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Z haly v podchode vznikne pasáž

Mesto prenajalo 
Mýtny domček
STARÉ MESTO
Do roka v ňom opäť bude 
Múzeum colníctva a finanč-
nej správy.
Mestskí poslanci schválili 
prenájom Finančnému riadi-
teľstvu Slovenskej republiky 
na päť rokov s možnosťou 
predĺženia za 100 eur ročne. 
Nájomca sa zároveň zaväzuje, 
že na vlastné náklady usku-
toční rekonštrukciu predmetu 
nájmu v minimálnej hodnote 
100 000 Eur v lehote 1 roka 
odo dňa účinnosti nájomnej 
zmluvy. Jej súčasťou by mala 
byť napríklad výmena stre-
chy, oprava okien, omietky, 
dlažby, sanácie proti vlhkos-
ti. Nájomca pri rekonštrukcii 
zohľadní, že ide o národnú 
kultúrnu pamiatku a tiež 
bude dbať na to, aby vstup do 
budúceho múzea nezasahoval 
do verejného chodníka a ne-
zužovali profil chodníka, na 
ktorom je aj cyklistická trasa.
Mýtny domček je historic-
ky spätý s Finančným riadi-
teľstvom Slovenskej repub-
liky. V rokoch 1918 – 1919 
a 1939 – 1944 bol sídlom col-
nice a v rokoch 1890 – 1944 
tam bol Úrad potravnej dane 
na čiare, ktorú zabezpečovala 
finančná stráž. Od mája 2012 
tu bolo Múzeum colníctva, 
jeho činnosť bola pozastave-
ná z dôvodu rekonštrukcie 
Starého mosta. V roku 2015 
mal o domček záujem aj OZ 
Petržalský okrášľovací spo-

Bezdomovci  
vytláčajú z Medickej 
záhrady deti
Za bicyklovanie tam hrozí 
pokuta, ale s neprispôsobi-
vými si hliadky poradiť ne-
vedia. Čo odporúča Mest-
ská polícia?

Najlepší bicykel je 
ten, čo si požičiaš
Mesto už niekoľkokrát avi-
zovalo, že tento rok rozbe-
hne projekt bike-sharingu. 
Zatiaľ však nešpecifikovalo, 
s kým na ňom bude partici-
povať, ani kedy ho spustí. Vi-
eme, ako by mohol vyzerať.

Mám rád vôňu letnej 
večernej Bratislavy
„Keď chcem byť sám, 
viem, kam mám ísť,“ rea-
guje herec Ady Hajdu na 
otázku, čo má najradšej na 
živote v meste.

Zabudnuté prípady 
inšpektora Šétaffyho
S inšpektorom Šétaffym sa 
prenesieme do medzivojnovej 
Bratislavy, v ktorej ho pre-
kvapil mladý zlodej bicyklov. 

NOVÉ MESTO, RUŽINOV
Hoci sa rátalo, že sa rekon-
štrukcia podchodu na Tr-
navskom mýte rozbehne na 
jar tohto roka, so stavebný-
mi prácami sa začne až na 
jeseň. Ako sa v ňom zmení 
priestor?
Momentálne je projekt na pri-
pomienkovaní na magistráte. 
„V uplynulých týždňoch bola 
projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie predlože-
ná dotknutým orgánom štátnej 
správy na vyjadrenia, na zá-
klade ktorých bude Immocap 
Group, a.s. žiadať o vydanie 
stavebného povolenia na revita-
lizáciu podchodu,“ informoval 
nás Marek Papajčík z komuni-
kačného oddelenia magistrátu. 
„Očakávame, že sa vyjadrenia 
a stavebné povolenie podarí 
získať v štandardnom čase tak, 
aby Immocap Group, a.s. mo-
hol so stavebnými prácami za-
čať na jeseň 2017.“
V tejto fáze sa projekt ešte 
môže upravovať, vyjadrujú 

sa k nemu zainteresované 
oddelenia, diskusia preto nie 
je zbytočná a aj projektant 
križovatky a pôvodného pod-
chodu Igor Rymarenko sa 
rozhodol návrh si vyžiadať 
a vysloviť naň názor. 
Dopravný inžinier spomína, že 
hlavným zmyslom podchodu, 
ktorý zrealizovali v 70-tych 
rokoch, bolo vylúčiť z križo-
vatky chodcov. „Skôr ako sa 
začalo s výstavbou, bolo dôle-
žité vymyslieť obchádzkové 
trasy, pretože doprava počas 
nej nesmela byť prerušená,“ 
hovorí. „Nebola zastavená ani 
koľajová doprava!“ dopĺňa ho 
jeho syn Roman Rymarenko, 
ktorý je takisto dopravným in-
žinierom. Obaja sa preto zho-
dujú na tom, že roky uzavretá 
Štúrova alebo aktuálny plán 
uzavrieť Mlynské Nivy na 
dlhé mesiace by bolo kedysi 
nemysliteľné. 
„Podchod bol projektovaný ako 
hala, v ktorej sa rátalo len s ka-
viarňou a priestorom pre polí-

ciu,“ hovorí Igor Rymarenko. 
Obaja dopravní inžinieri chá-
pu súčasný trend umiestniť 
do podchodu prevádzky, po-
zastavujú sa však nad úzkym 
koridorom, ktorý v ňom zo-
stane pre chodcov. „Z celého 
halového priestoru zostane iba 
torzo „rúr“ približne v tvare 
širokého H, pričom vertikálne 
konce sú východy k tržnici, 
Istropolisu, lekárni a k Centra-
lu. Jediný koridor, ktorý bude 
spájať smer Krížna – Vajnor-
ská má šírku len cca 6,5 m v 
ktorom je aj stĺporadie. Po stra-
nách sú obchody,“ vysvetľuje. 
„Celá pešia doprava tak bude 
koncentrovaná v tomto úzkom 
koridore bez šance sa rozptýliť 
ako je to v halovom riešení.“
Spolu so synom napočítali 
v projekte 18 budúcich pre-
vádzok. Investor avizuje, že 
medzi nimi budú malé potra-
viny, občerstvenie aj trafika, 
tiež strážna služba a klientske 
centrum dopravného podniku. 
 Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk
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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

 

V bratislavskom Novom Meste už čosko-
ro pribudne nový verejný park. Na Kolibe 
v týchto dňoch skončili intenzívne prá-
ce na revitalizácii parku Gaštanica. 
„Názov sme nevybrali náhodou, 
gaštany tu rástli už v časoch, keď 
toto územie osídlili Rimania,“ vra-
ví starosta Rudolf Kusý. Cieľom 
revitalizácie je preto ozdravenie 
a zachovanie jestvujúcich gaštanov. 
Viaceré stromy, podobne ako 
inde v Európe, v po-
sledných rokoch 
napadla zhubná 
rakovina. „Pri 
stromoch, kde 
bola aspoň 
malá šanca 
na záchranu, 
sme oslovili 
o d b o r n í -
kov, aby sa 
pustili do 
ich lieč-

by,“ hovorí starosta Kusý. Posilniť genofond 
gaštanov majú pomôcť stromy privezené 

zo zahraničia, ktoré sú voči chorobám 
odolnejšie. Náklady na rekonštruk-
ciu parku predstavujú 315 tisíc eur, 
pričom väčšinou prispejú Nórske 
fondy. Súčasťou revitalizácie parku 
bude vytvorenie oddychovej zóny. 
V nej nájdu návštevníci okrem la-
vičiek, altánku a detského ihriska aj 

fitness prvky. 
Gaštanica rozhodne nie je je-

diným parkom, ktorý ten-
to rok v Novom Meste 
pribudne. „Ešte nikdy 
nebolo v rozpočte 
Nového Mesta toľko 
peňazí na revitalizá-
ciu parkov a obnovu 
nových – celkovo 
ide o takmer 3 mi-
lióny eur,“ vraví 
starosta Rudolf 
Kusý.

Rudolf Kusý: V Novom Meste 
sme vytvorili unikátny park

 

Neobávajte sa 
nekomfortu
BRATISLAVA
Za spoločnosť Immocap 
Group, a.s., ktorá bude reali-
zovať rekonštrukciu podcho-
du, reagovala Petra Kollár 
Volfová.
Bol projekt navrhnutý na zá-
klade prieskumu, koľko ľudí 
podchodom na Trnavskom 
mýte denne prejde? Zaujíma 
nás to v súvislosti so zredu-
kovaným počtom toaliet.
Nové verejné toalety a ich 
budúci vysoký štandard v pod-
chode sú navrhnuté na základe 
predpokladaných údajov ná-
vštevnosti v podchode ako aj 
skúseností našich odborníkov 
z obdobných zariadení u nás 
ako aj v zahraničí. Toalety pre 
zamestnancov obchodných 
prevádzok budú zriadené sa-
mostatne od verejných toaliet. 
Projekt podchodu, vrátane to-
aliet je konzultovaný zo všet-
kými relevantnými stranami 
a úradmi, ktoré sa v zmysle 
našej legislatívy k tejto pro-
blematike vyjadrujú.
Objavujú sa názory, že v pod-
chode zostanú len úzke ko-
ridory, ktorými prechádzať 
bude veľmi nekomfortné. 
Šírka verejných koridorov 
v podchode je navrhnutá archi-
tektom podchodu v spolupráci 
s dopravnými inžiniermi. Táto 
šírka je navrhnutá na základe 
sčítania peších prechádzajú-
cich a spĺňa požiadavky plat-
ných technických noriem. Šír-
ka verejných koridorov je viac 
ako dostatočná a verejnosť 
sa v žiadnom prípade nemusí 
obávať, že by bol prechod cez 
podchod nekomfortný. 
Ako je vyriešené zásobova-
nie prevádzok? Budú na to 
slúžiť výťahy, ktoré spolu 
s eskalátormi plánuje rekon-
štruovať mesto?
Zásobovanie budúcich ob-
chodných prevádzok v pod-
chode bude zabezpečené aj 
pomocou výťahov. 
Je súčasťou rekonštrukcie na-
príklad aj predĺženie zastávok 
električiek na Trnavskom mýte?
Zastávky električiek a auto-
busov nie sú predmetom re-
konštrukcie podchodu. (in)

Pokračovanie zo str. 1
Čo bude v ďalších? Na vizu-
alizáciách sú obchody s oble-
čením. Avšak podľa plagátov, 
ktoré dnes nájdete a ktoré odka-
zujú na presťahovanie prevád-
zok, sa najviac darilo oprave 
obuvi či papiernictvu. Mnohé 
ďalšie tu len živorili. Momen-
tálne je podchod po prvej fáze 
prípravy na rekonštrukciu – 
všetky prevádzky sú vypratané, 
priestor je úplne prázdny. Pri 
pohľade naň je vám jasné, že 
prevádzkami znova ožije. 
„Problém však vidíme 
v množstve zabratej plochy, 
ktorú obchody obsadia. Pred-
stavte si, že schádzate od 
Istropolisu smerom k tržnici. 
Ďalší ľudia idú od tržnice sme-
rom k Centralu... „Podchod je 
predovšetkým komunikačný 
priestor. Najmä ráno sa ľudia 
ponáhľajú do práce. Budú mať 
dosť priestoru navzájom sa 
vyhnúť?“ pýtajú sa. „Skompli-
kuje im to aj zúžený priechod 
smerom k Centralu, ktorý má 
dokonca šírku len štyri metre. 
Rovnako je zúžený priestor, 
ako sa schádza od Istropolisu, 

pretože kúsok za schodmi tiež 
vyrastie obchod.“
Aj z toho dôvodu by prefe-
rovali menej obchodov a tiež 
zredukovali rohy obchodov, 
aby boli koridory do tvaru 
lievika.
Igor Rymarenko sa pozastavu-
je aj nad faktom, že vo pries-
tore niekdajších toaliet bude 
osem prevádzok. „V pôvod-
nom podchode som umiestnil 
7 dámskych a 4 pánske toale-
ty, bolo tam 14 pisoárov a 10 
umývadiel len na dámskych 
toaletách, plus miestnosť pre 
pani, čo sa starala o poriadok,“ 
hovorí a dodáva, že už v dobe 
projektovania tam uvažovali 
o sprche. „Keď som sa tam bol 
minulý rok pozrieť, priestory 
bol zničené, armatúry vytrha-
né. Takú strašnú devastáciu 
podchodu spôsobilo až trestu-
hodné zanedbanie údržby.“
Pôvodné počty toaliet boli 
projektované podľa sčítania 
pohybu chodcov a príslušných 
noriem. Preto ho udivuje, že 
v novom podchode majú byť 
len 3 pánske toalety a 5 piso-
árov, a 4 dámsky toalety a 2 

umývadlá. Budú umiestnené 
v časti, ktorá pôvodne slúžila 
ako technologická miestnosť. 
„Bude to pre všetkých pracov-
níkov prevádzok a návštevní-
kov podchodu dostatočný po-
čet?“ pýta sa dopravný inžinier.
Za ideálne riešenie nepova-
žuje projektant ani zreduko-
vanie eskalátor. Z deviatich 
eskalátorov zostane len 5, 
zvyšné nahradia výťahy pre 
10 až 16 osôb. 
Po zrealizovaní pripomienok 
dotknutých oddelení na ma-
gistráte okresný úrad určí, kto 
bude rozhodovať o stavebnom 
povolení. Či to bude Nové 
Mesto alebo Ružinov. „Čo sa 
týka podoby samotného pro-
jektu, stavebný úrad naň nemá 
vplyv. Buď povolí alebo nepo-
volí danú stavbu,“ informoval 
nás Stanislav Šenc z Útvar pre 
styk s verejnosťou v Ružinove. 
Či prejde projekt v aktuálnej 
podobe a či sa v ňom Brati-
slavčania budú cítiť dobre, 
posúdia teda v najbližších 
týždňoch dotknuté oddelenia 
magistrátu. (in)
 Foto: Archív

Myslieť  
komplexne
Dopravní inžinieri Ryma-
renkovci mi viackrát prízvu-
kovali, aké dôležité je, aby 
dopravný inžinier, ktorý robí 
zásahy do tváre mesta, pre-
mýšľal komplexne. 
Tak ako si doba a situácia vyži-
adala rekonštrukciu Trnavské-
ho Mýta, mal by s ňou ísť ruka 
v ruke aj projekt povrchového 
riešenia. „V tejto súvislosti sa 
opäť vynára otázka dokončenia 
budovy nad vstupom číslo 1 na 
Krížnej 64, kde je spodná stav-
ba od počiatku naprojektovaná 
a vybudovaná pre 5-podlažnú 
budovu. V nej sa v pôvodných 
projektoch okrem iného aj 
predpokladala prevádzka tzv. 
CRD a VO – Centrálneho ri-
adenia dopravy a verejného 
osvetlenia pre Bratislavu. Bra-
tislava sa bez takéhoto riešenia 
už nezaobíde,“ tvrdili mi. Rov-
nako je podľa nich nutné za-
myslieť sa aj nad faktom, že na 
krátke nástupištia sa už sotva 
zmestia 5-článkové električky 
a predĺžiť ich. „Pri tržnici by 
som si zas vedel predstaviť elek-
tronickými tabuľami rozdelenú 
zastávku, ktorá by informovala, 
aké vozidlo príde k akej tabuli. 
Dnes sa mi totiž bežne stáva, že 
za sebou zastavia tri vozidlá, ak 
je však moje až tretie, nestihnem 
k nemu prísť,“ hovorí dnes už 
89-ročný pán Rymarenko.
Rekonštrukcia podchodu však 
s podobnými zásahmi nepočí-
ta. Vonkajší priestor sa bude 
len revitalizovať. 
 Ingrid Jarunková 

BRATISLAVA
Hlavné mesto začalo s kom-
plexnými opravami ciest, 
chodníkov a ník (rozšíre-
ných dopravných pásov 
pre zastávky autobusov) na 
zastávkach MHD. V tomto 
roku je naplánovaná opra-
va 27 km ciest, 9 km chodní-
kov a 19 ník. Mesto na tieto 
opravy vyčlenilo vo svojom 
rozpočte 6 miliónov eur. 
Oproti minulému roku sa tento 
rok opraví dvakrát toľko chod-
níkov a ník na zastávkach, pri-
čom v rámci opráv chodníkov 
sa budú robiť aj bezbariérové 
úpravy  priechodov. Prvou 
veľkou opravou bola oprava 
komunikácie Pri mlyne, nasle-
duje Dopravná ulica v úseku 
od pošty v smere do Rače. Po 
nej príde na rad oprava Detvi-
anskej ulice v úseku od Kubá-
čovej ulice po kruhový objazd. 
Oprava je naplánovaná na 
9. mája. A budú nasledovať 
ďalšie. Medzi najväčšie úseky 
ciest patria: Rožňavská (11-ti-
síc m2) v úseku od Galvániho 
po Möbelix obojsmerne,
Panónska (4 444 m2) loká-
lne v celom úseku, mesto 
pokračuje v oprave v Starom 
Meste, nadväzuje na opravu 

Búdkovej cesty z minulého 
roka, pokračuje Lovinského 
(3 800 m2) cez Gaštanovú po 
Valašskú ulicu, Smolenická 
(3 419 m2) v celom úseku 
obojsmerne či Nadjazd Vaj-
nory od svetelnej križovatky 
po okružnú križovatku.
Všetky opravy sú odsúhla-
sené Krajským dopravným 
inšpektorátom. O každej ďal-
šej bude hlavné mesto infor-
movať, aby sa Bratislavčania 
mohli včas pripraviť na prí-
padné dopravné obmedzenia. 
„V tomto roku sa zameriame 
aj na vodorovné dopravné 
značenia, na ktoré sme vyčle-
nili v rozpočte 700-tisíc eur. 
Premaľujeme nanovo všetky 
priechody pre chodcov, ako 
i vodorovné značenia veľkých 

križovatiek.  Ku dnešnému 
dňu sme zároveň už osadili 3 
500 odraziek na úsekoch ciest 
opravených v minulom roku,“ 
informoval primátor Ivo Ne-
srovnal. V rámci opráv chod-
níkov sa budú robiť aj bezba-
riérové úpravy  priechodov 
– predpokladáme do 30 prie-
chodov, ako napr. Drieňová 
ulica (BA II), Prievozská pri 
fastfoode (BA II), Mamatey-
ova ulica (BA V). 
V minulom roku opravilo 
mesto dokopy 50 km ciest, 
5 km chodníkov a 10 ník 
na zastávkach MHD. Tento 
rok hlavné mesto pokraču-
je v opravách komunikácií 
z vlastných finančných zdro-
jov. (kk)
 Foto: Magistrát

Hlavné mesto začalo s opravami ciest

Máme plno. Nedá sa. Skús-
te napísať odvolanie. Mož-
no o rok. Toto počúvajú 
stovky rodín v bratislav-
skom kraji, keď chcú umie-
stniť svoje deti do mater-
ských škôlok. V minulom 
roku sa do škôlky nedostalo 
až 4200 detí!
Súčasný stav je dôsledkom 
nekoncepčného predaja alebo 
chátrania nevyužitých škôlok 
z dôvodu poklesu pôrodnos-
ti od roku 1980. Keď však 
počet detí začal znovu rásť, 
škôlky nepribúdali.
„Vyriešiť tento problém treba koncepčne a s 
rozumom. Inak budeme len ďalej plátať naj-
väčšie diery,“ tvrdí poslanec NR SR a kandidát 
na bratislavského župana Juraj Droba (SaS). 
Rozbehnúť spoluprácu medzi štátom, župou 
a samosprávou je podľa neho nevyhnutné. 

Na vytvorenie nových miest 
v škôlkach existuje možnosť 
čerpať prostriedky z fondov 
EÚ, pre bratislavskú župu je 
na to vyčlenených 16 mili-
ónov eur. Samosprávy však 
podali v našom kraji len 14 
projektov.
„Župa ale musí obciam 
a mestám v príprave projek-
tov pomôcť, aby sa peniaze 
využili naplno. Rovnako 
musí vyhľadať aj ďalšie ne-
využité budovy, ktoré sú 
v správe BSK, a ponúknuť 

ich mestským častiam či obciam,“ vysvetľuje 
J. Droba.
O tom, aké dôležité je mať miesta v škôlkach, 
azda nikto nepochybuje. Predškolská výcho-
va pomáha sociálnej integrácii detí a vytvára 
predpoklady pre ich úspešný život. Rodičom 
zase šetrí čas a uberá starosti.

Kandidát na župana Droba: 
So škôlkami musí pomôcť župa

Juraj Droba so synom Jurkom

Emócie okolo 
náhradných 
bytov
DUBRAVKA, PETRŽALKA 
Hlavné mesto nezastaví vý-
stavbu 68 náhradných ná-
jomných bytov v mestskej 
časti Dúbravka, v lokalite 
Pri kríži. 
Hoci o to koncom marca 
požiadali bratislavskí po-
slanci primátora Iva Ne-
srovnala, ten uznesenie 
nepodpísal. Jeho veto však 
minulý týždeň mestské za-
stupiteľstvo neprelomilo 
a tak výstavba, proti kto-
rej protestuje mestská časť 
a niektorí Dúbravčania, 
naďalej pokračuje. Dúbrav-
ka sa pred niekoľkými týžd-
ňami obrátila aj na Okresný 
súd Bratislava IV so žiados-
ťou o pozastavenie všetkých 
stavebných i výrubových 
prác. Taktiež požiadala, aby 
súd rozhodol, či je v práve 
mesto, alebo mestská časť. 
Avizovali, že rozhodnutie 
budú akceptovať. 
Pokiaľ ide o lokalitu na pe-
tržalskej Haanovej a Mama-
teyovej, kde sa mali náhrad-
né byty tiež stavať, o tých už 
v marci primátor vyhlásil, že 
sa na nich stavať nebude. Ne-
podpísal však tri body uzne-
senia, na základe ktorých sa 
mali pozemky preklasifiko-
vať zo stavených na územie 
pre oddych a zeleň. Minulý 
týždeň poslanci tieto tri body 
znova schválili a prelomili 
tak primátorovo veto. 
A napokon na margo ná-
hradných bytov, poslanci ne-
schválili metodiku vypláca-
nia rozdielu medzi trhovým a 
regulovaným nájomným pre 
vlastníkov reštituovaných by-
tov.  (tasr, in)

Plot odmietli 
aj tretíkrát
STARÉ MESTO
Mestskí poslanci opätov-
ne zamietli veľvyslanectvu 
USA zmluvu o prenájme 
pozemkov na Hviezdoslavo-
vom námestí.
„V septembri 2016, vo 
februári 2017 a dnes opäť 
nebola zmluva o prenájme 
pozemkov schválená. Zna-
mená to, že americká amba-
sáda nemá už viac ako de-
väť mesiacov k pozemkom 
pred svojou budovou právny 
vzťah. Znamená to tiež, že 
plot, ktorý sa na týchto po-
zemkoch nachádza, tu stojí 
protiprávne. Opätovným ne-
schválením nájomnej
zmluvy sme vyslali jasný 
signál, že ďalšie zotrva-
nie plota na námestí je pre 
nás neprijateľné,“ vyjadril 
sa Martin Borguľa, ktorý 
sa odstránenie plota bojuje 
dlhodobo. Podľa jeho slov, 
jeho snaha o stretnutie s veľ-
vyslancom USA a hľadanie 
vhodného riešenia, bola z 
americkej strany odmietnu-
tá. „Pán veľvyslanec mi od-
kázal, že sa nemá so mnou o 
čom baviť. Dnes však svoje 
„nie“ plotu povedali vole-
ní zástupcovia tohto mesta. 
Preto opätovne verejne vy-
zývam pána veľvyslanca, 
aby akceptoval rozhodnutie 
poslancov a prijal v čo naj-
kratšom čase opatrenia na 
odstránenie oplotenia a pri-
navrátenie tohto priestoru 
Bratislavčanom,“ povedal 
Martin Borguľa.
Sám je pripravený hľadať 
riešenie, ktoré bude akcep-
tovateľné pre mesto, jeho 
obyvateľov aj ambasádu. 
„Žiadam a prosím pána veľ-
vyslanca, aby neignoroval 
moje žiadosti o hľadanie rie-
šenia, ktoré prinesie bezpeč-
nosť pre americkú ambasádu 
a zároveň skrášlenie pries-
toru pred ňou, aby vzhľad 
námestia existenciou takmer 
trojmetrového oplotenia 
netrpel. Verím, že ak bude 
americká strana ústretová, 
mohlo by sa nám takéto rie-
šenie podariť nájsť.“ (brn)
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Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

Chceme  
využívať MHD
LIST ČITATEĽA
Vyriešiť problém s MHD 
v lokalite Potočná a Zvon-
čeková ulica v Rači sa sna-
žím už od r. 2004, stále však 
márne. 
Vonkoncom nie všetci oby-
vatelia danej lokality jazdia 
autami, nie všetci autá vlast-
nia. Je mnoho ľudí, ktorí sú 
v danej oblasti nútení cho-
diť peši. Sú medzi nimi aj 
starší ľudia, dôchodcovia 
i deti, ktoré navštevujú rôzne 
školské zariadenia. Vzhľa-
dom na to, že daná lokalita 
sa nachádza v intraviláne 
obce a že najbližšia funkčná 
a zmysluplná zastávka MHD 
je na Detvianskej ul., presu-
nu obyvateľov aj s ohľadom 
na značnú členitosť terénu 
a prekonávaní spomínaných 
vzdialeností by veľmi po-
mohlo doriešenie prepravy 
miestnych obyvateľov pro-
stredníctvom MHD. 
Je pravdou, že na Potočnú 
ul. chodí spoj č. 56, ale len 
2x za deň, čo je z hľadiska 
potrieb obyvateľov absolút-
ne nedostačujúce. Bolo by 
preto vhodné a žiaduce upra-
viť po dohode s dopravným 
podnikom mesta Bratislavy 
harmonogram premávky tak, 
aby občania, ktorí rovnako 
platia dane ako iní v ostat-
ných lokalitách, neboli zne-
výhodňovaní a mohli na za-
čiatku 21. storočia využívať 
taký „vynález“, ako je MHD. 
Využívaním malokapacitné-
ho dopravného prostriedku 
rovnakého ako je to napr. pri 
spojoch č. 35 na Polianky, 
alebo č. 151 cez Sliačsku ul. 
s rozumným  a účelným gra-
fikónom by nemuseli vznik-
núť až také veľké finančné 
náklady. Takéto vozidlá 
potom ani nemajú problém 
zachádzať aj na Zvončekovú 
ul. a následne sa hore otáčať. 
Je potrebné, aby obsluhovali 
aj túto ulicu a náväzné uli-
ce k nej. Neverím, že sa to 
nedá vyriešiť a zrealizovať 
v prospech občanov danej 
lokality.

Miroslav Daniš

Chudobná 
príbuzná
LIST ČITATEĽA
Rozpočet Bratislavy na 
rok 2017 je cca 270 mil 
EUR,  Praha má 1,8 mili-
ardy EUR, Brno 440 mil. 
EUR, Ostrava 360 mil. 
EUR. 
Podľa počtu obyvateľov 
a rozlohy by Bratislava mala 
mať rozpočet na rok 2017 cca 
770 mil EUR ! Bratislava je 
stále chudobná príbuzná! 
Kedy sa v Bratislave vybu-
duje lunapark? Akvárium 
s morskou vodou? Aquapark 
? Galéria,v Bratislave koru-
novaných vladárov? Stály 
cirkus? Legopark? Kúpele 
Grossling? Kúpalisko v ka-
meňolome, nad tunelom? 
Kedy sa zrekonštruuje bývalý 
Prior  na Tomášikovej ulici? 
Kedy sa postavia mimoúro-
vňové križovatky Bajkalská-
-Trnavská, Bajkalská-Vaj-
norská, Jarošova-Račianska 
a náväzný tunel popod Kra-
máre-treba to riešiť, pretože 
keď sa dostavajú Bory, tak 
Pražská a Brnenská praskne! 
Nehovoriac o Šancovej...
Poslanci zrušili, na území 
mesta všetky herne. Pamätá-
me si, keď jeden investor mal 
záujem postaviť Atlantic-
-city,resp. Little Las Vegas 
v Petržalke? Všetci boli proti 
tomu. Žiaľbohu... Bratislava 
mohla profitovať a mesto by 
malo všetko pod kontrolou! 
Pokiaľ sa rozpočet neupraví 
na horeuvedenú sumu, tak 
Bratislava bude len väčšia 
dedina.
Nebude veľkorysá, turisti 
len prídu s loďami z Viedne, 
z Budapešti, pobudnú cca dve 
hodiny,
nedajú si ani minerálku a od-
cestujú. Najviac z nich pro-
fitujú sprievodcovia a malé 
autobusy.

Tibor Petrovský

SMART DOMOV V MOBILE
Koľkokrát sa vám stalo, že ste si cestou do práce 
neboli istý, či ste v tej rýchlosti nezabudli vypnúť 
televízor, žehličku alebo či ste doma poriadne 
zatvorili okno? V týchto situáciách by sa každému 
hodil smart domov v mobile, s ktorým si môžete 
na diaľku preveriť, ako to doma v skutočnosti 
vyzerá. „S ponukou dostupných riešení pre in-
teligentné domácnosti prichádzajú teraz viaceré 
známe slovenské spoločnosti. Ich riešenia majú 
priaznivú cenu a spotrebitelia získavajú aj kvalitnú 
zákaznícku podporu,“ hovorí Ivan Puchrík, manažér 
pre ZEON Smart Domov od ZSE.

STAROSTLIVOSŤ O RODINU A BÝVANIE
Riešenie ZEON Smart Domov umožňuje pohodlné 
nastavenie rôznych situácií v mobile. Ak máte ško-
lopovinné deti, ktoré chodia zo školy samé domov, 
vďaka dverovému senzoru viete, kedy sa vrátili zo 
školy. Môžete tak byť pokojnejší, že deti sú doma 

v bezpečí. 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 príchode z práce. Užitočným nastavením je aj 
prepojenie pohybového senzora a malého noč-
ného osvetlenia v smart zásuvke, ktoré sa zasvieti 
v prípade, že idete v noci na toaletu. Dobrým 

pomocníkom je tiež dymový senzor, ktorý vám 
dá vedieť, že sa vám v kuchyni pripaľuje večera. 
Každý určite ocení aj služby senzoru zaplavenia, 
ktorý vás ihneď upozorní na kvapkajúcu vodu 
z vodovodu alebo vytekajúcu vodu z práčky. S rie-
šením ZEON Smart Domov bez problémov zapnete 
na diaľku rybičkám svetlo alebo zakúrite na chate 
ešte pred príchodom na hory. Ďalšou výhodou 
riešenia je aj sledovanie aktuálnej a historickej 
spotreby elektrických spotrebičov s možnosťou 
ich vypnutia na diaľku. 

LEN 9,90 € MESAČNE
Základný balík ZEON Smart Domov sa skladá z ria-
diacej jednotky a doplnkových senzorov (dverový, 
pohybový, dymový), smart zásuvky a smart tlačidla. 
Cena balíka je 9,90 € mesačne. K základnému 
balíku je možné samostatne si dokúpiť aj smart 
predlžovačku či ďalšie doplnkové zariadenia.

Zaujalo vás riešenie ZEON Smart Domov pre 
vašu inteligentnú domácnosť? Viac informácií sa 
dozviete na www.zeon.sk. 

BUDÚ SLOVÁCI ČOSKORO OVLÁDAŤ SVOJE 
DOMÁCNOSTI CEZ SMARTFÓN?
Možno sa to mnohým zdá nereálne, od pravdy to však nemá ďaleko. Aj 
na Slovensku sa čoraz väčším trendom stávajú riešenia, pomocou ktorých môžeme 
domácnosť ovládať na diaľku cez mobil. Nehovoríme pritom o komplikovaných 
riešeniach, ktoré si vyžadujú kilometre káblov, ale o zariadeniach, ktoré fungujú 
bezdrôtovo, nestoja veľa a ich inštaláciu zvládne každý za pár minút.
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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

Chyžná/Chyžný 
na plný úväzok

nutná znalosť nemčiny
Písomné žiadosti emailom na: 

antje.birkner@h-hotels.com

Tel: 0049 3623 352 619
Web: www.hplus-friedrichroda.de

PRÁCA vo wellness-hoteli v NEMECKU
Kuchár/Kuchárka 

na plný úväzok
nutná znalosť nemčiny

Písomné žiadosti emailom na: 
antje.birkner@h-hotels.com

Tel: 0049 3623 352 619
Web: www.hplus-friedrichroda.de

PRÁCA vo wellness-hoteli v NEMECKU
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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

„Je to strašné, sme tu s dvoma ma-
lými deťmi, neviem, čo im mám 
povedať. Prečo sa tu tí chlapi 
váľajú po zemi,“ zhodnotila dvo-
jicu vyspávajúcich mužov v Me-
dickej záhrade naša znechutená 
čitateľka.
Detské ihrisko v Medickej záhrade 
je pekné a obľúbené. O to viac rodi-
čov trápi pohľad na bezdomovcov, 
ktorí sa sem po zime opäť vrátili. 
Bojovať s ich prítomnosťou je ná-
ročné, mestská polícia Medickú zá-
hradu síce denne kontroluje, ale vy-
kázať z nej niekoho môže iba vtedy, 
ak porušuje jej prevádzkový poria-

dok. Nesmie sa tu napríklad fajčiť, 
konzumovať alkohol či bicyklovať, 

za to všetko hrozí bloková pokuta. 
Aj tú je však problém od bezdomov-

cov vymáhať a ak ich aj policajti zo 
záhrady vyvedú, nemajú ako zabrá-
niť tomu, aby sa tam o pár minút 
nevrátili.
Čo vám teda zostáva? Sizyfovská 
snaha. „V čase, kedy nie je na mies-
te prítomná hliadka mestskej polície 
je potrebné na tieto skutočnosti tele-
fonicky upozorniť mestskú políciu 
na čísle 159. Každý takýto oznam je 
najbližšou možnou voľnou hliadkou 
preverený a v prípade páchania pries-
tupku je tento s priestupcom následne 
riešený v zmysle zákona,“ informoval 
nás hovorca Mestskej polície Peter 
Pleva.  (ms, in)
 Foto: (lb)

Bezdomovci vytláčajú z Medickej záhrady deti
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Vypratanie  
nehnuteľnosti
Obýva niekto Vašu nehnu-
teľnosť bez toho, aby mal 
k tejto nehnuteľnosti vlast-
nícke alebo iné užívacie prá-
vo (napr. nájomnú zmluvu)? 
Máte právo chrániť svoj ma-
jetok a podať na súd žalobu 
o vypratanie nehnuteľnos-
ti. Svojpomocné vypratanie 
nehnuteľnosti nie je možné, 
pretože tým riskujete spácha-
nie trestného činu porušenia 
domovej slobody. Bezpečnej-
šia cesta je dotyčnú osobu pí-
somne vyzvať na vysťahova-
nie a stanoviť jej lehotu. Ak 
sa nevysťahuje, bude jediným 
riešením žaloba.Ak by v súd-
nom konaní bolo rozhodnuté 
tak, že dotyčná osoba musí 
nehnuteľnosť vypratať a neu-
robí tak v lehote stanovenej 
súdom, môžete sa obrátiť na 
exekútora, ktorý ju k tomu 
zákonným spôsobom donúti.
Nakoľko však užíva Vašu 
nehnuteľnosť bez právneho 
dôvodu (bez nájomnej zmlu-
vy, alebo nájomný vzťah už 
zanikol a naďalej nehnuteľ-
nosť obýva), bezdôvodne sa 
na Váš úkor obohacuje a mô-
žete od tejto osoby požadovať 
vydať bezdôvodného oboha-
tenie, ktoré je vo výške bež-
ného nájomného za podobné 
nehnuteľnosti v danej lokali-
te. Môžete sa s ňou napríklad 
dohodnúť aj tak, že ak neh-
nuteľnosť dobrovoľne vypra-
ce, nebudete od nej vymáhať 
bezdôvodné obohatenie. Ta-
káto ponuka môže pozitívne 
zapôsobiť a doviesť dotyčnú 
osobu k dobrovoľnému vy-
prataniu nehnuteľnosti. 
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

„V júni 2016 som v požičov-
ni svadobných šiat podpísala 
zmluvu o budúcej zmluve 
- v súvislosti s plánovaným 
zapožičaním svadobných 
šiat v predpokladanom ter-
míne na konci augusta. Pri 
podpise zmluvy som muse-
la zaplatiť zálohu 100 EUR 
a až doma som zistila, že 
podľa zmluvy je táto záloha 
nevratná - v prípade zruše-
nia zmluvy to má byť po-
platok za služby poskytnuté 
počas platnosti zmluvy. Keď 
som o necelé tri týždne po 
podpise bola nútená zmluvu 
zrušiť, pracovníčka požičov-
ne mi nechcela zo zaplatenej 
zálohy vrátiť ani časť - s po-
ukázaním na zmluvu, hoci 
mi počas tých troch týždňov 
žiadne služby poskytnuté 
neboli - šaty sa neupravova-
li. O zálohu som prišla, ale 
mám pocit, že som bola pod-
vedená, pretože som zaplati-
la za služby, ktoré mi neboli 
poskytnuté.” 
 Mária M., Dúbravka
Žiaľ, stále sa opakuje ten 

istý prístup, keď spotre-
biteľ pri podpise zmlu-
vy nemyslí na to, že by si 
predovšetkým mal najskôr 
preštudovať to, čo podpi-
suje. Podpísali ste zmlu-
vu, a snáď by nebol vzni-
kol žiadny problém, keby 
sa šaty boli použili... Ale 
keďže zmluva nevyústila 
do štandardného pokračo-
vania, uplatnila sa poist-
ka, ktorú si požičovňa do 
svojej zmluvy zabudovala. 
Samozrejme, vo vzťahu k 
spotrebiteľovi by sa žia-
dalo, aby zmluva bola na-
formulovaná korektnejšie 
a storno poplatky boli od-
stupňované podľa termínu 
storna - podobne ako to po-
známe z iných zmlúv. Pre-
tože v tomto konkrétnom 
prípade naozaj požičovňa 
žiadne služby - okrem spí-
sania zmluvy a rezervácie 
šiat na tri mesiace vzdia-
lený termín - neposkytla; 

môže sa však brániť, že 
šaty boli počas platnosti 
zmluvy rezervované a ne-
mohli byť zmluvne zare-
zervované pre inú zákaz-
níčku. Možno len opätovne 
zdôrazniť, že každú ob-
jednávku alebo zmluvu si 
musí spotrebiteľ pred pod-
pisom dôkladne preštudo-
vať, zvážiť možné dôsled-
ky i prípadné komplikácie 
a v prípade nevýhodných 
podmienok zmluvy snažiť 
sa ešte pred podpisom o jej 
úpravu tak, aby poskytova-
la vyvážené práva a povin-
nosti obidvoch zmluvných 
strán. Nevyváženú zmluvu 
možno aj súdne napadnúť, 
táto cesta však býva zdĺha-
vá, komplikovaná i náklad-
ná a výsledok môže byť 
veľmi neistý.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

spotrebiteľov, 
www.zss.sk

Poradenská linka 
0905 719 874

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Prečo nevrátili zálohu za šaty?

v Rovinke prijme do 
TPP vyučeného kuchára.

Domáca kuchyňa z čerstvých 
sezónnych surovín bez chémie.
Oficiálna hrubá mzda 1500 eur.

Info: 0903725125
dagmar.sebova@cielovarovinka.sk

www.cielovarovinka.sk
www.facebook.com/cielovarovinka/

Voľnočasový areál 
pre rodiny s deťmi
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Na konci
evolúcie

nie je krása
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Na nelegálne 
skládky už
dostali peniaze
RAČA
Mestská časť Rača požiadala
o dotáciu od Enviromentálne-
ho fondu na odstránenie nele-
gálnych skládok na svojom
území .
Celkové náklady na odstráne-
nie skládok vyčíslili na približ-
ne 39 000 eur, Enviromentálny
fond poskytol mestskej časti
33 000 eur, zvyšok rozpočtu
musí prefinancovať račianska
samospráva z vlastného roz-
počtu. (ts)

Rekonštrukcia
stála takmer
dvestotisíc eur
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
využila letné mesiace na
rekonštrukčné práce škol-
ských budov a zariadení. Naj-
väčšia rekonštrukcia sa týkala
ZŠ Alexandra Dubčeka na
Majerníkovej 62, v ktorej
kompletne opravili sociálne
zariadenia na štyroch podla-
žiach. 
Komplexne zrekonštruovali a
zateplili aj strechu Základnej
školy na Karloveskej 61, kom-
pletne vymenia aj PVC krytinu. 
Z nevyužívaných priestorov
bývalého školníckeho bytu v
MŠ Majerníkova 11 sa vytvorili
priestory pre novú triedu. 
Ďalších takmer dvadsať škôlka-
rov sa môže tešiť do novej triedy
v Materskej škole Majerníkova
60, kde upravili bývalé triedy
základnej školy  na triedy pre
materskú školu, vrátane kom-
pletnej rekonštrukcie sociálnych
zariadení. (bh)

STARÉ MESTO
Chodník na Banskobystric-
kej ulici síce opravili, ale v
najbližších mesiacoch ho
zrejme opäť čaká rekon-
štrukcia. Dôvodom sú vyvrá-
tené kocky na okraji cesty a
doslova rozpadávajúci sa
obrubník chodníka.
Na prelome mája a júna síce
povrch opravovali, no obyvate-
lia si čoskoro všimli nekvalitne
odvedenú prácu. 
„Už po pár týždňoch bolo
jasné, že uloženie kociek s
takto širokými medzerami je
nestabilné a s takým málom
cementu v zmesi nevydrží ani
rok. Magistrát však prácu pre-
vzal bez mihnutia oka, hoci
sme ich na to upozorňovali.
Zostalo to bez ohlasu,“ napísal
čitateľ Jozef Dugovič.
Podľa magistrátu k druhotnému
poškodeniu chodníka mohlo
dôjsť i v dôsledku parkujúcich
áut na opravovanej časti obrub-
níka. Je zaujímavé, že mesto s

tým vopred nepočítalo, hoci
ulica nie je a ani nebola pešou
zónou. 
Navyše po vybudovaní cyklis-
tického chodníka sa parkovanie
obmedzilo. Dodatočne je ťažké
určiť, do akej miery sa na
poškodení chodníka podieľalo
parkovanie vozidiel. 
Magistrát však tvrdí, že autá na

opravenej dlažbe parkovali aj
napriek zákazu, ktorý bol jasne
viditeľný. Katarína Kohútiková
z magistrátu uviedla, že mesto
stavebnú spoločnosť obozná-
milo s poškodeniami a spoloč-
ne sa dohodli na druhej, obyva-
telia veria, že už poslednej,
oprave. Daniela Mihoková

Foto: Jozef Dugovič

Banskobystrická ulica má opravený 
a hneď aj zase zničený chodník

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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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)

Už 22. mája 2017 sa začína nový ročník 
súťažného filmového festivalu Ekotopfilm 
– Envirofilm. Festival počas jedného týžd-
ňa predstaví viac ako 100 dokumentárnych 
filmov zameraných na témy ekológie, vedy, 
nových technológií, ochrany životného pro-
stredia a trvalo udržateľného rozvoja. Výni-
močným hosťom festivalu bude Polly Hig-
gins, oceňovaná a uznávaná medzinárodná 
právnička, ktorej hlavným klientom sa stala 
naša Zem.

Stop ekocíde
Na festival Ekotopfilm – Envirofilm zavíta 
ďalšia inšpiratívna žena z Veľkej Británie. 
Polly Higginsová, oceňovaná a uznávaná 
medzinárodná právnička, predkladateľka 
Zákonu o ekocíde, prvýkrát zavíta na Slo-
vensko, do Bratislavy, aby svoje posolstvo 
právnej spravodlivosti voči planéte Zem 
šírila ďalej. Svoju húževnatosť a neúnav-
nosť sústredí Polly na boj proti poškodzo-
vaniu ekosystémov a snahu docieliť, aby sa 
Zákon o ekocíde stal piatym zločinom proti 
mieru v rámci medzinárodného práva. Polly 
predložila v roku 2010 na pôde OSN návrh 
Zákonu o ekocíde. Časopis Ecologist ju oce-
nil ako jednu z top 10 svetových vizionárov.

Festival Ekotopfilm – Envirofilm otvorí brá-
ny návštevníkom od 22. do 26. mája 2017 
v Hoteli Tatra v Bratislave a Europa SC - 
Cinemax v Banskej Bystrici. Počas piatich 
festivalových dní sľubujú organizátori vyše 
100 dokumentárnych filmov, sprievodné 
prednášky, diskusie a workshopy, ako aj 
možnosť poctivých nákupov.

Festival Ekotopfilm
Envirofilm predstaví Slovensku 

húževnatú Polly Higginsovú



Photograph by: Ruth Davey
Web: pollyhiggins.com

Na DOD aj 
záchranársky 
čln 
BRATISLAVA
Deň otvorených dverí na 
ministerstve životného pro-
stredia ponúkne aj možnosť 
vidieť naživo Tárajka a Po-
pletajku. Program, ktorý 
začína v sobotu 13. mája od 
10.00h na Námestí Ľ. Štúra je 
totiž zameraný najmä na deti. 
Lezecká džungľa, detské elek-
trické autíčka, ballon mode-
ling, tvorivé dielne, maľova-
nie na tvár, kúzelník Talostan 
a mnoho ďalších atrakcií je 
súčasťou sprievodného pro-
gramu, ktorý bude nielen 
v átriu, ale aj pred budovou 
ministerstva. Deti bude určite 
fascinovať aj predstavenie prá-
ce záchranárov a ukážky tech-
niky komplexnej záchranárs-
kej služby - záchranársky čln 
či veľké záchranárske vozidlo. 
Vo vnútri bude mať stánky 
všetky rezortné organizá-
cie ministerstva životného 
prostredia, v ktorých budú 
prezentovať svoju činnosť. 
Stretnete sa tam s pytónom, 
môžete sa pozrieť ako vyze-
rajú keramické odtlačky zvi-
erat, zub mamuta, lebka jas-
kynného medveďa alebo svet 
pod mikroskopom. 
Vedátorov bude určite zau-
jímať ako sa rodí predpoveď 
počasia a radi sa zapoja aj 
interaktívnych vedomostných 
súťaží. A napokon, kto sa chce 
stretnúť s ministrom v jeho 
kancelárii, nezabudnite prísť 
na DOD už o 11.30.  (brn)

BRATISLAVA
Do vozidlového parku Do-
pravného podniku Bratisla-
va pribudne ďalší autobus 
s ekologickým pohonom na 
stlačený zemný plyn (CNG). 
Štvordverový, nízkopodlažný 
autobus SOR NGB 12, ktorý 
má celkovú kapacitu 83 miest, 
z toho 27 na sedenie. bude po-
čas jedného roka jazdiť v bra-

tislavských uliciach, prevažne 
na linkách č. 65, 37 a 32. Ľahko 
identifikovateľný, bielo-zelený 
autobus, je ekologickou a zá-
roveň lacnejšou alternatívou 
k autobusom s naftovými mo-
tormi. DPB, a.s. si prenajal au-
tobus od spoločnosti SPP CNG 
na obdobie jedného roka.  Me-
sačné nájomné náklady budú 
300 € bez DPH.  (zo)

BRATISLAVA
Medzi prvými boli spuste-
né fontány v centre mesta 
a jeho okolí. V prevádzke 
bude tento rok 38 mest-
ských fontán a 10 pitných 
fontánok. 
„Oproti minulému roku ich 
bude viac. Po ukončení re-
konštrukcií budú do pre-
vádzky uvedené aj mestská 
fontána Kozmický kameň 
na ulici Vladimíra Clemen-
tisa, fontána na Námestí M. 
Benku a pitná fontánka Putto 

s rybou na Bielej ulici,“ po-
vedal Vladimír Gašperák, 
riaditeľ mestskej organizá-
cie Generálny investor Bra-
tislavy, ktorá je správcom 
mestských fontán. Generálny 
investor Bratislavy zabezpe-
čuje údržbu  a prevádzku cel-
kovo 55 zariadení z toho 41 
fontán, 11 pitných fontánok  
a 3 studne. Ročná spotreba 
vody vo všetkých mestských 
fontánach je cca 15 000 m³. 
Na území Bratislavy je vyše 
140 fontán.  (kk)

Ďalší ekologický autobus

Spustili mestské fontány
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Milí Staromešťania, zoberte so sebou svoje školopovinné 
deti a príďte spoločne spoznávať historické pamiatky, 

malebné uličky a čarovné zákutia Starého Mesta.

Meníme adresu.
Za lepšiu.

www.tatrabanka.sk

Pobočku Tatra banky na Karadžičovej ulici 8 
sťahujeme na Továrenskú ulicu 10, aby sme 
pre vás vytvorili nový krajší priestor
a zlepšili možnosti parkovania.

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok     9.00 – 17.00

TB_otvorenie_pobocky_206x268_0417.indd   1 11.4.2017   15:38
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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

Spoločné 
policajné 
hliadky na koni
STARÉ MESTO
V meste začali pôsobiť spo-
ločné zmiešané jazdecké 
hliadky mestskej polície 
a Policajného zboru.
„Spoločné jazdecké hliadky 
budú pôsobiť nielen v Sta-
rom Meste, ale budeme ich 
nasadzovať aj do Lesoparku, 
na Dunajskú hrádzu, do Sadu 
Janka Kráľa, či záhradkárskych 
lokalít. Jazdec na koni má zo 
sedla dokonalý prehľad o situ-
ácii a dokáže včas zakročiť,“ 
povedal Ivan Lechner, náčelník 
bratislavskej mestskej polície.
Jazdecké hliadky riešia 
v meste najmä správanie ne-
prispôsobivých osôb či už 
za nepovolenú konzumáciu 
alkoholických nápojov na ve-
rejných priestranstvách, ale 
obťažovanie občanov, ako 
i priestupky pokiaľ ide o zne-
čisťovanie verejných pries-
transtiev. (pp)

STARÉ MESTO
Obnova Pistoriho paláca 
na Štefánikovej ulici bola 
najrozsiahlejšiou rekon-
štrukciou tejto národnej 
kultúrnej pamiatky za 
posledné roky. Náklady 
dosiahli viac ako 666-tisíc 
eur, z čoho vyše 566-tisíc 
eur dostala mestská časť 
z nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho 
rozpočtu. Samospráve sa 
podarilo opraviť značne 
poškodenú strechu paláca, 
vnútornú a vonkajšiu fa-
sádu, okná a okenné časti 
a kotolňu.
Palác si dal koncom 90. ro-
kov 19. storočia postaviť 
lekárnik židovského pôvo-
du Felix Pisztory. Jeho po-
slednými nájomníkmi bol do 
roku 2005 Dom zahranič-
ných Slovákov. „Odvtedy je 
palác prázdny a chátra, hoci 
bola snaha zmeniť ho najprv 
na múzeum diel Vincenta 
Hložníka, neskôr na centrum 

výtvarného umenia s tým, že 
najkrajšia sála s freskami by 
po obnove mohla slúžiť ako 
reprezentačná a sobášna sieň. 
K svojej pôvodnej funkcii by 
sa mohla vrátiť aj tanečná či 
koncertná sála na prvom po-
schodí. K vybaveniu bývalé-
ho múzea patrí aj socialistic-
ké kino v suteréne,“ uvádza 
na webovej stránke mestská 
časť. 
„Palác dostáva novú tvár,“ 
vyjadril sa staromestský sta-
rosta Radoslav Števčík. Bu-
dova je zároveň zaradená do 
siete kultúrnych centier na 
území mestskej časti. Tých 
samospráva spravuje cel-
kovo päť, okrem paláca ide 
o Zichyho palác na Ventúr-
skej ulici či centrá na Škol-
skej a Gaštanovej ulici a na 
Františkánskom námestí. 
Konať by sa tu mohli rôz-
ne aktivity z oblasti kultúry 
a umenia, ale aj pre spolkovú 
či komunitnú činnosť, ako 
aj činnosť mimovládnych 

organizácií a spoločenstiev 
menšín a cudzincov. V re-
prezentačných priestoroch 
by sa dali organizovať re-
cepcie, rauty, konferencie 
či debaty. Vhodné sú tiež na 
svadobné obrady a komorné 
svadby.
Prvoradým cieľom samo-
správy je postupné dobudo-
vanie a sfunkčnenie priesto-
rov tak, aby sa vyznačovali 
svojou historickou, kultúr-
nou a umeleckou hodnotou. 
Palác by mal slúžiť na posi-
lnenie kultúrno-komunitné-
ho priestoru. Mestská časť si 
je podľa starostu vedomá, že 
na dobudovanie priestorov 
do reprezentatívnej podo-
by sú potrebné ďalšie práce 
i financie. V plánoch je napr. 
oprava elektroinštalácie či 
vzduchotechniky v kinosá-
le, ale taktiež revitalizácia 
dvora. Do prác v spolupráci 
s pamiatkarmi chce samo-
správa zapájať aj dobrovoľ-
níkov. (tasr)

Pistoriho palác dostáva novú tvár
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HLAVNÝ PARTNER: PARTNER TURNAJA: MEDIÁLNI PARTNERI:

VSTUPENKY NA

VS.

PIATOK
12.5.2017

O 19:00

ŠK SLOVAN BRATISLAVA

ŠTADÓN PASIENKY

1. FC TATRAN PREŠOV

Memoriál 
PETRA DUBOVSKÉHO

13. - 14.5.2017
ŠTADIÓN PASIENKY

medzinárodný turnaj mladšieho 
dorastu U16
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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

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
Mesto už niekoľkokrát avizovalo, 
že tento rok rozbehne projekt bike-
-sharingu. Zatiaľ však nešpecifiko-
valo, s kým na ňom bude participo-
vať, ani kedy ho spustí. 
Peter Netri z Cyklokoalície, ktorý je 
členom komisie pre cyklistickú a pe-
šiu dopravu a tiež komisie dopravy 
mestského zastupiteľstva ako volený 
odborník tvrdí, že ani Cyklokoalícia 
ani poslanci bližšie informácie ne-
majú. Poznať možnosti riešení však 
majú záujem a zrejme aj preto si pred 
niekoľkými dňami vypočuli prezentá-
ciu bike-sharingového systému, ktorý 
Bratislave ponúka jedna zo sloven-
ských firiem. 
Je schopná v spolupráci s najznámej-
ším európskym výrobcom bike-sha-
ringových bicyklov NextBike dodať 
hlavnému mestu na etapy bike-sha-
ringový systém so 750 bicyklami a asi 
150 stanicami v hodnote zhruba 1 až 
1,5 milióna eur. Ide o smart bicykle, 
takže každý je vybavený GPS či SIM 
kartou a zariadením na čítanie kariet. 
Vďaka tomu napríklad cyklista vie, 
koľko prejazdil, a naopak mesto môže 
sledovať, kadiaľ ľudia najviac jazdia 
a podľa toho riešiť, ako cyklodopra-
vu vylepšovať. Súkromná spoločnosť 
dodá bicykle a stanice bezplatne, re-
klama na bicykloch a na systémoch 
súvisiacich s bike-sharingom však 
bude v jej réžii. „Z ročných členských 
poplatkov a poplatkov za jednorazo-
vé používanie bicyklov a z príspev-
ku z reklamy by mohli vykryť asi 50 

% nákladov na prevádzku. Približne 
polovicu nákladov na prevádzku by 
znášalo mesto,“ vysvetľuje Peter Netri 
v článku na stránke Cyklokoalície.
Ročná prevádzka 750 bicyklov vy-
chádza zhruba na 540 000 eur. Z toho 
asi polovicu, teda 270 000 eur by 
muselo dotovať mesto. Peter Netri 
dáva na porovnanie zmluvu s čes-
kou firmou, ktorá skončila 31. marca 
tohto roka. Tá mala platnú zmluvu 
s mestom Bratislava od roku 2014. 
V zmluve bol systém so 100 bicykla-
mi a 20 stanicami za vyše 300-tisíc, 
navyše všetky náklady na prevádzku 
by hradilo mesto. Netri ponúka aj ďal-
šie porovnanie súm - obnovenie linky 
95 vo forme 97-čky z Bosákovej na 
Nivy bude stáť 530-tisíc eur ročne. 
Len polovicu z toho by stál bike-sha-
ring pre Bratislavu. 
Jeho názor vyvolal diskusiu, v ktorej 

zazneli aj reakcie, že bike-sharing má 
realizovať buď mesto alebo skupina 
nadšencov alebo, že najskôr potrebu-
jeme vybudovať cyklotrasy, až potom 
bikesharing. Čo si o nich myslí Peter 
Netri?
„Rozbehla sa diskusia, a to bol cieľ, 
pretože nechceme, aby sa v Bratisla-
ve zrazu objavil bike-sharing, ktorý 
sa ukáže ako nefunkčný,“ vysvetľu-
je člen občianskeho združenie, ktoré 
v Bratislave prevádzkuje vlastný ko-
munitný projekt bike-sharingu. Majú 
v hlavnom meste 500 členov, 100 
bicyklov, 60 staníc. Sledujú trendy, 
majú vlastné skúsenosti a vedomosti 
o pohybe ľudí, vytipované vhodné lo-
kality pre stanice, poznajú trasy cyk-
listov a sú ochotní pomôcť. Sami by 
totiž celomestský bike-sharing neboli 
schopní realizovať. „Cyklokoalícia 
má nula zamestnancov, všetci sme 

dobrovoľníci, máme svoje zamestna-
nia. Venujeme tomu veľa času, ale 
nemáme kapacitu dodať takéto rieše-
nie,“ hovorí Peter Netri. Avšak nielen 
preto sa konkurencii nebránia. „Keby 
v Bratislave bike-sharing fungoval, 
mohli by sme náš projekt presunúť do 
iného mesta. Pretože vznikol najmä 
z frustrácie, že tu žiadny bike-sharing 
nemáme.“ 
Zaujíma nás aj názor, žeby malo bi-
ke-sharing realizovať mesto samé. 
„Finančne sa to samozrejme najviac 
oplatí – kúpiť bicykle, vytvoriť stani-
ce, , nastaviť pravidlá... Otázka je, či 
by toho bolo mesto schopné. Ja si my-
slím, že Bratislava v tejto chvíli nie,“ 
hovorí Peter Netri.
A napokon – bude o bike-sharing záu-
jem, keď cyklotrasy v meste absentujú 
a po ceste sa jazdiť každý neodváži? 
„To je ako príklad vajca a sliepky. Po-
trebujeme cyklotrasy aby sme mohli 
jazdiť alebo bike-sharing vytvorí si-
lnejší tlak na nové cyklotrasy? Ja si 
myslím, že skôr to druhé. Vznikne do-
pyt, a mesto bude vedieť reagovať aj na 
základe požiadaviek ľudí, ktoré dnes 
pre nedostatok skúseností nemajú,“ 
hovorí a dodáva, že funkčný bike-sha-
ring je v budúcnosti možné integrovať 
aj do predplatného cestovného lístku 
na MHD a aj tak napríklad motivovať 
vodičov, aby auto nechali na záchyt-
nom parkovisku a využili bicykel. Vý-
hodou toho požičaného je, že vám ho 
nikto neukradne a netreba sa ani báť, čo 
s ním, ak začne náhle pršať.  (in)
 Foto: Nextbike

Najlepší bicykel je ten, čo si požičiaš
NOVÉ MESTO
Ľudia, ktorí sa rozhodli, 
že svojpomocne zveľadia 
Bratislavu, združení okolo 
Zelenej hliadky, revitalizu-
jú naše životné prostredie 
čoraz odvážnejšie. Už to 
nie je len natieranie zábra-
dlí, smeťozber či odstra-
ňovanie grafity. Začali už 
na chodníkoch napríklad 
aj „plátať“ dlhý čas nepo-
všimnuté diery, najnovšie 
na chodníku na Námestí F. 
Liszta pod Hlavnou stani-
cou. A pred dvoma týždňa-
mi osadili aj ďalšie vlastné 
lavičky na konečnej trolej-
busov na Kolibe.  
Predčasom umiestnili lavič-
ky na zastávke na Riazan-
skej. Tie cestujúci veľmi 
privítali. „Najnovšími lavič-
kami sme sa rozhodli zvýšiť 
kultúru čakania na konečnej 
trolejbusov na Kolibe. Do-
vtedy mali cestujúci k dis-

pozícií nevábny prístrešok 
s lavičkou pre dvoch ľudí. 
Po novom pribudli dve naše 
paletové lavičky,“ napísal 
Matúš Čupka na svojej face-
bookovej stránke.
Verejnosti je ich aktivita 
nanajvýš sympatická. A to aj 

po informácii, že ich aktivity 
sú v podstate sčasti polole-
gálne. „DPB oceňuje snahu 
všetkých aktivistov, ktorí 
chcú akoukoľvek činnosťou 
prispieť ku komfortu cestu-
júcej verejnosti,  apeluje na 
všetkých, aby tento zámer 

dopredu ohlásili a konzulto-
vali s DPB. Zelená hliadka 
svoje akcie DPB vopred ne-
hlási, ani nekonzultuje, avšak 
podľa predpisov je to povin-
nosť,“ povedala nám hovor-
kyňa Dopravného podniku 
Adriana Volfová. 
Zrejme nie je cesta, aby si ka-
ždý z nás umiestnil v meste 
vlastnú lavičku tam, kde sa 
mu to hodí. Ako však píše 
Matúš Čupka, momentálne je 
medzi obyvateľmi obrovský 
dopyt po humanizovaní ve-
rejných priestorov. A oni ho 
uspokojujú. Správne by bolo, 
keby svojimi akciami naštar-
tovali k činu organizácie, 
ktorých sa problém týka. Pre-
tože inak bude v tomto meste 
vznikať čoraz viac Zelených 
hliadok, ktoré budú riešiť ne-
fungujúce či rozpadávajúce 
sa „detaily“. Viete, ako skon-
čí ich snaha, však?  (in)

Foto: Facebook

Hoci sú lavičky pololegálne, verejnosť potešili Hodovanie 
v Rači
RAČA
V sobotu 6. mája a v nedeľu 7. 
mája sa v amfiteátri v Kniž-
kovej doline môžete tešiť na 
tradičné Račianske hody. 
Slávnostné otvorenie sa bude 
konať v sobotu o 14. 00h. 
V amfiteátri vás čakajú vy-
stúpenia ľudových súborov, 
zabávať vás však bude aj 
Samuel Tomeček and  Live 
band a hodová oldies disco 
párty, a to v sobotu, v nedeľu 
zas Kmeťoband. Pre deti sú 
pripravené detské programy 
a kolotoče. Nebude chýbať ani 
Súťaž o najlepší hodový koláč 
(v nedeľu) a novinkou je súťaž 
o najlepšiu hodovú fotografiu.
Nedeľný program začne ráno 
o 8.00 tradičným hodovým 
budíčkom a slávnostnou rím-
skokatolíckou bohoslužbou 
vo Farskom kostole sv. Filipa 
a Jakuba a už od 11.00 bude 
v amfiteátri pripravený pro-
gram pre deti - koncert a hu-
dobno-tanečná rozprávka.
Počas dvoch hodových dní 
si môžete pozrieť množstvo 
sprievodných podujatí - na-
príklad drevorezbu Karola 
Križanoviča, výstavy a verni-
sáže, môžete sa odfotiť v his-
torických kostýmoch, dať 
si vyraziť vlastnú pamätnú 
mincu či vychutnať si domá-
cu úrodu račianskych vinárov 
a vinohradníkov.  (em)

Na konečnej zastávke trolejbusov na Kolibe bola doteraz len 
malá lavička pre dvoch. Pribudla paletová od Zelenej hliadky.

Výhodné 3 izbové byty

Parkovanie v garáži v cene bytu

DOKONČENÁ HRUBÁ STAVBA
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Zápachom z ust problémy začínaju. ´ ´
V starostlivosti o chrup a dutinu ústnu ponúka nové riešenie Múdra huba Pythium 
oligandrum. Svojou unikátnou schopnosťou rozrušiť bio lmy nedáva patogénnym 
baktériám a ďalším mikroorganizmom možnosť sa v nich ukryť. 
Na základe patentovanej technológie sú na trhu ústne vody pripravené zo suchej 
zmesi Bio Plus alebo šumivé tablety Múdra huba Pythie Bio Plus. Výplachové 
kúry týchto prípravkov chránia od krvácavosti ďasien, začiatočných príznakov zápalu 
ďasien a zápachu z úst.
Prípravky sa osvedčili pri kvasinkových infekciách, napríklad po chemoterapii, keď 
predstavujú jednu z mála dostupných alternatív pre zdravotne oslabených jedincov 
alebo osoby s rezistenciou či alergiou na chemické látky ústnej hygieny.
Dezinfekčný mikroorganizmus Pythium oligandrum predstavuje predel medzi hubami 
a riasami. Preniká svojmi vláknami do buniek parazita (plesne alebo kvasinky) a čerpá 
z neho pre svoju výživu potrebné látky. Podstatou pôsobenia je aj produkcia enzýmov. 

Na podklade výživovej a priestorovej kompetície tak vytláča z priestorov patogénne 
plesne, kvasinky a baktérie. Po splnení úlohy (vyčerpanie parazita) uvoľňuje priestor 
pre znovuosídlenie tzv. normálnou mikro órou.
Pythium oligandrum je prvý mikroorganizmus schválený ako biocídna látka podľa 
nariadenia EÚ 2015/1610. Použitá biotechnológia eliminuje plesne a kvasinky 
priamym parazitizmom a je odborníkmi považovaná za najbezpečnejšiu technológiu 
dostupnú na súčasnom trhu. 
Prípravky s múdrou hubou dostanete vo svojich lekárňach. 
e-mail: pythium@pythium.cz, telefón: 0917 761 893
Informácie: www.chytrahouba.eu 

Zničte paradontózu hubou.

AUKCIA
VÝTVARNÉHO
UMENIA

 v sobotu 13. 5. 2017
hotel CARLTON, Bratislava

Online katalóg na:
www.artinvest.sk

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

Info: 0905 659 148
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špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH VOĽNÝCH IZIEB NA ISTRII
S MÁJOVÝMI ZĽAVAMI

Autobusový zájazd do rezortov v Slovinsku a Chorvátsku na Istrii
už od 218 €                      (ubytovanie a doprava)

Expresná autobusová linka na Istriu cez Rakúsko

TOP PONUKA SEZÓNY 2017: 
CHORVÁTSKO a SLOVINSKO

Dovolenka pre seniorov 55+ 1.9.-10.9. iba 399 € 
(ubytovanie, polpenzia, doprava, poistenie)

23.6.-2.7

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

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Zábavný, vtipný a hlavne 
pohodový. Presne taký je 
herec Ady Hajdu. Na nič sa 
nehrá. Taký, akého ho vi-
díte v televízií, vysmiateho 
od ucha k uchu, bol aj na 
našom rozhovore. Dozve-
deli sme sa, aký má vzťah 
k nášmu hlavnému mestu. 
Kam najradšej chodí, keď 
chce byť sám a aj to, prečo 
si teraz viac užíva rodinu. 
Ste hrdým Bratislavčanom?
Som naozaj hrdým Bratisla-
včanom. Tak ako všade na 
svete, aj u nás je to tak, že 
celá krajina nenávidí hlavné 
mesto... No musím tiež po-
vedať, že som prisťahovaným 
Bratislavčanom.
V hlavnom meste ste sa naro-
dili...
Áno. No moja mama je man-
tácka Nemka a môj otec po-
chádza z Ladíc. V roku 1963 
mama prišla tehotná do Brati-
slavy na Trnavské Mýto. Na 
tomto mieste som sa narodil 
a žil, kým som sa neoženil. 
Maminka sa o mňa dobre sta-
rala. 
Spomínate si na detstvo? Čo 
vás napadne?
Že to detstvo bolo strašne 
smradľavé. Z detstva si pa-
mätám len smrad. Fúkalo 
z CHZJD. A keď nefúkalo 
z CHZJD, tak fúkalo zo Slov-
naftu. To boli naozaj špeci-
fické chemické smrady. Keď 
som sa náhodou dostal do re-
álnej prírody...
Nevedeli ste dýchať?
Dostal som alergiu. Keď som 
vybehol na lúku, skoro som 
zomrel od astmatického zá-
chvatu, z toľkého množstva 
kvitnúcich kvetín. Aby som 
sa vrátil k prvej otázke...Som 
rád, že žijem v Bratislave. 
Lebo to, čo robím, sa najlep-
šie robí v Bratislave. Hlavné 
mesto je vždy centrom kul-
túry. 
Keby bola Bratislava žena, 
ako by ste opísali váš vzťah 
s ňou?
Žijem s ňou, ale aj tak si robí, 
čo chce. Nemám na to žiadny 
vplyv. Môžem jej čítať básne, 
spievať nádherné pesničky, 

hrať divadlo, ale na jej mozog 
nemám vplyv.
Tak je to asi s väčšinou žien...
(Smiech). V podstate áno. Už 
zamladi som sa naučil ženy 
počúvať. V detstve som bol 
chudý, malý a ušatý. Mal som 
rôzne prezývky. Volali ma 
Embryo, Pusinka a Masox. 
Akože slabší vývar. Nikto so 
mnou nechcel hrávať športy, 
išiel som preto za dievčata-
mi skákať gumu a vybíjanú. 
A tam som sa naučil ženy 
počúvať. 
Pomohlo vám to v živote?
Samozrejme. Hlavne v nes-
koršom veku. Vedel som, čo 
dievčatá potrebujú. Ony síce 
športovcov obdivovali, no 
ale tí sa s nimi nerozprávali. 
Takže ja som nad nimi vy-
hral. Chvíľu s nimi boli, ale 
keď už malo prísť k debate, 
rozprávali sa so mnou.
Na to ste zbalili aj vašu ženu?
Áno. Musela však prejsť 
veľkým výberovým konaním. 
To nie je len tak, kým stretne-
te tú pravú.
Dlho ste ju hľadali?
Veľmi dlho. Pravdou je, že 
som ju mal vytipovanú. Vždy 
som na ňu kričal, že bude 
raz mojou ženou. Ona sa len 
smiala.
Bola vašou susedou?
Nie. Mala blízky vzťah 
k umeniu. Stretávali sme sa 
v krčmách. Chodila na Eko-
nomickú univerzitu. Vídaval 
som ju na zástavke, kúsok 
odtiaľ som býval. 

Mám rád vôňu letnej večernej Bratislavy

Hráte aj doma divadlo?
Nie. Doma oddychujem. Do-
mov chodím naberať energiu. 
Starnem, energie je už trošku 
menej.
Stretávate sa s kamarátmi 
z detstva?
Áno. No času je stále menej 
a menej. Na najbližšie pred-
stavenie prídu moji dvaja 
dávni priatelia. Piťo a Čivo...
To asi nebude ten Piťo, o kto-
rom sa dávnejšie písalo v inej 
súvislosti.
Nie. Tak ten Piťo to nie je...
(Smiech)
Premýšľali ste niekedy nad 
tým, kde by ste chceli žiť, keby 
ste nežili v Bratislave?
Tých miest je veľmi veľa. 
Milujem Taliansko, Španiel-
sko... Proste milujem teplo. 
Viem si predstaviť, že by 
som tam žil. K svojmu životu 
však potrebujem kamarátov, 
prácu. Minule sme sa s kama-

rátmi bavili, čo by sme uro-
bili, keby jeden z nás vyhral 
ten obrovský jackpot. Každý 
sníva. Ja by som kúpil starú 
budovu Astorky a obnovil by 
som naše divadlo pre Brati-
slavu. Divadlo, ktoré nám títo 
poslanci ukradli a predali. 
A to na čele so starostom. Ne-
šiel by som žiť preč. Milujem 
tento región. A vlastne nielen 
tento, ale aj východ. Naprí-
klad Košice sú fantastické 
a výnimočné mesto. Chodím 
po Slovensku, všade je nád-
herne.
Čo máte najradšej na živote 
v meste?
Keď chcem byť sám, viem, 
kam mám ísť.
Kam najradšej chodíte?
Do Lozorna, kde mám cha-
lupu. Alebo sa len tak pre-
chádzam pri Dunaji. Pohľad 
na rieku a zapadajúce slnko 
je nádherný. Na Dlhých Die-
loch máme chránenú oblasť. 
Prejdem malý kúsok a hneď 
som v lese. Keď mám chuť na 
kávu, viem, kam mám ísť.... 
Na miesta, kde stretnem ka-
marátov. Chodím do jednej 
krčmy, kde sa stretávam s vý-
tvarníkmi, s filmármi... Keď 
sa chcem dobre najesť, tiež 
viem, kam mám ísť. O Bra-
tislave píšu už v New York 
Times. To je fantastické. Som 
na to hrdý a pyšný. Hoci sú to 
malé víťazstvá, ale sú. A to je 
podstatné.
Ste vo veku, kedy začínate 
vyhľadávať samotu alebo na-
opak chcete byť viac s ľuďmi?

Najviac s rodinou. S manžel-
kou a mojimi deťmi. Ich od-
chod z domu je predo dvermi. 
Syn ide na päť rokov študo-
vať do zahraničia biochémiu, 
dcéra začala po vysokej škole 
pracovať a tiež bude u nás bý-
vať asi pol roka... Zostaneme 
so ženou sami. Veľmi si ich 
zatiaľ užívame. Milujem ráno 
vstať a pripraviť všetkým 
raňajky. Niekedy aj večere, 
keď som doma. Otvoríme si 
fľašu vína rozprávame sa.
Ktoré miesta máte v Bratisla-
ve najradšej?
Veľmi rád mám naše divadlo. 
Chvíľu to trvalo, kým sme 
si na neho zvykli a „zašpini-
li“ ho duchom divadla. No 
teraz je to fantastický pocit. 
Tiež milujem letnú večernú 
Bratislavu. Len tak si sedím 
a pozerám okolo seba. V lete 
hlavné mesto ožíva a cítim 
sa ako v nejakom mediteri-
ánskom meste. Život sa odo-
hráva v uliciach a nie doma, 
medzi štyrmi stenami. 
Nevadia vám komáre?
Som na ne alergický. Pre-
to nosím repelent. Mám rád 
vôňu letnej večernej Brati-
slavy. Vtedy ožíva krásnymi 
ženami.
Neviem, či ste si všimli, ale 
z roka na rok sú oblečené me-
nej a menej...
Tak toto nám vôbec nevadí 
(Smiech). (lb)
 Foto: archív A. H.

Celý rozhovor si môžete 
prečítať na našej stránke 

www.banoviny.sk 

Ako budú otvo-
rené podniky 
v Starom Meste? 
STARÉ MESTO
Od 15. mája platia 
nové pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky 
služieb na území Starého 
Mesta.
Nočné bary, diskotéky 
a kluby budú môcť byť ofi-
ciálne otvorené od nedele 
do stredy v čase od 10.00 do 
1.00 h nasledujúceho dňa, 
od štvrtka do soboty do 4.00 
h. Rôzna prevádzková doba 
počas týždňa sa bude rozli-
šovať aj pre vinárne, pivár-
ne a bary. Tie budú môcť 
byť otvorené od nedele do 
stredy od 7.00 h do polno-
ci, od štvrtka do soboty do 
1.00 nasledujúceho dňa. 
Rovnaká prevádzková doba 
bude platiť počas celého 
týždňa pre reštaurácie, ale 
aj kaviarne, cukrárne a zmr-
zlinárne. Tie budú môcť byť 
otvorené každý deň od 7.00 
do 24.00 h. Do ktorej kate-
górie podnik patrí, si pritom 
určia majitelia prevádzok 
sami, povolené je zároveň 
nahlásenie viacerých dru-
hov prevádzok.
Na letných a exteriérových 
terasách si budú môcť ná-
vštevníci posedieť od 8.00 
do 22.00, v historickom 
centre, teda na korze a v pe-
šej zóne o dve hodiny dlhšie. 
Schválený materiál hovorí 
okrem toho napr. aj o pre-
daji jedla cez okienko, ktorý 
bude možný od 6.00 do 2.00 
h nasledujúceho dňa, obcho-
dy budú môcť predávať non-
stop. (tasr)

BRATISLAVA
Počas prvej májovej nedele 
– 7. 5. 2017 sa v Bratislave 
uskutoční už 4. ročník ce-
losvetového charitatívneho 
podujatia Wings for Life 
World Run. Bežecké podu-
jatie, ktoré je celosvetovo 
považované za jedno z na-
jpodnetnejších, sa začne 
presne o 13.00 h, naraz na 
24 miestach na zemi, na 6 
kontinentoch a prinesie so 
sebou aj isté dopravné ob-
medzenia.
Dopravné obmedzenia v Sta-
rom meste sa v čase od 12:50 
do 14:10 dotknú najmä ulíc: 
Prístavná – Landererova – 
Karadžičova – ul. 29. augusta 
– Špitálska – Štúrova – Jesen-

ského – Mostová – Rázusovo 
nábrežie – Most SNP. Ob-
medzenia budú na dotknu-
tých úsekoch trvať maximá-
lne 30 minút v závislosti od 
prebehu pelotónu asi 3500 
bežcov. Dopravné obmedze-
nia v Petržalke sa v čase od 
13:15 do 14:40 dotknú najmä 
lokalít: Most SNP – Panón-
ska cesta – Orechová cesta 
- komunikácia pod hrádzou 
– Areál vodných športov Ču-
novo. V tomto čase sa vodiči 
zo smeru Rusovce – Jarov-
ce do centra mesta dostanú 
len po diaľničnom obchvate. 
Rovnako tak vodiči v smere 
z mesta sa do Rusoviec - Ja-
roviec dostanú po diaľničnom 
obchvate. Kruhový objazd 

kde sa stretáva Dolnozemská 
– Panónska cesta na južnom 
cípe Petržalky bude v tom 
čase neprejazdný.V oblasti 
Čunovo – Vojka treba rátať 
s dopravnými obmedzenia-
mi v čase od 14:30 do 16:00. 
V oblasti Vojka – vodné dielo 
Gabčíkovo v čase od 16:00 do 
17:00. Počas podujatia bude 
k dispozícii aj Non-stop linka 
- 0904 404 638, na ktorú sa 
môžete obrátiť v prípade zá-
ujmu o informácie o priebehu 
podujatia. Informácie o pre-
smerovaných linkách MHD 
budú dostupné na www.dpb.
sk. Informácie o dopravných 
obmedzeniach nájdete aj na 
stránke www.mobilita.sk.
 (brn)

Zapojíte sa?
BRATISLAVA
Do konceptu Korunovač-
ných slávností Bratislavy sa 
môže zapojiť aj verejnosť.
Korunovačné slávnosti, ktoré 
každoročne organizuje hlavné 
mesto, majú novinku. Do po-
dujatia sa môže zapojiť aj ve-
rejnosť, a to prostredníctvom 
predloženia projektov s tema-
tikou korunovácií, ktoré mesto 
podporí až do celkovej výšky 
10-tisíc eur. Predkladatelia 
môžu posielať svoje projekty 
v rámci rôznych kultúrnych 
podujatí, ako napríklad hudob-
né, divadelné, výtvarné či rôz-
ne prehliadky dobovej módy. 
Podujatia môžu byť ako v in-
teriéri, tak aj v exteriéri. 
Návrhy môžu predkladať práv-
nické osoby a fyzické osoby - 
živnostníci do 15. mája 2017. 
Vybrané projekty sa stanú 
súčasťou podujatia Korunovač-
né slávnosti Bratislava 2017. 
Cieľom je zapojenie verejnosti 
do konceptu korunovácií, ktoré 
budú tradične v júni. (kk)

BRATISLAVA
Obľúbený Festival nového 
cirkusu Cirkul´art sa z Me-
dickej záhrady sťahuje do 
centra.
Festival Cirkul´art začína 5. 
mája veľkolepou open air 
show lietajúcich akrobatov 

Cirque du Platzak na Námestí 
Eurovea, kde je vstup voľ-
ný. Jedinečný festival svoj-
ho druhu na Slovensku po-
tom pokračuje každý týždeň 
v bratislavských divadlách 
(Aréna, Astorka, Nová scéna, 
MDPOH) a končí parádnym 

víkendom pouličných show 
z celého sveta pre rodiny 
a deti 2.-3.-4.júna na Nádvorí 
Starej Radnice v centre mes-
ta. Úvod a záver festivalu 
bude teda patriť množstvu 
predstavení, ktoré sú úplne 
zadarmo.   (brn)

Budúci vodiaci 
pes môže vyrásť 
aj vďaka Vám
BRATISLAVA
Výcviková škola pre vodiace 
a asistenčné psy hľadá vy-
chovávateľov pre šteniatka. 
Ak máte chuť sprostredkovať 
malému budúcemu pomocní-
kovi radostné detstvo, máte 
pozitívny vzťah ku psíkom 
a dostatok voľného času, 
radi Vás privítame v našom 
kolektíve. Viac informácie 
o výchove nájdete na stránke 
www.vodiacipes.sk v sekcii 
„Ako môžeš pomôcť“. (brn)

Festival Cirkul´art aj pre masy

Bežia pre tých, ktorí behať nemôžu

„Nedávno sme so ženou oslávili 25 rokov od svadby. Za-
díval som sa na ňu a hovorím jej: Už ťa asi nevymením,“ 

hovorí so smiechom herec Ady Hajdu. 
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Štvrtok – 4.5.2017

ČARO ODEVNÝCH DO-
PLNKOV
Galéria X, 14:00 – 18:00
Galéria mapuje súčasný záu-
jem tvorcov oblasť módnych 
doplnkov. Na výstave sa 
predstavuje deväť profesi-
onálnych umelcov, štyria 
študenti VŠVU, Ateliéru 
odevného dizajnu prof. Jú-
lie Sabovej, a ako hosť aj 
rakúska výtvarníčka Walli 
Jungwirth.

Piatok – 5.5.2017

BRATISLAVSKÝ MAJÁ-
LES 2017
Tyršovo 
nábrežie, 
15:00 – 
22:00
Koncerty, 
ohňostroj 
na Dunaji, 
netradičné športy, či street 
food prinesie opäť ďalší 
ročník Bratislavského Majá-
lesu. Nebude chýbať Župná 
dvadsiatka, detská zóna 
s programom pre deti aj do-
spelých, adrenalínová zábava 
Bumperball, fotostena BTB 
či stánky viacerých občian-
skych aktivít. Majáles potrvá 
od 5. do 7. mája 2017. 

Sobota – 6.5.2017

RAČIANSKE HODY 2017
Nemecký kultúrny dom 
Rača, 10:00
Program Račianskych ho-
dov bude tradične bohatý 
na vystúpenia súborov, ale 

aj väčšie hviezdy ako napr. 
Samuel Tomeček & live 
band a Kmeťoband. Nebude 
chýbať divadielko pre deti, 
výstavy či súťaž o najväčší 
hodový koláč. Hody potrvajú 
až do 7. mája večer. 

Nedeľa – 7.5.2017

OTO HUDEC – SÚOST-
ROVIE
Kunsthalle 
Bratislava, 
12:00 – 
19:00
Súostrovie 
je multi-
mediálny 

výstavný projekt, ktorý skú-
ma otázku migrácie občanov 
Kapverdských ostrovov do 
Európy a to z pohľadu soci-
álneho postavenia na oboch 
stranách oceánu a zároveň 
dokumentuje tradičnú kul-
túru a spôsob života v kon-
traste s industriálnou a ur-
bánnou kultúrou Európy.

Pondelok – 8.5.2017

LORD OF THE DANCE: 
DANGEROUS GAMES 
V BRATISLAVE

Aegon Aréna NTC, 19:00
Úspešné nové tanečné pred-
stavenie Dangerous Games, 
ktoré zažilo minulý rok svoju 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Ingrid Jarunková  

E-mail: redakcia@banoviny.sk 
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Inzercia: 0911 668 469 
E-mail: reklama@banoviny.sk 
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Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Zlodej 
bicyklov
Počas mojej služby som 
mnohokrát zatýkal ťažkých 
zločincov. Aj keď to boli ne-
bezpečné situácie, podarilo 
sa mi ich vyriešiť bez zrane-
ní. Hlúpa náhoda však väč-
šinou zaúraduje v najmenej 
očakávanej situácii. Zrane-
nie som utŕžil pri banálnom 
zadržaní pouličného zlo-
deja bicyklov.
V Bratislave, na jar v roku 
1937 začali zrazu pribúdať 
krádeže bicyklov za bieleho 
dňa. Aj keď sa polícia sústre-
dila na prevenciu a vyzývala 
majiteľov, aby si svoje bi-
cykle zamykali, počet neob-
jasnených krádeží sa zvyšo-
val. Vyšetrovaním napokon 
poverili kriminálku a prípad 
pridelili mojej skupine. Spo-
čiatku bolo vyšetrovanie bez-
výsledné, hoci som nariadil, 
aby štyria kolegovia denne 
v predpoludňajších hodinách 
nepretržite sledovali najfre-
kventovanejšie parkoviská 
bicyklov. Pohyb v týchto 
miestach bol však taký inten-
zívny, že nebolo možné ust-
riehnuť, či si odstavený bicy-
kel berie jeho majiteľ, alebo 
zlodej. Po niekoľkých dňoch 
sledovania som sám vyšiel 
do ulíc, chcel som stoj čo stoj 
zlodeja chytiť. Predpokladal 
som totiž, že všetky tieto 
krádeže má na svedomí je-
den vtáčik. Výsledok bol ešte 
mizernejší. V meste mám 
úctyhodný počet známych, 
ktorí ma pristavovali na ulici, 
pozdravovali „dobrý deň pán 
inšpektor“, a tak som bol ná-
padnejší ako zlodej. Naviac, 
ten zlodej bol chytrý, často 
menil svoj „rajón“. Najskôr 
mizli bicykle odstavené pred 
budovou hlavnej pošty a ne-
mocenskej poisťovne. Teraz 

sa už začali strácať aj bicykle 
odstavené v rôznych odľa-
hlých uličkách. Vyšetrova-
nie sa zastavilo na mŕtvom 
bode, nemohol som predsa 
ku každému bicyklu posta-
viť policajta. Napriek tomu 
som to nevzdával. Veril som, 
že trpezlivosť prinesie svoje 
ovocie. Naďalej boli šty-
ria členovia mojej skupiny 
nasadení v teréne a aj sám, 
keď som mal čo len chvíľu 
voľného času vyjsť do ulíc, 
pozoroval som odstavené 
bicykle. Aj keď som si príliš 
veľké ilúzie nerobil, moju 
snahu však napokon koruno-
val úspech.
Počas jedného krásneho 
slnečného popoludnia som 
prechádzal uličkami a rutinne 
pozoroval mestský ruch. Pred 
jedným obchodom si pán 
v stredných rokoch nechal 
odstavený pekný zánovný 
bicykel, samozrejme nezam-
knutý a náhlivo vošiel do pre-
dajne. Chcel som ho vonku 
naproti počkať a upozorniť 
na ľahkomyseľnosť. Tu sa za-
čal okolo bicykla obšmietať 
asi osemnásťročný mladík. 
Znenazdajky sadol na bicy-
kel a ufujazdil. Jeho tvár som 
si však dobre zapamätal. Na 
komisariáte som si pozrel fo-
tografie rôznych páchateľov, 
ktoré sme mali v archíve. Ne-
bol medzi nimi. Vyšetrovanie 
zasa uviazlo, ale len zdanlivo. 
Všetkým svojim ľuďom som 
dal presný popis osoby, takže 

už nemuseli hľadať niekoho 
úplne neznámeho. Polapenie 
nášho vtáčika sa tak stalo iba 
otázkou času.
Stalo sa to za takých okolnos-
tí, že ani autor detektívok by 
to lepšie nevymyslel. V deň 
mojich menín som s pria-
teľmi a kolegami sedel, ako 
bývalo dobrým zvykom, pod 
obľúbenou bratislavskou 
viechou. Popíjali sme, roz-
právali si rôzne príbehy, za-
bávali sme sa. Sedel som pri 
okne a mal som výhľad na 
ulicu. Akoby mimochodom 
som občas pozrel von. Zrazu 
som zazrel povedomú tvár, 
toho chlapca som už niekde 
videl... Nechcel som veriť 
vlastným očiam, veď je to ten 
zlodej bicyklov! 
Z krčmovej pohody a pe-
čenej kačky, na ktorej sme si 
dovtedy pochutnávali sa sta-
la iná, menej príjemná kačka, 
teda zaty-kačka. S prítomný-
mi kolegami sme sa rozdelili 
tak, aby mu vedľajšou ulicou 
nadišli. Zlodej asi vytušil 
nebezpečenstvo a náhle zme-
nil smer, zabočil smerom na 
Firšnál (teraz Námestie Slo-
body). Rozbehol som sa za 
ním, vyzýval som ho, aby 
zastal. Keďže on mal osem-
násť a ja, okrem štyridsiatky 
na krku, vzdialenosť medzi 
nami sa nijako nezmenšo-
vala. Vsadil som všetko na 
jednu kartu, vytiahol som 
služobný revolver a vystrelil 
do vzduchu. Nato sa mláden-

ček zháčil, zastal a poslušne 
zdvihol ruky. Dobehol som 
k nemu. Počínal som si se-
bavedome, veď som často 
zatýkal rôznych zločincov. 
Revolver som zasunul do 
puzdra pod sakom a chytil 
som ho pod pazuchu, že ho 
takto odvediem na najbližšiu 
policajnú stanicu. Ako som 
sa však mýlil. Mládenec sa 
zrazu strhol a vytiahol od-
kiaľsi nôž. Nestačil som sa 
na jeho útok ani poriadne pri-
praviť a už ma bodol do tváre, 
na pravé líce. V tom momen-
te som ani nezacítil bolesť. 
Vrhol som sa naňho päsťami 
a niekoľkými údermi som ho 
zrazil k zemi. To už pribehli 
kolegovia. Ich prekvapenie 
znásobila aj rana na mojej 
tvári, ktorá silno krvácala. 
Až vtedy som si uvedomil, 
aké som mal šťastie, že nôž 
minul oko. Zlodeja zobrali 
na políciu a mňa na chirur-
giu do najbližšej nemocnice. 
Zranenie, napriek tomu že zo 
začiatku vyzeralo zle, nebolo 
nebezpečné. Pribudlo mi zo-
pár štichov a potom jazva na 
celý život. Moja prvá cesta 
po ošetrení viedla na komisa-
riát vypočuť zadržaného. 
Pri vypočúvaní sa mládenec 
priznal, že počas niekoľkých 
mesiacov odcudzil asi stod-
vadsať bicyklov. Ale čo robil 
s takým množstvom? Vždy 
keď ukradol nejaký bicykel, 
odviezol sa na ňom do Mala-
ciek. Tam ho už čakal odbera-
teľ. Bol to pomerne situova-
ný občan so živnostenským 
listom, mal predajňu a opra-
vovňu bicyklov. Za každý bi-
cykel dával zlodejovi dvesto 
korún. Potom bicykel pre-
farbil a povymieňal navzá-
jom súčiastky z niekoľkých 
bicyklov. Predával ich po 
šesťsto, sedemsto korún. 
Zlodejík potom sadol na vlak 
a vrátil sa do Bratislavy. Tu 
zobral ďalší bicykel a hybaj 
do Malaciek. Keď bolo pek-
né počasie, stihol sa otočiť aj 
viackrát. 
 Jozef Šétaffy

Foto: Archív J. Š.

5. časť 

Správa telovýchovných 
a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, Junácka 4, 831 04 

Bratislava, IČO: 00179663

v súlade s ust. § 9a ods. 1, písm. c) 
a ods. 5 v spojení s ust. § 9a ods. 
9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, 
uverejňuje svoj zámer prenajať  časť 
pozemkov na kúpaliskách v správe 
STARZ-u na letnú sezónu 2017. 
Podrobnejšie informácie sú uvede-
né na úradnej tabuli a na interneto-
vej stránke www.starz.sk. 
Kontaktná osoba: 
Ing. Jana Bublincová, 
tel.02/44373200, 
mail:bublincova@starz.sk

Ing. Peter Vojtko
riaditeľ

V ULICIACH STARÉHO 
MESTA zadržala 20. apríla 
skoro ráno hliadka Policajné-
ho zboru muža, ktorý poško-
dil dva sklenené výklady. Už 
40-ročný občan Portugalska 
čelí obvineniu z prečinu po-
škodzovania cudzej veci. Po 
vykonaní všetkých potreb-
ných úkonov bol obvinený 
umiestnený do cely policaj-
ného zaistenia. Podľa doteraj-
šieho skráteného vyšetrovania 
mal obvinený v čase krátko 
pred 05.30 hod v jednom 
z obytných domov na Rázu-
sovom nábreží poškodiť skle-
nenú výplň výkladu lekárne 
a galérie. Poškodeným spo-
ločnostiam tak vznikla škoda 
v celkovej výške takmer 780 
€. Obvinenému Portugalčano-
vi hrozí v prípade preukázania 
viny trest odňatia slobody až 
na jeden rok.  (mm)

KAMENÁRSTVO
Akcia na všetky 

druhy prác.

www.kamenarstvoradko.sk
Tel. 0907 705 948 

0902 310 775

K novému pomníku 
váza a lampáš zdarma. 
Pracujeme bez zálohy.

Trnavská cesta 67, 
Bratislava

svetovú i slovenskú premiéru 
sa v roku 2017 vracia do 
Bratislavy. Najnovšia írska 
tanečná megašou je označo-
vaná ako jednoznačne najvy-
cibrenejšie predstavenie Lord 
Of The Dance po umeleckej 
aj technickej stránke.

Utorok – 9.5.2017

NOVÁ DRÁMA 2017 / 
NEW DRAMA 2017
Bratislava 
Festival Nová dráma/New 
Drama sa bude konať od 9. do 
13. mája 2017 v bratislavských 
divadlách. 13. ročník festivalu 
predstaví to najzaujímavejšie zo 
súčasnej drámy na Slovensku. 
Organizuje Divadelný ústav.

Streda – 10.5.2017

NOC LITERATÚRY BRA-
TISLAVA 2017

Bratislava
Známe 
poduja-
tie Noc 
literatúry 
predstaví 

aj tento rok 13 titulov na ne-
tradičných miestach. Čítajú 
známi herci, zapojené sú 
krajiny ako Belgicko, Fran-
cúzsko, Poľsko, Maďarsko, 
Rakúsko, Slovensko, Česko, 
Európska komisia, Španiel-
sko, Taliansko, Nemecko.

Štvrtok – 11.5.2017

CIRKUS YOUNAK
Stará Tržnica, 20:00
Netradičná fúzia divadla, 
cirkusu a folklóru. Junácka 
pasovačka, akrobacia a po-
hybové divadlo s prvkami 
commedie dell´arte. Nebude 
chýbať živá ženská kapela 
a príbeh voľne inšpirovaný 
obdobím 300 ročnej legendy 
o slávnom zbojníkovi.

Piatok – 12.5.2017

PAT METHENY
Istropolis, 19:00
Na Slovensku vystúpi le-
gendárny americký gitarista 
a skladateľ Pat Metheny. 
Spolu s ním bude v Bratislave 
hrať ďalší držiteľ Grammy, 
jeden z najrešpektovanejších 
bubeníkov sveta Antonio 
Sanchez, uznávaná austrálska 
basgitaristka a kontrabasistka 
Linda Oh a britský pianista 
Gwilym Simcock.

Sobota – 13.5.2017

KARLOVESKÝ FESTI-
VAL ZVIERAT
Líščie údolie, park SNP
Festival zvierat po prvýkrát 
v Karlovej Vsi v Parku SNP 
v Líščom údolí. Hľadá sa 
najmilšie zvieratko Kar-
lovej Vsi. Pripravené sú 
súťaže, výhry a sprievodné 

podujatia. 
Moderuje 
zabávač 
a milovník 
zvierat 
Richard 
Vrablec.

Nedeľa – 14.5.2017

SIESTA V GALÉRII: 
ADAMČIAK, ZAČNI!
Slovenská národná galéria, 
15:00
Nedeľný výklad objasní 
prieniky hudby, výtvarného 
umenia a poézie v diele Mi-
lana Adamčiaka na aktuálnej 
výstave v národnej galérii 
Adamčiak začni!

Pondelok – 15.5.2017

FÍHA TRALALA – ROK
Dom kultú-
ry Dúbrav-
ka, 17:00
Nová pes-
ničkovo-
-divadelná 
šou pre na-
jmenších 
divákov. V hodinovom 
programe vás obľúbený 
škriatok Fíha so svojimi 
rozprávkovými kamarátmi 
prevedie všetkými ročný-
mi obdobiami. Zaspievate 
si najznámejšie detské 
hity a zatancujete si na 
najobľúbenejšie fíhovské 
pesničky.

Utorok – 16.5.2017

JOHN PATITUCCI 
ELECTRIC GUITAR 
QUARTET + NIKI-
TIN&ŠRÁMEK
Koncertné štúdio Slovenské-
ho rozhlasu, 19:00
Jedno pódium, hneď 
niekoľko zvučných mien. 
Veľká sála Slovenského 
rozhlasu bude 16. mája 
patriť kvalitnej domácej 
scéne, ale aj špičkovému 
kontrabasistovi Johnovi 
Patituccimu. Ten do Brati-
slavy prichádza s najnovším 
projektom John Patitucci 
Electric Guitar Quartet, 
jazzmani Nikitin & Šrámek 
predstavia unikátny album 
Altar.

Streda – 17.5.2017

PAVOL ORSZÁGH 
HVIEZDOSLAV: ČASY, 
ČASY, MRCHA ČASY

Slovenské 
národné 
divadlo, 
19:30
Divadelné 
uvedenie 
menej 
známych 

Hviezdoslavových textov, 
ktoré svedčia o veľkosti 
génia a nadčasovosti nášho 
národného básnika. Poetické 
uvažovanie o vzťahu k ma-
jetku, peniazom, vlastníckym 
prejavom a úskaliach mamo-
ny. Inscenácia vznikla v rám-
ci línie divadla poézie.
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-4,5/6,1-3,6/7,4-3,9 l/100km.
Emisie CO2 kombinované: 172-103 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

Nová GLA od 440 € mesačne vrátane DPH
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Jazdi

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

vyjdú o 2 týždne
18. mája 2017

BRATISLAVA
Svetoznáma česká huslistka 
a speváčka Iva Bittová prí-
de do predstaviť piesne zo 
svojho najnovšieho albumu 
At Home. 
Album vyšiel koncom minu-
lého roka vo vydavateľstve 
Pavian Records a prináša 
celkom deväť nových autor-
ských skladieb, ktoré svojou 
poetikou, hudobnou náladou 
a celkovým vyznením skve-
lým spôsobom nadväzujú na 
legendárny album Bíle infer-
no. Album sa nahrával v roz-
medzí dvoch rokov a celková 
pohoda, kľud, vyrovnanosť 
a kompozičná dopracovanosť 
jednotlivých skladieb je zrej-
má už na prvý počutie. Takí 
renomovaní umelci, aký-
mi bezpochyby Iva Bittová 

a jednotliví členovia kapely 
Čikori sú, dokážu všetko toto 
bez problémov pretaviť aj do 
koncertnej podoby, a tak sa 
diváci bratislavského koncer-
tu môžu tešiť na mimoriadny 
hudobný zážitok.
Na koncerte sa predstaví ka-
pela Čikori v zložení v akom 
nahrávala album – teda Iva 
Bittová (spev, husle, per-
kusie), Vladimír Václavek 
(akustická a elektrická gita-
ra), Jaromír Honzák (kon-
trabas, basgitara) a Oskar 
Tőrők (trúbka, krídlovka). 
Ako špeciálny hosť príde do 
Bratislavy aj Antonín Fajt 
(klávesy, elektronika), syn 
Ivy Bittovej a Pavla Fajta, 
známeho avantgardného hu-
dobníka a bubeníka. (br)
 Foto: archív 

BRATISLAVA
Szidi Tobias, nezameni-
teľná a neprehliadnuteľná 
herečka a speváčka pozýva 
svojich verných fanúšikov 
v dvadsiaty ôsmy májový 
večer do bratislavského 
Ateliéru Babylon. 
V tento večer sa tu odohrá 
malá hudobná oslava - krst 
nového, v poradí už siedmeho 
– albumu, ktorý vychádza vo 
formáte 2 CD pod poetickým 
názvom Sedmolásky. Pri-
nesie to najlepšie, čo máme 
radi na jednotlivých sólových 
albumoch Szidi Tobias, pro-
stredníctvom 24 piesní v kon-
certných verziách a v novej 
inštrumentácii. Sama Szidi 
o jeho vzniku hovorí: „2 CD 
Sedmoláska vzniklo aj preto, 
aby ste počuli ako chalani 
spolu naozaj výborne hrajú. 
Ďakujem im za to. Výber pie-
sní prešiel hustým sitom, ale 
rýchlo sme sa dohodli na ko-
nečnej zostave. Mnohé piesne 
sú po rokoch iné. Vyzretejšie. 
Alebo sme vyzretejší my. Vi-
ete čo je najlepšie? To, že sa 
nám stále chce. Hrať, spievať, 
koncertovať.“
Nové CD Sedmoláska kapela 
v zložení Szidi Tobias (spev), 
Milan Vyskočáni (akustická 
gitara, klavír), Marcel Bun-
taj (bicie nástroje), Martin 
Gašpar (kontrabas), Andrej 
Gal (violončelo), Richard Ši-

murka (tenorsaxofón, flauty) 
a Viliam Majer (akordeón) 
nahrávala v  štúdiu Cobra-
sound Martina Čemu. Spe-
váčka k tomu hovorí : „Mám 
výbornú kapelu. Nahrali sme 
v štúdiu CD za dva dni, pred-
tým sme mali dva dni skúšky. 
Chceli sme mať na CD živé 
nahrávky z koncertov, ale 
akosi to nevyšlo. Podarilo sa 
nám však zahrať tak, že snáď 
budete mať pocit, akoby ste 
boli na koncerte. Veľmi v to 
dúfam.“ 
A to, aký je to pocit „zažiť 
naživo“ nespútanú Szidi a jej 
vynikajúcich spoluhráčov si 
môžete vyskúšať ak prijmete 
ich pozvanie a 28. mája príde-
te do Ateliéru Babylon vypo-
čuť si krásne melódie Milan-
ka Vyskočániho s intímnymi 

a za srdcechytajúcimi textami 
Petra Lipovského akými sú 
Tak málo lásky, Tvrdohla-
vá, Idylka či Nech sa deje. 
Pretože ako hovorí samotná 
Szidi: „Živý koncert je ako 
príchod k moru. Postupne sa 
osmeľujete, lebo to ide a plá-
vate s vlnami hlbšie, lebo cí-
tite dôveru a veríte si. Keď sa 
klaniame a veľmi často si ďa-
kujeme s divákmi navzájom, 
je to podobný pocit, ako keď 
sa vraciate na breh obmytý 
čistou vodou a šťastný.“ (br)
 Foto: W. Švábenský

Živý koncert je ako príchod k moruZážitok s Bittovou
9/2017 9
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Meníme adresu.
Za lepšiu.

www.tatrabanka.sk

Pobočku Tatra banky na Karadžičovej ulici 8 
sťahujeme na Továrenskú ulicu 10, aby sme 
pre vás vytvorili nový krajší priestor
a zlepšili možnosti parkovania.

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok     9.00 – 17.00

TB_otvorenie_pobocky_206x268_0417.indd   1 11.4.2017   15:38
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Prečo ste sa rozhodli vybudovať domov 
pre seniorov v Bratislave?
Staroba je obdobie spojené s užívaním si 
pokojných chvíľ a so zabezpečením každo-
dennej starostlivosti. Rodina a priatelia však 
nemusia byť vždy nablízku. Riešením tohto 
problému je vybudovanie zariadenia, ktoré 
bude poskytovať ubytovanie, ako aj služby 
domácej starostlivosti. Bratislava má obrov-
ský problém v riešení bývania pre seniorov. 
Chýba tu dostatočná kapacita ubytovacích 
zariadení spojených so starostlivosťou o 
ľudí v dôchodkovom veku.

Môžete nám povedať viac o domove pre 
seniorov Vitalis? 
Vitalis je domovom a centrom pre seniorov. 
Je navrhnutý na základe našich dlhoroč-
ných skúseností s realizáciou domovov dô-
chodcov v USA a v Izraeli. Je integrovaný do 
domova dôchodcov Dr. Pniny Keren, našej 
expertky, ktorá bola viac ako 15 rokov gene-
rálnou manažérkou seniorského ubytovacie-
ho zariadenia a má vyše 30-ročné skúsenosti 
s  potrebami seniorov a  s prevádzkovaním 
takýchto zariadení po celom svete.

Čo teda konkrétne ponúkate, aký bude 
Vitalis? 
Vitalis ponúkne starostlivosť až 350 senio-

rom, s kompletným zdravotníckym a sociál-
nym zázemím. Svojim klientom zabezpečí 
pravidelné návštevy lekára, celodenný do-
hľad vyškoleného personálu a spektrum 
služieb zdravotnej, osobnej a sociálnej sta-
rostlivosti. Jednotky pre seniorov budú mať 
24-hodinový systém tiesňového volania. 
V objekte budú kompletne zabezpečené aj 
stravovacie služby.

Spomenuli ste, že pomôžete až 350 se-
niorom. Čo však tie ďalšie tisícky senio-
rov, ktorí čakajú a potrebujú pomoc? 
Až 80 % seniorov uprednostňuje dlhodobú 
zdravotnú starostlivosť v  domácom pros-
tredí. To je dôvod, prečo sme sa rozhodli 
ponúknuť seniorom z Nového Mesta „home 
care system“ spojený s infraštruktúrou do-
mova pre seniorov Vitalis. Bude realizova-
ný prostredníctvom tímu, ktorý bude po-
máhať seniorom v bratislavskej mestskej 
časti Nové Mesto so všetkými zdravotnými 
a osobnými potrebami. K dispozícii budú aj 
naše stravovacie služby a pomoc pri udržia-
vaní domácnosti.

Môžu prísť do zariadenia aj dôchodcovia, 
ktorí v ňom nebudú ubytovaní?
Samozrejme. Všetky služby budú prístupné 
seniorom z Nového Mesta, či už ide o zdra-
votné, alebo sociálne poradenstvo, ktorí 
budú môcť navštevovať aj všetky komunit-
né podujatia.

Budete mať vyškolený personál. Odkiaľ 
chcete získať odborníkov? 
V prvom rade zo Slovenska. Som rád, že po-
nuku na spoluprácu ohľadne odborného 
manažovania zariadenia prijala Dr. Pnina 
Keren. Ona bude dušou nášho domova. Me-
dzi jej úlohy bude patriť aj výber vhodného 
personálu a jeho zaškolenie.

Aké sú reakcie verejnosti na domov pre 
seniorov Vitalis? 
Dostávame pozitívne ohlasy zo všetkých 
strán. Aj pán primátor Bratislavy sa vyjadril, 
že víta takéto potrebné riešenia ohľadne 

starostlivosti o seniorov v hlavnom meste. 
Kladné reakcie nemáme len od seniorov, 
ale aj od ľudí, ktorí myslia na svojich blíz-
kych. Zápornú spätnú väzbu získavame iba 
od ľudí, ktorí v tomto okamihu ešte nechá-
pu, čo zariadenie Vitalis seniorom a  ľuďom 
z okolia ponúkne.

Čo si myslíte o návrhu, aby na pozemku 
vzniklo ihrisko pre študentov hotelovej 
akadémie? 
Pozemok je určený na výstavbu a  budo-
vanie domova pre seniorov a je v  súlade 
s  územným plánom. Realizácia zariadenia 
Vitalis reaguje na obrovský problém tisícov 
ľudí v dôchodkovom veku. Som si istý, že aj 
študenti chápu problémy seniorov v  našej 
spoločnosti, ako aj to, že nemožno porov-
návať úžitok hotelovej akadémie z  ihriska 
a  úžitok pre všetkých obyvateľov Nového 
Mesta. Tí, ktorí volajú po zmene plánu zo za-
riadenia pre seniorov na ihrisko, nepochopi-
li zámer Vitalisu a jeho prínos pre seniorov.

Pravda je, že nová budova bude stáť 
v tesnej blízkosti parku a niektorí obyva-
telia Nového Mesta to neprijmú s nadše-
ním. Čo môžete ponúknuť im? 
Chceme z okolia vytvoriť atraktívne miesto 
na relax, ktoré si táto oblasť zaslúži. Ponúka-
me preto samospráve zväčšenie a komplet-
nú revitalizáciu parku, starostlivosť o stromy 
a oddychové zóny. Ponúkame aj vybudova-
nie moderného ihriska pre deti a posilňov-
ne v  areáli parku, ako aj výmenu starých 
lavičiek za nové. Taktiež pomôžeme pri re-
novácii fasády susediacej školy a vytvoríme 
160 verejných parkovacích miest.

Čo chcete odkázať seniorom a ostatným 
obyvateľom Nového Mesta? 
Zariadenie Vitalis uľahčí život seniorom 
Nového Mesta, ako aj všetkým ľuďom, kto-
rí budú navštevovať park. Vitalis bude mať 
prínos pre celú komunitu a stane sa dobrým 
susedom pre každého. Toto dosiahneme nie 
sľubmi, ale konkrétnymi činmi.

REČI UŽ NESTAČIA, STAROSTLIVOSŤ 
O SENIOROV SI VYŽADUJE RIEŠENIE
Veľkým problémom seniorov je osamelosť. Ich túžbou je prežiť starobu v blízkosti rodiny a priateľov. Nie vždy sa to však 

podarí. Nie je to len chybou mladších generácií, ale hlavne neschopnosťou nájsť a aplikovať riešenia, ktoré sú v zahraničí 

už bežné. O konkrétnych možnostiach sme sa porozprávali s pánom Avivom Baalom Taxom, ktorý bude v bratislavskom 

Novom Meste realizovať domov pre seniorov s názvom Vitalis.

Aviv Baal Taxa 
staviteľ projektu

VITALIS_BA_NOVINY_206x268.indd   1 27/04/17   14:47
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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

Kto získal Cenu 
Bratislavských 
novín?
PETRŽALKA
V nedeľu 23. apríla 2017 
sa na bratislavskom závo-
disku v Starom háji kona-
li tradičné jarné dostihy, 
v rámci ktorých mali svoj 
dostih aj Bratislavské no-
viny.
Išlo o rovinu V. kategórie 
na 1600 metrov pre 4-roč-
né a staršie kone s celko-
vou prémiou 3600 eur. Ich 
víťazom sa stal český džo-
kej Zdenko Šmida s koňom 
Sirius. Okrem džokeja Šmi-
du si od šéfredaktorky Bra-
tislavských novín Ingrid 
Jarunkovej prevzali cenu 
aj Siriusov tréner Zdeněk 
Seménka a vlastníčka staj-
ne Euroframe – Hana Vá-
ňová.
Najbližšie dostihy sa na 
petržalskom závodisku 
uskutočnia 14. mája od 
14.00h. (ars)

PETRŽALKA
Dlhé roky nevyužívanú bu-
dovu bývalej škôlky na Znie-
vskej ulici si chce mestská 
časť prenajať alebo odkúpiť 
za jedno euro od jej vlastní-
ka, ktorým je Bratislavský 
samosprávny kraj (BSK).
Podmienkou však je, že mest-
ská časť by ju v budúcnosti 
využívala pre potreby mat-
erskej alebo základnej školy, 
komunitné centrum, denný 
stacionár alebo zariadenie pre 
seniorov, zariadenie opatro-
vateľskej služby, verejný park 

či inú verejnoprospešnú funk-
ciu. Predkupné právo by pri-
tom mal kraj. Rozhodli o tom 
petržalskí poslanci na zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva.
Petržalka bude tiež rokovať 
o dotácii pre mestskú časť na 
riešenie havarijného stavu bu-
dovy. Tá je totiž v nevyhovuj-
úcom stave aj pre nebezpečný 
azbest v stenách. Ako rieše-
nie sa zvažuje jej zbúranie, 
ktoré by však vyšlo zhruba na 
200-tisíc eur. Tie ale miestna 
samospráva vo svojom rozpo-
čte nemá. Ďalším problémom 

je, že pozemok, na ktorom 
budova stojí. Ten patrí mestu. 
Ak by pozemok ostal mestský 
a budova by ostala kraju ale-
bo by ju získala mestská časť 
a následne by sa zbúrala, ostal 
by len pozemok, ku ktorému 
by nemal žiadny vlastnícky 
vzťah ani BSK, ani miestna 
samospráva. Až po vyriešení 
pozemku sa podľa predsedu 
BSK Pavla Freša môže začať 
riešiť samotná budova bývalej 
škôlky, či už by zostala kraju, 
alebo by ju získala mestská 
časť.  (tasr)

Pripravení na 
mimoriadnu 
situáciu
DÚBRAVKA
Minuloročné požiare s tra-
gickými následkami mo-
tivovali mestskú časť, aby 
zvážila svoju pripravenosť 
na mimoriadne situácie. 
Pri tragickom požiari na ulici 
Ľuda Zúbka sa museli evaku-
ovať aj obyvatelia, noc trávili 
v Dome kultúry Dúbravka. 
Deky, prikrývky, spacáky, 
vtedy prinášali obyvatelia, 
dobrovoľníci, miestny úrad. 
„Veríme a dúfame, že podob-
né situácie už nenastanú, no 
pre všetky prípady nachystal 
miestny úrad výbavu a s po-
môckami,“ hovorí starosta 
Martin Zaťovič. Mestská časť 
nakúpila a pripravila spacáky, 
nafukovacie postele a kom-
presory. V mimoriadnych 
situáciách tak bude môcť 
Dúbravka zriadiť rýchlo krí-
zové centrum v kultúrnom 
dome. (lm)

Rekonštrukcia 
za dva milióny
DÚBRAVKA
Záujem o účasť v súťaži 
o najlepší návrh rekon-
štrukcie Domu kultúry 
v Dúbravke prejavilo 12 ar-
chitektonických ateliérov. 
Prihlásené príspevky do 
súťaže posudzuje v týchto 
dňoch sedemčlenná odbor-
ná porota.
Podľa predstáv mestskej čas-
ti, ktorá podmienky súťaže 
zverejnila na svojom webe, 
majú návrhy rátať nielen 
s modernizáciou a zvýšením 
funkčnosti súčasných priesto-
rov a rekultiváciou priestoru 
v okolí kultúrneho stánku, ale 
aj so zámerom presídliť do 
Domu kultúry miestny úrad.  
„Predpokladané stavebné ná-
klady rekonštrukcie vrátane 
úpravy priľahlých priestorov 
sú 2-milióny eur,“ infor-
muje mestská časť. Autori 
troch najlepších návrhov 
získajú finančné ceny 5000, 
3000 a 2000 eur. (tasr)

RAČA
Od polovice apríla je v Rači 
opäť otvorený zberný dvor 
Pri Šajbách. Občanom 
Rače bude k dispozícii až 
do 15. novembra. Zberný 
dvor je otvorený v uto-
rok a štvrtok od 12.00h do 
18.00h, v sobotu od 8.00h 
do 14.00H. Je určený aj pre 
ľudí, ktorí majú na území 
Rače záhradu. 
Začala fungovať aj služba Ze-
lený taxík, ktorá vznikla v sna-
he predísť vytváraniu čiernych 
skládok rastlinného pôvodu 
a odkladaniu objemného ko-
munálneho odpadu na verej-
ných priestranstvách a mala 
v minulom roku veľký úspech. 
Rovnako ako zberný dvor je 

vyhradená pre obyvateľov s tr-
valým alebo prechodným poby-
tom v Rači. Poplatok za službu 
je 8 eur, pre ľudí starších ako 62 
rokov sú to 2 eurá.  „Ideálnym 
riešením je odviezť a bezplatne 
odovzdať odpad do Zberné-
ho dvoru Pri Šajbách. Avšak 
tí občania, ktorí túto možnosť 
nemajú, môžu využiť zelený 
taxík. Stačí napísať mail alebo 

telefonicky kontaktovať pra-
covníčku oddelenia životného 
prostredia, nadiktovať adresu 
a potrebné údaje.
Zelený taxík odváža odpad 
spred domov našich obča-
nov každú stredu,“ vysvetlila 
vedúca oddelenia životného 
prostredia v Rači Anna Jus-
ková.  (em)
 Foto: MČ Rača

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V Záhorskej Bystrici v ran-
ných a popoludňajších špič-
kách kolabuje doprava. 
Dôvodom je prejazd enorm-
ného množstva osobných 
vozidiel z okolitých obcí 
z cestného ťahu zo Stupa-
vy a Mariánky mestskou 
časťou. Starosta Záhorskej 
Bystrice Jozef Krúpa oslo-
vil ministerstvo dopravy 
s požiadavkou o vyňatie 
úseku diaľnice D2 od Lama-
ča po križovatku Stupava 
– Juh od spoplatnenia, aby 
sa neúnosná situácia zmeni-
la. Minister dopravy Árpád 
Érsek žiadosť zamietol.

Argumentoval, že vyňatie 
by bolo nesystémovým opa-
trením. „Som rozčarovaný 
prístupom a argumentom 
pána ministra o nesystémo-
vom opatrení, ktorý vnímam 
ako neférový a nesprávny. Si-
tuáciu je potrebné vyhodnotiť 
na základe reálneho stavu 
veci, nie „od stola“,“ reagu-
je na vyjadrenie ministerstva 
starosta mestskej časti Jozef 
Krúpa. 
S rovnakým problémom zá-
pasila mestská časť Jarovce, 
ktorej v roku 2011 povolilo 
ministerstvo výnimku a časť 
diaľnice z Jaroviec do Brati-
slavy bola vyňatá z platenia 

diaľničného poplatku. „Aj 
tu išlo o diaľnicu, ktorá pre-
chádzala katastrom mestskej 
časti a teda o územie hlavné-
ho mesta Bratislava, rovnako 
ako v prípade Záhorskej Bys-
trice. Diaľnica by nemala byť 
spoplatnená v katastrálnej 
časti, ale až od južnej stu-
pavskej križovatky. To radi-
kálne zmení prístup vodičov 
a pomôže Záhorskej Bystrici 
vyriešiť neúnosnú situáciu 
s prejazdom vozidiel,“ kon-
štatuje Jozef Krúpa a dopĺňa: 
„Odmietavé stanovisko mi-
nisterstva ma však neodradí. 
Nevzdávame sa a hľadáme 
ďalšie riešenia..“ (ab)

Bývalú škôlku si chcú prenajať

Opäť začína fungovať Zelený taxík

Nevzdávajú sa, áut sa chcú zbaviť
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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

- cvičenie na strojoch SLENDER LIFE
- anticelulitídna masáž strojom ROLLETIC Infra
- termochudnutie MONOTHERM
- 10-min.cvičenie VIBROFIT

17-ročné skúsenosti a garant lekár

www.relax2000.sk, Sartorisova 19, Bratislava
tel.: 0905 155 946

Štúdio štihlej línie
RELAX 2000

STAŇ SA SÚČASŤOU  
NÁŠHO TÍMU 

IKEA Bratislava ti ponúka stabilné pracovné 
prostredie so silnou firemnou kultúrou, kde si  
vážime prácu každého človeka.

Ponúkame ti výborné platové ohodnotenie,
zaujímavé benefity a nadštandardnú starostlivosť.

Kontaktuj nás na:
0911 489 882 v čase od 08:30 do 16:30 
alebo na praca.sk@IKEA.com
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PETRŽALKA
Po psom parku na Wolkro-
vej ulici, a druhom oplote-
nom výbehu pre psov na 
Holíčskej, otvorili nedívno 
v Petržalke ďalší. 
Výbeh na Vyšehradskej 
vybudovala zmluvná spo-
ločnosť za 6 týždňov, čo je 
oproti plánovanému termínu 
o dva týždne skôr. Mestská 
časť naň dala 10-tisíc eur zo 
svojho rozpočtu.   
Výbeh má rozlohu takmer 24 
árov, sú v ňom lavičky, smet-
né koše, koše na psie exkre-
menty a informačné tabule 
pre majiteľov psov. Stromy, 
ktoré sa na tomto pozemku 
nachádzajú, spríjemnia pobyt 
vo výbehu psom aj ich maji-
teľom, čo ocenia najmä v tep-
lejších dňoch.
„Naša mestská časť sa už 
roky snaží majiteľom psov 
vychádzať v ústrety, osádza 
koše na psie exkrementy, 
dáva im zdarma každý rok 
350 roliek vrecúšok. Určite 
podporím budovanie aj ďal-

ších takýchto výbehov, ak si 
ich do svojich priorít zaradia 
poslanci a keď na ne v roz-
počte vyčlenia peniaze,“ vy-
jadril sa starosta Petržalky 
Vladimír Bajan.
Mnohé strety medzi psíčkar-
mi a nepsíčkarmi by mala 
vyriešiť novela zákona, 
podľa ktorej bude zakázaný 
voľný výbeh psov všade, kde 
nie je povolený, teda presne 
naopak, ako je to dnes. Pre-
to je budovanie oplotených 
výbehov pre psov tou naj-
lepšou alternatívou pre všet-
kých. (sv)
 Foto: Shotterstock

DEVÍN
Bratislavský okrášľovací 
spolok, Víno Mrázik Devín 
a Miestna časť Devín po-
zývajú na tretí Festival vín 
z Devína a celého regiónu, 
ako aj slávneho devínskeho 
ríbezláku s občerstvením 
a kultúrnym programom. 
V sobotu 13.5.2017 budete 
môcť na veľkom parkovis-
ku pod Hradom Devín od 
10:00h do 20:00h degusto-
vať klasické vína ako aj zná-

my  Devínsky ríbezlák od 
viacerých vinárov, pozvaní 
sú aj vinári z Rakúska a Ma-
ďarska. K tomu kvalitná gas-
tronómia, drobní predajcovia 
kvalitného občerstvenia, ako 
napr. syrov, bratislavských 
rožkov či bretónskych pa-
laciniek a kávy. Atmosféru 
spestrí dychovka, rock či DJ. 
V rámci festivalu sa uskutoč-
ní aj sprievodné podujatie, 
Burza starožitností pod Hra-
dom Devin. (brn)

DÚBRAVKA
So starostlivosť o zeleň i čis-
totu verejných priestran-
stiev pomôžu mestskej časti 
Bratislava Dúbravka dvaja 
pracovníci. 
Skupinka dvoch pracovníkov 
starostlivosti o zeleň by mala 
v uliciach Dúbravky začať 
pracovať od 1. júla tohto roku. 
Pre čistejšiu Dúbravku zakúpi 
mestská časť multikáru s nad-

stavbou na zber drobného ko-
munálneho odpadu a vysávač 
na zber drobného komunálneho 
odpadu a psích exkrementov.
Starostlivosť o zeleň a život-
né prostredia má v súčasnosti 
v Dúbravke na starosti ex-
terná firma, vznikajúca sku-
pinka dvoch zamestnancov 
nemá prebrať jej prácu, ale 
skvalitniť a zlepšiť starostli-
vosť o zeleň v mestskej časti. 

Miestny úrad navrhoval zri-
adiť skupinku troch pracov-
níkov a nakúpiť komunálnu 
techniku vo výške 200-tisíc 
eur. Miestni poslanci pod-
porili zámer zlepšenia sta-
rostlivosti o zeleň, odhlaso-
vali však, že začnú v malom, 
čiže bez nutnosti brania úve-
ru a nákupu väčšej techniky, 
teda zametacieho vozidla 
s príslušenstvom. (lm)

KARLOVA VES
Ak ste prívržencom umenia 
ulice alebo chcete preuká-
zať svoj výtvarný talent na 
verejne prístupnom mieste, 
miestny úrad v karlovej Vsi 
vám ponúka príležitosť.
Ak máte nápad, ako by ste  
vymaľovali betónové plochy 
ihriska na Jamnického uli-
ci, do 20. mája sa prihláste 
na miestnom úrade. „Pošli-

te nám svoj výtvarný návrh 
a uveďte mailový kontakt. Do 
konca mája vyberieme návrh, 
ktorý sa nám bude najviac pá-
čiť a s vybraným účastníkom 
sa dohodneme na ďalšom 
postupe. Svoje návrhy po-
sielajte na e-mail: doprava@
karlovaves.sk a do predmetu 
správy napíšte street art,“ in-
formuje mestská časť na svo-
jom webe. (brn)

PETRŽALKA
Dobrovoľníkov zo Spol-
ku ochrancov vody Octo-
pus neodradilo od čistenia 
Draždiaka a Chorvátske-
ho ramena ani zlé počasie. 
„Pod vodou neprekáža,“ 
hovorí s úsmevom predseda 
spolku Tomáš Rácz. 
S mestskými časťami Petr-
žalka a Nové Mesto spolu-
pracujú k obostrannej spo-
kojnosti už niekoľko rokov. 
Aj vďaka nim sú Kuchajda, 
Veľký Draždiak aj Chorvát-
ske rameno oveľa čistejšie 
ako pred rokmi. „Petržalka 
sa stará o Chorvátske rame-
no, hoci je v správe vodohos-
podárov. Každý rok tu orga-
nizujú brigády, my zas pod 
vodou zbierame tuhý odpad,“ 
hovorí Tomáš Rácz. Tento rok 
sa doňho zapojí verejnosť 11. 
mája. „Chorvátske rameno 
je znečistené najmä v okolí 
mostov. Vytiahli sme z neho 
oceľové tyče, trubky, smetné 

koše, pri nákupnom stredisku 
zas nákupné vozíky, fľaše, 
sklo.“ Potápači majú aj čln, 
preto zbierajú aj igelitové sáč-
ky, ktoré plávajú po hladine. 
Na Veľkom Draždiaku vyko-
náva Octopus v lete aj vodnú 
záchranársku službu. Čis-
tenie vôd aj z toho dôvodu 
považujú za potrebné. Majú 
totiž potom oveľa menej zra-
nených rekreantov.
V čase nášho rozhovoru sa 

členovia spolku chystali na 
čistenie Kuchajdy, ktorá aj 
vďaka nim dosiahla úroveň 
jazera, v ktorom sa dá bez 
problémov kúpať. O to viac 
ich mrzí fakt, že ich vlastná 
iniciatíva je neraz odmietnu-
tá. „Nedávno sme podávali 
podnet, že by sme radi vyčis-
tili Malý Dunaj. Vodohospo-
dári nám ho zamietli,“ kon-
štatuje Tomáš Rácz. (in)  
 Foto: Octopus

RUŽINOV
Mestská časť Bratisla-
va-Ružinov pokračuje 
v blokovom čistení ulíc 
na Nivách. Práce začali 
minulý týždeň. Ide o ruč-
né a strojové zametanie 
ciest, čistenie kanali-
začných vpustov a prí-
padné ošetrenie zelene. 
V deň blokového čistenia 
bude na konkrétnej ulici 
na niekoľko hodín zákaz 
parkovania.
„Projekt blokového čistenia 
Nív sme v Ružinove spustili 
vlani. Dôvodom je, že Nivy 
sú frekventovanou časťou 

s množstvom parkujúcich 
áut a na dôsledné vyčistenie 
ulíc je potrebné ich uvoľne-
nie. Práve preto sme zvolili 
takýto spôsob, ktorý sa nám 
osvedčil,“ uviedol staros-
ta Ružinova Dušan Pekár. 
Blokové čistenie na Nivách 
sa bude konať na osem etáp. 
Obyvatelia Nív sa musia pri-
praviť na dočasné dopravné 
obmedzenia počas týchto 
prác. V praxi to znamená, 
že na konkrétnej ulici bude 
v deň čistenia zákaz parko-
vania od 8:00 do ukončenia 
prác (približne medzi 12:00 
– 15:00). 

Blokové čistenie komuni-
kácií bude pokračovať aj 
v najbližších dňoch – 4. 
mája - Trenčianska a Dulo-
vo námestie, 9. mája - 
Viktorínová, Daxnerovo 
Námestie, Kulíškova, Kva-
čalova, 10. mája – Tren-
čianska, 11. mája - Budo-
vateľská, Votrubová, 15. 
mája - Súťažná, Skladištná, 
Kvačalova, Velehradská, 
16. mája - Mojmírová, Lip-
tovská, 17. mája – Alešová.   
Blokové čistenie potrvá do 
14. júna 2017. Harmono-
gram nájdete na stránke 
mestskej časti.  (mš)

Tretí výbeh pre psov

Máte radi ríbezľové víno?

Vymaľuj si ihrisko

Dúbravka kúpi multikáru a vysávač 
na psie exkrementy

Doktori vôd operovali na Draždiaku 
a Chorvátskom ramene

Nápady 
za viac ako 
157 000 eur
RUŽINOV
Na aprílovom miestnom 
zastupiteľstve schválili ru-
žinovskí poslanci pridele-
nie finančnej podpory for-
mou grantového programu 
48 projektom. Spolu tak 
mestská časť podporí ten-
to rok nápady fyzických 
a právnických osôb pôso-
biacich v Ružinove sumou 
157 213 €. 
Medzi priority grantovej 
výzvy na rok 2017 patrili 
projekty z oblasti životné-
ho prostredia zamerané na-
jmä na znižovanie odpadu 
a nápady na podporu telo-
výchovy, športu a voľno-
časových aktivít mladých. 
Na jeden projekt mohli 
žiadatelia získať sumu od 
500 do 5000 eur. Medzi 
schválené projekty patria 
napríklad moderné „street 
art“ umelecké maľby v Par-
ku Andreja Hlinku, inšpira-
tívna záhrada v Materskom 
centre Hojdana, komunitná 
záhrada Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied Uni-
verzity Komenského v Bra-
tislave a projekt s názvom 
Zvýšenie efektívnosti se-
parácie odpadu na stojisku 
s prístreškom. Z oblasti 
športu získali podporu aj 
petangové ihrisko v areáli 
Základnej školy Kulíškova 
či podujatie 5. ročník Ruži-
novského plaveckého ma-
ratónu.  (mš)

BRATISLAVA
Najväčší problém s bez-
domovectvom má mestská 
časť Ružinov, kde žije kaž-
dý piaty sčítaný človek bez 
domova.
Podľa kompletných výsled-
kov historicky prvého výsku-
mu je v Bratislave minimá-
lne 2 064 ľudí bez domova, 
z toho 1 780 je dospelých 
osôb a 284 detí. Takmer 
polovica z týchto osôb trpí 
dlhodobým zdravotným 
problémom, až 61 % ľudí 
bez domova čelí exekúciám 
a viac ako polovica z nich má 
problém s dlhmi. Najväčší 
problém s bezdomovectvom 
má mestská časť Ružinov, 
kde žije každý piaty sčítaný 
človek bez domova. 
Na ulici alebo v nocľa-
hárňach bolo sčítaných spolu 

1 310 osôb, z ktorých väč-
šinu tvorili muži (74 %). 
Trvalý pobyt v Bratislave 
uviedlo 61 % týchto ľudí. 
Najviac ľudí žijúcich v bra-
tislavských nocľahárňach 
a na ulici je vo veku 50-64 
rokov. Najvyššie percento 
ľudí bez domova bolo zazna-
menané práve na ulici ale-
bo v nocľahárňach (64 %), 
väčšina sčítaných detí bola 
umiestnená v zariadeniach 
(92 %), v nocľahárňach a na 
ulici bolo sčítaných 24 detí 
(8 %). „Výskum dokázal, 
že takmer 40% oslovených 
ľudí bolo bez domova desať 
a viac rokov. To je závažné 
zistenie, ktoré potvrdzuje, že 
veľká časť z nich trpí dlho-
dobým bezdomovectvom 
a systém im neponúka mož-
nosť vymaniť sa z neho. Pre-

to je dôležité budovať služ-
by a zariadenia, ktoré vedú 
k ukončovaniu bezdomo-
vectva a umožniť ľuďom bez 
domova prístup k cenovo do-
stupnému dôstojnému býva-
niu s intenzívnou podporou 
sociálnej služby,“ konštatu-
je Nina Beňová z o.z. Proti 
prúdu, ktoré vydáva časopis 
Nota bene.
Podrobnejší dotazník vypĺňa-
li ľudia sčítavaní v zariade-
niach, najčastejšie v ubytov-
niach a v útulkoch. V tomto 
prípade ide o takzvané skryté 
formy bezdomovectva v po-
dobe nestabilných foriem bý-
vania. V bratislavských zaria-
deniach bolo zaznamenaných 
754 takýchto osôb, z toho 494 
dospelých a 260 detí. V zari-
adeniach žije najviac ľudí vo 
veku 25-49 rokov.  (mp)

Trápi ich zdravie, dlhy a exekúcie

Blokové čistenie ulíc potrvá do júna
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Skúsenosti členov Octopusu 
hovoria, že najviac znečistené 
je Chorvátske rameno v okolí 

mostov. Zamyslime sa. 

Stredové pásy 
zakvitnú
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokraču-
je s výsadbou sezónnych 
cibuľovín do stredových 
pásov v cestnej zeleni, 
ktoré sa v priebehu jari 
postupne vystriedajú 
v kvitnutí.
Výsadba sa realizuje 
na miestach, kde nie je 
možné vysádzať stromy, 
pretože sa tam nachádzajú 
inžinierske siete. Okrem 
narcisov a tulipánov sa mô-
žete rozptýliť pohľadom na 
modrice aj scily, ktoré už 
zdobia jarné záhony v mes-
te a hlavné mesto plánuje 
na jeseň vysadiť cibuľovi-
ny aj do ďalších stredových 
pásov.
Pohľad na jeden zo zak-
vitnutých pásov si môžete 
užiť aj na Trnavskom mýte. 
Ľudia túto aktivitu hodno-
tia v diskusii pozitívne. 
Ocenia ju podľa nich aj 
včely.  (ms)


