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PETRŽALKA
Petržalské terasy sú v ža-
lostnom stave. Čas spô-
sobil, že schody, ktoré na 
ne vedú sú zničené, po te-
rasách je neraz problém 
kráčať a kvôli narušenej 
izolácii zateká počas búrok 
do garáží, vchodov a piv-
níc. Minuloročná havarijná 
situácia na terase na Jung-
mannovej ulici ukázala, že 
by sa na mnohých zišla ob-
hliadka statika. Najmä však 
opäť upozornila, že nejedna 
terasa dodnes nemá určené-
ho vlastníka a kataster vás 
o nej informuje, že „stavba 
nie je zapísaná v katastri 
nehnuteľností“!
Najskôr len na ilustráciu, čo 
sa vlastne na Jungmanno-
vej stalo a ako sa to riešilo. 
V novembri minulého roka 
sa vychýlila betónová pod-

pera a panel na zábradlí sa 
začal zosúvať. Hrozilo, že 
padne a ohrozí ľudí či za-
parkované autá. Obyvatelia 
zalarmovali mestskú časť. 
Lenže tej terasa nepatrí, 
nemá ju ani v správe, podľa 
zákona na nej nesmie robiť 
opravy. Stavba terasy nie je 
zapísaná v katastri nehnuteľ-
ností, vlastníkom pozemku 
pod terasou je hlavné mesto. 
Keďže situácia bola nebez-
pečná, za 3000 eur ju mest-
ská časť opravila. Hoci na 
to nemala ani kompetencie, 
ani to nebola jej povinnosť. 
Teraz žiada od mesta, aby jej 
náklady preplatilo. 
Ako vlastne došlo k tomu, že 
terasy nemajú vlastníkov?
„Výstavbu panelových do-
mov s terasami v Petržalke 
zaisťovala pre hlavné mes-
to organizácia Investing. 

Nástupníckou organizáciou 
je teraz Generálny inves-
tor Bratislavy,“ vysvetľuje 
Ľubomír Hesek z referátu 
investičných činností odde-
lenia projektového riadenia 
MČ Petržalka. „Celá výstav-
ba prebiehala na pozemkoch, 
ktoré patrili hlavnému mestu. 
Aj dnes v drvivej väčšine 
všetky terasy ležia na po-
zemkoch, ktoré patria mes-
tu.“ Mesto potom prevádzalo 
byty aj s terasami do správy 
bytových družstiev, bytové-
mu podniku alebo iných sub-
jektov. Všetky terasy sa ale 
Investingu nepodarilo pre-
viesť. Mnohé už skolaudo-
vané zas investor nikomu do 
správy nezveril. „A tak dnes 
mnohé terasy v katastri neh-
nuteľností nemajú určeného 
vlastníka.“ 
 Pokračovanie na str. 2

Viaceré terasy právne neexistujú

Rača radikálne 
odmieta 
zámer letiska 
RAČA
Mestská časť odmieta plány 
letiska, aby obe jeho dráhy 
smerovali na Raču.
Letisko M. R. Štefánika 
musí nevyhnutne komplex-
ne rekonštruovať  vzletovú 
a pristávaciu dráhu 13-31 
smerujúcu na Raču. Takáto 
rekonštrukcia je však nemož-
ná bez obmedzenia prevádzky 
až na niekoľko mesiacov. Aby 
sa prevádzka letiska zacho-
vala v plnej miere, uvažuje 
letisko nad výstavbou novej 
dráhy, ktorá má byť paralelná 
s existujúcou dráhou v smere 
na Raču vo vzájomnej vzdia-
lenosti 400 metrov a nakoniec 
utlmením dráhy smerujúcej 
na Ivanku pri Dunaji.
„Všetky lety, ktoré odlietajú 
a prilietajú na medzinárodné 
bratislavské letisko, by tak 
využívali dráhu smerujúcu 
na Raču, s čím, samozrejme, 
kategoricky nesúhlasíme,“ po-
vedal na margo predloženého 
zámeru starosta Rače Peter 
Pilinský. „Račania si už aj 
v súčasnosti užívajú s lietadla-
mi nad ich hlavami dosť na to, 
aby sa počet preletov zvýšil na 
dvojnásobok. Predložený zá-
mer by mal extrémne negatív-
ny dopad na životné prostredie 
a kvalitu života našich obyva-
teľov.“ Tento zámer však už 
podporilo ministerstvo dopra-
vy a výstavby. (em, brn)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Premena Šafka  
začína, potrvá rok
Po revitalizácii z neho bude 
Landererov park plný lúč-
nych kvetov. 

Na rade je mesto
Vizualizácie Nového Lida 
sú krásne, prvým kro-
kom však musí byť jeho 
zapracovanie do územ-
ného plánu. 

Mohli by vyvlastniť 
komunikáciu 
na Satinského?
Starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík žiada 
primátora, aby riešil zá-
brany, ktoré bránia prejsť 
z Dunajskej ulice na Cin-
torínsku.

Zabudnuté 
prípady inšpektora 
Šétaffyho
Tentoraz bude inšpektor 
spomínať na to, ako robil 
bodyguarda prezidentovi 
Masarykovi.
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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

Spravme náš 
kraj lepším

JURAJ DROBA
K A N D I D Á T  N A  Ž U P A N A
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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

STARÉ MESTO
V týchto dňoch sa začína 
s odstraňovaním asfaltu 
a betónu na mieste býva-
lého Kazačku na Šafáriko-
vom námestí. Je to začiatok 
revitalizácie námestia, kde 
by sa už v apríli malo začať 
so záhradníckymi prácami. 
Nebude sa však sadiť len 
trávnik, ale aj lúčne kvety.
Ako nás informovala Nora 
Gubková z Kancelárie starostu 
Starého Mesta, novinkou je, že 
sa našiel priestor aj pre detské 
ihrisko, aj pre výbeh pre psov. 
„Navyše autor prišiel s originál-
nym nápadom, ako odkázať na 
minulosť a Landererov palác,“ 
informovala nás. Zelený pries-
tor so sezónnym pavilónom by 
mohol niesť rovnaký názov.
Budúca podoba parku vy-
chádza zo želaní občanov, 
ktorí si ho predstavujú ako 
oddychovú a sčasti aj kultúr-
nu zónu. Väčšina zdôrazňo-
vala aj potrebu zachovania 
a doplnenia zelene, čo sa po-
darilo. Počet zelených plôch 
by sa mal zdvojnásobiť. 
Priestor medzi dvoma fontá-
nami sa prepojí – jednak no-
vým stromoradím, kde bude 
osvetlenie v korunách stro-

mov, a jednak tým, že v prie-
store, ktorý kedysi slúžil ako 
autobusové zastávky, budú 
trhové stánky na príležitostné 
komunitné trhy, ale aj rozo-
berateľné pódium.
Šafko oživia aj nové prvky - 
ihrisko aj s prvkami na cviče-
nie pre deti a dospelých v prie-
store pri policajnej stanici. 
Tento priestor by však zároveň 
mohol slúžiť aj na predstave-
nia letného kina. Za fontánou 
Poézia by zas mal pribudnúť 
sezónny pavilón, ktorý by 

s výnimkou zimy slúžil ako 
posedenie pri káve, cyklodiel-
nička či priestor pre výstavy 
obrazov. „Postupne sa dopra-
cúva aj drobný objekt pre ob-
sluhu parku (WC, kaviareň, 
sklad pre prenosný mobiliár 
a údržbu parku). V súčasnosti 
projektanti pracujú na detai-
loch pre realizáciu prvej časti 
etapy,“ dodala Nora Gubková. 
Projekt ráta s nákladmi okolo 
300-tisíc eur. (in)
Vizualizácia: MČ Staré Mesto

Foto: Matúš Husár

Úspešní vďaka 
trpezlivosti
Dopracovať sa k oprave zve-
renej terasy trvá mesiace. 
Predseda spoločenstva vlast-
níkov bytov a nebytových 
priestorov na Rovniankovej 
12 František Csefalfay spomí-
na, ako im vždy počas väčšej 
búrky vytápalo pivnice a zate-
kalo do garáží. „Rok sme sa 
naťahovali, kým sme vybavili 
opravu terasy,“ spomína na si-
tuáciu spred dvoch rokov. 
Rozsiahlejšia rekonštrukcia 
sa v týchto dňoch robí na 
Rovniankovej 2,4, obyvate-
lia sú ochotní prispieť sumou 
do 5-tisíc eur. Predseda Spo-
ločenstva vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov 
Aleš Razga prezrádza ge-
nézu opravy, ktorá začala 
už pred troma rokmi. Vtedy 
však dohoda stroskotala na 
nájomcoch garáží a ich ne-
ochote prispieť na opravu. 
Obyvatelia si vtedy opravili 
vo vlastnej réžii za 3,5-tisíc 
eur aspoň priestor pri vcho-
de z terasy, kde boli doslova 
krátery. V marci minulého 
roka však vyšla, paradoxne, 
iniciatíva na opravu priamo 
od nájomcov garáží, situá-
cia už zjavne bola neúnos-
ná. Voda po daždi zatekala 
nielen do vchodu v suteré-
ne, ale aj do ich prenajatých 
priestorov. Dnes finišujú 
s komplexnou opravou, na 
ktorú mestská časť prispela 
sumou 61-tisíc eur a Byto-
vé družstvo, ktoré spravuje 
garáže pod terasou, sumou 
78-tisíc eur. (in)

Pokračovanie zo str. 1
Pozemky, na ktorých sú po-
stavené, ale stále patria mestu. 
Logicky by teda mesto malo 
vedieť, kto na jeho pozemku 
čo postavil alebo komu bola 
terasa prevedená do správy. 
„Petržalka sa už roky snaží 
od mesta získať pasporti-
záciu terás,“ vyjadril sa už 
niekoľkokrát starosta Petr-
žalky Vladimír Bajan. Zatiaľ 
márne. „Magistrát neodpove-
dá na otázky, komu patrí tá-
-ktorá terasa, alebo zareaguje 
tak, že terasa nie je miestna 
komunikácia, nie je v správe 
magistrátu,“ vysvetľuje Ľu-
bomír Hesek. „Je pravda, že 
terasy mali slúžiť na oddele-
nie peších od áut, preto boli 
mnohé pospájané nadchodmi 
a zároveň vytvárali tunely, 
ktoré slúžili na zásobovanie 
prevádzok. Neboli však sta-
vané ako komunikácie, ale 
ako pristavaná technická vy-
bavenosť k bytovým domom 
a nebytovým priestorom.“ 
Samotná Petržalka tak dnes 
môže opravovať len terasy, 
ktoré dostala do správy po 

bývalom bytovom podniku. 
Za posledné roky opravila 
približne 85 percent týchto 
terás. Od roku 2011 dali na 
ich opravy takmer 816-tisíc 
eur, z toho v roku 2015 to 
bolo 76-tisíc a vlani 83-ti-
síc eur. Dôvodov, prečo to 
nie je viditeľné, je niekoľko. 
Od roku 1990 sa žiad- 
na terasa nerekonštruovala, ale 
len opravovala. Teda sa opravo-
vali izolácie, povrchová vrstva, 
ale nezasahovalo sa do statiky 
konštrukcie. Mestská časť totiž 
žiadnu terasu nevlastní, takže 
nemôže robiť ani rekonštrukciu. 
To je len v moci vlastníka. Na-
vyše, samospráva má do správy 
zverených len 17 terás, čo je 
sotva štvrtina zo všetkých. A na 
niektorých sa dokonca stará len 
o jeden dva vchody. 
Takže, keď sa dnes ozve 
správca bytového domu, že 
vlastníci bytov by mali záu-
jem o opravu terasy, mestská 
časť vie naplánovať opravu 
len vtedy, ak je terasa v jej 
správe. „Ak nie, tak nesmie-
me urobiť nič, pretože to by 
bolo neoprávnené vynakla-

danie verejných finančných 
prostriedkov do opravy ma-
jetku iného vlastníka,“ kon-
štatuje Ľubomír Hesek. 
A čo magistrát? Za posled-
né roky terasy neopravoval. 
Podľa marcového tlačového 
vyhlásenia sa rozhodol pro-
blém terás riešiť, a to tak, že 
tento rok opraví časť terasy 
na Blagoevovej ulici, ktorú 
má vo vlastníctve. Nadväzu-
júci úsek, ktorý má zverený 
Petržalka, opravila mestská 
časť už pred tromi rokmi... 
Mesto sa vraj chystá opravo-
vať aj ďalšie terasy, ktoré má 
vo vlastníctve, ale „najprv 
musí vysporiadať zložité ma-
jetkovo-právne vzťahy“. Toto 
sú však len čiastkové riešenia. 
Výraznejšiu zmenu by Petržal-
čania pocítili, keby existovala 
pasportizácia a bolo by jasné, 
kto je vlastníkom či správcom 
tej-ktorej terasy, prípadne by 
boli terasy s primeranými fi-
nanciami zverené do správy 
mestskej časti. Jedna opravená 
„mestská“ terasa za rok totiž 
situáciu nerieši. (in)
 Foto: Matúš Husár

Premena Šafka začína, potrvá rok

Landererov park. Revitalizácia  
začína odstraňovaním betónových plôch.

Donútení 
k svojpomoci?
Ak sa nevyrieši chaos ktorý 
sa týka vlastníkov či správ-
cov petržalských terás, hava-
rijných stavov, aj podobných 
tomu na Jungmannovej, 
bude pribúdať. 
A  čo  obyvatelia,  ktorým  za-
čne  pravidelne  zatekať  do 
pivnice?  Keď  sa  nebudú  ve-
dieť  dopátrať  k  majiteľovi 
terasy,  zrealizujú  si  možno 
raz  nevyhnutné  opravy  svoj-
pomocne a aj bez povolenia. 
Prečo mi to vlastne napadlo? 
Pred  niekoľkými  dňami  na 
zástavke MHD na Riazanskej 
členovia Zelenej hliadky osa-
dili  dve  nové  lavičky.  Veno-
vali vlastné peniaze a čas na 
podstatnú „maličkosť“, ktorá 
na  zastávke  roky  chýbala. 
Veď  len  za  12  hodín  využilo 
lavičky 141 čakajúcich.
Verejnosť oceňuje ich snahu. 
Ľudí  dokonca  neraz  inšpiru-
jú  k  tomu,  že  si  sami  začnú 
robiť  poriadok  okolo  svojho 
domu.  Aj  títo  aktivisti  začí-
nali  zbieraním  odpadkov  vo 
svojom okolí. Dnes už sú ďa-
lej.  Vytvorili  cyklochodník, 
natierajú  zábradlia,  obrub-
níky menia na bezbariérové... 
Malý problém je, že všetko sú 
to  také  pololegálne  aktivity. 
Hoci  na  prospech  všetkých, 
ale  bez  oficiálneho  povole-
nia.  Nikto  z  kompetentných 
by však  zrejme nenabral od-
vahu  im  ich nelegálnu úpra-
vu vrátiť do pôvodného stavu. 
Presne  podľa  ich  vzoru  sa 
možno raz k podobnému činu 
odhodlajú  aj  obyvatelia  te-
rás.  Hoci  tí  nie  z  nadšenia, 
ale  zo  zúfalstva.  Napríklad, 
keď sa im schody k ich vcho-
dom celkom zničia. Lenže, je 
táto  svojpomoc,  ku  ktorej  sa 
odhodláva  čoraz  viac  ľudí, 
riešením?  Funkčná  by  bola, 
keby  bola  inšpiráciou  pre 
úrady,  že  niektoré  veci  sa 
dajú  robiť  aj  rýchlo,  aj  jed-
noducho,  aj  lacno.  Lavičky 
na  Riazanskej  vraj  stáli  len 
60 eur a čas a nadšenie zopár 
zručných ľudí...

Ingrid Jarunková

Uspokojí vás 
upravená 
verzia linky 95?
PETRŽALKA, RUŽINOV
Ľudia v petícii žiada-
li obnovenie linky č.95, 
ktorá chodila okolo 
Šafárikovho námes-
tia. Mestskí poslanci 
im ponúkli linku, ktorá 
bude Petržalku spájať 
s autobusovou stanicou 
na Mlynských nivách. 
Nová autobusová linka 
MHD bude od mája pre-
mávať v skúšobnom ob-
dobí troch mesiacov.  
Poslanci tak reagovali 
na petíciu s takmer 3300 
podpismi za obnovenie 
pôvodnej trasy linky 95 na 
Šafárikovo námestie. Jej 
trasa bola totiž po otvore-
ní Starého mosta a novej 
električkovej trate do Pe-
tržalky skrátená v druhej 
polovici júla po Muchovo 
námestie.
Nová linka má plynulo na-
viazať na skrátenú linku 
95, ktorá spájala ešte ne-
dávno Petržalku so Starým 
Mestom. Trasa novej linky 
MHD je navrhovaná v tra-
se Bosákova, Most Apollo, 
Košická, Mlynské nivy, 
Karadžičova, Landerero-
va, Košická, Most Apollo, 
Einsteinova, Krasovského 
a Jantárova cesta. Počas 
troch mesiacov jej skúšob-
nej prevádzky by mala byť 
preskúmaná jej efektív-
nosť využitia cestujúcimi. 
Na základe nameraných dát 
sa rozhodne o jej definitív-
nej verzii a období prevádz- 
kovania.
„Táto linka nemôže byť pa-
ralelná k električke, lebo 
nám to nedovoľujú pravid-
lá čerpania eurofondov, ale 
môže byť jej trasa iným spô-
sobom vymyslená tak, aby 
sa ľudia z južnej strany Pe-
tržalky bez prestupu dostali 
na druhú stranu Dunaja,“ 
povedal mestský poslanec 
Oliver Kríž. Ten petíciu za 
obnovenie linky 95 v no-
vembri 2016 na magistráte 
odovzdal. (tasr)

Prevláda 
pervitín  
a extáza
BRATISLAVA
Bratislavský projekt Drogy 
medzi mladými sa orientoval 
na trendy a fenomény uží-
vania drog medzi mladými. 
„Zistili sme, že v Bratislave 
prevládajú skôr stimulanty 
(pervitín, extáza), marihuana 
a halucinogény. Samozrejme, 
netreba zabúdať ani na alko-
hol,“ informovala nás Miria-
ma Hrehová z OZ Odyseus, 
ktoré projekt uskutočnilo aj 
vďaka podpore mesta.
„Počas 6 mesiacov sme v bra-
tislavských kluboch nakon-
taktovali skoro 400 mladých 
ľudí. Prítomnosť sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok 
mladých veľakrát najprv pre-
kvapila, téma drog ich však 
oslovila, zaujímali sa o infor-
mácie, čo im môžu spôsobiť 
experimentovanie so zakáza-
nými látkami a ako si chrániť 
zdravie,“ pokračuje koordiná-
torka a zdôvodňuje, že s ro-
dičmi sa neraz podobné témy 
preberajú ťažko.
Kluby, v ktorých pracovali, 
boli dopredu vytipované a ma-
jitelia vraj ich prácu vítali ako 
novú službu pre ich zákazníkov. 
„Počas mapovania sa nám uká-
zalo, že ľudia približne vo veku 
25 rokov, ktorí mali skúsenosti 
s drogami, už počas strednej 
školy experimentovali s droga-
mi a mnohí teraz užívajú drogy 
príležitostne,“ hovorí Miriama 
Hrehová a dodáva, že by bolo 
dobré, keby hlavné mesto pod-
porovalo túto pomoc aj naďalej. 
Projekt však v bratislavských 
kluboch skončil. Mladí však 
majú stále možnosť dozvedieť 
sa o rizikách užívania drog na 
stránke www.drogy.org.  (in)

Ako chcete naučiť deti vzťahu k prírode? 
Len osobným príkladom.

Keď som žil pred dvanástimi rokmi v Londý-
ne, zúčastnil som sa viacerých brigád, ktoré 
miestni obyvatelia pova-
žovali za normálnu súčasť 
sobotňajšieho doobedia. 
Vrátane primátora Londý-
na. Keď som ich začal orga-
nizovať v Bratislave, najprv 
som bol v polohe polobláz-
na, potom sa pridali starší, 
presnejšie najstarší, neskôr 
tínedžeri a postupne ďal-
šie generácie. Keď som sa 
v sobotu vrátil z pravidelnej 
brigády v Mierovej kolónii, 
uvedomil som si, že najviac 
prišlo rodín s deťmi. Ro-
dičia stále viac chápu, aké 
dôležité je s deťmi intenzívne tráviť spoločný 
čas. Najmä v dobe, kedy je nevyhnutné byť 
dlho v práci, ak si ju chcete udržať.
Upratané okolie, vyčistený potok, vysade-
né stromy, to všetko je dobré a zmysluplné. 

Ale ešte väčší zmysel má čosi iné. Nové 
vzťahy, ktoré sa medzi ľuďmi pri spo-
ločnej práci vytvárajú. Tam, kde sa ľudia 
poznajú, kde funguje komunita, je akosi 
čistejšie, bezpečnejšie a ľudia dokážu aj 

jasne formulovať spoloč-
né potreby. Dnes, keď 
časť obyvateľov chodí do-
mov len prespávať, keď je 
veľa bytov prenajatých, je 
fungujúca komunita ešte 
dôležitejšia.

Príďte v sobotu, dňa 22. 
apríla na spoločnú bri-
gádu ku Dňu Zeme na 
Kolibu. Od deviatej začí-
name. Urobíme čosi pre 
seba, pre prírodu. Va-
riť nemusíte, bude guláš 
s čerstvým chlebíkom 

a ohniská pripravené na opekanie. Tešíme 
sa na vás.

Rudolf Kusý, 
starosta MČ Bratislava - Nové Mesto

Kusý: Poďte s nami stráviť 
Deň Zeme na Kolibu
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Mr. Dou ponúka ázijskú kuchyňu

etapa 
v predaji2.

žite svoj príbeh

v ružinove

už staviameuž staviameuž staviame

Vyberte si svoj nový domov už dnes. 
V cene každého bytu je pivničná 
kobka a kvalitný štandard.  
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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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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)

Devín počas 
víkendu
LIST ČITATEĽA
Som obyvateľka Devína 
a zaráža ma situácia v do-
prave do a hlavne z tejto 
mestskej časti počas voľ-
ných dní. 
Autobus č. 29 nechodí a č. 
28 ide dvakrát za hodinu. Asi 
vám nemusím hovoriť, koľko 
turistov, výletníkov, zahra-
ničných turistov navštevuje 
túto výletnú lokalitu hlavne 
počas víkendov. Ľudia čaka-
jú na zastávke pod hradom, 
kým zistia, že bezvýsledne, 
lebo kolonku školské prázd-
niny si mýlia s víkendom, 
presúvajú sa na č.28, ktorá 
samozrejme už do Devína 
príde plná a my, obyvatelia 
Devína nemáme šancu na 
slušné cestovanie, alebo sa 
vôbec dostať do autobusu! 
Myslím, že DP by mal rea-
govať na túto situáciu a za-
bezpečiť prevádzku autobusu 
č.29 hneď v prvé jarné dni, 
keď je návštevnosť Devína 
najvyššia. A čo urobili s lin-
kou č. 31 sa vymyká akému-
koľvek zdravému úsudku, 
veď nikto sa nepotrebuje do-
stať po zastávku Blumentál, 
ale na Račianske a Trnav-
ské mýto! Súbežná linka po 
Trnavské mýto č. 39 má 20 
min. intervaly počas celého 
dňa, čo je nedostatočné.
Dúfam, že tieto dve trasy do-
pravný podnik vyrieši v pro-
spech cestujúcich. Nie každý 
si môže sadnúť v garáži do 
auta. 
 Ingeborg Benková

Jamu  
potrebujeme
LIST ČITATEĽA
Nedá mi nereagovať na 
vyjadrenie ing. Huttu k vý-
stavbe Športového parku 
„Jama“ na mieste bývalého 
cykloštadióna neďaleko Ne-
pela arény. 
Som šťastný, že na mieste 
cykloštadióna vyrastie park 
a teda pribudne zeleň.
Dehonestovať jeho potrebu 
s odvolaním sa na (keď aj 
onedlho už tri) okolité šta-
dióny a zopár maličkých 
parčíkov mi pri všetkej úcte 
príde neprimerané. Štadió-
ny mali kapacitne dostatoč-
ným spôsobom riešiť svoju 
vlastnú parkovaciu politiku 
pred ich výstavbou, jej veľ-
mi nešťastným neriešením 
by spätne nemal nikto tr-
pieť. A čo sa zmienených 
parčíkov v lokalite týka: sú 
príjemné a dostatočné na 
trávenie času na vzduchu 
a s deťmi, možno aj na nej-
aké to cvičenie. No nie na 
reálny pohyb, akým je napr. 
beh - na ten sú jednoducho 
zúfalo miniatúrne, „tech-
nicky“ nevhodné a spravi-
dla majú dokonca prevád-
zkovú dobu. A Kuchajda, tá 
sa nachádza viac ako kilo-
meter ďaleko. Domnievam 
sa, že rozloha Bratislavy 
má zatiaľ ešte stále dosť 
ďaleko od rozlohy nejakej 
Viedne, aby sme si mohli 
dovoliť mať väčší park len 
na každých povedzme 5 km 
štvorcových.
 Andy Sebastian Morávek

na Fragile 
Bratislava 
Narcis Tour

HRAJTE

vstupenky
o 3x2 

na www.bratislavskenoviny.sk

Komplexná stavebná činnosť, HSV, PSV, jadrové vŕtanie, 
zámková dlažba-dvory, ploty,  zateplenia - fasády, 
plastové okná, rekonštrukcie, renovácie, prístavby, 
nadstavby, sadrokartón, komíny, obklady, dlažby, 
gabióny - profesionálny a zodpovedný prístup  
v €urópskej kvalite za Slovenské ceny.  

0915824062

NEBRASTAV

BRATISLAVA
Mestskí poslanci schválili 
absolútny zákaz umiestne-
nia herní na celom území 
hlavného mesta. 
Zákon o hazarde, ktorý od 
januára budúceho roku vyže-
nie hracie automaty z drvivej 
väčšiny reštaurácií a krčiem, 
Bratislava ešte sprísnila. Herne 
sa nebudú môcť naďalej na-
chádzať ani v hoteloch a penzi-
ónoch. Výnimkou je stávkova-
nie, ktoré je vyňaté zo zákona. 
Všeobecne záväzné nariadenie 
o zákaze umiestnenia herní na 
celom území Bratislavy na-
dobudne účinnosť začiatkom 
mája. Herne okamžite nezmi-
znú, budú fungovať, pokiaľ im 
bude platiť licencia – mnohé 
ešte minimálne dva roky. Bra-
tislava však už teraz musí hľa-
dať náhradné zdroje za príjmy 
z hazardu, ktoré boli vo výške 
viac ako 3,5 milióna eur ročne. 
To je približne rovnaká suma, 
akú pre mesto získal navyše 
primátor Ivo Nesrovnal vďaka 

vlaňajšiemu zvýšeniu dane 
z nehnuteľností o 30 percent.
V žiadnej z európskych me-
tropol neplatí plošný zákaz 
hazardu. Bratislava sa ním 
teda stala úplne výnimočnou. 
Skúsenosti z miest v Českej 
republike, v ktorých hazard 
zakázali, však ukazujú, že sa 
potýkajú s problémom čier-
nych herní. Polícia proti nemu 
bojuje, ale zatiaľ nie je úplne 
úspešná. Podľa webovej strán-
ky máp nelegálneho hazardu 
je dnes v Českej republike 
viac než 400 nelegálnych her-
ní. Veľká časť z nich práve vo 
väčších mestách ako Brno, 
ktoré plošný zákaz hazardu 
prijalo a dnes pracuje na opä-
tovnom povolení kasín v niek-

torých častiach mesta. Je dosť 
možné, že do podobného bodu 
sa po čase dostane aj Bratisla-
va. Napríklad tak, že štát zá-
kon o hazarde opäť novelizuje.
Teda, ak ju k zmene skôr ne-
primäjú súdy. Prevádzkova-
telia herní na základe práv-
nych analýz a posúdení stavu 
odborníkmi trvajú na tom, že 
o nariadení, ktoré vzniká na 
základe petície, nie je možné 
hlasovať dva- a viackrát. Mest-
skí poslanci totiž o nariadení 
hlasovali už vo februári, vte-
dy zákaz hazardu neschválili. 
„Prvé hlasovanie o všeobecne 
záväznom nariadení na zákla-
de petície odmietlo absolútny 
zákaz hazardu. Dnes hlasovali 
poslanci o tom istom a návrh 

prešiel. Primátor si však ako 
záväzný výsledok vybral hla-
sovanie, ktoré dopadlo podľa 
jeho predstáv. Našťastie žije-
me v právnom štáte a veríme, 
že súdy uznajú, že tento jeho 
postup nemá s demokraciou 
nič spoločné,“ povedala hovor-
kyňa Asociácie zábavy a hier 
Dominika Lukáčová.
Podľa jej slov bude zaujímavé 
sledovať, kto, kedy a kde ot-
vorí nové veľké kasína a her-
ne za hranicami hlavného 
mesta. Taktiež súčasne s ab-
solútnym zákazom hazardu 
podľa nej stúpnu tržby online 
hazardu. Niektorí odborníci 
predpokladajú, že hráči, a to 
aj tí závislí, sa presunú práve 
na internet. AZaH tiež upo-
zorňuje, že absolútna prohibí-
cia herní priláka do Bratislavy 
nelegálny hazard. „Ten nie je 
nikým a ničím regulovaný, 
nikoho nechráni a nikomu nič 
nemusí platiť,“ podotkla Lu-
káčová.  (tasr, pk)
 Foto:archív

Čo bude nasledovať po absolútnom zákaze herní
Na začiatku Gorkého uli-
ce sme boli naposledy pred 
tromi rokmi, keď sme na-
vštívili reštauráciu Nar-
nia Pub. Tú zatvorili, už 
niekoľko mesiacov je tam 
RESTAURANT MR. DOU 
s pestrou ponukou ázijskej 
kuchyne. Od sushi, cez 
predjedlá, polievky, šaláty, 
cestoviny ramen, hlavné 
jedlá, ryby a plody mora, 
zeleninové jedlá, až po pra-
ženú ryžu a rezance.
Po Narnii ostal drevený 
vstupný portál prekrytý no-
vým názvom reštaurácie. 
Interiér je minimalistický, 
žiadny drahý mobiliár, len 
masívne drevené stoly a jed-
noduché lavice a stoličky. 
V zadnej časti je kuchyňa 
a bar. V jedálnom lístku sú 
jedla čínskej, japonskej, kó-
rejskej, thajskej či vietnam-
skej kuchyne.
 Z polievok sme ochutnali 
hneď tri – ostro-kyslú (2,90 
€), kuraciu polievku so skle-
nenými rezancami (3,20 €) 
a polievku s morskými ria-
sami a plnenými taštičkami 

wan-tan (3,50 €). Ostro-kys-
lá nesklamala, výborná bola 
aj kuracia, aj keď vývar bol 
na slovenské pomery trochu 
slabý. Okrem ryžových re-
zancov bola polievka plná ze-
leniny a húb, hustá bola aj po-
lievka s riasami a taštičkami.
Z hlavných jedál sme si dali 
kačicu na pekinský spô-
sob s plackami, rezancami 
z uhorky a póru a sladkou 
sójovou omáčkou (12,90 €). 
Ako nás inštruovala čašníč-
ka, tzv. mandarínske placky 
sa natrú omáčkou a zrolujú 
sa do nej kúsky uhorky, póru 
a kačacieho mäsa. Veľmi 
chutné jedlo. Ochutnali sme 
aj bravčové mäso na Tang-
-cu-rou spôsob s ryžou (8,90 
€), známe skôr ako bravčo-
vé na sladko-kyslý spôsob. 
Z ponuky pražených jedál 
sme si ešte dali pražené širo-
ké rezance s hovädzím mä-
som (6,50 €). Všetky porcie 
boli pomerne veľké, napriek 
tomu neboli sýte, a to najmä 
vďaka množstvu zeleniny.

Hodnotiť čínsku či ázijskú 
reštauráciu nie je jednodu-
ché, podobných podnikov je 
v meste množstvo, pričom 
jedlá spravidla rovnako chutia. 
V Mr. Dou nás zaujala sezónna 
ponuka s medvedím cesnakom, 
presnejšie pražená sépia s med-
vedím cesnakom (12,90 €). 
Počas návštev reštaurácie Mr. 
Dou sme si všimli množstvo 
tunajších Ázijcov, čo je do 
istej miery aj záruka kvality 
jedál. Rovnako sem vedú aj 
kroky turistov z ázijských 
krajín, ktorí pri návšteve Bra-
tislavy zrejme uprednostňujú 
vlastnú kuchyňu. 
Mr. Dou nás prekvapil pes-
trou ponukou jedál, ale aj 
dobrou kuchyňou. Musíme 
priznať, že nie sme vyslovení 
experti na čínsku či ázijskú 
kuchyňu, ale tu nám chutilo. 
V centre mesta je viacero ázij-
ských reštaurácií, táto však 
rozhodne za návštevu stojí.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve 
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.
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Burgenland & Weinviertel 
Prezentácia v Bratislave. Vel‘kolepé vína z Rakúska!
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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

Kto spláca 
pôžičku? 
V praxi sa vyskytujú prípa-
dy, keď si jedna osoba poži-
čia peniaze v banke, aby ich 
mohla následne požičať inej 
osobe. Dôvodom takéhoto 
konania je najmä ochota 
ľudí pomôcť známemu či 
rodine. Väčšinou nasleduje 
dohoda o tom, že úver bude 
splácať nie ten, kto s ban-
kou podpísal úverovú zmlu-
vu, ale priamo ten, komu 
táto osoba peniaze požičala. 
Od koho však banka bude 
dlh vymáhať? A kto je reál- 
ne povinný peniaze vrátiť? 
Odpoveď je vcelku jedno-
duchá. Podpísaním zmluvy 
o úvere vznikol právny vzťah 
medzi bankou a dlžníkom, na-
zvime ho Michal. Potom vzni-
kol druhý právny vzťah, a to 
medzi Michalom a tým, komu 
peniaze z banky následne 
požičal, v našom prípade na-
príklad Petrom. Michal a Pe-
ter sa môžu dohodnúť, že 
Peter bude splácať dlh priamo 
banke. Čo v prípade, ak Peter 
prestane dlh platiť? V takom 
prípade banka nebude vymá-
hať peniaze od Petra, ale od 
toho, s kým podpísala zmlu-
vu o úvere, teda od Michala. 
Banku a prípadne ani súd či 
exekútora nebude zaujímať 
to, že peniaze mal splácať Pe-
ter. Michal podpísal s bankou 
zmluvu a Michal je ten, kto 
zodpovedá za to, že peniaze 
sa banke vrátia. Samozrejme, 
právny vzťah medzi Micha-
lom a Petrom stále existuje, 
a preto je Peter povinný pe-
niaze Michalovi vrátiť. Ak 
odmietne, Michal ich môže 
súdne vymôcť.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

„Počas silných dažďov nám 
v byte vytopilo izbu cez 
zatvorené plastové okno, 
ktoré firma inštalovala vo 
februári 2012 s päťročnou 
zárukou. Telefonicky sme 
podali reklamáciu najprv 
v roku 2016, keď ešte bolo 
v záruke. Firma nereagovala 
a neprišli sa na to ani pozrieť. 
Keď sme sa im ozvali opäť, 
informovali nás, že už je po 
záručnej dobe. Chyba okna 
je veľká, pretože aj keď sme 
vodu chytali handrami, ko-
berec v nej doslova plával. 
Môže firma odmietnuť tele-

fonickú reklamáciu ako neo-
právnenú?“ 
 A. G.
Počas záručnej doby predajca/
dodávateľ ručí za vlastnosti 
výrobku. Ak sa prejavia nedo-
statky spôsobené konštrukciou, 
materiálom, technológiou spra-
covania či montáže, má spo-
trebiteľ právo na ich bezplatné 
odstránenie i na náhradu prí-
padných ďalších súvisiacich 
nákladov a škôd. Okrem toho 
má v zmysle Občianskeho 
zákonníka nárok aj na úhra-

du všetkých oprávnených ná-
kladov, ktoré mu v súvislosti 
s uplatnením reklamácie vznik-
li - cestovné, dopravné, poštov-
né... Reklamáciu je potrebné 
uplatniť pred uplynutím záruč-
nej doby, najlepšie písomne. 
V tomto prípade, keďže bola 
uplatnená iba telefonicky, čo 
je ťažko dokázateľné, a nebola 
dodávateľom prijatá ani rieše-
ná, nemá už spotrebiteľ šancu. 

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Reklamujte písomne, telefonát nestačí

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

BRATISLAVA
V dňoch 27. – 29. apríla 
2017, vyrastú na Primaciál-
nom námestí štyri otvorené 
stánky pagodového typu, 
v ktorých budú kuchári po-
čas troch Šparľových dní 
pripravovať to najlepšie, čo 
chutí s hlavnou ingredien-
ciou tejto sezóny. 
Na podujatí Bratislava Culi-
nary days, ktoré má už 6-roč-
nú tradíciu, oceňujú návštev-
níci regionálne špeciality, 
ktoré majú priaznivý pomer 
ceny a kvality. Ak si kúpite 
voucher podľa uváženia (po-
lievka od 2 eur, risotto do 5 
eur, steak do 10 eur), denne 
od 11:00h do 22:00h budete 
môcť ochutnať regionálnu, 
sezónnu a čerstvú kuchyňu  
- špeciality ako špargľový 
krém so sušeným zelerom, va-
renú bielu špargľu so šafráno-
vými zemiakmi a holandskou 
omáčkou, risotto s bielou 
a zelenou špargľou a cherry 
paradajkami s grana padano 

či hovädzí steak s bernskou 
omáčkou, grilovanou zelenou 
špargľou a batatovým pyré. 
Milovníci rýb dostanú príle-
žitosť ochutnať kombináciu 
grilovaného sumčeka africké-
ho na paradajkovom masle so 
zelenou špargľou a na svoje 
si prídu aj vinári. Lokálpa-
trioti ocenia, že suroviny sú 
kvalitné slovenské a víno, 
ktoré k tomu podujatiu tiež 
neodmysliteľne patrí, je tiež 
z Modry. A uspokojení budú 

aj zástancovia zdravej stravy, 
veď biela špargľa obsahuje 
takmer 93 percent vody, mi-
nimum sacharidov a takmer 
žiadny tuk a zelená špargľa 
je zas mimoriadne bohatá 
na vitamíny A a C, obsahuje 
tiež soli kália a amid kyseliny 
asparágovej. 
A ak vám nejaký re-
cept výnimočne zachu-
tí, nájdete ho na stránke  
www.culinarydays.sk.  (brn)
 Foto: Shutterstock

Tri dni v znamení chutnej špargle

Akú cenu  
má vaša  
nehnuteľnosť?
Pýtate sa, akú hodnotu má 
Váš byt alebo dom? Za 
akú cenu by ste ho vedeli 
predať? Zhoduje sa Vaša 
predstava s reálnou trho-
vou cenou? Tieto otázky 
trápia väčšinu predávajú-
cich v štádiu, keď zvažujú 
predaj svojej nehnuteľnosti 
a často aj počas predaja. 
Je to neistota, či nie sú oča-
kávania príliš vysoké alebo, 
naopak, je to strach z predaja 
za príliš nízku cenu. Príliš vy-
soká cena je stratou času pre-
dávajúceho a stratou prestíže 
a exkluzivity nehnuteľnosti. 
Nízka cena je zasa veľkou fi-
nančnou stratou. Laik bez do-
statočných skúseností nevie 
spočiatku odhadnúť všetky 
faktory, ktoré vplývajú na tr-
hovú cenu a hlavne objektív-
ne posúdiť ich dôležitosť pre 
kupujúceho. Patrí k nim napr. 
orientácia a dispozícia bytu 
a bytového domu, výška by-
tového domu, poschodie, bal-
kón, výťah, atraktívnosť oko-
lia, hlučnosť, výhľady, rozsah 
a kvalita rekonštrukcie bytu 
a bytového domu, materiálo-
vá štruktúra, zateplenie, mož-
nosti parkovania a množstvo 
iných. Trhová cena vzniká na 
základe ponuky a dopytu na 
trhu. Mení sa v čase, keďže aj 
ponuka a dopyt sa mení. To 
znamená, že jedným z fakto-
rov, ktorý ovplyvňuje trhovú 
cenu, je aj momentálna situá- 
cia na trhu s nehnuteľnosťa-
mi. Službu stanovenia trhovej 
ceny vám vie poskytnúť len 
profesionál – realitný maklér. 
Je oboznámený s momentál-
nou trhovou situáciou, pozná 
potreby a preferencie kupuj-
úcich. Vysvetlí vám, ako po-
stupoval pri stanovení trhovej 
ceny,  čo všetko bral do úva-
hy a poradí vám aj ako po-
stupovať ďalej v prípade, ak 
sa rozhodnete nehnuteľnosť 
predať. Dokonca Vám tieto 
prvé informácie rád poskytne 
aj bezplatne.

Peter Poláčik, 
realitný expert, 0915 131 373

Do práce na 
bicykli
BRATISLAVA
Hlavné mesto sa aj tento 
rok zapojí do kampane Do 
práce na bicykli, ktorá sa 
bude konať počas celého 
mesiaca máj. 
Do akcie sa môžu prihlásiť 
súťažiace tímy v rámci firiem 
alebo inštitúcií. Bratislava sa 
do kampane zapojila s cieľom 
podporiť alternatívne formy 
dopravy v meste. Minulý 
rok malo hlavné mesto zare-
gistrovaných najviac tímov 
a súťažiaci uskutočnili spolu 
takmer 25-tisíc jázd. „V mi-
nulom roku sa Bratislave po-
darilo vytvoriť až 440 tímov 
a najazdiť 220-tisíc kilome-
trov počas monitorovacieho 
obdobia,“ povedal primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
Súťaž bude prebiehať od 1. 
do 31. mája 2017. Vyhlasova-
teľom súťaže sú Národný cy-
klokoordinátor Peter Klučka, 
Ministerstvo dopravy a vý-
stavby SR.  (kk)

Koniec  
otužileckej  
sezóny
PETRŽALKA
V nedeľu 9. apríla ukončia 
otužilci a otužilkyne sezó-
nu plávaním popri pra-
vom brehu 12-stupňového 
Dunaja. 
Plávanie zimných plav-
cov pripravilo občianske 
združenie Slovenské ľado-
vé medvede a nazvalo ho 
LIDO 2017. Tento ročník 
je zaujímavý aj tým, že 
okrem Mosta SNP plavci na 
najdlhšej trati podplávu aj 
rekonštruovaný Starý most. 
Štart plávania bude nad 
Lodenicou SVK a reštau-
ráciou v Pečenskom lesíku 
a povedie popred Sad Janka 
Kráľa a zakotvených päť 
reštauračných lodí pri petr-
žalskom brehu. 
Nástup otužilcov bude 
o 13.30 hod. pred Divadlom 
LOĎ CAFE na petržalskom 
nábreží. Plavci potom prejdú 
pešo na miesto spoločného 
štartu do Pečenského lesíka 
a vstup do rieky sa predpo-
kladá o 14.00 – 14.15 hod. 
Plavecká dráha povedie 
asi 30 m od pravého brehu 
Dunaja a najmenej 5 m od za-
kotvených reštauračných lodí 
a pontónov. Prvý 1 000 m úsek 
potrvá plavcom 7 – 9 minút, 
druhý 2 000 m úsek 15 – 18 
minút a prechádza až po-
pod Starý most. Na podujatí 
sa zúčastní asi 70 plavkýň 
a plavcov vo veku od 25 do 
77 rokov.  (sľm)
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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

RUŽINOV
Do redakcie nám napí-
sala čitateľka: „Napriek 
tomu, že mám pochopenie 
pre spomienku na blíz-
kych zosnulých, myslím si, 
že spomienkové tabule na 
mestské stĺpy nepatria.“ 
Zaujímali sme sa preto, či 
je možnosť osadiť takéto 
tabule legálne.
O osvetlenie v meste sa síce 
stará Siemens, ale o všetkých 
montážach alebo demon-
tážach na lampách rozhoduje 
správca verejného osvetlenia, 
a tým je magistrát. „Umiestňo-
vanie podobných tabúľ s piet-
nou spomienkou ako vlastník 
stĺpov verejného osvetlenia 
v správe mesta nepovoľuje-
me a neodporúčame,“ infor-
movala nás Iveta Kešeľáková 
z tlačového oddelenia magis-
trátu. „Bolo by to v rozpore 
so zákonom o pozemných ko-
munikáciách a tiež v rozpore 
s VZN o verejnom osvetlení. 
„Podľa nášho názoru, ako 

miesto pietnej spomienky 
majú slúžiť cintoríny.“ Do-
dala, že na stĺpoch verejného 
osvetlenia ciest a miestnych 
komunikácií a na stĺpoch 
trolejového vedenia sa môžu 
umiestňovať iba dopravné 
značky a reklamné oznamy.
Pietna tabuľa na našej foto-
grafii je z ulice Mlynské Nivy 
neďaleko autobusovej stanice 
a nachádza sa na stĺpe trole-
jového vedenia v správe Do-
pravného podniku Bratislava. 
„Ide o nelegálne vyvesenie 
pamätnej tabule bez obmed-
zenia funkčnosti stĺpa, DPB, 
a.s. sa postará o jej zvesenie,“ 
informovala nás hovorkyňa 
Dopravného podniku Adriana 
Volfová. „Stĺp trolejového ve-
denia má DPB, a.s. v nájme, 
žiadosti na vyvesenie reklamy 
rieši spoločnosť Recar v spo-
lupráci s DPB, a.s.“ Vyplýva 
z toho, že by sa dala zlegali-
zovať, ak by si za ňu pozostalí 
platili ako za reklamu? (in)
 Foto: archív

Patria pietne spomienky na ulicu?
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Jožko, ty si sa vyzul? 

To je puch. 
Nohy si začíname všímať až vtedy, keď 
zapáchajú, svrbia a pália. Medzi prstami je koža 
rozmočená alebo popraskaná a o stvrdnutých, do 
krvi popraskaných pätách ani nehovoriac. Pleseň 
je infekcia a rizikové miesta sú spoločné sauny, 
bazény, sprchy ale i koberce v hotelových izbách, 
papuče pre návštevy na prezutie,…
Napadnutie nôh plesňou si hneď nevšimneme, 
ale pleseň začne postupne dráždiť pokožku, 
tá sa bráni zvýšenou potivosťou, čo je vhodné 
prostredie pre rast plesní a s nimi v symbióze 
žijúcich baktérií. Tie spôsobujú rozkladom potu 
zápach. Ak si nevšimneme  príznaky, môže sa 
infekcia šíriť na ďalšie časti tela alebo nakaziť 
našich blízkych. Ochrana ale existuje. Použitím 
múdrej huby – Pythium oligandrum.
Pythium oligandrum je prvý schválený 
mikroorganizmus medzi biocídnymi látkami 
podľa nariadenia EÚ 2015/1610. Použitá 
biotechnológia eliminuje plesne priamym  
parazitizmom a je odborníkmi považovaná 
za najbezpečnejšiu technológiu dostupnú na 
súčasnom trhu. Použitie Múdrej huby je patentovo 
chránené v mnohých krajinách a regiónoch sveta.
Dezinfekčný mikroorganizmus Pythium oligand-

rum preniká svojimi vláknami do buniek 
parazita (plesne alebo kvasinky) a čerpá z neho 
pre svoju výživu potrebné látky. Pod nechtami                                       
s mykózou prerastie múdra huba z krajov nechtu                                                                                         
a tam pôsobí, pokiaľ pôvodcu ochorenia 
nevyčerpá a úplne nevysaje. Tým nevznikajú 
odolnejšie druhy ani rezistencia (genetické 
mutácie) patogénnych plesní. Po vyčerpaní 
parazita ustáva aktivita múdrej huby a táto 
odrastá s nechtom alebo s pokožkou, pretože nie 
je schopná si obstarať živiny z niečoho iného než 
z plesní a kvasinek. 
„Prehlušoval som zápach nôh 
voňavkami a ani umývanie tri-
krát denne mi nepomáhalo“, 
priznáva pán Jozef, ktorý mal 
dlhodobé problémy so stvrd-
nutými pätami a prenikavým 
zápachom. „Teraz preventívne 
používam Biodeur 3x1g s múd-
rou hubou. Stvrdnutá koža na 
pätách zjemnela a odpadla, na 
návšteve sa nehanbím kvôli zá-
pachu vyzuť si topánky a žena 
konečne nehundre.“

Múdru hubu s dezinfenčným 
mikroorganizmom Pythium oligandrum 
dostanete v lekárňach. 
e-mail: pythium@pythium.cz
Informácie: 917761893  
www.pythium.eu 

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

DÚBRAVKA, PETRŽALKA
Mestskí poslanci požiadali primátora 
Iva Nesrovnala, aby zastavil výstav-
bu 68 náhradných nájomných bytov 
v mestskej časti Dúbravka, v lokalite 
Pri kríži. Vďaka rozhodnutiu mest-
ského zastupiteľstva sa zastavia aj 
kroky, ktoré by smerovali k výstavbe 
náhradných nájomných bytov v do-
tknutých lokalitách v Petržalke. Oby-
vateľom z reštituovaných domov to 
nevadí, do Petržalky a Dúbravky aj 
tak ísť nechceli. 
Hlavné mesto spustilo 21. marca vý-
stavbu v Dúbravke, napriek nesúhla-
su mestského zastupiteľstva. Mestská 
časť Dúbravka sa obrátila aj na Okres-
ný súd Bratislava IV so žiadosťou 
o pozastavenie všetkých stavebných 
i výrubových prác. Taktiež chce, aby 
súd rozhodol, či je v práve mesto alebo 
mestská časť. „Mestské zastupiteľstvo 
schválilo, aby primátor Ivo Nesrovnal 
nekonal minimálne do doby, kým bude 
vyriešené výrubové povolenie,“ pove-
dal mestský poslanec Juraj Káčer. 
Dúbravka nebola vždy proti výstavbe. 
Obyvatelia totiž pôvodne rátali s tým, 
že im mesto skôr, ako začne výstav-

bu, zabezpečí náhradné parkovanie 
zhruba pre 80 áut. Mali pocit, že toto 
mesto pred výstavbou nesplnilo.  
V januári tak mestskí poslanci schvá-
lili zverenie dotknutých pozemkov Pri 
kríži mestskej časti Dúbravka s tým, že 
sa tu nesmú postaviť náhradné nájomné 
byty. Primátor toto uznesenie nepodpí-
sal, vo februári však zastupiteľstvo jeho 
veto prelomilo. Primátor však tvrdí, že 
toto uznesenie nezakazuje mestu stavať, 
navyše ho považuje za protizákonné. 
Mesto vyčlenilo časť svojho pozemku 
na dočasné parkovanie pre približne 30 

až 40 áut. Takisto deklarovalo, že vy-
buduje na vlastné náklady park a parko-
visko so 180 miestami v celkovej hod-
note 600-tisíc eur. Dúbravčania však aj 
po informácii, že ministerstvo dopravy 
a výstavby je ochotné prispieť na nákup 
náhradných bytov, chcú na mieste vý-
stavby skôr parkovisko a park.

V Petržalke stopka
Mestskí poslanci tiež schválili návrh 
uznesenia, v ktorom žiadajú zastaviť 
plány výstavby náhradných bytov aj 
v Petržalke a chcú, aby oba pozemky, 

kde sa uvažovalo stavať náhradné byty, 
boli preklasifikované na stabilizované 
územie s funkčným využitím parky, 
sady a relaxačná zóna. Primátor síce na 
zastupiteľstve vyhlásil, že na pozemkoch 
sa žiadna výstavba náhradných bytov 
nedeje a ani sa tu neplánuje, ale ako sme 
už informovali, na tieto pozemky boli 
už v októbri 2016 vyhotovené architek-
tonicko objemové štúdie. Tie podľa po-
slanca Milana Vetráka, ktorý inicioval 
petíciu proti výstavbe, stáli mesto, a teda 
aj nás, 27-tisíc eur.  (tasr, in)
 Foto: archív

Stavba náhradných bytov sa zastavuje

Architektonická objemová štúdia v dvoch petržalských lokalitách na domy, 
ktoré sa nebudú stavať, stála 27-tisíc eur. Tento mal stáť na Mamateyovej.

BRATISLAVA
Víťazi Občianskeho rozpočtu v ka-
tegórii Životné prostredie sú dob-
rovoľníci, ktorí chcú zredukovať 
a ozdraviť populáciu túlavých ma-
čiek v Bratislave. Pripravujú však 
aj unikátny projekt presídlenia ce-
lej mačacej kolónie k Hlavnej stani-
ci, kde má mesto dlhodobý problém 
s premnožením hlodavcov.
„V bratislavských uliciach dnes žije 
6- až 8-tisíc mačiek, a keď si uvedo-
míte, že každá mačka vrhne trikrát 
do roka päť mačiat, je tento stav ne-
únosný,“ tvrdí hovorkyňa Slovenská 
asociácia ochrancov zvierat (SAOZ) 
Monika Kozelová a vysvetľuje, že je 
najvyšší čas začať konať. Kastráciám 
sa v hlavnom meste nikto systematic-
ky nevenuje a mačky v meste nemajú, 
s výnimkou problematickej Rebarbo-
rovej, ani útulok.  
„Mačky sú pre mesto dôležité, sú 
ekologickými deratizérmi, keby sme 
ich tu nemali, po Bratislave pobehuje 
oveľa viac potkanov a myší. Aj preto 
sa po kastrácii vypúšťajú späť do svoj-
ho teritória. Ich počet by však mal byť 
polovičný oproti reálnemu,“ hovorí 

Monika Kozelová a spolu s „mačkár-
kou“ Simonou Vitanovou spomínajú 
na najväčšiu kastračnú akciu v Brati-
slave, ktorú nedávno združenie zorga-
nizovalo. Za víkend vykastrovali 110 
mačiek. Aj s antibiotikami po zákro-
ku stojí jedna táto procedúra 40 eur. 
„Za peniaze z Občianskeho rozpočtu 
v tom chceme pokračovať. Ďalšia 
akcia by mala byť v prvý májový ví-
kend, so začiatkom vo štvrtok večer. 
Trúfame si sterilizovať 200 mačiek 
a do konca roka by ich mohlo byť aj 
tisíc,“ hovorí Monika Kozelová. 
Akútna situácia s premnoženými 
mačkami je vraj najmä v Ružinove 
a v Rači, v záhradkárskych oblas-
tiach či areáloch firiem. „Napríklad 
na Sputnikovej je len v okruhu troch 
domov 15 mačiek,“ hovorí Simona 
Vitanová. „A vedľa na Jadrovej ďal-
ších šesť.“ Ale ani ďalšie mestské 
časti na tom nie sú o dosť lepšie, aj 
preto sa májová akcia bude robiť opäť 
celomestsky.
„Chceme ľudí, ktorí kŕmia mačky, 
poprosiť, aby im vtedy nedávali jesť. 
Mačky sa totiž odchytávajú do klietok 
s potravou,“ vyzýva Simona Vitano-

vá. Rozpráva aj dojmy z prvej akcie, 
ktorá mala obrovský ohlas. Mnohí ľu-
dia im odvtedy nahlasujú nové a nové 
kolónie mačiek. Iní sú, naopak, pre-
svedčení, že mačky berú na utratenie, 
a tak sa im v tom počas akcie snažili 
všemožne zabrániť. Dobrovoľníci 
v spolupráci s veterinármi však trpez-
livo vysvetľovali, že mačku odchytia, 
odblšia, odčervia, nielenže ju sterili-
zujú, ale urobia jej aj kompletnú preh-
liadku. A divoká mačka je po 12-24 
hodinách opäť na slobode. 
V máji však bude podľa Simony Vita-
novej situácia komplikovanejšia kvô-
li množstvu mláďat, ktoré sa v týchto 
dňoch rodia. „Bojím sa, že nebudeme 
ani stíhať kastrácie, ale budeme mača-
tá zbierať z ulice a hľadať im dočasnú 
opateru,“ hovorí. Ak majú mačiatka 
niekoľko mesiacov, ošetria ich, pustia 
späť ku kolónii a keď dovŕšia polroka, 
vrátia sa na miesto, aby ich sterilizo-
vali. Ak sú však mladšie, pokúšajú sa 
im nájsť opateru. „Hoci zabezpečíme 
veterinára, dáme k dispozícii jed-
lo aj podstielku, dobrovoľníkov nie 
je veľa. Mačky sú totiž občas choré 
a vyžadujú od opatrovníka čas.“  

Zaujímavý experiment
Hoci je gro projektu, ktorý SAOZ 
predložila v rámci Občianskeho roz-
počtu, zameraný na kastračné akcie 
a tým ozdravenie populácie mačiek, 
v spolupráci s mestom pripravujú aj je-
den experiment. „Mesto nás požiadalo 
o pomoc, pretože sa im v okolí hlavnej 
stanice rozmnožili hlodavce,“ hovorí 
Monika Kozelová. „Je tam niekoľko 
vyprázdnených domov s ťažko do-
stupnými miestami, sústreďuje sa tam 
neporiadok, otravy sú nefunkčné. My 
sa pokúsime presídliť tam celú koló-
niu mačiek, 10-15 kusov, ktoré sú na 
seba zvyknuté. Najprv im vytvoríme 
koterec, na nejaké obdobie ich tam 
budeme chodiť kŕmiť, aby si zvykli na 
nový priestor. A ony nám na oplátku 
pomôžu s hlodavcami.“
Či sa projekt vydarí, uvidíme ešte 
tento rok. Asociácia by na svoje ak-
tivity potrebovala zhruba 25-tisíc eur. 
Keďže občiansky rozpočet magistrá-
tu rozdelí na štyri rôzne projekty len 
sumu 50-tisíc eur (na rozdiel od ob-
čianskeho rozpočtu Nového Mesta, 
ktoré dáva až 250-tisíc eur), môžu 
rátať maximálne s polovicou.  (in) 

Mačky budú „čistiť“ okolie Hlavnej stanice

PONUKU VÝLETOV
CESTOVNEJ AGENTÚRY JEDNODENNE-VYLETY.SK

NA CELÝ ROK 2017 NÁJDETE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE

WWW.JEDNODENNE-VYLETY.SK
... ALEBO VÁM JU POŠLEM POŠTOU.

VOLAJTE
0918 987 224
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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)

STARÉ MESTO
Burgenlandské vína si na-
šli svoje miesto v slovens-
kej gastronómii a vínnych 
baroch. Veľká prezentácia 
burgenlandských vín v ho-
teli Carlton sa stala tra-
dičným jarným eventom 
a minulý rok presiahla 
účasť tisícky návštevní-
kov.
Ako hovorí Christian 
Zechmeister, obchodný ria- 
diteľ zväzu Wein Burgen-
land, Slovensko je trhom so 
stúpajúcim významom, na-
jmä v segmente červených 
vín. Hostia zo Slovenska 
pribúdajú pri predaji z dvo-
ra aj v burgenlandských vi-

notékach. Teraz prichádzajú 
rakúski vinári za nami. Ná-
vštevníkov tento rok čaká 
viac ako 60 vinárov a 6 zá-
žitkových regiónov, bohatá 
paleta bielych, červených 
sladkých vín, spojená s kva-
litnou gastronómiou a kom-
plexnou turistickou ponukou 
krajiny slnka.
Na 9. ročníku prezentácie 
sa milovníci dobrého vína 
môžu tešiť na novinku – 
k burgenlandským vinárom 
sa pridajú kolegovia z re-
giónu Weinviertel. Velt-
línske zelené sa tu pestuje 
na ploche 6 300 ha a tento 
región sa takto stáva nielen 
najväčšou záhradou Veltlínu 

v Rakúsku, ale aj na celom 
svete - každý druhý ker vini-
ča tejto odrody na svete ras-
tie vo Weinviertel. Ovocný, 
korenistý a svieži Weinvier-
tel DAC s jedinečnou chu-
ťou bude rovnako v ponuke 
tunajších vinárov.  
Prezentácia vinárov z Bur-
genlandu a z regiónu Wein-
viertel sa tento rok koná vo 
štvrtok, 4. mája 2017 od 
15.00 h do 20.00 h v hoteli 
Radisson Blu Carlton, cena 
vstupného je 15 eur.  
Rámček – Ak máte záujem 
vstupenku na podujatie vy-
hrať, sledujte súťaž na na-
šom webe www.banoviny.
sk (brn)

Rakúski vinári v máji opäť v Bratislave O vinice sa 
bude súťažiť
BRATISLAVA
Poslanci na poslednom 
zasadnutí odmietli návrh 
prenajať vinice podnika-
teľovi Alexandrovi Rozi-
novi na 20 rokov za jedno 
euro ročne.
Na prenájom približne 
9000 štvorcových met-
rov vinice hlavného mesta 
v katastrálnom území Vi-
nohrady vyhlási primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal 
do konca júna obchod-
nú verejnú súťaž. Zastupi-
teľstvo schválilo aj podmien- 
ky súťaže. Nájomca, ktorý 
vzíde zo súťaže, sa zaviaže 
mestu odovzdať nájom a de-
sať percent z úrody vo forme 
certifikovaného vína so znač-
kou „mestské víno“, označené 
špeciálnymi etiketami s logom 
mesta. Víťaza súťaže musia 
ešte odobriť mestskí poslanci.
Dotknuté pozemky nebo-
li vyše 25 rokov obrábané 
a pustnú.  (tasr)

Je spoluautorom novej pripravo-
vanej reformy školstva a uchádza 
sa o post predsedu Bratislavského 
kraja. Chce ponúknuť svoje skúse-
nosti ako bývalý starosta, primátor 
a poslanec kraja. Stavia na serióz-
nosti a slušnosti. Milan Ftáčnik. 
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na 
župana? Ešte prednedávnom ste sa 
rozhodovali medzi postom primátora 
a županom, nakoniec padla voľba na 
župana, hoci tento post vyzerá menej 
dôležito ako primátor...
To len tak vyzerá. Keď som sa za-
mýšľal nad tým, ako pomôcť mestu, 
lebo mi na ňom záleží, tak som zistil, 
že je tu množstvo väzieb, ktoré mesto 
má so svojím okolím, ktoré je súčasťou 
Bratislavského kraja. Keď si zoberiete 
napríklad dopravu, denne prichádza do 
mesta za prácou 100 až 150-tisíc ľudí, 
nikto nerieši, aké to má dopady na par-
kovanie, na kvalitu ovzdušia a ako ich 
získať pre širšie používanie verejnej 
dopravy. Prišiel som k záveru, že treba 
riešiť vzťahy, ktoré nerieši ani mesto, 
ani kraj a koncipovať územie kraja ako 
tzv. Veľkú Bratislavu. Chcem vytvo-
riť nástroje na spoločné integrované 
riešenie problémov, ktoré ovplyvňujú 
život ľudí v meste, ale aj život ľudí, 
ktorí žijú v prímestských okresoch, 
lebo tie sú s Bratislavou výrazne pre-
pojené. Toto bol dôvod, prečo som sa 
rozhodol, že sa budem uchádzať o post 
predsedu kraja, pretože z tej pozície 
môžem tieto väzby riešiť. Ponúkam 
svoje skúsenosti, pretože som reálne 
riadil mestskú časť, neskôr mesto, bol 
som aj župným poslancom, takže po-
znám mesto a mám prechodený celý 
kraj, aj čo sa týka okresov. 
Vašou výhodou i nevýhodu je to, že 
vás ľudia poznajú najmä ako primáto-
ra. Keby ste sa spätne pozreli na svoje 
pôsobenie v tejto funkcii, vidíte ho ako 
úspešné?
Bolo to veľmi ťažké obdobie. Prišiel 
som do mesta, ktoré bolo maximálne 
zadlžené. Dlh bol nad 60 % bežných 
príjmov mesta, čo zákon klasifiku-
je ako nebezpečnú zónu. Mali sme  
66 %. Podarilo sa mi znížiť dlhy mes-
ta o 40 miliónov eur. Za to vám ľudia 
nezatlieskajú, nemajú pocit, že sa im 
zlepší život, ak dáte mesto ekonomic-
ky dokopy. Toto bol jeden môj výsle-
dok. Druhý bol ten, že sa mi podarilo 
do Bratislavy dostať 300 miliónov eur 
z európskych fondov, ale ľudia ich 
v čase mojej kandidatúry na druhé 
obdobie ešte nevideli. Vtedy bol Sta-

rý most iba rozostavaný, pri električ-
kách sme mali ešte len jednu ukážku, 
ako budú vyzerať. Peniaze z Bruselu 
na MHD bol obrovský krok, ktorý 
dnes ľudia využívajú v podobe no-
vého Starého mosta, nových elektri-
čiek a trolejbusov. Mojím tretím vý-
sledkom bolo, že Bratislava sa stala 
4. najtransparentnejším mestom na 
Slovensku, lebo som presadzoval my-
šlienku otvorenej samosprávy. Bolo 
toho viac, ale toto sú tri najvážnejšie 
výsledky. 
Keď sa vrátime k súčasnosti, prečo 
chcete vymeniť Pavla Freša?
Myslím si, že po ôsmich rokoch už 
vyčerpal svoje možnosti pri riadení 
kraja. Nevidím u neho nové nápady, 
víziu, ktorú by chcel ponúknuť. Om-
noho menej komunikuje so starosta-
mi, primátormi, aspoň mi to hovo-
ria. Ako keby už prestal vnímať ich 
problémy. Potom sa začali objavovať 
také prípady ako obstarávanie v Diva-
dle Aréna, ktoré ma presvedčili o tom, 
že to naozaj ide dole vodou. Lebo ak 
má financie zo štátu a najskôr začne 
obstarávať technológiu a hovorí, že 
potom vypracuje projekty, tak to je 
postavené na hlavu a dáva to jasný 
signál, že Pavol Frešo už nemá kraju 
čo ponúknuť.
To vám starostovia naozaj hovoria? 
Naposledy som ho videl v Karlovej 
Vsi so starostkou riešiť ambulancie, 
ktorým hrozilo od poisťovne vypoveda-
nie zmlúv.
Niektorí starostovia hovoria, že Pavol 
Frešo ako keby sa teraz zobudil a sna-
ží sa dohnať zameškané. Takže teraz 
ho uvidíte všade. Nechal si schvá-
liť veľkú pôžičku, bude opravovať, 
prinesie peniaze tam alebo tam. Ale 
mal osem rokov. Aký veľký výsledok 

okrem Mosta slobody za ním zostal? 
To bude musieť povedať on.
A možnosti župana sú dostatočné, 
aby mohlo za ním zostať niečo veľké? 
Voliť ho chodí 20 % ľudí, poslanec 
Beblavý dokonca navrhuje župy zrušiť 
ako zbytočné...
Beblavého návrh je úplne nekom-
petentný, regionálny rozvoj je sil-
nou črtou rozvoja každej krajiny EÚ 
a Slovensko nie je výnimkou. Kraj 
ovplyvňuje vaše denné cestovanie do 
práce a z práce. Sme prvý kraj, kde sa 
zaviedla integrovaná doprava, to zna-
mená prepojenie železničnej, autobu-
sovej a mestskej hromadnej dopravy. 
Ale musí to fungovať lepšie. To je 
reálna vec týkajúca sa vášho každo-
denného života.
Kraj má v pôsobnosti stredné školy, 
ovplyvňuje, aká je ich ponuka, ako 
sú kvalitné. Ovplyvňuje zdravotníc-
tvo. Je pravda, že za Ľuba Romana 
sa všetky nemocnice prenajali do 
súkromných rúk, okrem jednej v Kar-
lovej Vsi. Chcem preveriť všetky 
zmluvy a pozrieť sa na to, či s tým 
nedokážeme niečo urobiť. Potom sú 
to sociálne služby. Tie poskytuje kraj 
tým najťažšie a najviac sociálne od-
kázaným. Chcem sa podieľať na tom, 
aby celý sociálny systém fungoval.
A čo konkrétne chcete presadiť? Na-
príklad v doprave?
Chcem urobiť reálny prieskum, od-
kiaľ kam ľudia denne cestujú, lebo to 
dnes nevieme. Grafikony železničnej, 
prímestskej a mestskej hromadnej 
dopravy máme nastavené po starom 
a nepodarilo sa ich zladiť. Máme je-
den cestovný lístok, ale spoje na seba 
nenadväzujú, ako by mali. A ako sa to 
dá zmeniť? Zobrať dáta od mobilných 
operátorov a zistiť si, že keď z bodu 

A do bodu B každé ráno cestuje te-
lefón, tak jeho majiteľ pravdepodobne 
ide na dané miesto do práce. Takýto 
projekt úspešne urobili v Berlíne. Naši 
operátori tvrdia, že dáta majú, ale tre-
ba vyriešiť legislatívne problémy, aby 
ich mohli poskytnúť, samozrejme, 
anonymizované. Na základe získa-
ných dát nastaviť grafikony tých troch 
dopravných sústav tak, aby boli zlade-
né a zodpovedali potrebám ľudí. 
Ste známy ľavičiar. Nevnímate to 
v Bratislave ako hendikep?
Som obyvateľom Bratislavy, tu som 
sa narodil, tu žijem, tento kraj po-
znám. Otec pochádzal z Vysokej pri 
Morave, ja žijem tu. Ľudia ma pozna-
jú, nemusím sa pretvarovať. Celý svoj 
politický život som sociálny demo-
krat a ľuďom to zrejme neprekážalo, 
keď ma volili za primátora. Podstatné 
je, či vám uveria, že dokážete pri- 
niesť zmenu a naplniť to, čo ste sľú-
bili. A myslím si, že ľudí môžem pre-
svedčiť najmä tým, čo mám za sebou.
Každý pri kandidatúre využíva podpo-
ru známych ľudí či politických strán. 
Kto podporuje vás?
Rozhodol som sa, že budem kandi-
dovať ako nezávislý kandidát. V mi-
nulosti som mal podporu politických 
strán, teraz som si povedal, že ne-
chcem byť závislý od žiadnej strany, 
žiadnu som nekontaktoval a žiadna 
nekontaktovala mňa.
A čo urobíte, keď vám nejaká strana 
vyjadrí podporu? 
Budem to brať tak, že sa im asi zdá 
dobrý môj program a ja ako kandidát. 
Poviem, cením si to. Jediní, komu by 
som povedal, ďakujem, neprosím, sú 
kotlebovci. Ale nebudem kandidátom 
žiadnej strany, zostanem nezávislým 
kandidátom. Bez záväzkov.
Pokiaľ ide o verejne známych ľudí, kto 
vás podporuje?
Zatiaľ sú to tí, ktorí podpísali moju 
kandidačnú listinu. Patrí medzi 
nich napríklad starosta Petržalky 
Vladimír Bajan, občianska akti- 
vistka Hana Fabry, moderátorky 
Iveta Malachovská a Elena Vacva-
lová, športovci Zdeno Cíger, Ľubo-
mír Višňovský či bratia Hochschor-
nerovci.
Bude sa ten zoznam rozširovať?
Začal som pred pár týždňami, ale 
podpisy budem zbierať najmä od bež-
ných ľudí na ulici, chcem sa s nimi 
rozprávať, počuť, čo ich trápi.

Matej Štrbák
Foto: Andrej Kližan 

Chcem presvedčiť voličov, že moja ponuka je najlepšia
Milan Ftáčnik ponúka svoje skúsenosti 
Bratislavskému kraju.

V nedeľu do 
Starého hája
PETRŽALKA
V nedeľu 9. apríla o 14.00h 
sa na bratislavskej dostiho-
vej dráhe v Petržalke začína 
nová sezóna s úvodným, už 
44. ročníkom Jarnej ceny 
Petržalky, steeplechase na 
3800 m. 
Na programe je spolu osem 
rovinových a prekážkových 
dostihov. Pripravené je aj 
obľúbené vozenie detí na ko-
níkoch zadarmo.
Ako povedal nový riaditeľ Zá-
vodiska Ľuboš Chmelár, jeho 
prioritami sú stávky, gastronó-
mia, marketing a médiá a dosta-
venie tribúny. „Prvé konkrétne 
zmeny sa udiali v gastro-ponu-
ke, ktorá by mala byť pestrejšia 
ako po minulé roky. V oblasti 
stávok presúvame 100% ponu-
ky na systém totalizátor. Chce-
me predstaviť tipovanie ako 
jednoduché a zábavné a po-
stupne ho dostať takpovediac 
do DNA návštevníkov,“ vyja-
dril sa riaditeľ.  (brn)
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OVLÁDAJTE SVOJU DOMÁCNOSŤ CEZ 
MOBIL
Novým trendom sú riešenia, ktoré zjednodušujú 
život a prispievajú k väčšiemu pohodliu bývania. 
Ide o riešenia pre inteligentnú domácnosť, ktoré 

sa ovládajú cez mobil, nestoja veľa, nepotrebujú 
kilometre káblov a ich inštalácia trvá pár minút. 
Takýmto riešením je napríklad ZEON Smart Domov 
od ZSE. „Naše riešenie je vhodné pre všetkých, 
ktorí majú prístup na internet. Ak máte školopovinné 

deti, ktoré chodia zo školy samé domov, vďaka 
dverovému senzoru viete, kedy sa vrátili zo školy. 
Zároveň môžete v smart predlžovačke nastaviť, 
kedy dovolíte deťom pozerať televíziu. Ak chcete 
prekvapiť manželku, môžete si v aplikácii nastaviť 
automatické zapnutie jej obľúbenej hudby po prí-
chode z práce. Ďalšou výhodou riešenia ZEON 
Smart Domov je napríklad sledovanie aktuálnej 
a historickej spotreby spotrebičov s možnosťou 
ich vypnutia na diaľku a mnoho ďalšieho,“ hovorí 
Ivan Puchrík, produktový manažér pre rozvoj 
služieb v ZSE. 

AKO FUNGUJE ZEON SMART DOMOV? 
ZEON Smart Domov pozostáva zo vzájomne pre-
pojených zariadení a senzorov, ktoré sa dajú ovládať 
cez aplikáciu v smartfóne. Základný balík ZEON 
Smart Domov Start sa skladá z riadiacej jednotky 
a doplnkových zariadení, ako sú pohybový senzor, 
dverový senzor, smart zásuvka, dymový senzor 
a smart tlačidlo. Cena balíka je 9,90 € mesačne. 

SLOVÁCI BUDú čOSKORO LíDRAMI 
VO VyUžíVANí INTELIGENTNýCh DOMÁCNOSTí

EnergiaVýkon Časovač

15:53

Zrušiť

00:25:03

HD TV

Rozvrh

Časovač Zapnúť

JE čAS NA ROZpRÁVKy :)
Nastavte si v smart predlžovačke, 

kedy dovolíte deťom pozerať televíziu. 

Koľkokrát ste si cestou do práce neboli istý, či ste vypli žehličku alebo ste poriadne 
zatvorili okno? Tieto situácie sa nám stávajú pomerne často a väčšina z nás sa 
vždy vráti domov, aby sme všetko skontrolovali a mali pokoj v duši :-) Toto všetko 
nás ale stojí kopec času a energie... 

BRATISLAVA
Električková sieť Bratislavy dnes 
predstavuje približne 40 kilomet-
rov.
Rozvinutá je v niekoľkých radiálach. 
Západná radiála (smer centrum – Kar-
lova Ves – Dúbravka), a tri východné 
radiály (smer centrum – Rača, smer 
centrum – Ružinov a smer centrum 
– Zlaté piesky) sú v prevádzke už 
roky. Nedávno sa začalo s budovaním 
južnej radiály na Petržalku. Demogra-
fický vývoj a rozvoj Bratislavy ukázal 
v poslednom období presun ťažis-
ka centrálnej časti mesta východne 
od Šafárikovho námestia smerom 
k prístavu, Prievozu a na petržalskú 
stranu Dunaja. 
„Električku považujeme za dôleži-
tý prvok v prepojení všetkých častí 
mesta,“ reaguje na aktuálnu verejnú 
diskusiu o smerovaní nosného do-
pravného systému v Bratislave Peter 
Korbačka z J&T REAL ESTATE. 
„Naše aktuálne projekty Nové Lido, 
Panorama City, Klingerka a exten-
zia Eurovea vytvoria živé mestské 
štvrte na oboch stranách Dunaja. 
Ich prepojením čo najvýkonnejšou 
verejnou dopravou sa Bratislava 
už v blízkej budúcnosti stane sku-
točným mestom na Dunaji. Preto 
chceme vyjadriť verejný záväzok, 
že vybudujeme električkovú trať 
v zóne Nové Lido a na základe dis-
kusie s kompetentnými významne 
prispejeme aj na vybudovanie pre-
pojenia električky v trase Šafáriko-
vo námestie – Pribinova – Košická 
– Ružinov.“ Dodal, že spoločnosť je 
ochotná do rozvoja MHD v Bratisla-
ve investovať peniaze i svoje odbor-
né znalosti.

Je nevyhnutné, aby sa pokračovalo 
s budovaním nových, predĺžením 
a prepojením existujúcich radiál 
smerom od centra mesta do mest-
ských častí, ktoré vôbec nie sú alebo 
sú nedostatočne obsluhované koľa-
jovou dopravou. Za všetky smery 
sa ako najaktuálnejší javí dopravne 
preťažený smer centrum – Slovnaft 
– Vrakuňa.
„Nové východné centrum Bratislavy 
potrebuje električku. Čakať na metro 
nemá význam. Rozvoj električkovej 
siete je efektívnou cestou ako dostať 
ľudí do mestskej hromadnej dopravy 
a odbremeniť staré a nové centrum 
od automobilovej dopravy. Flexi-
bilná a rýchla mobilita obyvateľov 
a návštevníkov musí byť prioritou. 
Električkové radiály smerujúce 
na okraj mesta musia ponúknuť aj 
pre návštevníkov štandardné mož-
nosti presadnúť z auta na kvalitnú 
a rýchlu električku a konečne pri-
niesť do Bratislavy skutočný systém 
P+R (zaparkuj a použi MHD),“ do-
plnil Peter Korbačka.
Električka by mala v budúcnosti 
prechádzať jadrom ľavobrežného 
centra mesta medzi Eurovea a SND, 
ako aj cez pravobrežné centrum na 
Novom Lide a navzájom ich pre-
pájať. Dobudovaním okružného 
systému električiek cez Pribinovu 
a Košickú ulicu smerom na radiálu 
centrum – Ružinov môže byť raz 
Nové Lido ako aj samotná Petržalka 
pohodlne prepojená nielen s cen-
trom mesta, Dúbravkou, Račou, 
Ružinovom a Zlatými pieskami, ale 
v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu 
a Vrakuňou. (ts, ms) 
 Vizualizácie: J&T REAL ESTATE

Dopravného analytika Mikuláša 
Hrubiška, člena iniciatívy Lepšia 
doprava, sme sa pýtali: 
Na oboch stranách Dunaja vznikajú 
nové veľké projekty ako Nové Lido, 
Panorama City, Klingerka a Eurovea, 
stanica NIVY, TWIN CITY, Cvernovka 
a iné, ktoré vytvoria nové mestské štvrte. 
J&T REAL ESTATE navrhla, že chce 
tieto projekty spojiť mestskou hromad-
nou dopravou a prispieť na vybudovanie 
novej električkovej trasy Šafárikovo ná-
mestie – Pribinova – Košická – Ružinov.  
Čo si myslíte o tomto spojení? Pomohla 
by takáto trať oživiť mesto a zároveň po-
môcť cestovaniu v širšom centre mesta?

Som rád za túto otázku. Lebo svedčí 
o tom, že konečne si niekto z develo-
perov a kompetentných ľudí uvedomil, 
že tak, ako sa to doteraz robilo v Bra-
tislave, sa to ďalej už robiť nedá. Bra-
tislava s pol miliónom obyvateľov je 
mesto presne tej veľkosti, ktorá by mala 
dopravu stavať na električkovej trati. 
Presne toto je chyba Bratislavy. Veď 
reálne od druhej svetovej vojny sa po-
stavila jedna jediná nová električková 
trať. A to do Ružinova. Postavil sa ešte 
tunel. Všetko ostatné sú len predĺženia. 
V juhovýchodnej časti Bratislavy nie je 
vôbec žiadna električková trať. Petržal-
ská trať sa až teraz po dlhých desaťro-

čiach začala budovať. Táto myšlienka 
je veľmi správna. Pri súčasnom stave 
nemá doprava v tejto lokalite šancu 
zvládnuť všetky nové projekty. Hodno-
til by som to tak, že v tomto prostredí 
je električka skôr nevyhnutnosťou. Som 
rád, že tu niekto o tom hovorí a o nej 
uvažuje, pretože si neviem predstaviť, 
ako by sa v tejto oblasti riešila doprava.  
Spoločnosť chce dať verejný záväzok, 
že na vlastné náklady vybuduje elek-
tričkovú trať v zóne Nové Lido, ktoré 
bude novou oddychovou zónou pre 
Bratislavčanov. 
Sme radi, že sa na Zlaté Piesky ľudia 
vozia električkou. A prečo nie na Nové 

Lido? Bolo by to veľmi fajn. Je tu ešte 
jedna možnosť, že by sa postavil nový 
len električkový most vedľa mosta 
Apollo. A potom by sa celá zóna medzi 
Ekonomickou univerzitou a dnešnou 
električkovou zástavkou Farského dala 
cez Lido prepojiť. Tento nápad naozaj 
nie je zlý. Celé by som to uzavrel, že  
Bratislava sa musí spamätať, pretože 
70 rokov od skončenia vojny sa tu bu-
dujú len komunikácie pre autá a výsle-
dok? Máme upchatejšie cesty. Tadiaľto 
cesta nevedie. Som za rozumné nápady 
a tieto sa mi naozaj zdajú rozumné. 
Bratislava na metro nemá a najbližších 
30 rokov mať nebude.   (lb) 

Dopravu v meste by sme mali stavať na električkách

Dopravný analytik: Od konca vojny sa postavila jediná nová trať

Vrakuňa spolu s Po-
dunajskými Biskupi-
cami sú mestské časti, 
ktoré najviac trpia do-
pravnými zápchami. 
Pomohla by ich vyriešiť električko-
vá trať?
Vo Vrakuni a Podunajských 
Biskupiciach býva takmer 50-ti-
síc ľudí a ďalšie tisíce ľudí tam 
v blízkej dobe v dôsledku rozvoja 
týchto mestských častí pribudnú, 
no električku do dnešného dňa 
nemáme. Preto navrhujem predĺ-
ženie trate od Prístavného mosta 
popri Slovnafte, kde pracuje až 
4-tisíc ľudí, ktorí by určite elek-
tričku využili napríklad aj na 
prepravu až na koniec Vrakune 
a Biskupíc. Trať by mohla kon-
čiť v blízkosti železničnej stanice 
a konečnej trolejbusovej trate, čo 
je skutočne systémové riešenie. 
V týchto miestach je zároveň 
plánované záchytné parkovis-
ko pre tých, ktorí sem za prácou 
prichádzajú. Len cez Vrakuňu 
prejde denne 22-tisíc áut. 

O koľko by sa skrátilo cestovanie 
z Vrakune do centra mesta?
Dnes stojíme dopoludnia v záp-
chach do centra a popoludní 
v opačnom smere často aj viac ako 
hodinu. Električkou sa dostanete 
do centra Bratislavy za 14 minút. 

Koľko by výstavba tejto trate stála a z 
čoho by sa financovala?
Výstavba celého úseku od Prístavu 
až do Vrakune by nemala stáť viac 
ako 100 miliónov eur. Podľa mojich 
informácií sú na ministerstve pô-
dohospodárstva voľné prostriedky 
z programu IROP, ktoré v tejto chví-
li nikto nečerpá. 
Podporuje túto myšlienku aj vedenie 
mesta a iných mestských častí?
Spolu s kolegom Martinom Chre-
nom sme rokovali s primátorom 
Ivom Nesrovnalom, ktorý dlhodo-
bo podporuje systematický rozvoj 
koľajovej  dopravy v Bratislave. 
Tento postup preferuje aj staros-
ta Ružinova Dušan Pekár. Rozvoj 
električkovej dopravy považujú za 
jediné systémové riešenie aj mnohí 
odborníci na dopravu, s ktorými sme 
rokovali.    (brn)
 Foto: archív

Martin Chren

Martin Kuruc
Hodina v zápche verzus  električkou do centra za 15 minút
Pred niekoľkými dňami sa k rozvoju električkových tratí vyjadrili aj mestský 
poslanec za Ružinov Martin Chren a starosta mestskej časti Vrakuňa a mest-
ský poslanec Martin Kuruc. V rozhovore nám vysvetlili svoje dôvody.

Prečo preferujete električ-
kovú dopravu a navrhujete 
vybudovanie nových elek-
tričkových tratí v druhom 
bratislavskom obvode?
Električková doprava je rýchla, ekolo-
gická a má najvyššiu prepravnú kapaci-
tu. Tam, kde prejde po ceste za hodinu 
800 áut, električka dokáže odviezť až 
10-tisíc ľudí. O rozvoji koľajovej do-
pravy ako o nosnom systéme mestskej 
hromadnej dopravy hovorí aj Generel 
dopravy Bratislavy, ktorý schválilo 
mestské zastupiteľstvo v roku 2016. 
V zóne Mlynské Nivy/ Chalúpkova 
v blízkej dobe pribudnú tisíce nových 
bytov a desaťtisíce metrov štvorcových 
nových kancelárií a iba predĺženie elek-
tričkovej trate zo Šafárikovho námestia 
cez Pribinovu, Košickú a Miletičovu 
vyrieši systémovo dopravu v celej tejto 
zóne.  Navyše som rád, že električka 
povedie pred novým Národným divad-
lom, ako to bolo kedysi plánované.

Ďalej navrhujete predĺženie tejto trate po 
Prístavnej ulici až pod Prístavný most.
Tam bude ústiť rýchlostná cesta R7, kto-
rá je súčasťou obchvatu Bratislavy, kto-
rý sa už stavia. Navyše tam vlastní veľké 
pozemky hlavné mesto a Národná diaľ-
ničná spoločnosť, na ktorých by sa podľa 
nás mohlo vybudovať veľké záchytné 
parkovisko pre tých ktorí prichádzajú do 
Bratislavy. V cene celodenného parkov-
ného by mohol byť lístok na električku.  
Ľudia by potom odstavili svoje vozidlá 
na tomto parkovisku a pokračovali ďa-
lej električkou a nezaťažovali by cesty 
v tejto zóne a v celom meste. Do úplného 
centra mesta by sa dostali za 4 minúty.
Aké sú náklady na výstavbu týchto dvoch 
tratí v porovnaní s lanovkou, ktorú navr-
huje investor autobusovej stanice?
Náklady na výstavbu oboch týchto tratí 
spolu so záchytným parkoviskom odha-
dujeme spolu na menej ako 50 miliónov 
eur, čo je cena lanovky, ktorú predstavil 
tento investor. S oboma traťami sa počíta 
v genereli dopravy. Lanovku považuje-
me za vhodnú len ako turistickú atrakciu.
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Výhodné 3 izbové byty

Parkovanie v garáži v cene bytu

DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA

STARÉ MESTO
Satinského ulica je stále 
nepriechodná. Na komu-
nikácii sú zábrany, ktoré 
znemožňujú prejazd aj 
prechod po Satinského ulici 
z Dunajskej na Cintorín-
sku ulicu. Starosta Starého 
Mesta poslal primátorovi 
Ivovi Nesrovnalovi podnet 
a magistrát v týchto dňoch 
prerokúva Územný plán 
zóny Dunajská, zmeny 
a doplnky 2016. Pomôže to 
vyriešiť situáciu? 
Koncom januára poslal sta-
rosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík primátorovi 
list, v ktorom sa okrem 
iného píše, že už v územ-
nom pláne  zóny Dunajská, 
zmeny a doplnky 2005, bolo 
v pláne realizovať dopravné 
prepojenie Dunajskej a Cin-
torínskej ulice v predĺžení 
Klemesovej s funkciou do-
pravnej obsluhy. Parcela 
číslo  8659/4, ktorá je súčas-
ťou regulačného bloku 17/8, 
bola v pláne navrhnutá ako 
komunikácia.
Problém je, že  časť stavby 
komunikácie je spolu s po-
zemkom 8659/4 v podielo-
vom spoluvlastníctve práv-
nických a fyzických osôb, 
vlastníkov bytov a nebyto-
vých priestorov polyfunkčné-
ho objektu Dunajská 15. A tí 
na nimi vybudovanú komu-
nikáciu umiestnili zábrany, 

ktoré sú tam už takmer rok. 
Starosta v liste poukazuje  
na cestný zákon, v zmysle 
ktorého sa siete miestnych 
komunikácií budujú a udr-
žiavajú v súlade s územ-
noplánovacou dokumentá-
ciou. Poukázal, že v tomto 
prípade nejde o miestnu 
komunikáciu, čo je v rozpo-
re s platným územným plá-
nom zóny Dunajská. „Obra- 
ciam sa na vás, pán primá-
tor, s podnetom na zváženie 
využitia dostupných práv-
nych prostriedkov k tomu, 
aby sa zo Satinského ulice 
stala miestna komunikácia, 
a to v krajnom  prípade aj 
vrátane uplatnenia inštitútu 
vyvlastnenia. Mestská časť 
Staré Mesto je pripravená 

v predmetnej veci poskytnúť 
hlavnému mestu súčinnosť 
v rozsahu, v akom jej to 
umožňuje platná legislatí-
va,“ píše sa v liste.
Magistrát v týchto dňoch 
zverejnil návrh Prerokova-
nie územnoplánovacej doku-
mentácie Územný plán zóny 
Dunajská, zmeny a doplnky 
2016. Zaujímalo nás, ako je 
v aktuálnom pláne vyriešený 
problém so zábranami, ktoré 
stále bránia priechodnosti na 
Satinského ulici. 
„V spomínanom návrhu 
územnoplánovacej dokumen-
tácie - Územný plán zóny 
Dunajská, zmeny a doplnky 
2016, ktorá je predložená na 
prerokovanie podľa prísluš-
ných ustanovení stavebného 

zákona, nie je v tomto území 
navrhnutá zmena alebo do-
plnok týkajúci sa prepojenia 
Dunajskej a Cintorínskej uli-
ce. Môžete sa o tom presved-
čiť v dokumentácii, ktorá je 
zverejnená na webovej strán-
ke hlavného mesta,“ infor-
movala nás Iveta Kešeľáková 
z komunikačného odboru ma-
gistrátu.
„Problematiku osadenia plo-
tu by mala riešiť Mestská 
časť Bratislava - Staré Mes-
to ako príslušný stavebný 
úrad, ktorý povoľuje stavby, 
vrátane oplotenia. V danom 
prípade sú dve možnosti, buď 
ide o povolenú stavbu alebo 
o tzv. „čiernu“ stavbu, o jej 
odstránení by mal rozhodnúť 
stavebný úrad. Na to, aby 
sme mohli ulicu prevziať do 
správy je potrebné, aby o to 
stavebník požiadal.“
Porovnali sme územné plány 
z rokov 2005, 2010 a 2016. 
Hoci bola trafostanica, ktorá 
bránila spriechodneniu ulice 
zaznačená v územnom plá-
ne 2010 ako objekt určený 
na asanáciu a od roku 2015 
skutočne na Satinského ulici 
nie je, pretože ju premiestnili 
do  novovznikajúcej Nemoc-
nice svätého Michala, tak 
v územnom pláne 2016 je 
trafostanica zaznačená opäť. 
Takže, skutočne žiadne zme-
ny... (in)
 Foto: Matúš Husár

Mohli by vyvlastniť komunikáciu na Satinského?
PETRŽALKA
Populárne Lido na petržalskej 
strane Dunaja kúsok za Starým 
mostom poznal pred rokmi každý 
Bratislavčan. Rokmi zdevastova-
ný priestor môže opäť ožiť v novej 
kráse. Pribudnúť by mal park, ve-
rejná pláž, prístav či promenáda.
Iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido 
predstavili výsledky štúdie i vizua-
lizácie novej podoby nábrežia Lido. 
„Štúdia vznikla na základe dvoch 
petícií občanov po vlaňajšej fotogra-
fickej výstave Spomienky na Lido,“ 
vysvetlil predseda občianskeho 
združenia Petržalské marhule Jakub 
Kuruc. Štúdia je vlastne návrhom, 
ako by sa mohol premeniť priestor 
na pravom brehu Dunaja smerom 
od Starého k Prístavnému mostu, aby 
po skultivovaní slúžil na šport a re-
kreáciu. Ešte i dnešní štyridsiatnici si 
môžu pamätať, že v týchto miestach 
sa kedysi okrem lodeníc, ktoré existu-
jú dodnes, nachádzalo i kúpalisko, no 
Bratislavčania na oddych a relax hoj-
ne využívali i samotný breh Dunaja. 
Rokmi sa bazény kúpaliska zmenili 
na ruiny a aj samotný breh Dunaja, 
využívaný na uskladnenie štrku, spus-
tol.
V roku 2016 iniciatíva Lido Lagúna 
realizovala petíciu za obnovenie plá-
že Lido. Petícia bola úspešná, po-
čas troch týždňov ju podpísalo 4500 
ľudí  a v lete ju prerokovalo mestské 
zastupiteľstvo. A práve na základe 
jeho uznesenia vypracovali spomína-
né iniciatívy dnes predstavenú spoloč-

nú Štúdiu športovo-rekreačnej zóny 
Lido. „Obsah štúdie by mal slúžiť ako 
podklad pre aktualizáciu územného 
plánu. Štúdiu sme vytvorili na podnet 
mesta a čakáme na jeho vyjadrenie,“ 
vysvetlil architekt Juraj Benetin z au-
torského tímu Nové Lido. 

A ako by malo nové Lido vyzerať? Ak 
by sme išli smerom od Starého mosta, 
najskôr by sme sa prešli prírodným 
parkom. Jeho základom by mal byť 
zľahka upravený lužný les slúžiaci na 
šport, oddych a prechádzky. Park má 
čo najviac odrážať súčasný organický 

stav, no priestor by presvetlili a pri-
budli by tu i chodníky.
Na mieste zaniknutého kúpaliska 
Lido by mala byť opäť verejná pláž. 
Začínať by mala pred lodenicami 
a končiť za mostom Apollo, čo je pri-
bližná pôvodná poloha pláže. Štúdia 
navrhuje lodenice vodáckych klubov 
zachovať a okrem toho vytvoriť malý 
turistický prístav pre niekoľko rekre-
ačných člnov. Popri nábreží by mala 
vzniknúť súvislá nábrežná prome-
náda slúžiaca chodcom i cyklistom. 
Promenáda by za mostom Apollo (v 
chránenom území Soví les) pozvoľ-
na prešla do turistického chodníka. 
Ďalšia promenáda by mala viesť po-
pri hrádzi, čím by sa územie napoji-
lo na ďalšie chodníky a cyklotrasy 
v okolí. Iniciatívy navrhujú oživiť aj 
Ovsišťské rameno v jeho pôvodnej 
trase. Toto rameno Dunaja bolo pred 
desiatkami rokov prerušené kvôli vý-
stavbe Prístavného mosta a nikdy sa 
neobnovilo.
Štúdiu už odovzdali ako koncepčný 
návrh hlavnému mestu, ktoré má 
kompetenciu o vývoji územia roz-
hodovať. Iniciatívy plánujú pokra-
čovať v prebiehajúcej koordinácii 
štúdie s vedením hlavného mesta, 
vedením MČ Petržalka a ich od-
bornými útvarmi. Posunutie štúdie 
smerom k realizácii je v kompeten-
cii mesta, pričom prvým krokom je 
zapracovanie navrhovaného rieše-
nia do platnej územnoplánovacej 
dokumentácie. (ms) 

Vizualizácie: Iniciatíva Nové Lido

Dostane sa Nové Lido do územného plánu?

Na mieste zaniknutého kúpaliska Lido by mala byť opäť verejná pláž. 
Začínať by mala pred lodenicami a končiť za mostom Apollo.

Zimná údržba 
vo vlastnej 
réžii sa oplatila
KARLOVA VES
Karlovka by mohla byť inšpi-
ráciou aj pre ďalšie mestské 
časti. Napriek tuhej zime sú 
ich náklady na zimnú údržbu 
nižšie ako vlani, dokonca na 
rekordnom minime.
Kým priemerné ročné nákla-
dy na zimu v rokoch 2011 až 
2015 boli približne 170 000 
eur, v posledných rokoch ich 
Karlova Ves stlačila pod hra-
nicu 65 000 eur ročne. „Prie-
merná ročná spotreba soli bola 
v rokoch 2011 až 2015 neuve-
riteľných 759 ton. Tento rok 
sa podarilo zabezpečiť zimnú 
údržbu pri spotrebe 117 ton 
soli. Je to historicky najnižšia 
spotreba soli v Karlovej Vsi,“ 
informuje prednosta miestne-
ho úradu Ján Hrčka. Hlavným 
dôvodom výrazného zníženia 
nákladov je to, že si Karlova 
Ves vykonáva zimnú údržbu 
vo vlastnej réžii.  (bh)
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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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Mestská časť Bratislava
Devínska Nová Ves

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

(OVS) na predaj pozemku 
registra „C“ KN parc.č. 

547/8.

Bližšie informácie 
o súťažných podmienkach 

a podklady k súťaži 
nájdete na oficiálnej 

stránke: 
www.devinskanovaves.sk

DÚBRAVKA
Pripomenúť si ducha starej 
Dúbravky, vrátiť sa k uda-
lostiam, ktoré sa odohrali 
v minulosti, zadívať sa do 
tvárí ľudí, ktorí nás dávno 
opustili. Presne o tom je 
výstava starých fotografií 
v Dúbravskom múzeu. 
Súbor 120 starých fotografií 
s popiskami je rozdelený na 
niekoľko tematických okru-
hov, zobrazuje prácu, všedné 
i sviatočné dni i pohľady na 
starú Dúbravku. „Ide o výber 
z kolekcie asi 250 fotografií, 
ktoré sme kompletizovali 
a popisovali takmer 15 ro-
kov,“ hovorí kurátor výsta-
vy a správca Dúbravského 
múzea Ľubo Navrátil. Dodá-
va, že ťažšie, ako zohnať fo-
tografie bolo zistiť, kto je na 
nich. „Staré fotografie majú 
sami o sebe svoje čaro, ale 
ak poznáme aj okolnosti ich 
vzniku a ľudí, ktorí stáli pred 

objektívom, ich hodnotu to 
zvyšuje.“
Na výstave sú vystavené foto-
grafie od začiatku 20. storočia 
do päťdesiatych rokov, medzi 
nimi aj také rarity ako kolo-
rovaná fotografia krojované-
ho dúbravského páru, prvý 
bicykel v obci, prvá hasičská 
striekačka či dúbravská ro-
dinná kapela Brenčičovcov. 
Z fotografií, z ktorých asi 
polovica je vystavená prvý-
krát, Dúbravské múzeum 
robí digitálny archív, ktorý 
spolu s digitalizovanou kro-
nikou a inými písomnosťami 
bude tvoriť nehmotné histo-
rické dedičstvo pre budúce 
generácie. Výstava v Galérii 
Villa rustica v Dome kultúry 
Dúbravka bude otvorená do 
18. apríla. Galéria Villa rusti-
ca je otvorená v stredu, v pia- 
tok a v sobotu od 17:00 do 
19:00 hodiny a v nedeľu od 
10:00 do 13:00 hodiny. (brn)

KARLOVA VES
Pacienti z bratislavského 
regiónu neprídu o možnosť 
aj naďalej využívať služby 
lekárov v Poliklinike Karlo-
va Ves. 
Bratislavskému samo-
správnemu kraju sa poda-
rilo dohodnúť s najväčšou 
zdravotnou poisťovňou, 
že nezruší zmluvy s kar-
diologickou ambulanciou, 

ambulanciou vnútorného 
lekárstva (internou ambu-
lanciou) a ambulanciou 
v odbore fyziatria, balneoló-
gia a liečebná rehabilitácia, 
ktoré sídlia v Poliklinike 
Karlova Ves.
„Napríklad karloveská 
kardiologická ambulan-
cia za 28 rokov mala vyše 
osem a pol tisíc pacientov, 
z ktorých mnohí navštívi-

li túto ambulanciu už viac 
než stokrát. Navyše v drvi-
vej väčšine prípadov ide 
o starších ľudí. V ambulan-
cii evidujú karty pacientov, 
ktorí majú vyše 80 či do-
konca viac ako 90 rokov,“ 
povedal predseda BSK Pa-
vol Frešo.
Pacienti tak nie sú nútení do 
1. apríla hľadať si nového le-
kára. (ts)

Staré fotografie zobrazujú 
aj prvý bicykel v obci

Ohrozené ambulancie nezaniknú

STARÉ MESTO
Na Vajanského nábreží pri-
budli 3 javory, ktoré nahra-
dili choré stromy v stromo-
radí v blízkosti Dunaja. 
Výsadba približne 16-roč-
ných stromov je súčasťou 
komplexnej revitalizácie ze-
lene, pre ktorú sa rozhodla 
samospráva Starého Mesta aj 
v iných lokalitách mestskej 
časti.
„Dnes splácame dlh za 
30-ročné neudržiavanie ze-

lene, sme povinní túto ne-
činnosť bývalých samospráv 
napraviť. Som rád, že k tomu 
môžem prispieť osobne. Ze-
leň v Starom Meste považu-
jem za jednu z prioritných 
tém,“ povedal starosta Rado-
slav Števčík. 
Okrem stromov na nábreží 
pribudne nová zeleň aj na 
Židovskej ulici, dnes tu boli 
vysadené tri čerešne, pribud-
ne aj tisový živý plot a pás 
trvaliek.  (fb)

Zeleň je prioritou

Týždeň  
slovenského 
� lmu
3. – 9. apríl 2017
Kino Lumière, Bratislava,  vstupné: 2,50 € 

(zľavnené vstupné:  1,50 €)
www.tyzden� lmu.sk
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh
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Zverejnili  
interaktívny 
rozpočet 
BRATISLAVA
Interaktívny rozpočet je 
jednoduché „smart“ rie-
šenie pre každého, kto má 
záujem dozvedieť sa o mest-
skom rozpočte viac, ale ne-
baví ho čítať desiatky strán 
o jednotlivých kapitolách 
rozpočtu. Infografika jed-
noduchým spôsobom zob-
razuje toky financií v ob-
lasti príjmov aj výdavkov 
mesta. 
Vizualizácia finančných to-
kov pomáha lepšiemu infor-
movaniu obyvateľov, zároveň 
umožňuje verejnú kontro-
lu. Informuje jednak o tom, 
odkiaľ financie mesta po-
chádzajú, ale aj na aké účely 
sú vynakladané. „Z rozpočtu 
vyplýva aj to, že financovanie 
hlavného mesta nie je nasta-
vené systémovo a Bratislava 
je financovaná rovnako ako 
ktorákoľvek iná obec na Slo-
vensku. To sa musí zmeniť 
a budem presadzovať, aby sa 
financovanie nášho mesta na-
stavilo spravodlivejšie,“ tvrdí 
primátor Ivo Nesrovnal.
Interaktívny rozpočet Brati-
slavy na rok 2017 pozostá-
va z dvoch častí - príjmovej 
a výdavkovej. Po kliknutí na 
ktorúkoľvek položku v jednej 
z týchto dvoch častí sa zob-
razia ďalšie položky, ktoré 
sú súčasťou konkrétnej ob-
lasti rozpočtu. Aplikácia je 
prístupná na webstránke mes-
ta. (brn)

Ak je hlavným argumentom niektorých 
ľudí, že hazardné hry spôsobujú závislosť
 a ničia ľudské životy, tak potom by sme 

mali zakázať aj alkohol. Pre ľudí je určite 
nebezpečnejší ako hazard.

Nespochybňujem skutočnosť, že sú ľudia, ktorí sa 
stali závislí od hazardných hier. V herniach minuli 
svoje úspory a prišli o prácu. Možno je takýchto 
ľudí aj niekoľko tisíc. Zástancovia úplného záka-
zu hazardu v Bratislave argumentujú práve týmto 
a tvrdia, že chcú ochrániť ľudí a spoločnosť od tej-
to „nebezpečnej“ zábavy.

A čo alkohol? Prečo teda nezakážeme aj ten? 
Koľkým ľudom zničil život? Koľko rodín  
rozbil? Som presvedčený, že ten počet je  
neporovnateľne vyšší ako pri hazarde. Podľa 
štatistík je na Slovensku viac ako 200 000 ľudí 
závislých od alkoholu, každý rok sa u nás lie-
či okolo 10-tisíc alkoholikov. Alkohol je na  
Slovensku droga číslo jeden! Najpoužívanejšia, 
najdostupnejšia, legálna a, bohužiaľ, spoloč-
nosťou absolútne akceptovaná.

Aby som uviedol veci na správnu mieru – v žiad- 
nom prípade nie som zástancom hazardu. 
Som PROTI hazardu - PROTI herniam v by-
tových domoch a na sídliskách, ktoré sú naj-

väčšou hrozbou pre vznik závislosti. Zároveň 
sa ale snažím vo veci hazardu v našom hlavnom 
meste nájsť racionálne a funkčné riešenie, nie 
populistické, aby som sa len zapáčil. A tým 
riešením je podľa môjho názoru prísna, naozaj 
strikná regulácia hazardu. Reguláciou by sme 
dosiahli, že herne a hracie automaty by zmiz-
li z bratislavských sídlisk. Zostali by kasína, 

ktoré sa nachádzajú napríklad v niekoľkých  
luxusných hoteloch. Tieto kasína majú prís-
ne nastavené pravidlá pre vstup, musíte sa  
preukázať dokladom totožnosti, kasína sú pod 
kontrolou daňových úradov. Ich zákazom by 
prišlo mesto približne o päť miliónov eur ročne, 
čo rozhodne nie je nezanedbateľná suma. 

Ale späť k alkoholu. Myslím, že nikto nepochy-
buje o neblahom, až zničujúcom vplyve alkoho-
lu na človeka. Hlavne na mladých ľudí, pričom 
štatistiky hovoria, že skúsenosť s alkoholom 
majú už 15-roční stredoškoláci. Veľmi by ma 
zaujímalo, ako by sa k prípadnému návrhu pro-
hibície alkoholu postavili tí poslanci, ktorí sú 
dnes vehementnými zástancami úplného zákazu 
hazardu. Krčma je pre Slováka totiž nebezpeč-
nejšia ako herňa... 

Chcel som touto paralelou len poukázať 
na nezmyselnosť požiadavky na úplný  
zákaz hazardu, pretože absolútne zákazy 
čohokoľvek nikdy v praxi nefungovali. Boli 
vždy len dôvodom na nájdenie si cestičiek 
na ich porušovanie. 

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

a predseda KLUBU pre BRATISLAVU 

Zrušme predaj a podávanie alkoholu v meste!



RUŽINOV
Železnice Slovenskej re-
publiky majú na svojej 
stránke informáciu o reali-
zácii projektov EÚ v roku 
2017. V sekcii Verejná 
osobná doprava je uvedená 
aj výstavba terminálov in-
tegrovanej osobnej prepra-
vy v Bratislave v Ružinove. 
Zaujímalo nás, kedy by sa 
mala realizovať
Hovorí sa, že ružinovská za-
stávka by mala vzniknúť pri 
obchodných domoch na trati 
súbežnej s Vrakunskou ces-
tou. Či však na nej zastaví 
prvý vlak ešte v roku 2017, je 
otázne. „Bližšie informácie 
budú vedieť ŽSR poskytnúť 
až po ukončení štúdie reali-
zovateľnosti uzla Bratisla-
va. Predpokladaný termín 
ukončenia je august 2017,“ 
informovalo nás v mene ho-
vorkyne Martiny Pavlikovej 
tlačové oddelenie.
A čo má vlastne štúdia reali-
zovateľnosti – Uzol Bratisla-

va, ktorej cena je takmer 1,3 
milióna eur bez DPH, priniesť? 
Analýzu súčasného stavu, ale 
aj vzájomné dopravné prepo-
jenia 10 železničných úsekov 
v Bratislave a okolí, 12 želez-
ničných staníc v rámci Brati-
slavy a 12 medzistaničných 
úsekov. Štúdia má vlastne 
zodpovedať otázky rozvoja 
dopravnej infraštruktúry do 
roku 2020. 
Okrem vybudovania nových 
železničných zastávok: Bra-
tislava Lamačská brána, Pa-
trónka, Trnávka, Ružinov, 
zastávka Mladá Garda, De-

vínska Nová Ves a Vrakuňa 
by mala zodpovedať aj otáz-
ku výstavby novej železnič-
nej stanice Bratislava letisko 
M.R. Štefánika a jej napojenie 
na sieť ŽSR s funkciou med-
zinárodnej zastávky. V rámci 
štúdie sa rieši aj železničná 
stanica Bratislava Filiálka ako 
centrálna stanica mesta pre 
prímestskú dopravu s kratšími 
nástupišťami umiestnenými 
v menšej hĺbke pod povrchom 
a tým aj bližšie k nadväzujú-
cim zastávkam MHD na Tr-
navskom Mýte. (zsr, in)
 Foto: Matúš Husár

Kedy vybudujú železničnú zastávku? Ďalší bazén aj 
pre verejnosť
RAČA
Bazén v SOŠ hotelových 
služieb a obchodu na Pántoch 
by mal byť opäť funkčný už 
na prelome leta a jesene.
Rekonštrukcia bazéna, ktorú 
realizuje Bratislavský samo-
správny kraj, zahŕňa výmenu 
technologického zariadenia, 
opravu rozvodov ústredné-
ho vykurovania, výmenu 
obkladov a dlažieb, opravu 
sociálneho zázemia bazénu, 
rozvody vody a kanalizácie, 
oprava obkladu a dlažieb, vý-
mena zárubní a dvier, výmena 
vodovodných batérií a zaria-
ďovacích predmetov v sociál- 
nych zariadeniach bazénu, 
výmena okien objektu bazé-
na. Rozpočet rekonštrukcie je 
381 501,50 eur s DPH a ter-
mín dokončenia je júl 2017.
Po rekonštrukcii bude školský 
bazén slúžiť nielen žiakom 
školy, ale aj športovým klubom 
a vyhradené hodiny pre pláva-
nie bude mať aj verejnosť. (lf)
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Štvrtok – 6.4.2017

JURAJ BARTUZS – PROCES
Zahorian & Van Espen, 14:00 
– 18:00
Sochár a intermediálny umelec 
Juraj Bartusz (1933) je jeden 
z najsilnejších predstaviteľov 
staršej generácie, ktorého dielo 
patrí medzi vrcholy dejín slo-
venského výtvarného umenia. 
Sochárske práce Juraja Bartus-
za sú pevnou súčasťou kánonu 
slovenského výtvarného ume-
nia druhej polovice 20. storo-
čia. Bartuszov umelecký prínos 
je dnes už nespochybniteľný.

Piatok – 7.4.2017

JARNÉ BJD: BILL LAU-
RANCE, SIVAN ARBEL, 
VOCAL SAMPLING
Ateliér Babylon, 19:00
Jarné Bratislavské jazzo-
vé dni tento rok predstavia 
Billho Lauranca - famózneho 
britského jazzového pianistu, 
zakladateľa a člena Snarky 
Puppy. Spolu s ním vystúpia 
Sivan Arbel - izraelská spe-
váčka a Vocal Sampling 
- šesťčlenná, čisto mužská 
á cappella skupina z Kuby.

Sobota – 8.4.2017

DÚBRAVSKÝ VEĽKO-
NOČNÝ JARMOK 2017
Dom kultúry Dúbravka, 
10:00 – 20:00

D r u h ý 
dúbravský 
veľkonoč-
ný jarmok 
s remesel-
nými trhmi. 
Súčasťou 
akcie bude 

sprievodný program, vystúpe-
nia a workshopy. Remeselné 
trhy budú zamerané na krás-
ne ručne vyrábané výrobky, 
prírodné produkty a zdravé 
pochutiny, ktoré na bežných 
jarmokoch nenájdete. Jarmok 
sa koná celý víkend 8.-9.apríla.

Nedeľa – 9.4.2017

ELITY - KRIMINÁLNY 
PRÍBEH S POLITICKÝM 
POZADÍM
Slovenské národné divadlo, 
18:00

Pôvodná hra napísaná na objed-
návku Činohry SND. Inscená-
cia Elity nechce byť len politic-
kým trilerom s prvkami krimi, 
ale aj zamyslením sa nad pod-
statou moci, vládnutia a proce-
som prechodu z jedného režimu 
a spoločenského usporiadania 
do druhého. Ide o prvú spolu-
prácu uznávaného českého re-
žiséra vyhranenej poetiky Jiřího 
Havelku s Činohrou SND.

Pondelok – 10.4.2017

LQ – LITERÁRNY KVO-
CIENT
Cafe Berlinka, 19:00
Čo je dobrá literatúra? Záleží 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Bodyguard 
prezidenta
Detektívi z bratislavskej kri-
minálky plnili okrem svojej 
štandardnej služby aj špe-
ciálne úlohy. Jednou z nich 
bolo poskytovanie osobnej 
ochranky (vtedy sa to volalo 
telesná stráž) významným 
osobnostiam a štátnym či-
niteľom pri rôznych návšte-
vách a podobných príleži-
tostiach. Spravidla to bola 
náročná, zodpovedná a nie 
príliš obľúbená služba. Pre-
to boli na túto prácu vyčle-
ňovaní predovšetkým mladí 
a fyzicky zdatní kolegovia. 
Príjemnou výnimkou ale 
bola ochranka pre prezi-
denta republiky T.G. Masa-
ryka počas jeho pobytu na 
Slovensku. 
Pán prezident rád trávil let-
né mesiace v štátnom zám-
ku Topoľčianky. Obľuboval 
toto miesto možno aj preto, 
že v susedstve zámku bol 
žrebčinec a pán prezident rád 
jazdil na koni. Pán prezident 
avšak nemal rád, keď sa jeho 
telesný strážca pohyboval 
v jeho bezprostrednej blízkos-
ti. Bol skromný a nemal žiad-
ne veľkopanské maniere. Na 
jeho výslovné želanie sa mu-
sela ochranka držať v úzadí, 
ako vravel - aspoň 30 metrov 
od tela. Služba bodyguarda 
pre prezidenta počas jeho ná-
vštevy v Topoľčiankach bola 

celkom obľúbená aj preto, že 
službukonajúci strážca mohol 
počas celého služobného po-
bytu bývať na zámku aj s ro-
dinou a využívať jeho „hote-
lový“ servis. Zaujímavosťou 
tiež bolo, že časť dámskeho 
personálu zámku a manželky 
niektorých hostí na želanie 
pána prezidenta počas jeho 
návštevy nosili, ako prejav 
národnej hrdosti a lokálnej 
príslušnosti, miestne štylizo-
vané kroje. Inšpektor Šétaffy 
robil telesného strážcu pánovi 
prezidentovi v Topoľčiankach 
aj v lete r. 1923. Spomienkou 
na túto službu je dobová foto-
grafia, na ktorej je manželka 
inšpektora v štylizovanom 
kroji. Počas služby manžela 
totiž bývala aj s ich malým sy-
nom ako hosť na zámku.  
Služba pre prezidenta re-
publiky bola pre mladého 
inšpektora Šétaffyho veľká 
udalosť a pocta. Rád spomínal 
najmä na tento zážitok. Pán 
prezident Masaryk sa správal 
veľmi neformálne, rád chodil 
inkognito, „akože sám“, do 
okolia zámku. Medzi obyčaj-
nými ľuďmi sa cítil dobre, rád 
sa prihovoril náhodným oko-
loidúcim a počúval ich názory 
i starosti. Vstával skoro ráno 
a ešte pred raňajkami absolvo-
val dlhé prechádzky do oko-
lia, samozrejme, so svojím 
telesným strážcom „v pätách“. 
Tak jedného pekného rána 
zašiel do neďalekých polí. 
Bol august a začínala žatva. 
Na malom políčku zbadal, 

ako na ňom hrdlačí starý 
dedko s  babkou. Boli unave-
ní a zrobení, ťažká práca sa 
viditeľne zapísala na ich vý-
zore. Pán prezident si ich vši-
mol, pristúpil k nim, pozdra-
vil sa a prihovoril. Opýtal 
sa, či nemajú nejakú rodinu 
alebo deti, ktoré by im mohli 
na poli pomôcť. „Máme je-
diného syna, ale teraz je na 
vojne, slúži základnú služ-
bu,“ odpovedala babička. 
Nevedela pritom, s kým sa 
rozpráva. Vtom sa pán pre-
zident výnimočne obrátil 
na svojho telesného strážcu 
a pokynul mu, aby pristúpil 
bližšie. „Pán inšpektor, zapíš-
te si mená a údaje týchto ľudí, 
zistite, kde slúži ich syn a po 
príchode na zámok sa hláste 
v mojej kancelárii.“ Nasle-
dovala depeša na vojenské 
veliteľstvo s rozkazom pre-
zidenta. Potom situácia nado-
budla rýchly spád. V jednom 
vojenskom útvare na Morave 
ešte toho dňa predviedli voja-
čika zo Slovenska veliteľovi 

na raport. Dostal mimoriadnu 
dovolenku, aby na základe 
rozkazu pána prezidenta na-
vštívil rodičov, údajne pre-
to, že ho potrebujú. Vojačik 
netušil o čo ide a s obavami 
toho najhoršieho ihneď od-
cestoval domov. Nasledu-
júceho rána prekročil prah 
rodičovského domu, a  keď 
sa presvedčil, že rodičia sú 
v poriadku, šťastne sa zvíta-
li. Rodičom potom vysvetlil, 
že prišiel na príkaz samého 
prezidenta, pretože ho vraj 
doma potrebujú. Vtedy ba-
bičke došlo, s kým sa to na 
poli rozprávala. Ďalší deň 
ráno prišla na zámok a prinie-
sla z vďačnosti dar pre pána 
prezidenta. V košíku mala 
kúsok slaninky, pár vajíčok 
a pecník domáceho chlebíka. 
Všetko, čo mohla poskytnúť 
ich skromná domácnosť... 
Po návrate do služby na po-
licajné riaditeľstvo však ro-
mantika skončila. Bratislav-
ské podsvetie pripravilo pre 
inšpektora Šétaffyho perné 
chvíle a nebezpečné situácie. 
Ale o tom už budú nasledujú-
ce príbehy. 
 Jozef Šétaffy

Foto: Archív J. Š.

Mladý inšpektor 
Šétaffy s manželkou

Manželka inšpektora Šétaffyho 
so synom v štylizovanom kroji na 
zámku v Topoľčiankach.

NA TOPLIANSKEJ ULICI 
vo Vrakuni sa 24. marca po-
hyboval v byte muž s mačetou 
a vyhrážal sa rodine aj policaj-
tom. Bol pod vplyvom drog, 
sestra so svojím manželom 
sa pred ním zamkla v jednej 
z izieb bytu. Muž na výzvy po-
licajtov nereagoval. Policajti zo 
zásahovej jednotky preto dvere 
na byte prekonali a muža spaci-
fikovali za použitia donucova-
cích prostriedkov. Na odvráte-
nie hroziaceho nebezpečenstva 
použili v súlade so zákonom 
služobnú zbraň, v dôsledku 
čoho podozrivý utrpel strel-
né poranenie v oblasti dolnej 
končatiny. Po spacifikovaní 
a zadržaní tohto muža policajti 
ihneď vyrozumeli o jeho zrane-
ní pracovníkov RZP, ktorí mu-
žovi poskytli odbornú pomoc 
a mimo ohrozenia života ho 
previezli do nemocnice v Ruži-
nove. Zasahujúcim policajtom 
neboli spôsobené žiadne zra-
nenia, ktoré by si vyžadovali 
zdravotnícke ošetrenie. 
NA KRIŽOVATKE ULÍC 
KUKUČÍNOVA A HÁL-
KOVA došlo 28. marca krát-
ko po 21.00 h k zrážke dvoch 
osobných motorových vozi-
diel. Na mieste 41-ročný muž 
najprv slovne a následne fyzic-
ky napadol 61-ročného muža, 
účastníka dopravnej nehody. 
Údermi najprv dlaňou a ná-
sledne päsťami do oblasti tváre 
utrpel 61-ročný muž zranenia, 
vyžadujúce si lekárske oše-
trenie. Nakoľko sa 41-ročný 
muž dopustil napadnutím dru-
hého muža na mieste verejne 
prístupnom spáchania hrubej 
neslušnosti a zároveň výtrž-
nosti, hliadkou PZ bol v súla-
de so zákonom obmedzený na 
osobnej slobode a bol následne 
umiestnený v cele policajné-
ho zaistenia. Vec sa realizuje 
v tzv. „superrýchlom“ kona-
ní. Za uvedené konanie hrozí 
v prípade preukázania viny 
v zmysle zákona trest odňatia 
slobody až na tri roky. (mm)

na čitateľovi? A prečo vôbec 
hovoriť o knihách? Debato-
vať sa bude o knihách spi-
sovateľov Juraja Bindzára: 
Mlčky a krátko a Jany Bodná-
rovej: Náhrdelník / Obojok.

Utorok – 11.4.2017

FRAGILE - BRATISLA-
VA NARCIS TOUR
Stredisko kultúry Vajnorská, 
18:00
Fragile prepojila svoje dlho-
ročné priateľstvo a sympatie 
s Ligou proti rakovine, aby 
podporila ľudí bojujúcich 
s rakovinou a rozdávala svo-
jimi koncertmi nádej tak, ako 
to robí žltý narcis už 21 ro-
kov. Táto úspešná a cappella 
skupina bude v rámci svojho 
bratislavského turné Fragile 
Bratislava Narcis Tour vy-
stupovať na ôsmich rôznych 
miestach, v utorok 11. apríla 
sa zastaví v Stredisku kultúry 
Nové Mesto. 

Streda – 12.4.2017

IFJÚ SZIVEK – VYVLAS-
TENIE
T a n e č n é 
d i v a d l o 
Ifjú Szivek, 
19:00
Predstave-
nie spra-
c o v á v a 
tradičnú tanečnú a hudobnú 
kultúru Maďarov, dodnes ži-
júcich na území Slovenska. 
Na úrovni emócií a asociácií 
hovorí o živelných javoch 
a historických udalostiach 
násilného presídlovania a de-
porácií.

Štvrtok – 13.4.2017

VEĽKONOČNÝ KON-
CERT
Slovenská filharmónia, 19:00
Requiem zaznie v Slovenskej 
filharmónii ako pamiatka na 
veľkého skladateľa Antoní-
na Dvořáka. Dielo, pôvodne 
vytvorené na zákazku, v sebe 
nenesie strach zo smrti. Je 
skôr spomienkou na život 
a vďakou zaň.

Piatok – 14.4.2017

M.I.N.E + OCEÁN
Ateliér Babylon, 20:00
Dvojkoncert legendárnej 
českej skupiny Oceán a ne-
meckých M.I.N.E - pokra-
čovateľov známych Ca-
mouflage. Oceán predstaví 
novinku Ve smíru, ktorá je 
prvým štúdiovým albumom 
skupiny Oceán po takmer 25 
rokoch.

Sobota – 15.4.2017

AKO DOMA / LIKE AT 
HOME
Kunsthalle Bratislava, 12:00 
– 19:00
Výstava ako „modelová si-
tuácia“ reflektuje zásadné 
vývinové obraty domáceho 
sochárskeho umenia 20. a 21. 
storočia. V jednom priestore 
uvidíte diela od šesťdesiatych 
rokov s tými súčasnými, vy-
tvorenými v nedávnom obdo-
bí autormi strednej a mladej 
generácie.

Nedeľa – 16.4.2017

NECH ŠIJE! MÓDA NA 
SLOVENSKU 1945 – 1989
Slovenská národná galéria, 
10:00 – 18:00
Výstava Nech šije! mapuje 
slovenskú módu v období ro-
kov 1945 – 1989. Predstavuje 
domácu odevnú produkciu – 
od družstevne organizovaných 
podnikov zameraných na in-
dividualizovanú, zákazkovú 
módu, cez masívny segment 
konfekčnej výroby až po ate-
liérovú tvorbu odevných dizaj-
nérov hlásiacich sa o slovo od 
začiatku 80. rokov 20. storočia.

Pondelok – 17.4.2017

Veľkonočný pondelok – žiad-
ne akcie

Utorok – 18.4.2017

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: JAMAJKA
Dunaj˜, 20:00
Krištáľovo čisté more le-
mované koralovými útesmi 
a snehobielymi plážami, 
úsmevy na tvárach miestnych, 

ktorí sa ni-
kam nepo-
n á h ľ a j ú . 
Perlu Ka-
ribiku vám 
preds tav í 
Aron Mitu 
Tesfaye. 

Streda – 19.4.2017

ANASOFT LITERA FEST 
2017
Bratislava
12. ročník literárneho festiva-
lu Anasoft litera fest sa bude 
konať 19. – 25. apríla 2017. 
Aj tento rok sú na programe 
autorské čítania, koncerty, di-
vadlo, workshopy a diskusie.
Literárna cena Anasoft li-
tera sa udeľuje za najlepšie 
pôvodné slovenské prozaické 
literárne dielo alebo za pre-
klad pôvodného prozaického 
literárneho diela autorov.
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YIT Slovakia

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKOVEJ
A INTERNETOVEJ STRÁNKE,
KDE SA DOZVIETE VIAC
O ZAUJÍMAVOM PROGRAME

NUPPU RUŽINOV

Príďte sa pozrieť na bývanie
v severskom štýle v novostavbe
NUPPU na Hraničnej ulici.

Deň otvorených dverí
22. APRÍL 2017

BRATISLAVA
V Bratislavskom bábkovom 
divadle vrcholia prípravy 
netradičného performatív-
neho scénického diela s ná-
zvom Kráľ, ktorým divadlo 
svoju pozornosť upriami 
opäť na dospelého diváka.
Po úspešnej inscenácii Na 
slepačích krídlach, ktorá pri-
niesla na dosky bábkového 
divadla zásadnú spoločenskú 
výpoveď o živote v komu-
nistickom Československu  
50. rokov, sa dramaturgia di-
vadla rozhodla už po druhý 
raz pripraviť titul pre mlá-
dež a dospelých. Z verejných 
zdrojov podporil projekt 
Fond na podporu umenia. 
Ústrednou témou novej in-
scenácie, ktorej premiéra sa 
uskutoční 8. apríla o 19:00 
v Moyzesovej sieni v budo-
ve Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského, je, ako 
už názov napovedá, kráľ, 
ktorý je však mŕtvy. Čo ale 
zomrelo spolu s ním? A kto 
ho zabil? Scénické dielo Kráľ 
skúma pozíciu človeka a spo-
ločnosti, ktorá poprela svoju 
minulosť. Spolu s ňou záro-
veň svoju identitu, hodnoty 
a oporné body. Cítime, že 
nám niečo chýba, ale nevie-
me, čo to je. A autentickým 
tak zostáva už len cynizmus. 
Zabudnutím na kráľa sme to-
tiž nepopreli osobu, ale sym-

bol. Zabudli sme na sväté. 
Zabudli sme na seba. 
Režijne sa nového diela ujal 
Andrej Kalinka, ktorý je zá-
roveň autorom konceptu, li-
breta, ako aj vizuálneho pre-
vedenia. Pre príťažlivý námet 
vytvoril režisér aj výnimočné 
formálne spracovanie. Kráľ 
je dielom na pomedzí ume-
leckých druhov. Je výtvarnou 
inštaláciou, koncertom, po-
hybovo - performatívnym di-
vadlom s textovými vstupmi. 
Ako hovorí režisér, cieľom 
bolo vytvoriť organický 
celok podnecujúci diváka 
k asociatívnemu mysleniu 
a odhaľovaniu stále nových 
a nových významov. 
Dielo Kráľ pozostáva 

z niekoľkých navzájom sa 
prelínajúcich častí - variá-
cií na tému vzťahu k tomu, 
čo symbolizuje kráľ. Sme 
svedkami výjavov úcty, re-
lativizovania, zahrávania sa, 
ničenia a následného pocitu 
straty a tápania, ktoré je mož-
né zmierniť jedine hľadaním 
a obetou. Obsahovo koncen-
trované scény vyvolávajúce 
napätie a zvedavosť podpo-
ruje aj podmanivá hudba so 
silným emocionálnym ná-
bojom, ktorú skomponoval 
režisér Kalinka a doplnil ju 
o hudobné citácie tradičných 
gruzínskych piesní a hudby 
G.P da Palestrinu.
Hudobné pasáže sú zároveň 
podnetom k tanečno-pohybo-

vým obrazom. O tie sa z cho-
reografického hľadiska posta-
ral Milan Kozánek, ktorý je 
zároveň hlavným dramatur-
gom inscenácie. Kostýmy pre 
inscenáciu navrhla Katarína 
Hollá.
Scénické dielo Kráľ bude 
hrávané v netradičných nedi-
vadelných priestoroch, s bez-
prostrednou blízkosťou herca 
a akcie. Bratislavské bábkové 
divadlo pozýva na výnimoč-
ný divadelný zážitok v ne-
divadelnom priestore, ktorý 
vás upúta svojou intímnou 
a koncentrovanou energiou, 
podnecujúcou k mysleniu 
a privádzajúcou k zmieru. 
 Peter Galdík
 Foto: BBD

Bratislavské bábkové divadlo netradične pre dospelých
RUŽINOV
Nedávno na Rumančekovej 
ulici otvorili nové petangové 
ihrisko. Nezostane jediné. 
„Myslím, že aj v rámci ruži-
novského Parku A. Hlinku, 
teda v priestore od polikliniky 
smerom k Tomášikovej ulici, 
kde je Dom kultúry, by sa mo-
hol nájsť priestor, ktorý by sa 

dal upraviť na petang. Bolo by 
to super. V Ružinove máme 
aj pána Hrozányiho, veľkého 
priekopníka tohto športu,“ 
napísala na profil starostu Du-
šana Pekára, ktorý má na soci-
álnej sieti miestna obyvateľka 
Ľudmila Balúchová. Ten pris-
ľúbil, že čoskoro pribudne aj 
druhá plocha. (ars)

NOVÉ MESTO
Výstavba Národného fut-
balového štadióna na Tehel-
nom poli v súčasnosti po-
kračuje vysokým tempom. 
Zmeny vidno doslova z hodiny 
na hodinu. Na viacerých mies-

tach sa už betónujú budúce tri-
búny, na ktoré sa má v roku 2018 
zmestiť vyše 22-tisíc ľudí i admi-
nistratívne priestory, kde by mal 
po dokončení celého areálu sídliť 
Slovenský futbalový zväz. (ars)
 Foto: Facebook

PETRŽALKA
Fasáda s moderným di-
zajnom, zateplenie, výme-
na časti okien a vynovený 
vstupný priestor - to všetko 
je súčasťou prvej etapy re-
konštrukcie Domu kultúry 
Lúky v Petržalke.
Mestská časť začala s re-
konštrukciou druhého naj-

väčšieho kultúrneho stánku 
v Petržalke – DK Lúky. V pr-
vej etape sa zrekonštruuje 
časť fasády a vstupná časť. 
Vo vynovených priestoroch 
mestská časť plánuje umiest-
niť Infopoint s informáciami 
o Petržalke, detské centrum 
či tzv. kultúrny inkubátor, 
ktorý si budú môcť prenajať 

rôzne občianske združenia, 
spolky, podnikatelia, ale aj 
jednotlivci. Kedy a v akej 
miere sa podarí tieto vízie 
zrealizovať, alebo ich nahradí 
iný nápad, je otázkou blízkej 
budúcnosti. Ostatné priestory 
prídu na rad v ďalšej etape re-
konštrukcie.  (sv)
 Foto: MČ Petržalka

PETRŽALKA
Francúzsko-slovenské gym-
názium s medzinárodným 
programom má vzniknúť 
v Ovsišti, kde už sídli fran-
cúzsko-slovenská základná 
škola s materskou školou.

Krajská rada pre odborné 
vzdelávanie a prípravu odpo-
ručila zaradiť gymnázium do 
siete škôl školských zariade-
ní. Konečné slovo bude mať 
ministerstvo školstva. 
Plánovaná stredná škola 

v Bratislave by bola tretím 
francúzsko-slovenským gym-
náziom s medzinárodným 
programom, ktoré poskytuje 
vzdelanie v strednej Európe. 
Takéto gymnáziá už existujú 
vo Viedni a Varšave.  (tasr)

Nové petangové ihriskoZačala rekonštrukcia domu kultúry

V Petržalke má vzniknúť  
francúzsko-slovenské gymnázium

Rastie do výšky

O živote Keltov
STARÉ MESTO
Historické múzeum Sloven-
ského národného múzea 
(SNM) na svojej výstave 
Kelti z Bratislavy pripra-
vuje v rámci sprievodné-
ho programu sériu voľne 
prístupných tematických 
prednášok v Hudobnej sie- 
ni Bratislavského hradu. 
V jeho podzemných priesto-
roch je do 1. októbra výsta-
va, ktorá približuje podobu 
Bratislavy ako keltského 
mesta spred vyše 2000 ro-
kov.
Prednášky odborných pra-
covníkov, ktorí sa venovali 
rozsiahlemu výskumu na Bra-
tislavskom hrade, sa uskutoč-
nia vždy posledný štvrtok 
v mesiacoch apríl, jún a sep-
tember s výnimkou mája, keď 
prednáška odznie počas Noci 
múzeí a galérií (20.5.). 
V apríli (27.4.) Alena Šef-
čáková z Prírodovedného 
múzea SNM očami antropo-
lóga priblíži bratislavských 
Keltov. Účastníci prednášok 
sa dozvedia, ako Kelti bývali 
a čím sa zaoberali i čo sa po 
nich našlo pri archeologic-
kých výskumoch.  (tasr)

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
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