. Kritická situácia 
sa týka najmä dvoch vcho-
dov na Stavbárskej ulici. 
„Samospráva sa snaží urobiť 
maximum, avšak bez spolu-
práce s magistrátom a so štá-
tom to nepôjde,“ upozorňuje 
starosta Martin Kuruc.
Podľa starostu je situácia vo 
Vrakuni v porovnaní s inými 
mestskými časťami zložitejšia. 
Chýba dostatok mestských aj 
štátnych policajtov. „Vrakuňa 
má, žiaľ, iba jedného okrskára 
mestskej polície. Toto číslo je 
úplne alarmujúce,“ upozor-
ňuje Martin Kuruc. Mestská 
časť iniciovala zvýšenie po-
čtu kamier, v súčasnosti sú 
vo Vrakuni tri bezpečnostné 
kamery, potrebné sú minimá-
lne tri ďalšie. Nesplnený ostal 
aj sľub ministerstva vnútra, že 
k Pentagonu presťahuje poli-
cajnú stanicu.
Starosta chce na najbližšom 
zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva predložiť návrh 
na vyčlenenie 100-tisíc eur 
na zriadenie 24-hodinovej 
súkromnej bezpečnostnej 
služby s minimálne dvoma 
členmi. V praxi by mala služ-
ba fungovať tak, že by moni-
torovala verejné priestranstvá 
v okolí Pentagonu, zároveň by 
dohliadala na situáciu v naj-
problematickejších vchodoch 
domu. Spolupracovala by 
s mestskou i štátnou políciou.
Podľa starostu by ale mala 
byť súkromná služba do-
časným riešením. A dov-
tedy, kým sa nevybuduje 
plánované policajné odde-
lenie.  (tasr, brn)

Práca vhodná aj pre ZŤP alebo 
dôchodkyňu.

Životopis s fotografiou posielajte na 
adresu praca.recepcia@gmail.com.
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® NOVÁ ŠKODA KODIAQ DOSTUPNÁ S VOLITEĽNÝM TRETÍM RADOM SEDADIEL
Vezmite na výlet tých, ktorých máte najradšej a zažite niečo nové. Pripojte sa k prírode a užite si mimoriadne pohodlie 
nového modelu ŠKODA KODIAQ. Vďaka variabilnému interiéru so siedmimi miestami na sedenie sa môže na spoločný 
výlet vydať každá veľká rodina. Pohon 4x4 a adaptívny podvozok sa postarajú o pohodlie aj na nerovnom teréne. 
Ambientné interiérové osvetlenie a  panoramatická presklená strecha vám poskytne nový pohľad na svet.

skoda-auto.sk

Spravte zo 
Sibírskej 
jednosmerku
LIST ČITATEĽA
Zaujal ma list čitateľa Pav-
la Hapáka „Cyklotrasy pre 
koho“ z februárového vy-
dania. Kritizuje vytvorenie 
„cyklotrasy na Sibírskej 
ulici. V mnohom s jeho člán-
kom súhlasím, cyklotrasa 
tam nie je vybudovaná. Ale 
chcel by som odpovedať na 
jeho otázku, pre koho bola 
zamýšľaná. Pre cyklistov.
 Ja osobne touto trasou jazdím 
na bicykli do práce každý deň. 
Sibírska ulica je totiž jedi-
nou možnou alternatívou pre 
cyklistov smerujúcich z vý-
chodnej časti Bratislavy do 
centra mesta (na Račianske 
mýto). Od Svätého Jura až po 
Sliačsku ulicu v Bratislave už 
cyklotrasa viac menej jestvu-
je. Sibírska ulica je najmenej 
frekventovaná ulica v tomto 
smere na rozdiel od Račians-
kej a Pionierskej. Tu sa vybu-
dovanie cyklotrasy priam pýta. 
Spôsob realizácie nakreslením 
značiek koridoru pre cyklistov 
sa, samozrejme, nič nerieši. 
Cyklisti budú po Sibírskej ulici 
jazdiť tak ako doteraz. Nakres-
lenie koridorov pre cyklistov 
ani neprinútilo motoristov 
neparkovať na vyznačenom 
koridore, lebo parkovali proti 
predpisom aj dovtedy (takmer 
všetci v protismere a na úz-
kej ceste). Pán Hapák správ-
ne poukazuje na riešenie na 
Májekovej ulici. Na Sibírskej 
by bolo veľmi vhodné urobiť 
také isté riešenie. Ale nestačí 
namaľovať pár značiek kori-
doru pre cyklistov. Riešením 
je zjednosmernenie zvyšnej 
časti Sibírskej ulice a urobiť 
presne to isté, čo je na jednos-
mernej Májekovej, umožniť 
cyklistom jazdu v protismere. 
To by bolo vyhovujúce rieše-
nie pre cyklistov smerujúcich 
z východnej časti Bratislavy 
do centra mesta. Protismernú 
jazdu cyklistov odporúčam 
povoliť v celej dĺžke Sibírskej 
ulice (teda aj tam, kde je Sibír-
ska jednosmerná už teraz). 

Jaroslav Bobovský, Rača

Parkovanie na 
bratislavský 
spôsob
LIST ČITATEĽA
Prijatie VZN o parkovacej 
politike alebo rezidenčnom 
parkovaní neprinesie do 
Bratislavy ani viac voľných 
parkovacích miest pre Bra-
tislavčanov. Skôr zaseje 
medzi stálych a prechod-
ných obyvateľov Bratislavy 
nevraživosť a xenofóbiu. 
Ak by pán primátor, aj so sta-
rostom mestskej časti Nové 
Mesto mysleli parkovaciu 
politiku pre ľudí naozaj váž-
ne, tak nezačnú na mieste 
cyklistického štadióna na ul. 
Odbojárov stavať Šport Park 
JAMA, ale by v tomto prie-
store vybudovali parkovací 
dom, kde by mohli nielen 
obyvatelia okolitých domov, 
ale aj návštevníci športových 
a kultúrnych podujatí na zim-
nom štadióne, v Národnom 
tenisovom centre, tenisových 
kurtov Slovana Bratislava, po-
kojne zaparkovať. Nad týmto 
riešením, ktoré sa už, žiaľ, rea-
lizuje a bude stáť 1.633.000,-€, 
ostáva rozum stáť. Veď v prie-
store ohraničenom ulicami Tr-
navská, Bajkalská, Vajnorská 
a Odbojárov sú sústredené na-
jväčšie športoviská v Bratisla-
ve. Zimný štadión Ondreja Ne-
pelu, kúpalisko Tehelné pole, 
Národné tenisové centrum, te-
nisové kurty Slovana Bratisla-
va a ak sa dostavia aj Národný 
futbalový štadión s kapacitou 
20-tisíc divákov. A ani jedno 
parkovisko. Dokonca neexis-
tuje nikde ani žiadne záchytné 
parkovisko odkiaľ by premá-
vala MHD. Navyše na rohu 
ulíc Vajnorská a Odbojárov 
má vyrásť ďalší obytný dom. 
Kde budú obyvatelia dotknu-
tých lokalít parkovať? 
Stavba Šport Parku JAMA 
je podľa môjho názoru úplne 
zbytočná, pretože neďaleko sa 
nachádza park, detské ihrisko 
Nová Doba, novozrekonštruo-
vané ihrisko aj s parkovou ze-
leňou Osadná a areál Kuchajda, 
takže možností nájsť si pokojné 
miesto na oddych je dostatok.

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

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

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

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

15.4.
15.-17.4.

22.4.

!

Exekúcia  
nájomcu
Dobrý deň, uzavrel som 
s jedným pánom nájomnú 
zmluvu. Dozvedel som sa, že 
sa voči nemu vedie exekú-
cia. Problém je, že na začiat- 
ku som mu povolil nahlásiť 
si v mojom byte trvalý po-
byt. Môže exekútor siahnuť 
na veci, ktoré sú v byte ale-
bo na byt? Ďakujem.
Dobrý deň, v prvom rade je 
nutné uviesť, že trvalý pobyt 
má len evidenčný charakter 
a nezakladá žiadne právo 
k nehnuteľnosti. Právo uží-
vať nehnuteľnosť má do-
tyčný na základe nájomnej 
zmluvy, nie na základe trva-
lého pobytu. Exekútor môže 
exekúciou postihnúť len 
majetok, ktorý je vo vlast-
níctve povinnej osoby, teda 
nájomcu. Exekútor tak nemá 
právo siahnuť na Váš maje-
tok, a teda ani na samotný 
byt. Môže nastať situácia, 
že exekútor navštívi nájom-
cu na adrese jeho trvalého 
pobytu (vo Vašom byte) za 
účelom súpisu hnuteľných 
vecí. Exekútor reálne nemô-
že vedieť, ktoré veci v byte 
patria nájomcovi, a ktoré 
nie. Ak teda nájomca zaml-
čí exekútorovi to, že nejde 
o jeho majetok, môže sa stať, 
že exekútor do exekúcie za-
hrnie aj Váš majetok, napr. 
televízor, sedačku a pod. 
Môžete sa však brániť tým, 
že exekútorovi predložíte 
doklad o tom, ktoré veci boli 
v byte pri nasťahovaní sa 
(napr. protokol o inventári). 
V krajnom prípade môžete 
podať na súd žalobu na vy-
lúčenie vecí z exekúcie. 
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750
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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

„V decembri minulého roka 
som kúpila automatickú 
práčku, ktorá mi teraz za-
čala robiť problémy. 
Telefonovala som servisné-
mu technikovi, ktorého som 
našla v adresári servisných 
centier. Tam mi dali te-
lefón na firmu, ktorá vôbec 
nie je v adresári servisných 
centier. Volala som tam, 
technik prišiel a skonštato-
val, že práčku musia zobrať 
preč, pretože u nás doma sa 
to opraviť nedá. To by som 
akceptovala, ale technik mi 
povedal, že na opravu treba 
čakať dva týždne, a potom 
si po práčku musím prísť 
sama, pretože v rámci záru-
ky je na práčku bezplatná iba 
jedna cesta. Pýtam sa - je to 
možné, že práčka je v záruke 
a ja si mám po ňu ísť sama, 

na vlastné náklady, a to ne-
hovorím ani o tých dvoch 
týždňoch pri troch malých 
deťoch.“ 

Monika G.
Pri uznanej reklamácii záva-
dy výrobku počas záruky má 
spotrebiteľ v zmysle zákona 
nárok na bezplatnú opravu v 
čo najkratšom termíne - zá-
kon síce pripúšťa až maxi-
málne 30 dní na vybavenie 
reklamácie, ale to platí len 
na najzložitejšie prípady, 
keď je nevyhnutné poslať 
výrobok pre určenie opráv-
nenosti reklamácie napr. až 
výrobcovi alebo do testova-
cieho laboratória. Inak má 
byť o reklamácii rozhodnu-
té a prípadná oprava alebo 
výmena výrobku za nový 

uskutočnená bezodkladne 
(žiaľ, predajcovia v zákone 
uvedenú 30-dňovú lehotu na 
vybavenie reklamácie často 
zneužívajú). Okrem toho má 
spotrebiteľ nárok aj na úhra-
du všetkých nákladov, ktoré 
mu s uplatnením reklamácie 
vzniknú - prepravné náklady, 
poštovné, náklady na odbor-
nú prehliadku veci - teda aj 
dopravné náklady na dovoz/
odvoz chybného výrobku 
do/z určeného servisného 
strediska - a to platí pre všet-
ky uznané reklamácie  - aj 
keby, nedajbože, bola vaša 
práčka počas záruky opravo-
vaná desaťkrát. 

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Kto zaplatí prepravu pokazenej práčky?
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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

NOVÉ MESTO
V domčeku na strome, ktorý 
sa nachádza pod Kačínom, 
sa sezóna začína 1. aprí-
la. Už dnes sú však takmer 
všetky aprílové víkendy ob-
sadené. Ak teda chcete pre-
nocovať v korunách stro-
mov, rozhodnite sa čím skôr.
Od začiatku októbra, keď 
domček slávnostne otvori-
li, v ňom prespalo niekoľko 
dobrodruhov, na zimu sa však 
jeho dvere zatvorili. Marti-
na Kohárová z mestských 
lesov, na ktorých stránke sa 
dá prenocovanie rezervovať, 
je však presvedčená, že jeho 
prvá sezóna bude úspešná. 

„Veľa ľudí dostalo nocľah 
v domčeku na strome ako 
darčekový poukaz na Viano-
ce. Dokonca ho už objednali 
aj ako svadobný dar,“ pove-
dala nám a zároveň upozor-
nila, že termín si treba rezer-
vovať vopred, pretože najmä 
o víkendy je veľký záujem. 
Robila už dokonca rezervácie 
aj na jún. Voľné sú zatiaľ dni 
v priebehu týždňa, to sa však 
počas prázdnin určite zmení. 
„Termín sa dá v prípade po-
treby aj presunúť,“ dodala. 
Cena zostala rovnaká – 100 
eur za noc, šesť metrov nad 
zemou. V domčeku je man-
želská posteľ a ďalšie samo-

statné lôžko. Spacák ani kari-
matku nepotrebujete, pretože 
sú v ňom k dispozícii matrace 
aj periny. Hore sa dostanete 
po drevenom točitom scho-
disku. Voda je pripravená 
v bandaskách, suchá toaleta 
je na zemi asi 20m od domče-
ka. Elektrika nie je zavedená. 
Asi 50m od domčeka je k dis-
pozícii altánok a ohnisko na 
opekačku. Domček má terasu 
so stolíkom a stoličkami, kde 
si môžete vychutnať kávu 
a v noci pozorovať zvieratká. 
Dobrodružstvo v korunách 
stromov pri sviečkach sa 
môže začať. Sezóna sa končí 
31. októbra. (in)

Víkend „na strome“ si treba rezervovaťZávodisko 
ide ďalej
PETRŽALKA
Otázky týkajúce sa ne-
istej budúcnosti Závodiska 
v Bratislave sú zodpoveda-
né. Štátny areál sa nebude 
odpredávať. Tohtoročná 
dostihová sezóna začne  
9. apríla a bude mať 16 do-
stihových dní. 
Závodisko má za sebou už 
40 rokov existencie, v súčas-
nosti je garantom turfového 
diania na Slovensku, ale tiež 
spoločenským centrom. Ka-
ždý Bratislavčan v priebehu 
roka zájde s deťmi na do-
stihy. Jedna z úloh nového 
manažmentu závodiska je aj 
zvýšenie návštevnosti. Ve-
denie však bude hľadať cesty 
aj k ďalším príjmom, k lep-
šiemu využitiu areálu a bude 
sa snažiť organizovať nové 
atraktívne podujatia. „Náš 
podnik v súčasnosti realizuje 
audit zameraný na inventa-
rizáciu hnuteľného a neh-
nuteľného majetku, ako aj 
audit procesov riadenia a ob-
starávania,“ uviedol Ľuboš 
Chmelár, ktorý je poverený 
výkonom funkcie riaditeľa. 
„Azda najväčším problémom 
je nedostavaná tribúna, do 
ktorej bolo doteraz investo-
vaných takmer 1 milión eur 
a šesť rokov stojí nezakon-
zervovaná.“ Štátny podnik 
Závodisko spolu s minister-
stvom budú hľadať zdroje na 
dofinancovanie výstavby. Po-
treba finančných zdrojov sa 
odhaduje približne na úrovni 
2,5 milióna eur. (brn)

BRATISLAVA
Spoločnosť OLO začala na 
území Bratislavy s distribú-
ciou hnedých kontajnerov, 
určených na biologicky roz-
ložiteľný komunálny odpad 
zo záhrad. Distribúcia kom-
postérov začne prebiehať 
v marci. 
Distribúcia hnedých kontaj-
nerov a neskôr aj kompos-
térov bude prebiehať 6 dní 
v týždni, od pondelka do 
soboty. V prípade záujmu si 
môžu obyvatelia vyzdvihnúť 
kontajner alebo kompostér 
aj priamo v spoločnosti OLO 
na Ivanskej ceste. Je však po-

trebné sa vopred dohodnúť na 
termíne a čase prevzatia. 
Do hnedých kontajnerov 
a zelených kompostérov pa-
tria: kvety, štiepky, piliny, 
pokosená tráva, malé kusy 
konárov, lístie, odpad z ovo-
cia a zeleniny, burina. Nepa-
tria sem odpady z domácností 
živočíšneho pôvodu, mliečne 
a mäsové výrobky. Odvoz 
bioodpadu z hnedých kon-
tajnerov bude zabezpečovať 
spoločnosť OLO sezónne 
od marca do novembra v in-
tervale jedenkrát za 14 dní. 
Prvé odvozy sú naplánované 
po 15.3.2017. Kompost vyro-

bený v kompostéri je možné 
použiť na vlastné účely. 
Všetky náklady na kompostér 
alebo hnedý kontajner a s tým 
súvisiaci zber a odvoz biodpadu 
zo záhrad sú hradené z miestne-
ho poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady.
V prípade, že bývate v rodin-
nom dome a zatiaľ ste si ne-
podali „Žiadosť o zapojenie 
sa do systému zberu odpadu 
zo záhrad,“ môžete tak stále 
urobiť na Oddelení miest-
nych daní, poplatkov a licen-
cií magistrátu na Blagoevovej 
9 v Bratislave osobne alebo 
poštou. (bh)

Kontajner si môžete vyzdvihnúť aj sami

Veľkonočné trhy v Mikulove a Archeopark v Pavlove – CZ       doprava = 14€
Rim. Sobota – gotické kostoly – Rožňava – Betliar – Ochtinská aragonit. 
jaskyňa a Veľká noc v maď. Hollókő – SK/HU           doprava+ubyt. = 100€
Múzeum kočiarov a zámok Čechy pod Kosířem 
a zámok Plumlov – CZ doprava = 17€

Plynulejšie do 
Rusoviec
PETRŽALKA
Nový veľký kruhový objazd 
v Slnečniciach už slúži vodi-
čom. 
Križovatka Panónskej cesty, 
Dolnozemskej cesty a Azúro-
vej ulice (cesta v smere na 
Rusovce) prinesie vodičom 
bezpečnejší a plynulejší pre-
chod týmto dopravným uz-
lom. Podľa odhadov len po 
Azúrovej ulici prejde denne 
20 tisíc vozidiel. 
Vydanie právoplatných kolau-
dačných rozhodnutí pre križo-
vatku sa očakáva v apríli tohto 
roka. Súčasťou ukončenia 
prác bude likvidácia dočas-
ných obchádzok a dokončenie 
okrajových častí križovatky, 
na ktoré sa obchádzky napá-
jali. Financovanie výstavby 
však podľa spoločnosti Cresco 
Group zostáva naďalej otvo-
renou otázkou. Stavbu zatiaľ 
financujú z vlastných zdrojov, 
hoci ide o križovatku mestské-
ho významu. (tasr, brn)

Čo s 
bezdomovcom?
PETRŽALKA
Redakcii sa posťažovala 
obyvateľka petržalského 
Ovsišťa, že pri ubytovni 
súdu prespáva v aute bez-
domovec, svoje potreby 
vykonáva pri obytných do-
moch, vyberá papier z kon-
tajnerov a robí pri tom ne-
poriadok. Ako ho zastaviť?
„V podobných prípadoch je 
potrebné telefonicky upozor-
niť mestskú políciu na čísle 
159. Prostredníctvom voľnej 
hliadky bude oznam prevere-
ný a v prípade zistenia prie-
stupku bude s priestupcom 
riešený v zmysle zákona,“ in-
formoval nás hovorca mests-
kej polície Peter Pleva. 
Vyzerá to tak, že jedinou 
možnosťou obyvateľov je 
pravidelne telefonovať na 
linku mestskej polície, ktorej 
hliadka bude dovtedy legiti-
movať „ich“ bezdomovca, až 
ho to prestane baviť a presu-
nie sa na iné miesto. (in)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Patrí medzi najvýraznejšie 
mladé herečky Divadla As-
torka Korzo‚90, kde k jej 
obľúbeným predstaveniam 
patria Višňový sad, Idiot, 
Jama deravá či Zakázané 
uvoľnenie. Televízni diváci 
ju zaregistrovali aj vo vi-
acerých seriáloch, ale ona 
považuje za svoju srdcovku 
film Čistič a nielen preto, 
že za svoj výkon vlani zís-
kala tvorivú prémiu v rám-
ci udeľovania cien Igric. 
Rebeka Poláková (31) je 
hviezdou v novom filme 
Únos, ktorý je kinách od za-
čiatku marca.
Voláte sa Rebeka - aj ste 
v detstve boli rebekou? 
Aj keď sa to hovorievalo, tak 
som nechápala, čo to zname-
ná. Nebola som rebekou, ale 
normálnym dieťaťom, skôr 
utiahnutým, ktoré malo rado 
svojich rodičov a nerobilo 
im žiadne problémy. Aspoň 
pokiaľ viem... Mám o šesť 
rokov staršiu sestru Juditu, 
s ktorou sme sa prirodze-
ne ovplyvňovali, hoci, sa-
mozrejme, prišlo aj obdobie, 
keď sa ten vekový rozdiel za-
čal viac prejavovať. 
Sestra sa realizuje v akej 
profesii?
Ona je prírodovedkyňa. Vy-
študovala enviromentalistiku 
a ochranárstvo. Stále máme 

spolu skvelý vzťah, potrebu-
jeme jedna druhú a pre mňa je 
jeden z najdôležitejších ľudí 
v živote. 
Kde ste vyrastali? 
Mojou štvrťou bolo okolie 
Trnavského mýta, aj keď od 
druhého stupňa ZŠ som zača-
la chodiť na Palisády, takže 
mi prirástlo k srdcu aj Staré 
Mesto. 
Čomu ste sa ako malé dievča 
najčastejšie venovali – čo vás 
bavilo?
Chodila som na tanec, ale 
odjakživa som sa veľmi rada 
prechádzala. Napríklad som 
mala dokonale zmapovanú 
železničnú stanicu Filiálka 
a často som chodievala cez 
ten nadchod ponad koľajni-
ce, ktorý tam dnes už nie je, 
ale lákali ma aj staré vlako-
vé nástupištia. Hľadala som 
v blízkosti bydliska nejaké 
zaujímavosti, keďže na síd-
liskách tej zelene príliš veľa 
nie je. Rada som chodila pešo 
aj do Starého Mesta. Mojimi 
obľúbenými uličkami bola 
Kapitulská, Židovská alebo 
cesta na hrad. 
Váš otec Roman Polák je 
známym režisérom, takže sa 
dá predpokladať, že ste znač-
nú časť detstva strávili aj 
v divadle... 
Ani nie. Samozrejme som 
chodievala na predstavenia. 

Ale na skúške som bola asi 
len raz. Myslím, že dieťa 
v divadle prekáža nielen 
hercom, ale asi aj otca by 
som svojou prítomnosťou 
zbytočne rozptyľovala, takže 
ma tam príliš často nebrával 
a k divadelnému herectvu 
som sa dostala prirodzenou 
cestou.
Teda tak, že ste doma šlia-
pali kapustu a mama vám 
navrhla ísť študovať na kon-
zervatórium a vy ste súhlasi-
li, keď ste zistili, že tam nie je 
matematika?
Rozhodnúť sa v 14 rokoch, 
čo chce človek v budúcnosti 
robiť, sa mi zdá byť 
dosť skoro. Je to 
vážne rozhod-
nutie, ktoré 
môže ovplyv-
niť celý zvy-
šok života. 
Naozaj som 
vtedy nevedela 
posúdiť, či mám 
talent a navyše 
som v ranej mladosti 
o hereckom povolaní nesní-
vala a skôr sa videla v iných 
povolaniach. Keď ma prijali 
na konzervatórium, tak som 
po prvom ročníku zistila, že 
som urobila správnu vec. Di-
vadelný svet sa stal súčasťou 
môjho života. A som za to 
vďačná.

Texty sa občas učím aj na cintoríne Ako vyzeral váš študentský 
život? Kde ste ho okrem ško-
ly trávili?
Chodili sme do záhrady pre-
zidentského paláca, ale na-
príklad aj do horského parku, 
kam viedli všelijaké skratky 
z Palisád. Milujem tie domy, 
historické vilky i všetky tie 
čarovné uličky a schody, čo 
tam vedú. Ale tým, že sme 
mali budovu konzervató-
ria na Tolstého, Konventnej 
a Mateja Bella, tak som sa 
väčšinou vyskytovala práve 
v tomto trojuholníku.
Spomínate si ešte aj na starú 
Astorku, ktorá bola na Su-
chom mýte?
Samozrejme. Dovolím si tvr-
diť, že to bol jeden z najlep-
ších divadelných priestorov 
s úžasnou akustikou a jedi-
nečnou atmosférou. Je nepo-
chopiteľné, že celá budova 
doteraz chátra a nikto s tým 
nič nerobí. Má svoju nepopie- 
rateľnú históriu a myslím si, 
že by si naozaj zaslúžila mož-
nosť opäť dýchať.
Dnes ste stabilnou súčasťou 
Divadla Astorka – Korzo ‚90. 
Vďaka čomu je tento súbor 
výnimočný a čím vás osobne 
očaril?
Keď sa povie, že sme ako ro-
dina, môže to znieť ako kli-
šé, ale je to naozaj tak. Mám 
tam veľa druhých mám, ot-
cov, sestier, bratov jednodu-
cho kamarátov. Sme trochu 
limitovaní technickými mož-

nosťami, nakoľko ide o bý-
valé kino, žiaľ, nevykúzlime 
ohromné scénické efekty. 
Ale na druhej strane o to viac 
môže vyniknúť herectvo. Je 
pre mňa zážitok stáť s kole-
gami na javisku, pretože keď 
si niečo povieme, tak to nie je 
len replika zo scenára, ale cí-
time za tým aj to, o čom sme 
sa rozprávali pred týždňom 
v bufete alebo spolu zažili 
na poslednom zájazde. Podľa 
mňa je to intenzívny vzťah 
medzi divadlom a dušou.
Charakterizovali ste sa ako 
kaviarenský typ. Čo si pod 
tým môžeme predstaviť?
Asi to, že rada chodím do 
kaviarní, kde nielen čerpám 
ich atmosféru, ale sa tam aj 
rada učím texty. Mám tam 
pohodu a nič ma nevyrušuje. 
Doma by som myslela na to, 
že by som mala poupratovať 
alebo niečo urobiť či zariadiť. 
A keď už viem texty naspa-
mäť, tak sa prechádzam po 

meste a v duchu si ich opa-
kujem alebo chodievam na 
Ondrejský cintorín alebo na 
cintorín na Kozej ulici, kde je 
ľudoprázdno, takže tam mám 
absolútny pokoj a môžem si 
divadelné repliky aj nahlas 
hovoriť a nikto ma nepovažu-
je za blázna.
A ktoré sú vaše obľúbené 
kaviarne – kam sa chodíte 
najesť či zašiť? 
Ak sa chcem dobre najesť,  
idem do Prašnej bašty, do 
Verne alebo Soho, ale aj 
Meštiansky pivovar na Vy-
sokej ulici je v pohode. 
V lete sa rada chodím zašiť 
do lužných lesov alebo na 
pláže pri Dunaji, ktoré sa 
nachádzajú kúsok od mosta 
Lanfranconi. 
Radšej máte leto než zimu?
Najradšej mám v Bratislave 
jar, lebo tá je najkrajšia hoci 
aj najkratšia. Keď už ľudia 
začínajú vysedávať v ulič-
kách na terasách, tak si pred-

stavujem, že som v nejakom 
prímorskom letovisku, pri-
čom Dunaj je to naše more. 
V zime to tu na mňa všetko 
pôsobí dosť depresívne a do 
popredia sa dostávajú tie ne-
dokonalosti nášho mesta. 
Spoznávajú vás ľudia, keď 
vás stretnú na ulici? 
To neviem, ale raz sa mi 
stalo, že sa mi prihovorila 
pokladníčka v samoobsluhe 
na Dunajskej a povedala mi, 
že nie som v skutočnosti až 
taká zlá ako pôsobím v seriáli 
Búrlivé víno. Tak to ma po-
bavilo.
Čo najradšej robíte vo voľ-
nom čase – ako vybíjate 
energiu či dobíjate baterky?
Nevenujem sa žiadnemu 
športu, teda nebehám, nebo-
xujem ani necvičím v posil-
ňovni. Pre mňa je relaxom 
výlet, prechádzka či bicykel. 
A rada aj cestujem, hoci na to 
treba viac času i peňazí. 
Zažili ste niekedy v Bratisla-

ve romantické rande? Kde sa 
odohrávalo?
Tak na nejaké konkrétne si asi 
nespomeniem. Ale milujem 
chvíle, keď mám cez víkend 
voľno a môžeme ísť do kar-
loveskej lodenice. Raz sme si 
tam požičali člnok a trochu si 
zaveslovali. Ak sa pýtate na 
to, ktoré miesta sa mi zdajú 
pekné, tak sa mi páči okolie 
múzea Danubiana v Čunove 
alebo aj v Devíne mám obľú-
benú jednu malinkú cukráreň 
so záhradou. No napríklad aj 
Horáreň v horskom parku je 
skvelá. 
Je pravda, že vaším snom je 
mať veľký dom so záhradou 
niekde na vidieku? 
Neviem, čo bude o niekoľko 
rokov, ale momentálne je 
mojím domovom Staré Mes-
to. Ja sa cítim v Bratislave 
naozaj dobre. 
Keby ste mali možnosť niečo 
v našom meste zmeniť, čo by 
to bolo?
Napríklad mne naozaj pre-
káža, že tu máme toľko her-
ní. Uvítala by som hocičo, čo 
by obohatilo kultúrny život 
v Bratislave. Bolo by skve-
lé, keby vznikol aspoň jeden 
nový divadelný priestor, kde 
by sa mali šancu ukázať mla-
dí talentovaní ľudia, ktorí 
majú chuť robiť, ale nemajú 
tú možnosť.

Roman Slušný
Foto: Stana Topoľská, Ctibor 

Bachratý, Continental film

Chyby nerobia človeka horším, iba ľudskejším. Presvedčte sa o tom 
každý utorok na JOJke v relácii, ktorá už niekoľko rokov prináša hu-
mor do vašich obývačiek. Relácia Nikto nie je dokonalý vznikla v roku 
1989 ako rozhlasový projekt. Neskôr ju autor Oliver Andrásy pretrans-
formoval do televíznej podoby a na dlhé roky sa stala neodmysliteľnou 
súčasťou televízneho vysielania. 

Televízia JOJ vám prináša populárnu sondu do znalostí slovenského 
národa, ktorá odkrýva smiešno-smutnú nevedomosť ľudí. Moderátori 
programu Milan Junior Zimnýkoval a Marcel Forgáč vás budú spo-
lu so zaujímavými hosťami sprevádzať programom, v ktorom nebude 
núdza o prekvapenia a vtipné situácie. Čím jednoduchšia otázka, tým 
prekvapujúcejšia odpoveď. Nuž, nikto nie je dokonalý!

Zažite fantastickú zábavu zo skvelými hosťami 
každý utorok o 20:35 na JOJke.

od marca 
na JOJke!

Rebeka Poláková stvárnila novinárku v novom filme Únos

S kolegami z Astorky počas skúšky predstavenia Kométa

V predstavení Tolstoj si zahrala po 
boku Vlada Černého
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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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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% na vybrané pobyty do 15. marca!

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

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

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

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

NOVÉ MESTO
Na Železnej studničke sa 
budú stavať zábrany na 
pomoc ropuchám, ktoré 
masovo migrujú na miesta, 
kde sa môžu rozmnožiť.
Ropucha bradavičnatá síce 
trávi väčšinu života na suchej 
zemi, avšak na jar sa presúva 
aj niekoľko kilometrov do 
vodnej nádrže, aby tam znies-
la svoje vajíčka. „ZO SZOPK 
Miniopterus a ŠOP SR - 
SCHKO Malé Karpaty zrea-
lizujú 18. marca už 32. ročník 
akcie Pomoc ropuchám pri 
jarných migráciách na Želez-
nej studienke,“ informoval nás 
Roman Lehotský zo združenia 
Miniopterus. 
Ak by zábrany neurobili, 
stovky žiab by skončili pod 
kolesami áut. Ročne ich to-
tiž migruje priemerne 5-6-ti-
síc. Zaujímavosťou je, že 
samčekov je v populácii tri- 
až štyrikrát viac a spoločen-
ská hodnota ropuchy brada-

vičnatej je až 230 eur. 
Tento rok bude jej rozmno-
žovanie o niečo kompliko-
vanejšie. Minulý rok sa to-
tiž začalo s rekonštrukciou 
dvoch zo štyroch rybníkov na 
Železnej studničke z dôvo-
du havarijného stavu. Voda 
v nich sa vypustila, opra-
vovali sa zariadenia v nich, 
v dôsledku silnej zimy však 
boli práce pozastavené a dnes 
nie je isté, či budú mať žaby 
kam naklásť vajíčka. „Otázny 
ostáva 3. rybník (pri Klepá-

či), kde sa každoročne sta-
vajú zábrany. Vzhľadom na 
vernosť žiab k svojmu „rodis-
ku“ bude potrebné, aby bol  
3. rybník v čase migrácie as-
poň čiastočne napustený,“ do-
mnieva sa Roman Lehotský.
V organizácii mestské lesy 
to však nevedia garanto-
vať. Po rekonštrukcii, ktorá 
prebieha, musí ešte stavba 
prejsť kolaudáciou. Ako na 
vypustený rybník zareagujú 
žaby? „Kedy nastane migrá-
cia závisí vo veľkej miere od 

počasia, keď je teplo, rozbe-
hne sa, ale keby sa ochladilo, 
zas sa zastaví,“ vysvetľuje 
ochranár. „Zažili sme už je-
den rok, keď nebol napuste-
ný rybník, žaby „v tom svo-
jom“ napriek tomu hľadali 
mláky a kládli vajíčka. Tie 
sa však, hoci sú ich tisíce, 
neuchytia.“ Ako krajné rie-
šenie vidí ochranár prenášať 
jedince do druhých dvoch 
rybníkov. Nové podmienky 
však nie sú všetky ropuchy 
ochotné akceptovať. 

Členovia Miniopterusu aj 
mestských lesov sa však 
zhodujú na tom, že ročný 
výpadok mladých jedincov 
by nebola až taká katastrofa. 
Z tisícky nakladených vají-
čok sa aj v štandardnom reži-
me rybníka dožije dospelosti 
len zopár jedincov. „Ak aj 
nestihneme napustiť rybník, 
žaba si s tým poradí. Ona vie, 
kam sa má ísť rozmnožovať,“ 
tvrdí zástupca riaditeľa mest-
ských lesov Rudolf Ivičič.
Existujú aj názory, že počet mi-
grujúcich ropúch je z roka na 
roka menší, a to aj kvôli tomu, 
že žabám vytvorené zábrany 
nevyhovujú, a tak si hľadajú iné 
cesty k vode. Navyše by sa ich 
v období rozmnožovania bežní 
ľudia vôbec nemali dotýkať. 
Napríklad, keď mestské lesy 
presúvali z rekonštruovaných 
rybníkov chránené živočíchy, 
potrebovali na to odborne spô-
sobilé osoby s licenciou.  (in) 
 Foto: OZ Miniopterus

BRATISLAVA
V bežnom lese netreba mať 
z pokuty strach. 
Ak sa však ocitnete 
na chránenom území od tre-
tieho stupňa vyššie – ide o 
územia národných parkov, 
chránených areálov, prírod-
ných rezervácií alebo prí-
rodných pamiatok, tam už 
by vás kytička mohla stáť 
aj niekoľko stoviek eur. 
Tam je zber rastlín zakáza-
ný a možný je len na zákla-
de výnimky orgánu ochrany 
prírody. A kde v Bratislave 
sa chránené územia na-
chádzajú? Menujme aspoň 
niektoré. Chránenými are-
álmi sú napríklad Horský 
park, Chorvátske rameno, 
Jarovská bažantnica, Bô-
rik, Sihoť, Soví les, Hra-

biny alebo Pečniansky les. 
Prírodnými rezerváciami 
Fialková dolina, Gajc, Ko-
pačský ostrov, Slovanský 
ostrov alebo Topoľové 
hony. Národnou prírodnou 
rezerváciou je Devínska 
Kobyla a prírodnou pamiat-
kou napríklad Devínska le-
sostep. Celý zoznam nájde-
te na stránke www.uzemia.
enviroportal.sk. (in) 

Foto: Shutterstock

Migrujúce žaby asi nájdu svoj rybník vypustený

Láka vás natrhať si snežienky?

BRATISLAVA
Od apríla začína ďalší 
trimester projektu od-
borníkov Univerzity Ko-
menského v Bratislave – Se-
niorfitnes. Jeho cieľom je 
zvýšiť kvalitu života senio-
rov.
Dvakrát týždenne hodina in-
tenzívneho tréningu. Jeden 
tréning v posilňovni s osob-
ným trénerom, druhý vo 
forme skupinového cvičenia 
v bazéne či v pohybovom 
štúdiu s fitloptou. Priemerný 
vek účastníka: 67 rokov. 
Projekt Seniorfitnes prebieha 
tri trimestre v roku, v kaž-
dom z nich pre maximálne 64 
osôb. V súčasnej dobe cvičí 
47 seniorov, z toho 32 žien 
a 15 mužov. Najmladší účast-
ník má 60 rokov, najstarší 80.

Hodina intenzívneho trénin-
gu dvakrát týždenne pod ve-
dením špecialistov FTVŠ UK 
poskytuje seniorom okrem 
zdravotného benefitu aj dôle-
žitý sociálny rozmer. Cena 
kurzu je 120 eur a prihlá-
siť sa možno na stránke  
www.seniorfitnes.sk.
Seniorfitnes reflektuje na 
znižovanie výkonnosti 
a zhoršovanie funkcií nervo-
vosvalového systému, ktoré 
je charakteristické pre oso-
by vo veku nad 65 rokov. 
V dôsledku toho dochádza 
aj k zvýšenému výskytu pá-
dov seniorov. Takmer tre-
tina 65-ročných a polovica 
80-ročných spadne aspoň raz 
do roka, pričom 5 – 10 % ta-
kýchto pádov končí zlomeni-
nou. Práve preto je súčasťou 

projektu aj tzv. „škola pádu“, 
ktorá má znížiť riziko pádov 
a naučiť seniorov, ako postu-
povať v prípade pádu. 
Okrem intenzívneho cviče-
nia pod odborným dohľadom 
získajú seniori vstupnú a vý-
stupnú funkčnú diagnostiku 
a možnosť porovnania svo-
jich vstupných a výstupných 
údajov. 
„Takto koncipovaný projekt 
je jediným svojho druhu nie- 
len na Slovensku, ale aj 
v strednej Európe. Naším zá-
merom je nadviazať naň vy-
budovaním kompetenčného 
centra pre pohybovú aktivitu, 
prevenciu a podporu zdravia 
seniorov – tzv. Centra aktív-
neho starnutia,“ hovorí pro-
dekan FTVŠ UK Mgr. Milan 
Sedliak, PhD.  (af, in)

Aj seniori patria v posilňovneÚradné hodiny 
aj v sobotu
KARLOVA VES
Novinku, ktorú majú od 1. 
marca na Miestnom úrade 
v Karlovej Vsi im ostatní Bra-
tislavčania môžu len závidieť.
Často sa totiž v minulosti 
stávalo, že sa pracovná doba 
ľudí prekrývala s úradnými 
hodinami na miestnom úrade. 
A ak si občania chceli prísť 
niečo vybaviť, tak sa museli 
z práce uvoľniť.  „Naše cent-
rum služieb občanom v Karlo-
vej Vsi bude otvorené v stre-
du až do 19.h a dokonca aj 
v sobotu do 13.h! Každý, kto 
si potrebuje osvedčiť podpis, 
fotokópiu, prehlásiť trvalý po-
byt či vybaviť si rybársky lís-
tok, tak môže bez obáv prísť. 
Budeme úradovať každý deň 
v týždni,“ informovala verej-
nosť starostka MČ Karlova 
Ves Dana Čahojová.  „Ak ve-
rejnosť o túto službu prejaví 
záujem, tak radi v nej budeme 
pokračovať,“ dodala.
Karlovešťania si novinku veľ-
mi pochvaľujú. Pozitívne je aj 
to, že predtým, ako ju zavied-
li, konzultovali zámer aj s pra-
covníkmi, ktorí mali možnosť 
ho odmietnuť. Súhlasili po 
dohode, že ak túto službu ne-
budú ľudia využívať, zrušia ju. 
„Samozrejme, za prácu cez ví-
kend a večer majú adekvátnu 
odmenu naviac,“ informovala 
mestská časť na svojom face-
bookovom profile.  (bh, in)

Rozdajú nádej
BRATISLAVA
FRAGILE prepojila svo-
je dlhoročné priateľstvo 
a sympatie s Ligou proti ra-
kovine, aby podporila ľudí 
bojujúcich s rakovinou.
Svojimi koncertami bude roz-
dávať nádej tak, ako to robí 
žltý narcis už 21 rokov. Tešíme 
sa, že táto úspešná a cappella 
skupina bude v rámci svojho 
Bratislavského turné Fragile 
Bratislava Narcis Tour vystu-
povať vo všetkých mestských 
častiach Bratislavy, v ktorých 
absolvuje 15 koncertov. Príďte 
na vystúpenie nielen výbornej 
hudby, ale aj skvelého humoru 
a zábavy. Skupina bez použi-
tia hudobných nástrojov, teda 
a cappella,  interpretuje známe 
rock – pop – jazzové hity sve-
tových umelcov. (brn)

Balkán na dosah
BRATISLAVA
Z Bratislavy sa do Skopje 
a Kyjeva poletí štyrikrát 
týždenne.
Do macedónskeho Skopje 
môžu cestujúci letieť z brati-
slavského letiska počas letné-
ho letového poriadku každý 
pondelok a piatok s odletom 
o 14.55 h (v marci štvrtky 
a nedele o 15.30 h). Od 16. 
júla 2017 sa počet týžden-
ných letov zvýši na 4 – každý 
pondelok, stredu, piatok a ne-
deľu s odletmi o 21.20 h, resp. 
21.50 h. (brn)
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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
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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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O pokémonoch,
Bonapartovi a o
Živých mŕtvych
Kedysi to mali Bratislavčania
jednoduché – prázdniny spo-
znali aj bez kalendára. Prvého
júla sa decká od šiestich do pät-
nástich rokov vyrojili do ulíc a
až do 31. augusta urobili z
mesta malé Rio de Janeiro.
Ulice sa zaplnili futbalistami,
hokejistami, cyklistami, tmavé
kúty sa stali prvými pokusnými
fajčiarňami, ešte tmavšie kúty
miestami prvých rande s vecami
s tým spojenými, po večeroch sa
vyhrávalo, hádalo, kričalo a
vyspevovalo, takže zúfalí obyva-
telia hlavného mesta sa modlili,
aby sa vypustené stádo pätnásť-
ročných a mladších čo najskôr
vrátilo do škôl.
Súčasné prázdniny sú opačné.
Mesto 1. júla stíchne, parkoviská
a cesty sa vyprázdnia a každý si
pochvaľuje, že z Bratislavy je
kúpeľné centrum.
Rok 2016  je iný. Ulice sú plnšie,
človeka stretnete napríklad aj
tam, kde by ste to nečakali a v
čase, keď už väčšina iných ľudí
spí. Prišli lovci pokémonov a
najmä psičkári by vedeli rozprá-
vať, ako pred polnocou stretáva-
jú túlajúce sa skupinky ľudí.
Väčšinou sa to uzavrie tichým
pozdravom, aj keď pre jednu
staršiu psičkárku venčiacu za
budovou VŠMU na Drotárskej
sa to skončilo takmer infarktom.
Venčiť vybehla tesne pred polno-
cou, po jednom z dielov Živých
mŕtvych, takže keď zbadala na
lúke potkýnajúce sa a mrmlajúce
postavy mieriace k nej, schmatla
psa na ruky a zastavila sa až vo
výťahu!
Výletným miesto sa však každý
pondelok stáva aj komplex
Bonaparte, kam tiež mieria stov-
ky Bratislavčanov, ale to, na roz-
diel od pokémonov, už taká sran-
da nie je... Dušan Blaško

BRATISLAVA
Nová záhrada na hrade, „opra-
vená“ promenáda pri Dunaji,
ale aj hlasovanie poslancov
o Železnej studienke boli témy,
ktoré počas leta zaujali Brati-
slavčanov. Svoj názor na ne
prezradila odborníčka na život-
né prostredie, zeleň a udržateľ-
ný rozvoj ZUZANA HUDE-
KOVÁ  z Regionálneho ekolo-
gického centra Bratislava.

� PROMENÁDA PRI DUNAJI
Nábrežia v mestách patria medzi
najatraktívnejšie priestory a láka-
jú na prechádzky a krátkodobú
rekreáciu obyvateľov, ale aj náv-
števníkov miest. Zo zahraničia
sme svedkami ich obnovy vo for-
me vylúčenia či upokojenia dop-
ravy, ako napríklad v Paríži, kde,
po sprístupnení ľavého brehu
Seiny sa na jeseň sprístupňuje ob-
novený pravý breh Seiny. Deje sa
tak po štvormesačnej komuniká-
cií s verejnosťou, kde vysvetlili
základné princípy obnovy v súla-
de s celkovou politikou mesta, o
udržateľnosti, podpory biodiver-
zity či princípy boja proti zmene
klímy. V súlade s novými trendmi
v týchto oblastiach sa tak dostáva
k slovu praktická aplikácia princí-
pov, ako sú využitie nových
prvkov, povrchov, domácich dru-
hov kvetov a bylín a pod. Na
obnovenej Dunajskej promenáde
starý asfaltový povrch nahradili
novým, pribudlo niekoľko hra-
cích prvkov, stojanov na bicykle a
lavičiek a obnovili aj osvetlenie...
Nie je tajomstvom, že kvalita
povrchov verejných priestorov
značne prispieva k estetickej
kvalite celého verejného priesto-
ru. Vzhľadom na prijaté stratégie

mesta by sa žiadalo využiť envi-
ronmentálne priaznivejšie rieše-
nia pochôdznych povrchov aj so
zreteľom na fakt prehrievania
povrchu (asfalt má albedo nižšie
ako 0.05, čiže pohltí až 95 percent
slnečnej energie, čo v letnom
období i počas dňa núti k jeho
zvýšenému zahrievaniu a počas
noci k vyžarovaniu absorbované-
ho tepla). Nie je rovnako žiadnym
tajomstvom, že výkopovými prá-
cami boli poškodené koreňové
sústavy topoľov kanadských.
Tieto mohutné stromy už genetic-
ky dožívajú a poškodenie kore-
ňov to len negatívne urýchli.
V najbližších rokoch bude preto
potrebná ich obnova. 

� ZÁHRADA NA HRADE
Vytvorenie barokovej záhrady je
pomerne ojedinelý chvályhodný
čin, ktorý si zaslúži pozornosť
nielen odbornej verejnosti. Aj
keď z dôvodu rozličných výško-
vých stupňov a malému zastúpe-
niu vegetačných prvkov dostala
táto záhrada prezývku „skate-
park“ , je potrebné podotknúť, že
vysadené stromčeky, krušpánové
ornamentálne výsadby a iné

vegetačné prvky potrebujú čas,
aby sa dosiahol želateľný estetic-
ký efekt. Otázna je však autentici-
ta diela, pretože sa nezachovali,
a teda nie sú k dispozícii pôvodné
plány barokovej záhrady. Môže-
me povedať, že ide len o napodo-
beninu na tému barokovej záhra-
dy a s tým sa do ešte väčších roz-
pakov dostávam pri hodnotení
neprimerane vysokého múru,
ktorý bol síce postavený na zákla-
de zachovaných dobových pod-
kladov, ale bez konkrétnejšej
topografie a detailu. Múry baro-
kových záhrad oddeľovali repre-
zentačnú časť od okolitého hos-
podárskeho dvora. Vo vzdiale-
nostne najbližšej barokovej
záhrade v Schlosshofe bola zre-
konštruovaná aj hospodárska časť
– slúži aj na ekovýchovné účely a
pre deti. V prípade bratislavského
hradu by rekonštrukcia hospodár-
skeho dvora so sliepkami a iným
dobytkom bola naozaj úsmevná.
Otázkou preto je, či malo budova-
nie takéhoto múru vôbec opod-
statnenie? Je to len veľmi vysoký
múr vnútri už oploteného a chrá-
neného areálu hradu, ktorý nie-
lenže bráni komunikácii s okoli-

tými časťami parkovo upravené-
ho areálu, ale bráni aj samotnému
pohľadu a vstupu do záhrady.

� LESOPARK
Bratislavskí poslanci zrušili kľú-
čové uznesenie, ktoré nielen
obmedzuje masové výruby v
mestských lesoch, ale aj blokuje
výstavbu na Železnej studienke
či obmedzuje poľovníkov a vo-
dičov. Takéto hlasovanie je nielen
v rozpore s predstavou bežných
Bratislavčanov, ktorí si vychutná-
vajú toto prírodné prostredie na
oddych a rekreáciu, ale je aj v roz-
pore so základnými princípmi
a opatreniami na ochranu biodi-
verzity a boja proti negatívnym
dosahom zmeny klímy. V schvá-
lenej stratégii adaptácie na nega-
tívne dosahy zmeny klímy mesta
sa medzi opatreniami uvádzajú
práve opačné zásady, ako napr.
ponechanie dlhšieho rubného
obdobia, vylúčenie holorubov,
zvyšovanie stability, ponechanie
prebierkovej hmoty a roztrúsene
kalamitnej hmoty v porastoch,
zmenu štruktúry či vytváranie
bezzásahových zón.

Ilustračné foto: Juraj Mladý

Promenáda má veľa asfaltu, záhrade uškodil plot,
lesopark potrebuje pokoj, tvrdí Zuzana Hudeková

Cvičenie 
pre seniorov doma

aktivizácia a mobilizácia
po chorobe, úraze

Informácie a objednávanie
tel. č.: 02/6224 5607

www.opatrovaniedoma.sk

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
reklama@banoviny.sk 

0911 668 469

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

BRATISLAVA
Možno ste aj vy počas pre-
chádzky pri ramenách 
Dunaja či pri Draždiaku 
videli vyhrievať sa koryt-
načky na brehu či na kuse 
dreva. Pohľad na ne by vás 
zrejme tešil menej po infor-
mácii, že ide o nepôvodné 
invázne korytnačky pís-
menkové, ktoré vytláčajú 
našu pôvodnú korytnačku 
močiarnu. 
Po prvý raz si ju vo voľnej 
prírode všimli ľudia už v 80-
tych rokoch minulého storo-
čia. Darilo sa im najmä v ní-
žinách, dnes už sú na celom 
Slovensku, a to najmä v okolí 
miest. V Bratislave sú ich 
vďaka chovateľom, ktorých 
omrzeli, stovky, ak nie tisíc-
ky. Presné číslo nikto nevie. 
Nájdete ich v každom rame-
ne, jazere, v Malom Dunaji... 
„Oproti našej korytnačke 
močiarnej je korytnačka pís-
menková odolnejšia, dravšia, 
rýchlejšie rastie, je teda konku-
renciou, ktorá tu našu vytláča 
z jej biotopu a tým ohrozuje jej 
populáciu,“ Vysvetľuje Bar-
bora Kaľavská z Bratislavské-
ho regionálneho ochranárske-
ho združenia (BROZ). „Dnes 
máme niekoľko posledných 
lokalít, kde sa naša korytnač-
ka močiarna vyskytuje, na 
rozdiel od písmenkovej, ktorá 
prospieva všade. Pochádza zo 
severnej Ameriky, z rovnaké-
ho klimatického pásma, takže 
dokáže prežiť našu zimu. Na-
šťastie zatiaľ nebolo doklado-
vané ich množenie. Mláďatá 
zrejme zimu prežiť nedokážu. 

Zatiaľ... Aj v záujme preži-
tia našej pôvodnej korytnač-
ky močiarnej a zachovania 
pôvodného stavu jej biotopu je 
dôležité iné druhy korytnačiek 
chovať iba v zajatí.“
Jeden jedinec tejto korytnač-
ky môže žiť 35 až 50 rokov, 
a to už je dosť dlhý čas, aby 
narobil výrazné zásahy do 
biotopu, v ktorom žije. Nemá 
prirodzeného nepriateľa, 
žerie ryby, obojživelníky, 
larvy obojživelníkov ... Je 
to predátor, takže výrazným 
spôsobom ovplyvňuje vzťahy 
v prírode, do ktorej prirodze-
ne nepatrí. Vo svojom okolí 
dokáže napríklad úplne vyhu-
biť žaby či mloky.
Zviera, ktoré bolo dovezené 
a kupované do akvária, sa do 
voľnej prírody dostane vtedy, 
keď majiteľa omrzí alebo šo-
kuje ako vyrástlo. Samica to-
tiž môže dosahovať veľkosť 
25 až 30 centimetrov a vyža-
duje istý priestor a starostli-
vosť. A tak sa jej ľudia zbavu-
jú. Nie je to však len problém 

chovateľov z Bratislavy. Pro-
blém s korytnačkami písmen-
kovými má celá Európa. Aj 
preto už v roku 2005 zakázala 
únia dovoz a držbu poddruhu 
korytnačka písmenková oz-
dobná a v roku 2016 aj ďalší 
z troch poddruhov.
Čo teda s nimi? „V rámci 
pripravovaného projektu zá-
chrany korytnačky močiarnej 
na Slovensku sú aj návrhy, 
podobne ako je to v zahrani-
čí, na odchyt korytnačiek pís-
menkových,“ hovorí Barbora 
Kaľavská. „Tie by sa dali te-
oreticky umiestniť do zoolo-
gickej záhrady v Bojniciach.“ 
Zatiaľ sú to však len návrhy. 
Ema Gojdičová zo Štátnej 
ochrany prírody (ŠOP) na-
priek tomu tvrdí, že nahlá-
siť korytnačky ŠOP alebo 
odboru životného prostre-
dia okresného úradu, nie je 
zbytočné. Hoci informácia 
poslúži momentálne skôr 
pre monitoring, kde všade 
sa korytnačky nachádzajú. 
V príprave je však už aj sa-
mostatný zákon o inváznych 
druhoch a po ňom by už mal 
byť aj jasnejší ďalší postup, 
teda aj realizácia odchytu 
týchto inváznych druhov. 
A čo môžete urobiť vy? Keď 
už korytnačku písmenkovú 
nechcete, skúste ju darovať 
alebo osloviť nejakú zoo, 
či by ju tam neboli ochotní 
vziať. Na Slovensku existujú 
aj súkromné útulky pre ko-
rytnačky, ktoré prevádzkujú 
nadšenci. Nevypúšťajte ju 
však do voľnej prírody.  (in)

Foto: Archív

Keď vás omrzí korytnačka,  
nevypúšťajte ju do voľnej prírody

Článok adresujem ľuďom, ktorí vedia prijať ar-
gumenty a neodsudzujú pre iný názor. Tí, ktorí sú 
presvedčení o svojej pravde, vytvorenej cez bulvár, 
tí ďalej čítať nemusia. Ide o moje hlasovanie o úpl-
nom zákaze hazardu v Bratislave. Ja som sa zdržal. 

Nikdy som nebol za úplný zákaz, prohibícia nikdy 
nič nevyriešila (v Amerike zákaz alkoholu, vznik 
pašerákov a čiernych výrobcov alkoholu, zákaz po-
tratov, potom vykonávané na čierno s  úmrtnosťou 
detí a matiek). Som zástancom prísnej regulácie, ako 
to umožňuje nový zákon o hazarde. Som za zrušenie 
hracích automatov v krčmách a herniach panelákov, 
ktoré sú dostupné pre bežných ľudí. Som za to, aby 
zostali kasína v hoteloch a nákupných centrách, ktoré 
majú pravidlá a nevpustia dnu hocikoho. Slúžia hlav-
ne turistom. Ich poplatky do mestskej kasy by chýba-
li pri opravách ciest, budov, kosení a pod.
 
Existujú dve skupiny poslancov. Prvá chce úplný 
zákaz hazardu (čo je zavádzajúce, ešte stále ostáva 
hazard ako Tipos, Športka a internetové hazardné 
portály). Sám mám v rodine gamblera, ktorý prehral 
všetko a rodina sa mu musela skladať na obrovskú 
dlžobu, ktorú musel splatiť, aby mu mafia nedolá-
mala ruky a nohy, aj blízkeho priateľa, ktorý prehral 
300 000! Druhá chce hazard prísne regulovať. Dis-
kusia o tom na zastupiteľstve trvala štrnásť hodín. 
Napriek nášmu upozorneniu primátora a prvej sku-

piny poslancov, že to v tejto podobe (úplný zákaz) 
neprejde, lebo za to nezahlasujeme a treba hlasova-
nie rozdeliť po jednotlivých bodoch - po kategóriách 
priestorov, v ktorých sa herne nachádzajú, čím by sa 
zrušila väčšina hazardu, nepovolili. Muselo sa hlaso-
vať za zákaz vcelku. Niektorí sme sa zdržali a niek-
torí nehlasovali vôbec. Nikto z nás nie je proti zákazu 
hazardu, ale nebolo nám umožnené hlasovať po bo-
doch a tak zákaz neprešiel. Mohli sme mať schvále-
ných 80 percent zákazu. Teraz nemáme nič. Všetci 
sme prehrali. Aj keď sa hovorí o ďalšom hlasovaní. 

Chcem vyvrátiť klamstvo, ktoré šíri primátor Bratisla-
vy, že sme 26.1. hlasovali všetci za úplný zákaz a po 
troch týždňoch zmenili názor a nehlasovali. 26.1. sme 
hlasovali za to, že petíciu občanov BERIEME NA 
VEDOMIE a žiadame primátora vypracovať návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) v zmysle 
znenia petície. Poslanci nemôžu meniť znenie petície, 
ale o VZN je vždy rozprava a môže sa upravovať. 

Ďalšia vec, „všeobecné zhrozenie a zlosť“ nad tým, 
že sme si dovolili ignorovať prianie stotisíc občanov. 
Sľub, ktorý skladáme na začiatku volebného obdobia 
znie: “Sľubujem, že budem hlasovať podľa svojho  
najlepšieho vedomia a svedomia“, a nie, že budem 
bábkou, ktorá hlasuje podľa inštrukcií a príkazov. 
Strhla sa obrovská vlna tlaku a nenávisti na nás. Dostal 
som stovky mailov a fb správ, kde mi nadávajú, tele-

fonát, ktorý sa vyhrážal mojej rodine a  dcére, pokus 
o zrušenie môjho fb profilu, dva falošné dehonestujú-
ce fb profily. Toto zažívajú aj moji kolegovia. Za šesť 
rokov môjho pôsobenia som už hlasoval o dôležitých 
veciach a nie vždy vyhral môj názor. Nikdy som si 
nedovolil osočovať kolegov za ich odlišný názor, per-
zekuovať ich a vyzývať ľudí, aby ich nevolili tak, ako 
to teraz robia oni. A prezradím vám jedno „obrovské 
tajomstvo.“ Zo 45 poslancov je asi päť úprimne pre-
svedčených o úplnom zákaze hazardu. Ostatní, vráta-
ne primátora so mnou v súkromí súhlasia. Je to také 
pekné - vyhovieť vôli voličov. Rozdiel medzi populár-
nym politikom a štátnikom je ten, že populárny politik 
robí hlavne to, čo sa páči masám, a štátnik presadzu-
je aj napriek nevôli a odporu správne riešenia, ktoré 
prinesú neskôr osoh všetkým. (Margaret Thatcherová 
a jej reformy alebo Winston Churchil).

Aj keď komunálne voľby budú takmer o dva roky, 
chcem vás o niečo požiadať. Ak chcete mať za 
poslanca človeka, ktorý bez rozmýšľania vyhovie 
akémukoľvek  príkazu, tak ma, prosím, nevoľte. 
Ak chcete poslanca, ktorého si budete vážiť za to, 
čo robí, ako uvažuje a väčšina jeho názorov vám je 
blízka, tak ma voľte opäť. Ďakujem, že ste dočítali 
do konca. Je veľa ľudí, ktorí čítajú len titulky. 

Marian Greksa 
poslanec mesta za mestskú časť Petržalka

Ako som sa stal vyvrheľom

KÚPA-PREDAJ
OCENENIE

0903 668 559
02 4445 0614

všetkých starých, umeleckých 
a ľudových predmetov.

Stánky 
už vypratali
NOVÉ MESTO
So stavebnými prácami 
v podchode na Trnavskom 
mýte sa začne v druhom 
polroku 2017.
Firma Immocap, s ktorou 
mesto podpísalo nájomnú 
zmluvu, predložila mes-
tu tento mesiac projektovú 
dokumentáciu rekonštruk-
cie pre získanie stavebného 
povolenia, ku ktorej práve 
prebieha pripomienkovanie. 
Po schválení dokumentu sa 
pristúpi k stavebnému ko-
naniu a po jeho získaní sa 
začne s opravou podchodu. 
Firma sa zaviazala investo-
vať do rekonštrukcie milión 
eur. Rovnakou sumou pris-
peje na obnovu eskalátorov 
a bezbariérových vstupov aj 
mesto. 
„Podchod na Trnavskom 
mýte dnes vyzerá nevábne, 
ale po jeho rekonštrukcii sa 
z neho stane moderný pek-
ný podchod podobný tým 
v európskych mestách,“ 
uviedol primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal. Mal by mať 
moderný dizajn, obchodíky, 
služby a bezbariérové vstupy. 
Súčasťou rekonštrukcie sú aj 
nadzemné priestory. Prvou 
viditeľnou zmenou v tomto 
roku bolo vypratanie stánkov 
a prevádzok z priestorov pod-
chodu. 
Podchod bude prístupný pre 
ľudí aj počas rekonštrukcie. 
Hlavné mesto zároveň zabez-
pečí, aby práce nekompliko-
vali priechodnosť podchodu 
a zabezpečí, aby nebola ohro-
zená bezpečnosť ľudí počas 
rekonštrukčných prác. Primá-
tor súčasne požiada náčelníka 
mestskej polície, aby v pod-
chode zintenzívnil hliadky, 
ktoré budú dohliadať na pori-
adok a bezpečnosť.  (zo)



PETRŽALKA
Problém chátrajúcich terás 
v Petržalke sa ťahá roky. 
Oprava terasy na Rovnian- 
kovej ulici je dôkazom tr-
pezlivosti, financií, ale aj 
veľkého úsilia obyvateľov, 
mestskej časti a firiem na 
nej sídliacich.
Terasy v Petržalke totiž ne-
raz nemajú ani listy vlastníc-
tva, nikto ich nemá v správe, 
mnohé sú neskolaudované. 
A tak dopracovať sa k ich 
opravám je zložitý proces. 
Mestská časť totiž zo zákona 
nemôže investovať do cud-
zieho majetku. „Každý rok 
riešime opravy terás zvere-
ných do majetku mestskej 
časti, realizujeme drobné 
opravy, havárie a každý rok 
aj jednu rozsahovo väčšiu 
opravu,“ informovala nás Sil-
via Vnenková z komunikač-
ného oddelenia Petržalky.
Aktívni správcovia bytových 
domov tak v prípade terasy 
bez majiteľa musia hľadať 

alternatívne cesty. Iniciujú 
stretnutia so samosprávou, 
prídu s návrhmi, obyvatelia sú 
ochotní na svoju terasu finanč-
ne prispieť... Napríklad, keď je 
na terase pošta alebo zdravot-
né stredisko či dom seniorov, 
môže mestská časť prispieť 
na revitalizáciu terasy, ktorá 
v tom prípade slúži ako prístu-
pová cesta. Ide však o zložitý 
proces, ktorého súčasťou musí 
byť aj verejné obstarávanie. 
Dopracovať sa k realizácii trvá 
mesiace. Ak sa pritom navyše 

zistí, že poškodenia sú väčšie, 
ako sa predpokladalo, opravy 
to ešte skomplikuje.  
Obyvateľom Rovniankovej 
to stálo za to. „Oprava sa re-
alizuje od jesene 2016 a  bude 
pokračovať aj v tomto roku,“ 
„Opravou sa riešia výmeny 
vrstiev povrchu, čím dôjde 
k zabráneniu zatekania do 
priestorov pod terasou, ako 
aj výmena povrchu tak, aby 
nebol nebezpečný pre obyva-
teľov.“ (in)
 Foto: Matúš Husár

PETRŽALKA
Petržalka ponúka obyva-
teľom nazrieť takpovediac 
až do finančnej kuchyne. 
Na svojej webovej stránke 
zverejnila interaktívny roz-
počet. Obyvatelia tak môžu 
podrobne vidieť, koľko peňa-
zí petržalskí poslanci vyčle-
nili na konkrétne projekty 

v oblasti školstva, sociálnych 
vecí, životného prostredia, 
koľko odsúhlasili financií na 
dotácie a podobne. Rovnako 
si tu budú môcť pozrieť, ako 
sa rozpočet postupne plní. 
Takúto možnosť majú po 
prvý raz. Ide o pilotný pro-
jekt, ktorý sa bude stále aktu-
alizovať.  (sv)

ČUNOVO
Čunovo je podľa hodnote-
nia Národného informačné-
ho strediska SR (NISSR) za 
rok 2016 najhospodárnej-
šou mestskou časťou 5. bra-
tislavského obvodu a piatou 
v poradí v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. 
Ako uviedla starostka Gabrie- 
la Ferenčáková, na popred-
ných priečkach v tomto hod-
notení je Čunovo už od roku 
2009. „Samozrejme, veľmi 
ma to teší, keďže máme veľ-
mi malý rozpočet, snažíme sa 

ho minúť efektívne a, skutoč-
ne, každý rok sa nám podarí 
niečo vybudovať,“ povedala.
„Na základe tých výsledkov 
dostáva obec, mestská časť ale-
bo mesto Pečať rozvoja obcí 
a miest, ktorá potvrdzuje, že 
využíva financie a majetok s 
vysokou efektivitou pre trvalo 
udržateľný rozvoj, a teda má 
predpoklad stabilného rozvoja.“
NISSR posudzoval za minulý 
rok hospodárenie 2926 obcí 
a miest na Slovensku, z toho 
pozitívne vyhodnotili len 30 
percent z nich.  (tasr)

Efektívne Čunovo

Kam idú peniaze?

Zložitá cesta k opravenej terase

Terasa na Rovniankovej- po revitalizácii je rozdiel markantný.
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Štvrtok – 9.3.2017

JACKIE
Kino Lumi-
ere, 20:30
Dráma 
Jackie je 
intímnym 
obrazom 
jedného 
z najdôležitejších a najtragic-
kejších okamihov v dejinách 
Spojených štátov americ-
kých, videného očami iko-
nickej prvej dámy Jacqueline 
Bouvier Kennedyovej.

Piatok – 10.3.2017

FESTIVAL CESTOU NE-
CESTOU
Dom kultúry Ružinov, 10:00
35 cestovateľských prezen-
tácií zo sveta - Island, Nepál, 
Pakistan, Barma, Kolumbia, 
Patagónia, Pakistan, Bhu-
tán, cesta okolo sveta i film 
Život v oblakoch a diskusia 
s tvorcami i mnoho ďalšieho. 
Festival potrvá do nedele 12. 
marca 2017.

Sobota – 11.3.2017

MÔJ 
DOBRÝ 
KAMA-
RÁT
Š t ú d i o 
L+S, 19:00
Skvelá 
francúzska 

komédia Erica Assousa spojí 
dva manželské páry v koloto-
či nedorozumení, poloprávd 
a situácií, ktoré ak sa vás ne-
týkajú, sú skutočne komické. 

Inak by ste umierali hrôzou. 
Réžia: Jakub Nvota

Nedeľa – 12.3.2017

MARTIN AUGUSTÍN 
& KAMIL PETERAJ: 
SLOVÁ V OBRAZOCH - 
OBRAZY V SLOVÁCH
Danubiana, 10:00 – 18:00
Kolekcia obrazov a kresieb 
Martina Augustína v Da-
nubiane je pokračovaním 
jeho výtvarného príbehu so 
slovami skvelého slovenské-
ho básnika a textára Kamila 
Peteraja. Ich spolupráca sa 
začala už pred viacerými 
rokmi, keď vo vydavateľstve 
IKAR vyšla kniha básní Ka-
mila Peteraja s názvom Toto 
je moja reč. 

Pondelok – 13.3.2017

RAJ JE 
IBA EDEN
GUnaGU, 
19:30
Paródia na 
severské 
kriminál-
ky, či love 
story medzi človekom a pad-
lým anjelom? Sci-fi príbeh 
z blízkej budúcnosti, alebo 
muzikál, v ktorom sa pokazí 
všetko, čo sa len dá? Tešiť 
sa môžete na herecký návrat 
Slávky Halčákovej.

Utorok – 14.3.2017

THE KLEZMATICS
Stará tržnica, 19:00
Výnimočný koncert Slovens-
kej sporiteľne v Starej tržnici 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
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821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Ingrid Jarunková  
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Nešťastná 
smrť študenta
V sirotinci a dievčenskom 
internáte na Hlbokej ces-
te sa začali v októbri roku 
1927 množiť krádeže šat-
stva a cennejších predme-
tov. Dievčatá sa najprv 
podozrievali medzi sebou, 
páchateľa však nenašli. Na-
pokon podozrenie padlo na 
vrátnika, ktorý tam slúžil 
len krátko. Dievčatá preto 
požiadali svojho známeho 
Štefana B., študenta výtvar-
ného umenia, aby im pomo-
hol pri pátraní a prípadne 
usvedčení podozrivého. 
Predstavovali si to jednodu-
cho tak, že zlodeja prichytia 
pri čine a usvedčia s odcud-
zenými predmetmi. Podozri-
vý nič netušil. Po službe odi-
šiel zo zamestnania domov 
ako vždy, okolo 18. hodiny. 
Avšak v jeden deň, aj keď 
nemal službu, vrátil sa do za-
mestnania pre kufor, ktorý si 
nechal zamknutý na vrátnici. 
V tom čase ho už ale sledova-
li Štefan a jeho dvaja priatelia 
a predpokladali, že v kufri 
má odcudzené veci. Nechali 
ho vyjsť z internátu a na ulici, 
pred reštauráciou Schindler 
Štefan pristúpil k vrátniko-
vi a požiadal ho, aby otvoril 
kufor a ukázal jeho obsah. 
Vrátnik to arogantne odmie-
tol. Štefan mu teda pohrozil, 
že keď nevráti odcudzené 
veci, tak ... Vrátnik sa ale ná-
hle na Štefana vrhol, strhla sa 
ruvačka. Štefan mal vysokú 
silnú postavu, vrátnik bol 
menší a útly, takže Štefano-
va prevaha bola od začiatku 
jasná. Možno preto Štefano-
vi kamaráti jej priebeh iba 
sledovali a nezasiahli. Zrazu 
domnelý zlodej uskočil o dva 
kroky dozadu, vytiahol revol-
ver a vystrelil. Štefan padol 

na zem zasiahnutý do hrude 
a zlodej aj s kufrom utiekol. 
Štefan s prestreleným srdcom 
na mieste skonal.
Zo spomienok inšpektora: 
Mal som práve službu na ko-
misariáte v Starej radnici, keď 
nám telefonicky tento zločin 
ohlásili. Okamžite som prišiel 
na miesto činu a zahájil pát-
ranie. Spočiatku sa zdalo byť 
všetko jednoduché. Boli oči-
tí svedkovia, aj páchateľ bol 
jasný. Na moje prekvapenie 
som však od správcu internátu 
zistil, že vrátnik nebol prihlá-
sený ani na pobyt, ani v ne-
mocenskej, a teda jeho pravé 
meno nikto nepoznal. Prijali 
ho iba prednedávnom a keďže 
pôsobil v službe veľmi dob-
rým dojmom, s vybavením 
formalít sa neponáhľali. Po-
dozrenie z krádeží a predov-
šetkým skutočnosť, že sa pri 
úteku nezdráhal použiť zbraň 

dávalo tušiť, že ide o skúse-
ného zločinca. Predpokladal 
som, že už bol trestaný, mal 
som dokonca aj tip na kon-
krétnu osobu. Nechal som si 
z evidencie priniesť fotografie 
asi dvadsať trestaných osôb, 
medzi nimi, samozrejme, toho 
môjho. Tipoval som správne. 
Dievčatá a svedkovia medzi 
fotografiami spoznali vrátni-
ka a vraha študenta Štefana. 
Bola to známa firma, mal 
v registri niekoľko krádeží 
a spreneveru. 
Bolo treba konať rýchlo, ale 
obozretne. Bolo zrejmé, že 

páchateľ je ozbrojený a je od-
hodlaný zbraň použiť. Ja som 
nosil v službe zbraň iba z po-
vinnosti, bežne to bol malý 
browning ráže 6,35, používal 
som ho iba na výstrahu. Teraz 
som si ale zo služobného tre-
zoru vytiahol poloautomatickú 
berettu ráže 7,65, ktorú som 
mal naostro dobre zastrieľanú. 
Bola presná a spoľahlivá. 
S dvomi detektívmi z mojej 

skupiny sme služobným au-
tom dorazili na údajnú adresu 
pobytu páchateľa. Býval tam 
so svojou matkou. Tá bola na-
šou náhlou návštevou prekva-
pená, tvárila sa, že o ničom 
nevie. Syn doma nebol, uvied-
la, že ho od včera nevidela. 
Zároveň nás ubezpečovala, 
že jej syn určite nič nespra-
vil a že je riadne zamestna-
ný. Bola nesmierne zronená, 
keď sa dozvedela, že jej syn 
vraždil. Od susedov sme sa 
dozvedeli, že páchateľ má vy-
datú sestru, ktorá býva na ulici 
Vuka Karadžiča. Ihneď sme 

sa tam vybrali. Tušil som, že 
dráma sa blíži k vyvrcholeniu. 
Byt bol zamknutý a po zaklo-
paní sa ozvala sestra pácha-
teľa: „Kto tam?“ „Polícia!“ 
Keď počula odpoveď, náhli-
vo odbehla. Opätovne sme ju 
vyzvali, aby v mene zákona 
otvorila. Zakričala, že hľadá 
kľúč, zrejme chcela získať 
čas. „Kľúč je vo dverách,“ 
zrúkol som, nato otvorila. 
Ostala stáť medzi dverami, 
tvárila sa naoko prekvape-
ne a začala sa vypytovať, čo 
vlastne od nej chceme. Na 
otázku, kde má brata, začala 
horlivo vysvetľovať, že brat 
u nej nebýva a ani tam nie 
je. Odsotil som ju od dverí 
a s natiahnutým revolverom 
vtrhol do izby. Tam na gauči 
ležal náš hľadaný a snažil sa 
tváriť ľahostajne. S kolegom 
sme ho bleskovo spacifiko-
vali a nasadili putá. Pod po-
steľou sme našli kufor s od-
cudzenými predmetmi a pod 
vankúšom nabitý revolver.
Prípad sa podarilo uzavrieť 
bez ďalších obetí a zrane-
ní. Zbytočne však vyhasol 
mladý ľudský život. Tragé-
dia sa vôbec nemusela stať, 
keby správca internátu dodr-
žal bežný postup a overil si 
bezúhonnosť svojho nového 
vrátnika. Nerozumné a ne-
rozvážne bolo aj počínanie 
dievčat a ich kamaráta. Na-
miesto toho, aby krádeže na-
hlásili na polícii, zahrali sa 
na policajtov. Na dolapenie 
tohto nebezpečného zločinca 
však nemali šancu. 

Jozef Šétaffy
Foto: Archív J. Š.

3. časť 

Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Sirotinec a dievčenský internát na Hlbokej 
ceste v dvadsiatich rokoch minulého storočia.

Služobná zbraň, 
revolver Beretta r. 7,65

prináša skupinu , ktorá je sy-
nonymom súčasnej židovskej 
kultúry - The Klezmatics.  
Žiadna skupina nereprezen-
tuje žáner klezmerovej hud-
by výstižnejšie než oni. 

Streda – 15.3.2017

METROPOLA INAK
Slovenská národná galéria 
Bratislava, 18:00

České cent-
rum uvádza 
spoločnú 
prezentáciu 
netradič-
ných sprie-
vodcov 
českou 

a slovenskou metropolou. 
Prezentácia a diskusia za 
účasti spoluautora knihy Ma-
těja Černého a Pavlíny Mor-
háčovej s Ivorom Švihranom 
z projektu M_P_BA.

Štvrtok – 16.3.2017

BRATŘI KARAMAZOVI
Divadlo Aréna 19:00
Pri príležitosti 15. výročia 
Divadla Aréna pod vedením 
Juraja Kukuru a osláv jeho 
životného jubilea uvádza 
divadlo inscenáciu pražského 
Činoherného klubu Bratři 
Karamazovi. Réžia: Martin 
Čičvák

Piatok – 17.3.2017

WEBER, BEETHOVEN, 
BARTHOLDY
Slovenská filharmónia, 19:00
Carl Maria von Weber bol 
povedľa Franza Schuberta 
držiteľom kľúča k poetike 

hudby 19. storočia. Predohra 
k singspielu Čarostrelec od 
prvých taktov naznačuje 
nové zvukové reálie, aké 
sa mali stať v krátkej dobe 
aktuálne. Prvé dva klavír-
ne koncerty Ludwiga van 
Beethovena ešte nesú pečať 
Mozartových reforiem. Diri-
guje Eun Sun Kim.

Sobota – 18.3.2017

KONCERT 
SCOTT BRADLEE‘S PO-
STMODERN JUKEBOX

Refinery Gallery, 20:00
Postmodern Jukebox, sku-
pina umelcov a performerov 
zoskupená okolo amerického 
pianistu, skladateľa a aranžé-
ra Scotta Bradleeho hrá co-
ver-verzie súčasných popo-
vých piesní a štylizuje ich do 
jazzových a iných variácií. 
Youtube senzácia zahrá hity, 
ako ste ich predtým nepočuli.

Nedeľa – 19.3.2017

ALBÍN BRUNOVSKÝ, 
ZÁHRADA SNOV
Galéria Nedbalka, 13:00 – 
19:00
Nedbalka prezentuje výber 
z tvorby Albína Brunovské-
ho (1935 – 1997). Výstava 
predstavuje kolekciu umelco-
vých grafík a obrazov (vyše 
65 diel) z rôznych období 
jeho tvorby. Výstava nemá 
ambíciu byť retrospektívou, 
rekapituláciou umelcovej 

celoživotnej tvorby. Výstava 
potrvá do 25. júna 2017.

Pondelok – 20.3.2017

NARODENINOVÝ 
KONCERT VLADIMÍRA 
MIŠÍKA & ETC

A t e l i é r 
B a b y l o n , 
19:00
Keď pred 
mnohými 
rokmi 

začali niektorí z priateľov 
Vladimíra Mišíka používať 
pred jeho menom, podľa jeho 
samého viac menej z recesie, 
slovo „legenda“, málokto 
z nich vtedy asi tušil, že sa 
Vladimír Mišík za svojho 
života tou legendou skutočne 
stane. V marci tohto roku sa 
Vladimír dožíva krásnych 
70-tich rokov.

Utorok – 21.3.2017

1000 ROKOV  
ARCHITEKTÚRY
Stará radnica, 15:00
Vzdelávanie v uliciach Bra-
tislavy pre seniorov a milov-
níkov architektúry pokračuje. 
Tento rok je venovaný 300. 
výročiu od narodenia panov-
níčky Márie Terézie. Témou 
na marec bude Univerzitná 
knižnica, palác uhorskej 
komory. 

Streda – 22.3.2017

HORY A MESTO 2017
Cinema City Aupark
18. ročník Medzinárodného 
festivalu horského filmu 
a dobrodružstva Hory a mes-
to sa tohto roku uskutoční 
od 22. do 26. 3. 2017. Hlav-
nými hosťami budú lezci, 
ktorí lámu svetové rekordy 
a posúvajú hranice nepreko-
nateľného na možné. Tešiť sa 
môžete na päť festivalových 
dní so súťažnou filmovou 
prehliadkou, multimediál-
nymi prezentáciami, cesto-
klubmi Kino svet a ďalším 
programom.

V MLYNSKEJ DOLINE, 
v priestoroch internátov, 
štyrikrát do mesiaca, a to 
minimálne od novembra, 
predával 20-ročný Róbert H. 
marihuanu. Drogy muž poli-
cajtom vydal pred výkonom 
domovej prehliadky. „Podľa 
predbežných výsledkov ex-
pertízy ide o konope o celko-
vej hmotnosti 33,696 g, pri-
čom z uvedeného množstva 
je možné na základe súdnej 
praxe pripraviť celkovo 67 
jednorazových dávok drogy,“ 
informovala policajná hovor-
kyňa Tatiana Kurucová. Mla-
díkovi hrozí trest od troch do 
desať rokov za mrežami. 
NA PODUNAJSKEJ ULI-
CI, v jednom z obytných do-
mov, sa 22.februára 39-ročný 
Peter z Topoľčian opakovane 
vyhrážal zabitím poškodené-
mu mužovi. Nakoniec naňho 
jedenkrát vystrelil strelnou 
zbraňou. Konaním tak vzbudil 
u poškodeného dôvodnú obavu 
o život a zdravie. Bezprostred-
ne po prijatí oznámenia sa na 
miesto dostavila hliadka, kto-
rá  podozrivého eskortovala na 
policajné oddelenie. V prípade 
preukázania viny hrozí obvine-
nému trest odňatia slobody na 
šesť mesiacov až na tri roky.
NA GORKÉHO ULICI, 
pred budovou banky zadrža-
li 28. februára podozrivého 
muža. Policajti tak urobili po 
preverení miesta na základe 
použitia „PANIK“ tlačidla 
v objekte. Po preverení miesta 
zistili, že k narušeniu objektu 
nedošlo. Z doteraz vykona-
ných úkonov vyplýva, že pred 
bankou bol fyzicky napadnutý 
30-ročný muž z okresu Nové 
Zámky. V prípade dokáza-
nia viny hrozí 32-ročnému 
Michalovi G. z Banskej Bys-
trice trest odňatia slobody až 
na tri roky. Obvinený muž 
je v súčasnosti umiestnený 
v cele policajného zaistenia, 
vec sa realizuje v tzv. „super 
rýchlom konaní“.  (mm)
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

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

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

Balík extra výbavy 
v hodnote až 6 900 € s DPH

 Teraz za zvýhodnenú cenu

 2 299 €  s DPH

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

+  3 roky havarijné a povinné 
zmluvné poistenie

vyjdú o 2 týždne
23. marca 2017

BRATISLAVA
V marci tohto roku sa jedna 
z najväčších ikon 60-tych 
rokov, český spevák Vladi-
mír Mišík dožíva 70 rokov 
a príde to osláviť koncer-
tom aj na Slovensko. U nás 
mal napokon vždy početnú 
a vernú fanúšikovskú zá-
kladňu. 
Legendárny spevák má sil-
né spojenie so Slovenskom, 
od nás je totiž pôvodom 
jeho mama. Zdravotná sest-
ra Červeného kríža sa v Ne-
mecku zoznámila s ame-
rickým dôstojníkom a mali 
spolu Vladimíra, ktorý však 
otca nikdy nepoznal. Celý 
život nemal dokonca ani tu-
šenie, kto by ním mohol byť. 
Až dokumentaristi z Českej 
televízie nedávno vypátra-
li, že Mišík má v Amerike 
osem bratov, lebo v čase, 
keď sa vojak spoznal s jeho 
mamou, už mal v Amerike 
rodinu. Dokonca v spisoch 
ŠTB sa uvádza, že Mišíkov 
otec padol vo vojne v Kó-
rei, čo takisto nie je prav-
da. Tou však je spevákov 
cit pre angličtinu, v ktorej 
spieval aj svoje prvé veľké 
hity. 
Angličtina v piesňach sa 
však nepáčila komunistic-
kým pohlavárom a keď-
že Mišík odmietal spievať 
v češtine, musel odísť z ka-

pely Blue Effect. Založil 
ďalšiu, nahrával malé platne 
a skladal pesničky, ktoré sa 
stali súčasťou alternatívnej 
scény. Aj keď sa v rádiách 
hrávať nemohli, za čo mo-
hol dvojročný zákaz činnosti 
začiatkom osemdesiatych 
rokov, ľudia ich veľmi dobre 
poznali. A keď padol režim, 
tak si Variace na renesanční 

téma (Láska je jako večerni-
ce) spolu s Mišíkom na Le-
tenskej pláni na konci roka 
1989 zaspievalo milión ľudí. 
O rok neskôr robil Mišík 
predskokana na prvom vy-
stúpení The Rolling Stones 
na našom území a dokonca 
sa na dva roky posadil ako 
poslanec do Českej národnej 
rady. 

Dnes sa snaží byť hlasom, 
ktorý aj v piesňach kont-
roluje politikov a ak sa mu 
niečo nepáči, tak je akčný, 
ako keď pred štyrmi rok-
mi odmietol od prezidenta 
Zemana prevziať najvyššie 
štátne vyznamenanie. Dnes 
Mišíka čoraz viac ovplyv-
ňuje astma a odvápňovanie 
končatín, ale spieva ďalej, aj 
s barlami či na vozíku, pre-
tože v ňom stále zostal ten 
rebel beatnickej generácie.
A nielen tam má svoje ne-
zameniteľné miesto. Českí 
astronómovia totiž po ňom 
pomenovali aj novoobjavenú 
planétu, tak si len želajme, 
aby dlho nerušene krúžila 
v našej galaxii. Pri svojom 
marcovom oblete sa 20. mar-
ca 2017 o 19h zastaví v Ate-
liéri Babylon v Bratislave 
a prinesie nám večer plný 
krásnej hudby a muzikant-
ského majstrovstva v podaní 
Vladimíra Mišíka a jeho sku-
piny ETc.. Príďte si zaspo-
mínať pri jeho pesničkách 
na doby dávno minulé i tie 
neskoršie a odniesť si domov 
krásny pocit a trochu hviezd-
neho prachu.  (brn)
 Foto: Ája Dvořáčková

The Rolling 
Stones 
klezmeru
STARÉ MESTO
The Klezmatics sú americ-
ká hudobná skupina, kto-
rá vznikla pred 30 rokmi 
v newyorskej štvrti East 
Village. 
Hranice svojej domovskej 
krajiny však veľmi rýchlo 
prerástli a bez preháňania 
možno povedať, že patria 
k celosvetovým hudobným 
fenoménom. Často bývajú 
títo šiesti excelentní mu-
zikanti pre svoje kvality 
označovaní ako „The Ro-
lling Stones klezmeru“. Vo 
svojej hudbe, vychádzaj-
úcej z tradícií domovskej 
newyorskej East Village 
a východoeurópskej židov-
skej spirituality, kombinujú 
vplyvy židovskej, africkej, 
arabskej  a balkánskej hud-
by, avantgardného jazzu, 
punku i scénickej tvorby. 
Bratislava bude 14. marca 
v Starej tržnici ich posled-
nou zastávkou v európskej 
časti turné k 30. výročiu 
vzniku skupiny.  (brn)

Legenda menom Vladimír Mišík zavíta do Bratislavy

Chcete vyhrať lístky na 
koncert Vladimíra Mišíka?  
Viac informácií nájdete na našej 

stránke www.banoviny.sk.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Okolo 35 voľných par-
kovacích miest je k dis-
pozícii v rámci aktuá-
lnej verejnej ponuky na 
vyhradené parkovanie 
v bratislavskej Devínskej 
Novej Vsi. 
Týka sa to parkovacích zón 
na uliciach Eisnerova, Ivana 
Bukovčana, Jána Smreka, 
Milana Marečka a Štefana 
Králika. Vyhradené parko-

vacie miesta sú k dispozícii 
od mája tohto roka na jeden 
rok a záujemcovia môžu 
svoje žiadosti podávať do 
20. marca do 17.00h. Infor-
muje o tom mestská časť na 
svojej oficiálnej webovej 
stránke. Nárok na pridelenie 
parkovacieho miesta vznik-
ne uchádzačom s najvyššou 
cenovou ponukou. Tá však 
nemôže byť nižšia ako 330 
eur.  (tasr)

DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka za-
čala s vytváraním novín vo 
verzii pre nevidiacich. Pre 
nepočujúcich má službu on-
line tlmočníka. 
S iniciatívou úpravy novín 
prišla mestská poslankyňa za 
Dúbravku Zdenka Zaťovičo-
vá, ktorú oslovila nevidiaca 
suseda, Dúbravčanka. Dva 
roky tak už môže miestne 
noviny čítať. Mestská časť 
chce takto inšpirovať aj ostat-

né mestské časti, aby svoje 
noviny sprístupnili. Nevi- 
diaci nájdu Dúbravské novi-
ny v podobe, ktorá je pre nich 
upravená na webe mestskej 
časti. 
V súvislosti so sprístupňo-
vaním úradu a informácií 
privítal miestny úrad počas 
tohto februára aj službu On-
line tlmočníka, s ktorou úrad 
v Dúbravke oslovila Nadácia 
Pontis. Služba umožňuje ne-
počujúcim obyvateľom ko-

munikovať pri návšteve úra-
du aj prostredníctvom služby 
Online tlmočník. Požiadavky 
môžu vybaviť rýchlo a jed-
noducho cez Skype hovor 
s reálnym tlmočníkom. Služ-
ba je bezplatná, v pondelok, 
stredu a piatok v čase od 8:00 
do 20:00 hod. Online tlmoč-
níka môžete využívať pri rie-
šení akýchkoľvek situácií. 
Pri návšteve miestneho úradu 
v Dúbravke je možné využiť 
pripojenie cez wifi.  (lm)

RUŽINOV
O peniaze z grantového 
programu mestskej čas-
ti Ružinov sa tento rok 
uchádza 69 projektov Ruži-
novčanov. Rôzne združenia 
či firmy môžu získať pod-
poru na zlepšenie komunit-
ného života vo výške od 500 
do 5 000 eur.
„Tento rok sa uchádza o pod-
poru napríklad projekt, ktoré-

ho cieľom je environmentá-
lne vzdelávanie detí formou 
inšpiratívnej záhrady s kom-
postoviskom a hmatovým 
chodníkom,“ priblížil staros-
ta Ružinova Dušan Pekár. 
O grant sa uchádzajú aj obyva-
telia, ktorí si chcú vybudovať 
viacúčelové kontajnerové sto-
jisko vo svojom okolí. Z cel-
kového počtu žiadostí o grant 
je 12 projektov zameraných 

na ochranu a tvorbu životného 
prostredia. Na podporu telo-
výchovy, športu a voľnočaso-
vých aktivít mládeže sa orien-
tuje 26 projektov. O tom, ktoré 
projekty Ružinov tento rok 
finančne podporí, rozhodnú 
poslanci miestneho zastupi-
teľstva na základe odporúčaní 
grantovej komisie. Na granty 
je v roku 2017 vyčlenených 
viac ako 150-tisíc eur.  (mš) 

Miesto pre autoAj pre nevidiacich a nepočujúcich

O grant sa uchádza takmer 70 nápadov
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Mestskí poslanci našli riešenie:
VZN o hazarde sa dá zachrániť

Zástupcovia bratislavských mestských poslan-
cov, ktorí nepodporili plošnú prohibíciu hazardu v 
Bratislave, sa stretli s primátorom hlavného mesta 
Ivom Nesrovnalom. Prezentovali riešenie,  ktorým 
môže byť všeobecne záväzné nariadenie hlavného 
mesta o hazarde prijaté na nasledujúcom rokovaní 
mestského zastupiteľstva v marci.

“Diskusia o hazarde v Bratislave nie je o tom, že 
niekto je proti a niekto za hazard. Všetci sme proti. 
Niektorí ho však chcú úplne a plošne zakázať, čo ne-
existuje v žiadnom hlavnom meste Európskej únie. 
Iní poslanci sú za prísnu reguláciu, pretože si uvedo-
mujú, že prohibícia nefunguje. „Otvorí priestor pre 
nárast nekontrolovateľnej kriminality,” povedala vi-
ceprimátorka hlavného mesta, Ľudmila Farkašovská.

Mestskí poslanci hovoria, že hlasovanie zastupi-
teľstva, na ktorom VZN o hazarde nebolo schvá-
lené, bolo zmanipulované, pretože im neumožnilo 
hlasovať o jednotlivých položkách zákazu, a po-
stavilo ich len pred voľbu prohibícia alebo nič, s 
ktorou sa nemohli stotožniť.

“Jediné, čo žiadame, je, aby pán primátor zabezpe-
čil spravodlivý a férový priebeh hlasovania. A vy-

hlasujeme, že v takom prípade budeme rešpektovať 
jeho výsledok a schválime VZN ako celok. Minulý 
štvrtok nám väčšina znemožnila hlasovať o regulácii 
hazardu. Vedeli totiž, že na schválenie zákazu aj na-
príklad pre kasína v hoteloch, ktoré neprekážajú ani 
samotným autorom petície, nemajú dosť hlasov - a 
preto spojili do jedného hlasovania túto tému s ostat-
nými. Znemožnili nám tým hlasovať podľa nášho 
svedomia a vedomia a použili osvedčenú taktiku 
kšeftárov a developerov, ktorí do územného plánu 
vždy k desiatim dobrým veciam priložia jednu zlú, 
aby mali  šancu, že bude schválená,” povedal po-
slanec mesta z klubu Bratislava Inak, Martin Chren. 

„Máme v meste dva typy poslancov – marketingo-
vých, ktorí sa riadia len verejnou mienkou a hlasu-
jú aj za nesprávne veci, len aby boli za pekných pre 
voličov. A potom racionálnych, ktorí pri svojom roz-
hodnutí zvažujú všetky dôsledky, aj keď to nemusí 
byť práve populárne,“ povedal predseda poslanecké-
ho KLUBU pre BRATISLAVU Martin Borguľa.

Podľa mestských poslancov môže primátor mesta 
predložiť návrh VZN v úplne nezmenenom znení, 
čím vyhovie požiadavke občanov, ktorí podpísali 
petíciu, aj požiadavke petičného výboru. Upraviť 

musí len znenie uznesenia k VZN tak, aby bolo 
rozdelené do štyroch samostatných bodov.

“Istá skupina poslancov vie, že v meste neexistuje 
väčšina poslancov, a ani väčšina občanov, ktorí by 
chceli zakazovať a prikazovať úplne všetko. Preto 
sa úspešne pokúsila zmariť hlasovanie. Pritom zá-
kon jasne hovorí, že trojpätinová väčšina poslancov 
musí súhlasiť so zákazom v každej zo štyroch skupín 
nehnuteľností. Zneužívajú túto tému na kampaň, za 
podpory silno organizovanej lobby a   snažia sa spra-
vodlivému a férovému hlasovaniu zo všetkých síl za-
brániť,” povedal mestský poslanec Slavomír Drozd, 
ktorý na zastupiteľstve predložil procedurálny návrh, 
aby sa o  každom bode zákazu hlasovalo samostatne. 
Primátor a zastupiteľstvo najprv jeho návrh prijali, 
aby ho tesne pred hlasovaním zrušili. 

„Znemožnili tak poslancom hlasovať podľa svojho 
vedomia a svedomia, hoci jasne vedeli - bolo to po-
vedané aj verejne, na záznam - že v takom prípade 
VZN neprejde. Skoro by som povedal, že ak by ho 
chceli potopiť, nekonali by inak,” dodal mestský 
poslanec Marian Greksa. 

Slavomír Drozd, poslanec mesta za Ružinov 
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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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NOVÉ MESTO 
Aj Nové Mesto sa zapojilo 
do projektu Mestské včely. 
Ide o projekt občianske-
ho združenia Centrum en-
vironmentálnej a etickej 
výchovy Živica, ktorého 
cieľom je vybudovať vhodné 
biokoridory pre včely a iné 
opeľovače, napr. čmeliaky, 
motýle a iný hmyz. Miestna 
samospráva v tejto súvislosti 
prenajala združeniu niekoľko 
pozemkov v lokalite Teplická 
a v blízkosti miestneho úradu 
na Junáckej ulici. Pozemky 
sú zapožičané do konca júla, 

keď na nich dôjde k výsadbe 
rastlín. Následne sa o ne bude 
starať samotná mestská časť.
Podľa manažérky projektu 
Zuzany Dovalovej by tak na 
Teplickej ulici mali na tráv-
nikoch pribudnúť okrasné 
lúčne kvety, trávnaté plochy 
na Junáckej ulici obohatí 
„nektarodajná výsadba“, teda 
aromatické byliny, drobné 
bobuľové ovocie a trvalky. 
„Veríme, že Račianske mýto 
doplnia kvety v časti trávnika, 
ktorý necháme v réžii prírody. 
To znamená, že ho nebudeme 
kosiť a vytvoríme tak priestor 

pre rozkvitnutie lúčnych kve-
tov, ktoré by to inak nestihli,“ 
dopĺňa Dovalová.
„Kvitnúce plochy poskytujú 
potravu pre hmyz a zároveň 
pomáhajú zvyšovať množstvo 
zelene, ktorá pohlcuje prach, 
reguluje teplotu a zlepšuje klí-
mu v meste,“ povedal starosta 
Nového Mesta Rudolf Kusý. 
Prítomnosť včiel a iných opeľo-
vačov totiž považuje do istej 
miery za ukazovateľ kvality 
životného prostredia v meste.
V tomto roku by mal byť do 
projektu zapojený aj Ruži-
nov. (tasr)

RAČA
Miestne zastupiteľstvo schvá-
lilo prijatie úveru vo výške 
1,900.000 eur. Splácať ho 
bude desať rokov.
Medzi projekty, ktoré račian- 
ska samospráva plánuje 
z úveru financovať, patrí pre-
stavba schátranej budovy na 
Novohorskej ulici v hodno-
te 830-tisíc eur, z ktorej má 
vzniknúť úplne nová mat-
erská škola s kapacitou cca  
90 detí. Stavebné práce by 
mohli začať v júni a prvé deti do 
nej nastúpia v septembri 2018. 
Ďalším projektom, ktorý 
bude MČ financovať z úveru, 
je vybudovanie okružnej kri-
žovatky Detvianska – Kuba-
čova – Rustaveliho v hodnote 
230-tisíc eur. Na stavebnom 
úrade vo Vajnoroch je už 
podaná žiadosť o územné 
rozhodnutie a rieši sa vzťah 
k pozemkom. 
Plánuje sa tiež rekonštrukcia 
budovy strediska čistoty na 
Rustaveliho ulici, na ktorú je 
hotová projektová dokumen-

tácia, ďalej oprava Popolnej 
ulice v hodnote 200-tisíc eur, 
ktorej predchádza dorieše-
nie majetkových pomerov 
k pozemkom. Na rok 2018 
je naplánované vybudovanie 
verejného športoviska pri 
základnej škole na Tbiliskej 
ulici v hodnote 400-tisíc eur. 
Spracovaná projektová do-
kumentácia obsahuje rekon-
štrukciu futbalového ihriska, 
nový bežecký ovál so 4 drá-
hami, rozcvičovaciu plochu, 
revitalizované hokejbalové 
ihrisko, dve streetbal ihriská, 
ihrisko pre vybíjanú, pries-
tor pre vrh guľou a skok do 
diaľky, rekonštrukciu tribún 
a osvetlenie. 
V nasledujúcich dvoch ro-
koch plánuje Rača rekon-
štruovať budovy zdravotných 
stredísk na Hubeného a Tbi-
liskej ulici spolu predbežne 
v hodnote 500-tisíc eur, pri-
čom už v tomto roku bude 
opravená a zateplená strecha 
na zdravotnom stredisku na 
Tbiliskej ulici.  (em)

VAJNORY
Správa z Vatikánu o tom, že 
pápež František schválil de-
krét o mučeníctve Božieho 
služobníka Titusa Zemana, 
okomentoval na svojom fa-
cebookovom profile aj sta-
rosta Ján Mrva.
Slovensko bude mať nového 
blahoslaveného. Svätý Otec 

František prijal na osobnej 
audiencii kardinála Angela 
Amata SDB, prefekta Kon-
gregácie pre kauzy svätých 
a schválil dekrét o mučeníc-
tve Božieho služobníka Titusa 
Zemana, saleziána kňaza, kto-
rý sa narodil vo Vajnoroch  
4. januára 1915 a tam aj 
zomrel na následky mu-

čenia a väzenia 8. januára 
1969. Tento dekrét umožňuje, 
aby bol salezián kňaz Titus 
Zeman vyhlásený za blaho-
slaveného. Pre Slovensko to 
znamená, že bude mať ďal-
šieho svätca, prvého rímsko-
katolíckeho kňaza, mučeníka 
z čias totalitného komunistic-
kého režimu. (brn)

Rača si berie úver Nové Mesto priateľské k včelám

Vajnory budú pútnickým miestom
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Áno, patrím k tej skupine mestských poslancov, 
ktorá nehlasovala za úplný zákaz hazardu v na-
šom hlavnom meste. Existujú na to totiž racio-
nálne dôvody, ktoré, keď sa s nimi oboznámi, 
uzná každý pragmaticky zmýšľajúci človek.

Budú ľudia za svoje názory znova perzekuovaní? 
Ako za predchádzajúceho režimu?? Podľa hystérie, 
ktorá sa v súvislosti s témou hazardu objavila v po-
sledných týždňoch, to tak vyzerá.

Striktná regulácia áno, úplný zákaz nie
Nie, naozaj nie som podporovateľom hazardu 
v Bratislave. Ani ďalší moji kolegovia - mestskí 
poslanci, ktorí odmietli hlasovať za jeho absolút-
ny, paušálny zákaz. Hoci sa nám niekto práve toto 
snaží vložiť do úst a poštvať proti nám verejnosť 
a Bratislavčanov. A to celkom nevyberavými spô-
sobmi, od anonymných vyhrážok až po „krádež“ 
identity a vytvorenie falošného profilu viceprimá-
torky na Facebooku! Som zhrozený z toho, ako 
fanaticky niektorí stúpenci úplnej prohibície hazar-
du vystupujú a bojujú proti tým, ktorí nezdieľajú 
presne ich názor. Pritom som sa spoločne s ostat-
nými poslancami opakovane vyjadril, že sme 
PROTI hazardu, sme PROTI herniam v byto-
vých domoch a na sídliskách, ktoré sú svojou 
ľahkou dostupnosťou najväčšou hrozbou pre 
vznik závislosti a nekontrolované míňanie peňa-
zí. Zároveň však nevidím dôvod, prečo by sme 

mali zakazovať herne napríklad v luxusných hote-
loch. Komu tieto herne prekážajú? Až z 80 percent 
ich navštevujú zahraniční turisti Bratislavy. Ročne 
napríklad kasíno v Carltone navšívi 32 tisíc ná-
vštevníkov a predstavuje to nezanedbateľný príjem 
financií do mestskej kasy. Prečo by sme sa mali 
o tieto peniaze pripraviť? Peniaze, ktoré sa dajú 
následne využiť na opravy ciest či rekonštrukcie 
schátralých budov v centre mesta? Myslím, že kaž-
dý súdny človek rozpozná, že existencia luxusných 
kasín v niekoľkých hoteloch v Bratislave nemá nič 
spoločné s gamblerstvom a pokútnymi herňami na 
sídliskách. A tie chceme zrušiť rovnako ako stú-
penci úplného zákazu hazardu!  

Riziká úplného zákazu sú zjavné
Stúpenci prohibície, teda úplného zákazu herní 
nevidia alebo nechcú vidieť dôsledky takéhoto 
rozhodnutia. Na prvý pohľad totiž to, čo hlásajú, 
vyzerá ľúbivo – vymetieme hazard a „vyčistíme“ 
naše hlavné mesto od všetkých hracích automatov! 
Bohužiaľ, toto tvrdenie je čistá demagógia. Sk-
úsenosti z iných miest v Európe ukazujú, že zákaz 
legálnych herní znamenal vznik tých nelegálnych 
a s tým súvisiace rozšírenie kriminality. Zákaz teda 
nepriniesol žiaduci efekt a výsledok bol kontra-
produktívny. 

Riešenie máme pripravené
Pred niekoľkými dňami som sa spoločne s ďalšími 

poslancami mesta, s ktorými zastávame rovnaký 
názor, že hazard treba striktne regulovať, nie však 
zakázať, stretol s primátorom Ivom Nesrovnalom. 
Predložili sme mu návrh riešenia tejto nešťastnej 
kauzy, ktorá rozdelila poslanecký zbor mesta aj 
širokú verejnosť na dva tábory. Navrhli sme mu, 
aby na marcové zasadnutie mestského zastupi-
teľstva predložil Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) o zákaze hazardu v nezmenenom znení 
(tak ako bolo predložené vo februári), len s mož-
nosťou hlasovať v rámci VZN jednotlivo o bu-
dovách a priestoroch, v ktorých sa môžu herne 
nachádzať. Ide o štyri kategórie priestorov: a) ho-
tely a penzióny, b) budovy pre obchod a služby, c) 
budovy pre kultúru, d) bytové domy. Jedine takéto 
hlasovanie bude spravodlivé a férové. Som pre-
svedčený, že sa nenájde ani jeden poslanec, ktorý 
by nezahlasoval za zákaz herní v bytových domoch 
na sídliskách. A to sú predsa miesta hazardu, ktoré 
nás trápia najviac. O ostatných priestoroch a exi-
stencii herní nech rovnako rozhodne demokratic-
kým hlasovaním zastupiteľstvo mesta. Dúfam, že 
poslanci pristúpia tentokrát k hlasovaniu racioná-
lne, so zdravým rozumom a bez zbytočných emócií 
a fanatizmu.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

a predseda KLUBU pre BRATISLAVU
martin@borgula.sk, 0905 803 527 

Som ZA prísnu reguláciu hazardu v Bratislave



STARÉ MESTO
Hlavné mesto SR Bratislava podalo 
odvolanie proti rozsudku Okresného 
súdu Bratislava I vo veci podielové-
ho spoluvlastníctva nehnuteľnosti na 
Hviezdoslavovom námestí. 
Okresný súd začiatkom tohto roka roz-
hodol, že ruší podielové spoluvlastníc-
tvo nehnuteľností na Hviezdoslavovom 
námestí, v ktorých je spoluvlastníkom 
Hlavné mesto SR Bratislava a spoloč-

nosť Hviezdoslavovo námestie 11, spol. 
s.r.o. a dané nehnuteľnosti zaviazal 
previesť do výlučného vlastníctva mi-
noritného spoluvlastníka (spoločnosti 
Hviezdoslavovo nám. 11, spol. s.r.o.), 
ktorá má Hlavnému mestu SR Bratislave 
zaplatiť sumu 981 833,34 EUR. 
Hlavné mesto je však presvedčené, že 
musí hájiť záujmy svojich občanov 
a brániť mestský majetok a preto sa proti 
tomuto rozsudku odvolalo. Podľa čl. 80 

Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je 
totiž Bratislava povinná majetok zveľa-
ďovať, chrániť, zhodnocovať v prospech 
rozvoja Bratislavy a jej obyvateľov, ako 
aj ochrany a tvorby životného prostredia. 
Hlavné mesto zároveň rokuje aj s mest-
skou časťou Bratislava – Staré Mesto, 
ktorá má uvedenú nehnuteľnosť v správe 
s cieľom nájsť iné, optimálnejšie riešenie, 
ako len predaj väčšinovej časti bytového 
domu súkromnému vlastníkovi. (brn)

STARÉ MESTO
„Som veľmi sklamaný z toho, že návrh 
nariadenia, ktoré požadovala petícia 
Bratislavčanov, nebol schválený,“ vy-
jadril sa starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík. 
Z jeho vyjadrenia vyberáme: „ Primátor 
urobil, o čo ho petícia žiadala a čo mu zá-
kon ukladal - navrhol plošný zákaz hazar-
du v Bratislave. Niektorí mestskí poslanci 
však chceli hazard regulovať (čiastočne 
zakázať) v zmysle poslednej novely zá-
kona. O nič také však Bratislavčania vo 
svojej petícii nežiadali, pretože ani ne-
mohli. Jedinou možnosťou, ako obmedziť 

hazard, je teda vzhľadom na platnú petí-
ciu, úplný zákaz hazardu v Bratislave. Ak 
by poslanci schválili čiastočnú reguláciu, 
nekonali by podľa zákona, ktorý uvádza, 
že tak môžu urobiť len na základe petície 
obyvateľov. Ak by poslanci takúto regu-
láciu schválili, nariadenie by bolo ľahko 
spochybniteľné ako nezákonné.
Primátor a niektorí poslanci už deklaro-
vali, že nič nie je stratené a o nariadení 
sa bude hlasovať opäť. Domnievam sa, 
že ak má byť schválená zákonná nor-
ma obce, bude sa musieť opäť hlasovať 
v súlade s petíciou o úplnom zákaze 
hazardu. Na to, aby obec mohla prijať 

reguláciu a čiastočný zákaz, ako to po-
žadujú niektorí poslanci a starostovia, 
bude potrebná nová petícia, ktorú podpí-
še najmenej 15% bratislavských voličov.
Na záver chcem povedať, že súčasný zá-
kon o hazardných hrách je zlý, pretože 
zákaz či reguláciu hazardu v obci podmie-
ňuje petíciou občanov. Myslím si preto, že 
úplný zákaz hazardu v Bratislave by mali 
podporiť aj tí mestskí poslanci, ktorí ho 
chcú najnovšie len regulovať. A to preto, 
aby parlament konečne prijal taký zákon, 
ktorý umožní obciam efektívne regulo-
vať hazard na svojom území - bez petícií 
a ďalších zákerných prekážok.“ (brn)

Vyriešené
STARÉ MESTO
Obyvatelia zóny medzi Fa-
zuľovou, Školskou a Slo-
vanskou ulicou neprídu 
o parkovacie miesta. Vede-
nie Starého Mesta avizova-
lo, že sa podarilo vytvoriť aj 
nové. Na Fazuľovej ulici je 
16 rezidentských parkova-
cích miest (z toho 5 nových), 
ďalšie rezidentské miesto sa 
bude deliť o zásobovacie 
miesto v čase medzi 10. a 16.
hodinou. 
Na Slovanskej ulici ulici bude 
15 rezidentských miest, teda 
o dve viac ako doteraz. O ďal-
ších 21 miest sa rezidenti 
podelia s NBS, ktorá miesta 
môže využívať v pracovnom 
čase od 7. do 17.hodiny. 
 Na Školskej ulici bude rezi-
dentom slúžiť 7 parkovacích 
miest, 2 vyhradené parkovacie 
miesta budú pre Kultúrne cen-
trum, rovnako 2 sú vyhradené 
ZŤP po dohovore s držiteľmi 
preukazov. Rovnako 14 voľ-
ných parkovacích miest môžu 
využívať aj rezidenti. (sm)

Spor o dom na Hviezdoslavovom námestí

Starosta Radoslav Števčík o boji proti hazardu


