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RUŽINOV, PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE, VRAKUŇA
Bratislava II vychádza 
zo štatistík ako oblasť, v kto-
rej sa deje najviac trestnej 
činnosti.  Je  však  mylnou 
predstavou,  žeby  sa  tu pre-
to ľudia mali báť chodiť po 
ulici viac než  inde a tiež, že 
za negatívne  čísla môže na-
jmä neslávne  známa bytov-
ka  Pentagon  vo  Vrakuni. 
Príčiny  objasňuje  riaditeľ 
Okresného  riaditeľstva  po-
licajného zboru v Bratislave 
II plk. Mgr. Ján Pažický.
Správa o bezpečnostnej situá-
cii na území mesta Bratislava 
za rok 2016 hovorí, že počet 
trestných činov v hlavnom 
meste klesá už tri roky po 
sebe. A hoci to platí aj pre bra-

tislavský druhý okres, policaj-
ti tu stále zasahujú najčastej-
šie. Citujeme: Z celkového 
počtu lúpeží 75 bolo najviac,
27 skutkov spáchaných na 
území okresu Bratislava II. 
Najviac vozidiel bolo odcud-
zených v okresoch Bratisla-
va II a V. Oproti roku 2015 
stúpol v Bratislave počet krá-
deží vlámaním do
bytov a rodinných domov zo 
137 (+48 oproti roku 2015). 
Najviac o 25 skutkov to bolo 
v okrese Bratislava II. Počet 
trestných činov majetkového 
charakteru klesol s výnimkou 
okresu Bratislava II na úze-
mí všetkých okresov. Naopak 
stúpol v okrese Bratislava II 
(+104) a to najmä prípadov 
vreckových krádeží (+67). 

Ohrozenie pod vplyvom návy-
kovej látky - z 521 trestných či-
nov v celej Bratislave ich bolo 
najviac v Bratislave II (196). 
Korešpondujú štatistiky 
s realitou?
Plk. Mgr. Ján Pažický pô-
sobil dlhé roky v najpokoj-
nejšom bratislavskom okre-
se - „štvorke“. Na miesto 
riaditeľa v „horúcom“ dru-
hom bratislavskom okrese 
nastúpil v júni 2016 „Áno, 
bola to výzva,“ hovorí 
o prestupe do okresu, ktorý 
je aj v rámci Slovenska hod-
notený ako najviac zaťažený. 
Má najväčší počet policajtov, 
ale aj najviac trestných činov.
„Ich počet ovplyvňuje lokali-
ta,“ vysvetľuje Ján Pažický. 
  Pokračovanie na str. 2

Prečo je v Bratislave II najviac kriminality?

Člnkovanie už 
v júni
NOVÉ MESTO
Rybníky na Železnej  studi-
enke by sa po rekonštrukcii 
mohli  kolaudovať  už  kon-
com mája. 
„Realizácia prác na rybníkoch 
bola naplánovaná do 26. mar-
ca 2017, avšak vzhľadom na 
veľké mrazy v januári 2017 
sa práce zdržali,“ informo-
val nás ešte v polovici apríla 
Marek Papajčík z Oddelenie 
komunikácie a marketingu 
magistrátu, ktorý bol zadáva-
teľom stavby. Na rybníkoch 
sa však aj po tomto termí-
ne ešte dokončovali detaily, 
a tak je kolaudácia predbež-
ne naplánovaná až v termíne 
posledného májového týždňa. 
Hneď potom môže začať ich 
napúšťanie. Zástupca riaditeľa 
Mestských lesov Rudolf Ivičič 
je optimista a verí, že tento 
proces bude trvať zhruba dva 
týždne, a ak by pršalo a vody 
v potoku by bolo viac, mohli 
by byť rybníky napustené do-
konca aj skôr.
Mestské lesy po napustení 
rybníkov plánujú aj naďalej 
ponúkať člnkovanie návštev-
níkom lesoparku. Člny boli 
v zime podrobené údržbe, tak 
ak pôjde všetko podľa plánu, 
v júni by sa už na zrekonštru-
ovaných rybníkoch mohli čln-
kovať prví návštevníci. (in)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Kontajnery na kľúč
Prvé  polopodzemné  kontaj-
nery  v  Bratislave  už  slúžia 
ľuďom.  Ďalšie  by  mali  byť 
osadené do jesene.

Sandberg – korzo 
ignorantov?
Ľudia  na Devínskej Koby-
le  nerešpektujú  vyznače-
né  chodníky,  poškodzujú 
oplotenie  a  kradnú  pikto-
gramy. 

Som typický 
činžiakový typ
Satirik  Milan  Markovič  je 
už  desiatky  rokov  spokojný 
Dúbravčan  a  neplánuje  to 
zmeniť.

Bratislavské rarity
Tušíte,  kde  sa  nachádzala 
na  území  nášho  hlavného 
mesta prvá podzemná garáž 
a  tiež,  kde  vykopali  prvú 
studňu?
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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

SBS-ka už v lete
BRATISLAVA
Podľa štatistík je najviac po-
licajných výjazdov k Penta-
gonu  na  Stavbárskej  ulici 
od  apríla  do  septembra. 
Podľa  starostu  Martina 
Kuruca  tam  drogoví  díleri 
a prostitúcia ľuďom zneprí-
jemňujú život. 
Na májovom miestnom za-
stupiteľstve preto starosta 
predložil Zámer koncepč-
ného riešenia ochrany ma-
jetku a verejného poriadku 
na verejnom priestranstve 
v okolí objektu „Pentagón“ 
a Tallinu prostredníctvom 
Súkromnej bezpečnostnej 
služby. Poslanci sa ním zao-
berali a schválili ho. SBS-ka 
by tak podľa hovorcu Vra-
kune Tomáša Zajaca mohla 
začať fungovať už v priebehu 
letných mesiacov.
Vrakuňa má totiž stále len 
jediného okrskára mestskej 
polície, čo podľa samosprávy 
nepostačuje. Návrh na zria- 
denie dočasnej stanice pre 
mestskú políciu pri Penta-
gone mestské zastupiteľstvo 
schválilo, primátor však 
uznesenie nepodpísal. 
Samospráva sa momentálne 
snaží zvýšiť počet bezpeč-
nostných kamier z troch na 
šesť. „Aktuálne sme podali 
žiadosť  o grant - prevencie 
drogovej závislosti , ktoré re-
alizuje ministerstvo vnútra,“ 
informoval nás Tomáš Zajac. 
A, napokon, stále sa diskutu-
je o možnej policajnej stanici 
v objekte bývalého kultúrne-
ho strediska Tallin. Samo-
správa rokovala s vlastníkom 
pozemku pod budovou, a ten 
je ochotný poskytnúť poze-
mok ministerstvu vnútra bez-
odplatne pre účely zriadenia 
policajnej stanice. Dôležité 
však bude stanovisko mesta.
Mať lokalitu pod väčším do-
hľadom je podľa samosprá-
vy dôležité aj v súvislosti 
s rekonštrukciou Pentagonu, 
ktorý sa bude aj zatepľovať. 
Na priestranstve v okolí ob-
jektu bude množstvo mate-
riálu a náradia. Bez ochrany 
bude dochádzať k sústavné-
mu odcudzovaniu tohto ma-
jetku. (in)

STARÉ MESTO
Prvé polopodzemné kontaj-
nery  v  Bratislave  už  slúžia 
ľuďom.  A  to  konkrétne 
obyvateľom  dvoch  byto-
vých  domov  v  novej  mest-
skej  štvrti  Zuckermandel. 
Ďalšie  stanovištia  polo-
podzemných  kontajnerov 
by  podľa  hovorkyne  OLO 
Beáty  Humenikovej  mohli 
vzniknúť do jesene 2017.
„Momentálne čakáme na súh-
las hlavného mesta, aby sme 
mohli začať s budovaním,“ 
informovala nás, čo sa týka 
lokalít - Družicová 1 – 10 
(Ružinov), Budatínska 17 
(Petržalka) a Stavbárska 34 – 
38 a 40 – 42 (Vrakuňa). Na 
každom stanovišti by sa malo 
nachádzať 5 kontajnerov.
Pokiaľ ide o kontajnery vo 
Vrakuni, budú určené práve 
pre obyvateľov, ktorí v Pen-
tagone žijú aj s neprispôsobi-
vými osobami. V týchto kon-
tajneroch sa nedokážu ľudia 
hrabať a rozhadzovať smeti po 
uliciach a čas ukáže, či im dajú 
prednosť ľudia, ktorí zvyknú 
svoju igelitku so smeťami vy-
hodiť rovno z okna.
Prvé polopodzemné kontajnery 

boli začiatkom mája osadené 
v lukratívnej lokalite Žižkova 
- Zuckermandel. Nie sú ohra-
dené, ako sme zvyknutí pri kla-
sických stojiskách. Nehrozí, že 
vďaka ich objemnosti (1 polo-
podzemný kontajner nahradí 6 
„klasických“ 1100-litrových) 
ho budú využívať na zbavenie 
sa svojich smetí aj ľudia, ktorí 
tu nežijú? „Momentálne pre-
bieha realizácia uzamykania 
kontajnerov na prvom stano-
višti. To plánujeme realizovať 
aj na polopodzemných kontaj-
neroch v ďalších lokalitách,“ 
informovala nás Beáta Hume-
niková. „Stanovište polopod-
zemných kontajnerov tak ne-
bude síce ohradené, ale každý 
z kontajnerov bude uzamknu-
tý, pričom prístup k nim budú 
mať len obyvatelia bytových 
domov, pre ktoré budú kontaj-
nery určené.“

Výhody týchto kontajnerov sú 
nesporné. Sú estetickejšie, ne-
potrebujú prístrešok ani ohra-
du. Odpad nezapácha, pretože 
je v zemi, v lete sa tak nepre-
hrieva, v zime zas neprimŕza 
na dne nádob. Možno ho aj 
viac uskladniť, keďže gravitá-
cia ho zhutňuje. Navyše, vý-
voz je menej hlučný, rýchlejší 
a tieto kontajnery, keďže sú 
väčšie, netreba vyprázdňovať 
tak často, ako klasické.
Presný harmonogram odvážania 
odpadu zatiaľ OLO vypracova-
ný nemá. Každý z kontajnerov 
však obsahuje monitorovacie 
zariadenie na kontrolu naplne-
nosti. Z jeho údajov budú vy-
chádzať aj pri tvorbe harmono-
gramu odvozu odpadu.
Osadenie piatich polopodzem-
ných kontajnerov stálo cca  
19 000 eur a trvalo osem dní.  (in)

Foto: Magistrát

Nebýva pod 
lampou  
najväčšia tma?
Pomôže policajná stanica 
pri Pentagone či nepomôže? 
Prvý pohľad hovorí, že by 
mohla. 
Ale... užívanie drog u nás 
trestné nie je, vyhadzo-
vanie košov z okna štátni 
policajti tiež nevyriešia, 
pocit väčšieho bezpečia vo 
vchodovej bráne vám blíz-
ka policajná stanica nedá 
a nezvýši ani vašu moti-
váciu pustiť dieťa samé na 
krúžok. A práve tento stály 
pocit možného ohrozenia 
a permanentného nekom-
fortu trápi obyvateľov ži- 
júcich na Stavbárskej azda 
viac ako počet trestných či-
nov.  
Druhý pohľad navyše ho-
vorí, že rovnako, ako budú 
mať policajti pod dohľadom 
dílerov, budú mať aj díleri 
pod dohľadom policajtov. 
Nejaký moment prekvapenia 
sa bude ťažko realizovať. 
Dílerovi bude stačiť vykuk-
núť z okna, aby videl, či sú 
pred policajnou stanicou 
zaparkované autá alebo sú 
chlapci v teréne. A môže sa 
začať variť...
Obyvatelia však policajnú 
stanicu na skok od proble-
matických vchodov chcú. 
A to napriek tomu, že súčas-
né obvodné oddelenie je od 
Stavbárskej ulice vzdialené 
sotva kilometer, teda päť 
minút cesty a rekonštrukcia 
bývalého kultúrneho domu 
Tallin, kam sa má stanica 
presťahovať, bude stáť ne-
malé prostriedky. 
Bezprostredná prítomnosť 
policajta však vzbudzuje vo 
väčšine ľudí ilúziu väčšieho 
bezpečia a u neprispôsobi-
vých osôb tendencie niekam 
sa schovať. A ak aj samotná 
stanica neprispeje k zníže-
niu počtu tých, ktorí sa sem 
zliezajú z celého mesta za 
svojimi dodávateľmi, uško-
diť neuškodí.

Ingrid Jarunková

Polopodzemné kontajnery sú na kľúč O herniach 
o polroka
BRATISLAVA
Mestské  zastupiteľstvo  hl. 
mesta  SR  Bratislavy  pri-
jalo  na  svojom  poslednom 
rokovaní  uznesenie,  podľa 
ktorého  bude  primátor 
predkladať  na  zasadnutia 
zastupiteľstva  informáciu 
o  aktuálnom  počte  herní 
a kasín na území Bratislavy.
Podľa uznesenia bude pri-
mátor raz za šesť mesiacov 
predkladať informáciu o ak-
tuálnom počte herní a kasín 
na území hlavného mesta 
a informáciu o počte herní 
a kasín, ktoré boli zrušené 
v priamej príčinnej súvislos-
ti s nadobudnutím účinnosti 
VZN o zákaze umiestnenia 
herní na území Bratislavy.
„Mojím cieľom bolo, aby 
sme my, poslanci mesta, 
boli informovaní o tom, ako 
v skutočnosti funguje VZN, 
ktorého prijatím bol v Bra-
tislave zavedený paušálny 
zákaz herní a kasín. Prijatie 
VZN je jedna vec, jeho účin-
nosť v praxi druhá.
Chcem, aby mali poslanci 
prehľad, či herne z Bratisla-
vy naozaj miznú,“ povedal 
predkladateľ Martin Borguľa. 
Podľa poslanca je dôležité 
odlíšiť, či bola herňa alebo 
kasíno zrušené na základe 
VZN prijatého na marcovom 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva, alebo na základe Zá-
kona o hazardných hrách.
„Predkladanie informácie sa 
nebude vzťahovať na herne 
a kasína zrušené len na zákla-
de uvedeného zákona. Mojou 
snahou je získať objektívnu 
informáciu, koľko herní bude 
zrušených výhradne na zákla-
de prijatého VZN,“ upresnil 
Martin Borguľa. (brn)

Pokračovanie zo str. 1
„Sme príjazdový okres, máme 
aj letisko, autobusovú sta-
nicu... Do našej pôsobnosti 
patrí aj trhovisko na Miletičo-
vej. Zlaté piesky alebo známa 
Slovnaftská ulica. Okrem toho 
je v Bratislave II veľa admini-
stratívnych budov, ľudia sem 
dochádzajú za prácou. Štatis-
tiky trestných činov výrazne 
zvyšujú aj krádeže v predaj- 
niach obchodných domov 
a v našom okrese sú tie najväčšie 
nákupné centrá ako Avion, Ikea, 
Central, Retro a Eurovea. Sú to 
miesta, kde sa kumuluje veľké 
množstvo ľudí a medzi nimi sú 
aj tí, ktorí páchajú trestné činy. 
Preto v našich štatistikách preva-
žujú vreckové krádeže a majet-
ková trestná činnosť.“
Neznamená to však, že v Bra-
tislave II by ste si mali dávať 
väčší pozor na ulici ako inde. 
„Gro trestnej činnosti je pácha-
né najmä v objektoch, naprí-
klad v obchodných centrách,“ 
hovorí Ján Pažický a dokladá to 
štatistikami. Za prvé tri mesiace 
tohto roka zaznamenali v Bra-
tislave II 734 trestných činov, 

z toho na ulici 297. Aj preto sa 
Ján Pažický rozhodol hneď po 
svojom nástupe dostať čo naj-
viac policajtov to ulíc. „Zme-
nili sme systém výkonu štátnej 
služby. Policajné hliadky sa 
totiž dovtedy venovali aj do-
kumentovaniu trestnej činnos-
ti. To im zabralo napríklad pri 
vykradnutom dome aj dve-tri 
hodiny. Aktuálne hliadka príde 
na miesto činu, preverí situáciu 
a na miesto je vyslaná výjazdo-
vá skupina, ktorá už prípad rieši 
a zdokumentuje. A hliadka sa 
môže vrátiť do ulíc,“ hovorí. 
Viac policajtov v teréne prináša 
efekt. „Za prvé štyri mesiace 
tohto roka máme o takmer 300 
trestných činov menej v po-
rovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka, čo je najväčší 
pokles trestnej činnosti spo-
medzi bratislavských okresov. 
(1215 - 923 k 5.máju) Navyše, 
minulý rok sme mali 32-per-
centnú objasnenosť, tento rok 
sme o 10 percent úspešnejší 
a objasnili sme navyše aj 120 
prípadov z minulých rokov.“ 
Počet trestných činov 924 je 
stále najvyšší spomedzi brati-

slavských okresov (Napríklad 
Bratislava I  ich má za prvé 
štyri mesiace 594, celá Brati-
slava dokopy 4223 trestných 
činov k 5. máju 2017.) Mnohí 
sa domnievajú, že k vysokému 
číslu „napomáha“ Bratislave II 
vrakunský Pentagon. Ján Pa-
žický to však číslami vyvracia. 
„Vrakuňu nepovažujeme za 
najproblematickejšiu lokalitu. 
Tou je skôr Ružinov. Veď v ce-
lej Vrakuni sme zaznamenali za 
prvé štyri mesiace 92 trestných 
činov, z toho 45 sa odohralo 
na ulici. Navyše vďaka dobrej 
osobnej a miestnej znalosti, 
ako aj operatívnej činnosti bolo 
z 92 trestných činov 42 objas-
nených. Pre porovnanie v Ru-
žinove to bolo 661 trestných 
činov a v Podunajských Bis-
kupiciach 170! Pentagon teda 
z hľadiska trestných činov nie 
je až taký problematický, ako sa 
z medializovaných informácií 
javí. Permanentne nekomfortný 
pocit spôsobený bývaním vedľa 
neprispôsobivých obyvateľov 
a znečisťovanie verejného prie-
stranstva je už druhá vec. (in)
 Foto: Matúš Husár

Doprava v Bratisla-
ve kolabuje. Všetci 
ako na spasenie ča-
káme na nový dia-
ľničný obchvat D4 
a rýchlostnú cestu 
R7. Máloktorý po-
litik sa však odváži 
povedať pravdu. 
Stavba výrazne 

mešká a  termín dokončenia sa môže po-
sunúť o mesiace, možno až o roky. V čom 
je problém?
Zmluvu na výstavbu 59 kilometrov no-
vých štvorprúdoviek za 1,9 mld. eur pod-
písal minister dopravy v máji minulého 
roka. Štát sa v zmluve zaviazal, že všet-
ky pozemky vykúpi do konca roka 2016. 
Nestalo sa tak. Od podpisu zmluvy pre-
šiel rok, stále chýba desiatka súhlasov od 
majiteľov a stavebné povolenia na viacero 

úsekov. Bez nich diaľnica nebude úplná 
a povedie odnikiaľ nikam.
Politici, ktorí s veľkou slávou ohlásili vý-
stavbu novej diaľnice, dnes mlčia alebo za-
hmlievajú. Vláda minulý týždeň v panike 
navrhla riešenie, ktoré je na hrane ústavy. 
Chce zaviesť nový inštitút predbežnej držby. 
Umožní, aby sa diaľnice pripravovali na ešte 
nevyvlastnených pozemkoch.
Treba si to povedať otvorene: výstavba 
diaľnice uviazla na špekuláciách s výkup-
mi pozemkov. Pár dobre informovaných (a 
vyvolených) kúpilo pozemky pod budúcou 
diaľnicou „za babku“ a predali ich oveľa 
drahšie. Zmluvy a zoznam šťastlivcov štát 
tvrdošijne tají. Ak kompetentní rýchlo nevy-
riešia problémy, nielenže nám hrozí výraz-
né omeškanie stavby, ale aj veľké pokuty. 
A zápchy ostanú naďalej.

JURAJ DROBA, 
poslanec NRSR a kandidát na župana

Názor Juraja Drobu na dopravu:
Diaľničný obchvat Bratislavy uviazol na špekuláciách

Cyklisti  
v BUS pruhoch
BRATISLAVA
Bratislavskí  mestskí  po-
slanci  podporili  zámer  na 
umožnenie  jazdy  cyklistom 
v  BUS  pruhoch  na  území 
hlavného mesta.
Primátora Bratislavy Iva Ne-
srovnala poslanci požiadali, 
aby poveril odborné útvary 
magistrátu spracovaním pro-
jektovej dokumentácie na 
vyznačenie spoločných vy-
hradených jazdných pruhov 
pre MHD a cyklistov na všet-
kých jestvujúcich vyhrade-
ných jazdných pruhoch, ak to 
umožnia technické parametre.
Predkladateľka materiálu Ele-
na Pätoprstá tvrdí, že tento zá-
mer je v súlade s celomestskou 
parkovacou politikou, pretože 
má pomôcť znížiť počet au-
tomobilov na bratislavských 
cestách a zároveň znížiť ohro-
zenie cyklistov. „Ide zatiaľ 
o zámer. Nie je to niečo, čím 
by sme niekomu zväzovali 
ruky. Umožňujeme oddeleniu 
magistrátu, aby sa týmto za-
čalo zaoberať. Nemáme ešte 
takýto spojený pruh. Zabezpe-
čuje vyššiu bezpečnosť cyklis-
tom,“ priblížila poslankyňa. 
Občianske združenie Cyklo-
koalícia hodnotí rozhodnutie 
poslancov pozitívne. Jazda 
cyklistov v BUS pruhoch sa 
podľa združenia bežne vysky-
tuje v legislatívach mnohých 
európskych štátov a ide o ove-
rené a funkčné riešenie. „Toto 
opatrenie v podstate len legali-
zuje súčasný stav, keď mnoho 
cyklistov v BUS pruhoch jazdí. 
Tiež vyjasňuje, kde vlastne 
majú ľudia jazdiť. Mnohým 
ľuďom doteraz nebolo jasné, 
či majú jazdiť na krajnici či 
v BUS pruhu, alebo v najbliž-
šom štandardnom jazdnom 
pruhu,“ vysvetlil prezident Cy-
klokoalície Dan Kollár. (tasr)
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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)

V novomestskej Dimitrovke ľudia od hnevu 
zablokovali cestu a nepúšťali autá prejsť cez 
Odborársku ulicu. Dôvod? Hnev, že v loka-
lite vyrastá z bývalej 
slobodárne bytovka 
bez potrebných par-
kovacích miest. „Sme 
proti výstavbe na 
Odborárskej pokiaľ 
investor nezabezpečí 
vybudovanie potreb-
ných parkovacích 
miest,“ zhrnul postoj 
ľudí starosta Nového 
Mesta Rudolf Kusý. 
Mestská časť preto 
stavbu nepovolila. Stavebný úrad opakovane 
prerušil konanie s požiadavkou, aby investor 
doložil reálne vytvorenie nových parkovacích 
miest. Investor sa odvolal na Okresný úrad, 
ktorý mu dal z nepochopiteľných dôvodov za 
pravdu, že parkovacie miesta stavať nemusí. 
Proti tomuto rozhodnutiu sme sa spolu s ob-
čianskym združením Dimitrovka odvolali na 
ministerstvo. Ani ministerstvo sa však nepo-
stavilo na stranu ľudí v Novom Meste. Preto 
sme sa odvolali aj voči rozhodnutiu minister-
stva. „Mrzí ma, že sa Okresný úrad neposta-

vil na stranu ľudí a ministerstvo výstavby len 
potvrdilo rozhodnutie, ktoré ubližuje Dimit-
rovke,“ hovorí starosta Rudolf Kusý. Povo-

lenie výstavby bez 
vybudovania nových 
parkovacích miest 
vníma ako nebez-
pečný precedens. Ak 
totiž nebude zasta-
vený, každý investor 
sa bude môcť pýtať, 
prečo by práve on 
mal budovať parko-
vacie miesta, keď iný 
to urobiť nemusel. 
Preto jednoznačne 

trvám na požiadavke, aby investor, ak chce 
vybudovať byty, vytvoril aj nové parkovacie 
miesta.  Zástupcovia mestskej časti, aj obči-
anskeho združenia Dimitrovka zorganizovali 
niekoľko stretnutí na ministerstve, kde sme 
sa snažili úradníkom vysvetliť, prečo sa mý-
lia. „Využili sme všetky nám známe nástroje, 
aby sme zastavili výstavbe bez potrebných 
parkovacích miest. Protest s blokádou cesty 
vnímam ako krajné riešenie, ku ktorému nás 
dotlačil nepochopiteľný postoj niektorých 
štátnych úradníkov,“ zdôraznil Rudolf Kusý.

Kusý: V Dimitrovke bojujeme proti 
výstavbe bez parkovacích miest
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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

Lychee je len ďalšia ázijská kuchyňa v mesteSpomienka na 
nášho rodáka

LIST ČITATEĽA
Na Cintoríne pri Kozej brá-
ne (medzi ulicami Palisády, 
Bradlianska  a  Šulekova) 
je  pochovaný  Bratislavčan 
Fritz Wowy. Je  to brat na-
šej  babičky  Terezie  Lerch-
nerovej,  rodenej  Wowy, 
ktorá  s  naším dedkom An-
drejom  Lerchnerom  vlast-
nili reštauráciu na bývalom 
Suchom mýte č. 30, dnes je 
to Hodžovo námestie.
Je to práve 100 rokov, čo le-
tecký nadporučík Fritz Wowy 
padol 3. júna 1917 ako 22-roč-
ný počas prvej svetovej vojny 
vo vzdušnom boji pri meste 
Görz (vo vtedajšom Talian-
sku). Sochársky náhrobok, 
socha muža v nadživotnej 
veľkosti nesie veniec padlému 
stojac na orlovi, je kultúrnou 
pamiatkou. Autorom monu-
mentálnej sochy je bratislav-
ský rodák akademický sochár 
Alojz Rigele. Tento náhrobok 
patrí k jeho najlepším dielam 
a v súčasnosti patrí k najvý-
raznejším náhrobným pomní-
kom na tomto cintoríne.

Ivan Hrabovec

Život dôchodcu
-psíčkara
LIST ČITATEĽA
Chcela  by  som  sa  s  Vami 
podeliť  o  život  dôchodcu, 
tzv.“ psíčkara“. 
Môj syn mi v dobrom úmysle, 
aby som mala dostatok pohy-
bu a činnosti, daroval psíka. 
Je veľmi milý, robí mi radosť, 
stal sa mojou neoddeliteľnou 
súčasťou. Bol by to celkom 
dobrý príbeh, pokiaľ by som 
nežila v bratislavskom No-
vom Meste, kde je malých, 
väčších a veľkých psíkov ne-
úrekom. 
Okrem týchto psíkov tu totiž-
to žijú aj ich majitelia, ktorí, 
hlavne tí vekovo mladší, 
majú svojský názor na spo-
lužitie ľudí a psov. 
Spokojne si vykračujú tele-
fonujúc a ich psy bez vôd-
zky, dokonca bez obojka, 
ktorým by ho mohli prichy-
tiť, si pokojne alebo aj agre-
sívne kráčajú vedľa nich, ba 
častejšie aj dosť ďaleko od 
nich. Dosť často to sú veľké 
psy bojových rás. Ak idete 
náhodou rovnakou trasou 
ako oni, nemáte šancu. Ak 
ich na to upozorníte, nielen-
že na vás kašlú, ale ešte vás 
aj počastujú šťavnatými vý-
razmi. A tak vám, dôchodco-
vi a žene, nezostane nič iné, 
len sa im vyhýbať oblúkom. 
Keď ich zbadáte, poklusom 
prebehnete čo najďalej a ten 
dotyčný majiteľ vám ešte 
vynadá, prečo sa tak bojíte, 
že on má pokojného, aj keď 
bojového psa a ten váš ma-
ličký, ktorý šteká, pretože sa 
zjavne bojí, je nevychovaný 
a vy rovnako s ním. Nezo-
stáva nič iné, len sa neustále 
obzerať, kde číha nebezpe-
čenstvo, pred každým rohom 
sa pomodliť, aby tam nebol 
tzv. „zodpovedný“ majiteľ 
so svojím psom, a tak sa vaša 
príjemná prechádzka mení 
na nočnú moru. Prečo to 
všetko píšem? Pretože som 
bola už doškriabaná a do-
hryzená takýmto „milým“ 
psíkom. Ani sa nepýtajte, čo 
všetko musíte podstúpiť, ak 
vás uhryzne pes...

Mária Bullová

Skutočnosť, že doprava je najväčším problémom nášho kraja, netreba nikomu 
pripomínať. Všetci to zažívame denno-denne. Počet áut na tisíc obyvateľov je 
u nás väčší ako vo Viedni. Prejazdy áut dosahujú najvyššie intenzity na Sloven-
sku a autá každé ráno stoja v kolónach prakticky na všetkých príjazdoch do Bra-
tislavy. Riešením záťaže, ktorú autá prinášajú do stredu miest a obcí kraja 
je najmä budovanie obchvatov miest, ako aj zákaz prejazdu nákladných 
automobilov cez obce. V prípade Bratislavy sa už začalo 
s budovaním nultého okruhu zatiaľ južnou časťou diaľnice 
D4 a tiež riešením ďalších obchvatov obcí formou rých-
lostnej cesty R7. Pripravuje sa rozšírenie diaľnice D1, pri 
ktorej treba rešpektovať územný plán kraja a vyriešiť pro-
blém kolektorov. V týchto projektoch musí byť kraj aktív-
nym aktérom aj keď sú zodpovednosťou štátu. 

Verejná doprava ako riešenie rastúcich nárokov na do-
pravu 
Ale skutočným riešením narastajúcich dopravných potrieb 
obyvateľov je vybudovanie fungujúceho systému verejnej 
dopravy. V Bratislavskom kraji je to integrovaná doprava, 
ktorá spája do jedného systému vlakovú, prímestskú autobu-
sovú a mestskú hromadnú dopravu. Ak v tejto trojici hrá kľúčovú úlohu vlak, tak je 
to preto, že železnica má od ostatnej dopravy oddelené koľaje a veľmi rýchlo sa do-
stane bez čakania v zápchach prakticky až do centra mesta. To vyžaduje na jednej 
strane zvýšiť kapacitu vlakov, aby obslúžili väčšie množstvo cestujúcich a na 
druhej strane dostupnosť vlakovej zastávky. Keďže koľajnice idú obvykle mimo 
zastavanej zóny v obci, treba uľahčiť ľuďom prístup na stanicu, či už vybudovaním 
parkovacích miest, cyklochodníkom, alebo autobusovou linkou, ktorá ich tam pri-
vezie. Tam všade musí hrať aktívnu úlohu kraj v spolupráci s konkrétnou obcou. 

V Bratislave treba využiť potenciál koľajovej dopravy
Základom budovania systému mestskej hromadnej dopravy, ak nemáme 
metro, je využitie potenciálu koľajovej dopravy. Na jednej strane to zna-
mená budovanie nových zastávok na existujúcich železničných tratiach 
a k tomu prestupné miesta na MHD, ako to bude v Devínskej Novej Vsi, 
Vrakuni alebo Petržalke, aby sa viac využili železničné koľaje na vnútro-

mestskú dopravu. Na druhej strane to znamená budova-
nie nových električkových tratí. Bratislava ich má 40 
km, rovnako početné Brno ich má 80 km. V Bratislave 
sme vybudovali za posledných 25 rokov 2,4 km novej 
trate  do  Petržalky  a mesto  pripravuje  ďalšie  4  km 
trate až na Janíkov Dvor. Ale územný generel dopravy 
identifikoval ďalších 22 možných nových električkových 
tratí, takže mesto by sa malo snažiť aktivizovať zdro-
je, či už európske fondy, alebo zdroje v rámci verejno-
-súkromného partnerstva, aby čo najskôr začalo s prí-
pravou a výstavbou ďalších tratí. Bratislava by nemala 
mlčať, ale mala by povedať svoje zámery vo výstavbe 
nových tratí.

Riešením je verejná a neautomobilová doprava
Na riešenie dopravných problémov kraja neexistuje čarovný prútik. Treba sa 
zhodnúť na filozofii, že riešením nie je viac priestoru pre autá, ale rozvoj verej-
nej a neautomobilovej dopravy. A systematické kroky všetkých aktérov, ktoré 
túto filozofiu uvedú do praxe. 

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana Bratislavského kraja 

www.ftacnik.sk

Riešenie dopravného kolapsu kraja je v obchvatoch a rozvoji koľají



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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)

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
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

Advokátska a realitná kancelária 
ponúka na Liptove na predaj penzión 
a chalupu. Taktiež poskytujeme práv-
ne služby najmä pri prevodoch nehnu-
teľností, usporiadaní pozemkov a pod.
Adresa: Pluhová 49, Bratislava
tel: 0905438704
email: realitytm@atlas.sk

PETRŽALKA
V  nedeľu  21.  mája  je  na 
programe už piaty dostiho-
vý  míting  sezóny  zložený 
spolu  z  deviatich  rovino-
vých  a  prekážkových  do-
stihov. 
Hlavným bodom progra-
mu bude 27. Prípravná 
cena, rovina I. kategórie na  
1200 m. Počas dostihov je 
pre návštevníkov pripravený 
zaujímavý program: DOG 
DANCING, AGILITY, DOG 
FRISBEE, hudobno-tanečné 
vystúpenie žiakov, ako i bez-
platné vozenie detí na koní-
koch. Štart prvých dostihov 
je o 14.00h. 

Posledný májový víkend (27. 
– 28. máj) bude patriť na „do-
stižke“ festivalu psích špor-
tov – DOGDAYS a o dva 
týždne neskôr je na progra-
me vrchol turfovej sezóny – 
39. ročník medzinárodného 
mítingu Turf-gala. Okrem 
napínavých turfových zážit-
kov, atraktívnych výhier sa 
budú môcť diváci tešiť aj na 
sprievodný program, tombo-
lu, súťaž o detský klobúčik, 
orientálne brušné tanečnice, 
detské atrakcie, maľovanie 
tváričiek, obľúbené voze-
nie na koníkoch a atraktív-
nu súťaž o najelegantnejšiu 
dámu v klobúku. (zr)

V nedeľu do Starého hája
NOVÉ MESTO
Starosta Nového Mesta Ru-
dolf  Kusý  zavesil  na  svoj 
facebookový  profil  status 
s  týmto  znením:  Železná 
studnička  patrí  medzi  naj- 
obľúbenejšie  miesta  oddy-
chu  Bratislavčanov.  Každý 
víkend však rodiny s deťmi, 
športovci a ostatní návštev-
níci  narážajú  na  problém 
s parkovaním. Dá sa posta-
viť parkovisko pre viac ako 
100  automobilov  bez  toho, 
aby padol jediný strom? 
Vo videu, v ktorom vystupujú 
aj poslanci Juraj Káčer, Braňo 
Kaliský, Pavol Bulla a Richard 
Mikulec spoločne informujú, 

že sú spokojní, že sa v mest-
skom rozpočte našlo 200-tisíc 
eur na revitalizáciu, respektíve 
vybudovanie spevnenej plo-
chy pod Červeným mostom, 
kde bude môcť parkovať 120 
Bratislavčanov. Územie pod 
mostom sa im zdá ideálne, 
pretože podľa ich slov nemô-
že jednak slúžiť na nič iné, je 
nevyužité a za obeť autám tu 
nepadne žiaden strom. Vznik-
núť by tu podľa ich predstáv 
mala okrem parkovacích miest 
aj požičovňa bicyklov, a to aj 
elektrických a tiež rikší na vo-
zenie detí, aby sa ľudia mohli 
ďalej presúvať smerom k la-
novke či na Kačín. 

Odporcovia tvrdia, že čím 
viac parkovacích miest uro-
bíme, tým viac áut sem bude 
chodiť a problém s parkova-
ním bude pokračovať. Navr-
hujú skôr „prinútiť“ ľudí pre-
sunúť sa sem MHD. (brn)
 Foto: archív

Privítate parkovisko na Železnej?
V  parteri  domu  na  rohu 
Námestia  SNP  a  Obchod-
nej ulice bola roky mestská 
knižnica,  po  zmene  režimu 
a  rekonštrukcii  objektu 
zo  strany  námestia  zakot-
vila  cestovná  kancelária. 
V súčasnosti je tu už reštau-
rácia,  podobný  osud  totiž 
postihol  množstvo  obchod-
ných  priestorov  v  centre 
Bratislave.  Navštívili  sme 
tu  ázijskú  reštauráciu  LY-
CHEEE RESTAURANT.
Vnútorný priestor sa ťahá 
pozdĺž námestia, je skôr 
dlhší a užší. Hneď opro-
ti vchodu je otvorená ku-
chyňa, po pravej strane 
barový pult, zvyšok tvorí 
jedálenská časť. Po oboch 
stranách sú čalúnené la-
vice s drevenými stolík-
mi a stoličkami, vzadu do 
námestia malé vyvýšené 
pódium s niekoľkými sto-
líkmi a stoličkami. Farebne 
je interiér zladený do bielej 
a čiernej v kombinácií s prí-
rodnou farbou dreva. Ani 
Lychee Restaurant neodolal 
móde použitia drevených 
skladových paliet ako inte-
riérového doplnku – je nimi 
obložená stena a pult ku-
chyne, čím vytvárajú origi-
nálny závesný systém.

Lychee Restaurant sme sa 
snažili navštíviť už viackrát, 
vždy sme pohoreli na obmed-
zených otváracích hodinách. 
Dnes je otvorený denne, tak-
že nebol problém ochutnať 
túto ázijskú reštauráciu.
V ponuke jedál majú štyri 
polievky, pätnásť hlavných 
jedál a tri šaláty. Okrem toho 
ponúkajú v rámci denného 
menu vždy jednu poliev-
ku a jedno hlavné jedlo za  
5,50 €. Zo štvorice polievok 
sme ochutnali thajskú kre-
vetovú polievku Tom Yum 
s kokosovým mliekom, ry-
žovými rezancami, kafíro-
vým (limetkovým) listom 
a zeleninou (6,50 €) a viet-
namsky silný hovädzí vývar 
Pho Bo s ryžovými rezan-
cami, chilli, limetkou, klíč-
kami mungo, koriandrom, 
šalotkou a jarnou cibuľkou 
(5,90 €). Obe polievky boli 
chutné, porcie to boli ex-
trémne veľké (550 ml), tak-
že niekomu postačia ako 
hlavné jedlo. Jedinú výhra-
du sme mali k tomu, že boli 
servírované príliš horúce.
Z hlavných jedál sme si dali 
Masaman Gai Curry s jasmí-
novou ryžou, čo sú vlastne 

kúsky kuracieho mäsa s ko-
kosovým mliekom, masa-
manským kari a bataty (7,50 
€), a Udong rezance s ka-
čacím mäsom, hubami shi-
take, šalotkou, sladkou chilli 
omáčkou a zeleninou (7,10 
€). V oboch prípadoch bolo 
mäsa akosi primálo, pritom 
skúsenosti z ázijských reštau-
rácií potvrdzujú opak. Chuťo-
vo boli obe jedlá priemerné.
Nikdy nie je na škodu, keď 
národnú kuchyňu prezentu-
jú príslušníci tohto národa. 
Práve naopak, v talianskej 
reštaurácii, kde varia Taliani, 
či v ázijskej, kde varia Čí-
ňania, Vietnamci či Japonci, 
chutí akosi lepšie. Lychee 
Restaurant túto zásadu igno-
ruje, v kuchyni ani „na pľaci“ 
sme nikoho z Ázie nevideli. 
To, samozrejme, v dnešnom 
globalizovanom svete nemusí 
byť problém, ale aj tu platí, že 
keď dvaja robia to isté, nemu-
sí byť výsledok rovnaký. Ly-
chee je tak len ďalšia reštau-
rácia s ázijskou kuchyňou, aj 
keď nie je autentická. 
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Útratu za 
konzumáciu si redakcia pla-
tila sama.





WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

10/2017 10/20176 7

Ústna pracovná 
zmluva
Zákonník  práce  uvádza,  že 
pracovný  pomer  sa  zakladá 
písomnou  pracovnou  zmlu-
vou,  no  na  druhej  strane 
nedodržanie písomnej formy 
nepostihuje  neplatnosťou 
pracovného pomeru.
To znamená, že pracovný 
pomer je platný, aj keď sa za-
mestnanec a zamestnávateľ 
dohodnú len ústne. Na druhej 
strane zamestnávateľ porušuje 
Zákonník práce a môže byť 
sankcionovaný, napríklad zo 
strany inšpektorátu práce. Na 
to, aby vôbec išlo o pracovnú 
zmluvu, sa zamestnávateľ a za-
mestnanec musia dohodnúť 
minimálne na štyroch podstat-
ných veciach, a to na mieste 
výkonu práce, druhu práce, dni 
nástupu do práce a mzdových 
podmienkach. Až keď sa stra-
ny dohodnú na týchto štyroch 
základných náležitostiach, 
dôjde k uzavretiu pracovnej 
zmluvy. Dôvodom platnosti 
ústnej pracovnej zmluvy je 
ochrana slabšej strany, čiže za-
mestnanca. Inak povedané, aj 
v prípade, že nemáte písomnú 
zmluvu, no práca spĺňa znaky 
závislej práce, ide o pracovný 
pomer so všetkými právami 
a povinnosťami, ktoré z toho 
vyplývajú. Samozrejme, v prí-
pade sporov so zamestnáva-
teľom (napríklad pri nevyplate-
ní mzdy či neplatnej výpovedi) 
je dokazovanie ťažšie. Je však 
dôležité overiť si, či za vás za-
mestnávateľ odvádza odvody 
do sociálnej poisťovne a zdra-
votnej poisťovne. 
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

Môj syn si pred polrokom 
kúpil v autobazáre auto. Za-
krátko sa na ňom začali vysky-
tovať mnohé závažné chyby 
a vozidlo sa stalo nepoužíva-
teľným - deravá benzínová 
nádrž, zablokované brzdy... 
Všetky nedostatky sme ihneď 
reklamovali, autobazár však 
svoju zodpovednosť odmieta 
a nesúhlasí ani s finančnou 
úhradou našich nákladov na 
odstránenie nedostatkov ani 
s poskytnutím zľavy z kúpnej 
ceny. Odôvodňuje to tým, že 
zo zákona nezodpovedá za 
nedostatky, o ktorých kupu-
júceho pri kúpe informoval, 
ani za nedostatky vzniknuté 
ako dôsledok bežného pou-
žívania. Ja si však myslím, 
že podľa zákona je záručná 
doba pri kúpe použitej veci 
najmenej 12 mesiacov. Pre 
posúdenie prikladám zmluvu 
i záznam o technickom stave 
vozidla. 
  E.S.
Domôcť sa svojich práv pri 
reklamáciách záručných ne-
dostatkov je často veľmi kom-
plikované. Pri kúpe použitých 
vecí to platí dvojnásobne 

a staršie autá sú osobitným 
problémom. Práva i povin-
nosti predávajúcich a kupujú-
cich rieši Občiansky zákonník 
a Zákon o ochrane spotrebi-
teľa. Okrem toho sa zmluvné 
vzťahy pri kúpe starších áut 
často riadia aj ustanovenia-
mi Obchodného zákonníka, 
pretože predajcovia často vy-
užívajú zmluvy, ktoré riešia 
vzťahy predajcu a kupujúceho 
podľa tejto zákonnej normy. 
Je to pre nich výhodnejšie. 
Z predloženej dokumentácie 
je zrejmé, že predajca sa dob-
re poistil a do záznamu o tech-
nickom stave auta vyznačil 
„všetko, čo sa dalo...“, aby bol 
pri prípadnom výskyte nedo-
statkov krytý.
Preto je v zázname: netesnosť 
motora, prevodovka netesní, 
znížená účinnosť katalyzáto-
ra, chladiaca sústava netesní, 
pri brzdení trasie, riadenie 
hádže, predná i zadná nápra-
va mechanicky poškodené, 
elektroinštalácia poškode-
ná, pneumatiky poškodené 

a okrem toho nutnosť kont-
roly všetkých systémov - brz-
dy, katalyzátor, riadenie... 
Je zrejmé, že auto by v čase 
predaja nemohlo prejsť cez 
STK - každá z uvedených ne-
dostatkov by bola jednoznač-
ným dôvodom na odobratie 
technického osvedčenia. Pod-
pisom takejto zmluvy ste sa 
dostali do právne nevýhodnej 
situácie - nedostatky uvedené 
v zázname o technickom sta-
ve nie je možné reklamovať, 
keďže vás o nich predajca pri 
podpise zmluvy informoval. 
Vždy je dôležité zmluvu i jej 
prílohy dôkladne preštudovať 
a vec vyskúšať. Pri kúpe auta 
si radšej vziať na pomoc dob-
rého automechanika. Pre pre-
dajcu sme zaujímaví, dokiaľ 
držíme svoje peniaze. Keď 
zaplatíme, obchod sa podaril 
a reklamácia ho iba otravuje. 
Česť výnimkám, ktorých hus-
tota na hektár je, žiaľ, príliš 
nízka... 

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Kúpili sme auto z bazáru...

Pleseň  na  nohách a  nechtoch je infekcia.
Pythium oligandrum je prvý schválený mikroorganizmus zaradený medzi 
biocídne látky podľa nariadenia  EÚ 2015/1610. Použitá biotechnológia 
eliminuje plesne priamym parazitizmom a je odborníkmi považovaná za 
najbezpečnejšiu technológiu dostupnú na súčasnom trhu. Dezinfekčný 
mikroorganizmus Pythium oligandrum preniká svojimi vláknami 
do buniek parazita (plesne alebo kvasinky) a čerpá z neho pre svoju 
výživu potrebné látky. Po vyčerpaní parazita prestáva aktivita múdrej 
huby a táto odrastá s nechtom alebo pokožkou, pretože nie je schopná 
si obstarať živiny z ničoho iného, než z plesní a kvasiniek. Pre nohy                                                   

a nechty náchylné k výskytu plesní sú prípravky z rady Biodeur: pre nohy 
postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba  
Pythie  Biodeur Nail, pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra 
huba Pythie Biodeur Prevent a proti potivosti a zápachu nôh zásypový 
prášok Múdra huba Pythie Biodeur Prevent Foot powder. 
Prípravky s Múdrou hubou dostanete vo svojej lekárni. 
Na Vaše otázky radi odpovieme na telefóne: 0917 761 893 
e-mail: pythium@pythium.cz  
informácie na: www.chytrahouba.eu

hh z záásypový

Dezinfekčný  mikroorganizmus  ju  zastaví.

BRATISLAVA
Cestujúci  Slovak  Li-
nes na linke Bratisla-
va  -  Viedeň  si  už  môžu 
zakúpiť  lístky prostred-
níctvom  platobnej  kar-
ty.  Na  Slovensku  ide 
o  vôbec  prvé  riešenie 
tohto druhu.
Platobné terminály sú umie-
stnené v autobusoch premá-
vajúcich na linke smerujúcej 
na letisko Schwechat a do 

Viedne z autobusovej sta-
nice Mlynské nivy. Platby 
je možné uskutočniť kartou 
MasterCard a rovnako VISA 
kartou. Pri bezkontaktnej 
technológii je možné platiť 
sumy do 20 eur bez zadáva-
nia PIN kódu.
V minulom roku slovenský 
dopravca uviedol nové au-
tobusy s rýchlym Wi-Fi in-
ternetom a zabudovanými 
obrazovkami ponúkajúcimi 

zábavný portál s filmami či 
hudbou. 
Cena lístka zahŕňa: občers-
tvenie (minerálka a snack), 
dennú tlač a časopisy, príruč-
nú batožinu a 2 ks cestovnej 
batožiny bez poplatku s nad-
štandardným poistením až do 
tisíc eur. Cestovať sa dá už od 
1 eura, pritom štandardné ces-
tovné stojí 5 eur, za obojsmer-
ný lístok cestujúci zaplatí zvý-
hodnenú cenu 8 eur. (brn)

V autobusoch do Viedne aj bez hotovosti

Čitáreň  
otvorená 
STARÉ MESTO
Obľúbená  letná  čitáreň 
U  červeného  raka  v  histo-
rickej priekope pod Michal-
skou bránou  je  od polovice 
mája k dispozícii verejnosti. 
Denne od 10.00h do 20.00h 
(Sobota do 18.00h, nedeľa za-
tvorené) bude návštevníkom 
bezplatne k dispozícii denná 
tlač, časopisy aj wi-fi.
Pokiaľ ide o kultúrny pro-
gram, sezóna v tomto 
atraktívnom prírodnom pro-
stredí bude orientovaná na 
propagáciu a podporu lite-
ratúry a čítania formou au-
torských debát, prezentácií 
knižných noviniek, recitálov, 
zhudobnených básní či lite-
rárnych kvízov Dada Nagya. 
Väčšinou od 18.00h sa tu 
budú konať aj koncerty rôz-
nych žánrov: jazz, swing, 
flamenco, blues, world music, 
tango... . 
V roku 2016 navštívilo letnú 
čitáreň U červeného raka vyše 
9-tisíc čitateľov a na 95 podu-
jatí prišlo vyše 11 tisíc divá-
kov.  (brn)

2BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú dvojtýždenník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS, s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, IČO: 35712058

Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

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

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

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

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

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

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

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

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta

KARLOVA VES
Hoci  magistrát  avizoval  začiatok 
rekonštrukcie  Dúbravsko  -  Karlo-
veskej  radiály,  ktorá  je  plánovaná 
v úseku od tunela pod hradom až po 
zastávku Damborského už v apríli, 
termín začiatku stavebných prác je 
stále nejasný a ozývajú sa hlasy, že 
tento rok to už zrejme nebude.
Podľa informácií z magistrátu, mesto 
už má potrebné povolenia a čaká sa 
na ich právoplatnosť. Až potom bude 
možné pripravované verejné obstará-
vanie na dodávateľa stavby predložiť 
ministerstvu dopravy a výstavby na 
kontrolu a schválenie. A až následne 
môže začať proces verejného obstará-
vania. Od jeho dĺžky závisí, kedy sa 
začne s výstavbou.
Zainteresovaná samospráva nedávno 
diskutovala s primátorom Ivom Ne-
srovnalom a žiada, aby dopravné ob-
medzenia súvisiace s modernizáciou 
boli vopred predstavené verejnosti. Re-
konštrukcia totiž na niekoľko mesiacov 

skomplikuje verejnú i automobilovú do-
pravu nielen obyvateľom Karlovej Vsi, 
ale aj priľahlých mestských častí. „ Je 
potrebné, aby hlavné mesto Bratislava 
pripravilo verejnú prezentáciu. Obča-
nov treba informovať o rozsahu doprav-
ných obmedzení počas rekonštrukcie 
električkovej trate a o riešení náhradnej 
autobusovej dopravy,“ hovorí starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová. 
Električková doprava bude v čase 
rekonštrukcie trate nahradená auto-
busovou. Modernizácia sa dotkne aj 
trolejbusovej dopravy na Dlhé diely, 
ktorá bude počas modernizácie kri-
žovatky Molecova a meniarne tiež 
obmedzená. Pocítia to aj vodiči osob-
ných áut, pretože pre stavebné proce-
sy a vyhradenie jazdného pruhu pre 
náhradnú autobusovú dopravu budú 
na uliciach Karloveská, Botanická 
a Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu za-
braté jazdné pruhy.
Z dôvodu čo najrýchlejšieho dokon-
čenia stavebných prác hlavné mesto 

žiada mestskú časť Karlova Ves o po-
volenie vykonávať práce nepretržite, 
t.j. aj v dňoch pracovného pokoja a v 
nočných hodinách. 
Ako informoval magistrát, celý projekt 
bude rozdelený na viaceré etapy. Počas 
modernizácie Dúbravsko - Karloveskej 
radiály bude v maximálnom možnom 
rozsahu zabezpečená náhradná auto-
busová doprava. Navyše, tam, kde to 
bude možné, budú vyhradené osobitné 
bus-pruhy. Na miestach, kde sa to bude 
dať, zostane zachovaná možnosť prejsť 
autom, hoci len jedným pruhom, resp. 
v obchádzkach. Rovnako pre chodcov 
bude možnosť bezpečných prechodov 
cez stavenisko. Mesto je pripravené 
v krátkom čase podrobnejšie o celom 
projekte informovať aj verejnosť. 
Projekt je síce ešte len na papieri, do 
redakcie nám už voči nemu prišlo via- 
cero výhrad. Náš čitateľ Róbert No-
vák napríklad upozornil na výrazné 
obmedzenie, posunutie alebo úplné 
zrušenie cestných prejazdov. „To zna-

mená, že autá, ktoré dennodenne kri-
žujú Karloveskú trať budú musieť toto 
križovanie robiť najazdením podstatne 
väčšieho množstva kilometrov.  Vozi-
dlá, ktoré parkujú pri starom kostole 
a chcú ísť hore Karlovou Vsou sa budú 
musieť ísť otočiť až pod Most Lafran-
coni, lebo sa už nebudú môcť otočiť 
na obojsmernom prejazde Jurigovo 
námestie. Dĺžka obchádzky je 2,6 ki-
lometra!“ píše. „Zachádzky nielenže 
naťahujú cestu motoristom, ale spô-
sobujú aj tony exhalátov navyše. Naša 
domová občianska hliadka napríklad 
vytipovala dva konkrétne prejazdy 
(Jurigovo námestie a Segnerova), 
ktoré sledovala 24 hodín a monitoro-
vala počet prechádzajúcich vozidiel. 
Výsledok je alarmujúci: keby sme 
počítali len vozidlá, ktorých sa dotkne 
zrušenie týchto dvoch prejazdov, tak 
po novom by vozidlá najazdili ročne 
navyše takmer 3 milióny kilometrov 
a vypustili by do ovzdušia navyše až 
435 ton CO2.“  (bh, brn)

S rekonštrukciou električkovej trate  
v Karlovke sa tento rok zrejme nezačne
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NOVÝ CHIRURG V MESTE
MUDr. Karim Masalkhi

V Dúbravke pribudla nová ambulancia 
chirurgie a cievnej chirurgie. Krátke časy 
objednania a čakania, priateľský prístup 

a dobrá dostupnosť hromadnou dopravou. 
Navštívte nás na Bazovského 2. 

Objednajte sa na čísle: 02/643 64 692 
alebo na dobrychirurg.sk

Seniori  
doplácajú na 
dobrosrdečnosť
KARLOVA VES,  
DÚBRAVKA
Rok  fungovania  bez-
platnej právnej poradne 
v Karlovej Vsi priniesol 
aj  zistenie,  že  kým  mladí 
ľudia  doplácajú  zvyčaj-
ne na nešetrné narábanie 
s financiami, staršia gene-
rácia  zase  mnohokrát  do-
platí  na  vlastnú  dobrosr-
dečnosť.  V  snahe  pomôcť 
svojim  blízkym  neraz 
prídu  o  nemalé  finančné 
prostriedky  či  dokonca 
o majetok. 
Aj s takýmito príbehmi sa 
stretávajú právnici v bezplat-
nej právnej poradni miest-
neho úradu v Karlovej Vsi. 
Právnici vystríhajú, aby boli 
najmä starší ľudia pri na-
kladaní s majetkom opatrní. 
Právna poradňa v Karlovej 
Vsi funguje od apríla 2016, 
je otvorená raz mesačne, 
jej služby doteraz využilo 
takmer 160 obyvateľov.
Bezplatná právna poradňa 
funguje aj v Dúbravke, a to 
pravidelne každú prvú stre-
du v mesiaci od 9.00 hod. do 
12.00 hod a tretiu stredu od 
14.00 – 17.00 hod. Obyva-
telia sem chodia najčastejšie 
s otázkami okolo rodinných 
vzťahov, dedičského kona-
nia či problémami majet-
kovej povahy, najčastejšie 
týkajúce sa bytu či sused-
ských vzťahov. Najväčší zá-
ujem o rady mali seniori nad 
70 rokov. (bh, brn)

PETRŽALKA
Mestská časť si nechala vy-
pracovať  štúdia  na  možné 
parkovisko  na  Ševčenko-
vej pred daňovým úradom. 
Obyvatelia Ševčenkovej 25-
27 však spísali petíciu, že na 
zelenej ploche nové parko-
vacie miesta nechcú.
Petržalskí poslanci ich požia- 
davky podporili a požiada-
li starostu, aby zrušil zámer 
vybudovať parkovisko na 
námestí so zeleňou pred Da-
ňovým úradom na Ševčenko-
vej a zrušil zámer vybudovať 
kolmé parkovisko na jestvu-
júcej zeleni pred domami 
Ševčenkova 25-29. Starosta 
požiadavku rešpektuje, re-
alizovať sa bude teda len tá 
časť projektu, kde je zámer 
parkovania a chodník pre pe-
ších na dlaždiciach na zeleni 
po celej dĺžke cesty od UPC 
po garážový dom na Ševčen-
kovej. To pomôže zvýšiť bez-

pečnosť pre autá a chodcov 
v tejto časti úseku cesty. Na 
zelenej ploche pred Daňovým 
úradom by si obyvatelia pred-
stavovali úpravu zelene, a to 
skvalitnením životného pro-
stredia a dosadením vzrast-
lých stromov a ochrannej 
zelene.
V Petržalke to nie je s parko-
vaním jednoduché. Na jed-
nej strane kritizujeme mest-
skú časť, že nerieši problém 
parkovania a ľudia musia 
parkovať na neutráli, aby sa 
dali ich autá podľa potreby 
odchádzajúcich presúvať po 
preplnenom parkovisku. Na 
druhej odmietame výmenu 
akejkoľvek trávnatej plochy 
za parkovisko. V prípade 
Ševčenkovej neutešenú situá-
ciu komplikujú aj stovky ná-
vštevníkov Daňového úradu. 
To je patová situácia, ktorú, 
dúfajme, pomôže vyriešiť 
parkovacia politika. (in)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Obyvatelia Záhorskej Bys-
trice  naliehavo  potrebujú 
priame  spojenie  s  Dúbrav-
kou  a  možnosťou  napoje-
nia  na  karloveskú  radiálu. 
Dopravná  obsluha  linkou  
č.  37  pri  dynamickom  ná-
raste obyvateľstva mestskej 
časti  nezodpovedá  ich  po-
trebám,  prináša  praktické 
a logistické komplikácie pri 
cestovaní na záujmové mie-
sta  v  smere  na  Dúbravku. 
Mesto  však podmieňuje  jej 
zriadenie  finančnou  spo-
luúčasťou mestskej časti. 
Pri porovnaní nákladov na jej 
prevádzku a príjmov mesta 
z výnosov daní Bystričanov 
sú požiadavky mesta absolút-
ne neopodstatnené. Argu-
menty mesta vníma mestská 
časť ako neadekvátne vyhod-
notenie situácie a žiada mesto 
opätovne na zmenu postoja. 
Starosta bratislavskej mests-
kej časti Záhorská Bystrica sa 
opätovne obracia na primá-
tora hlavného mesta s požia- 
davkou na zriadenie novej 
autobusovej linky s trasova-
ním zo Záhorskej Bystrice, 
cez Strmé vŕšky, Bory Mall 
s konečnou v Dúbravke. 
Na zabezpečenie zodpoveda-
júcej dopravnej obsluhy pris-
pievajú obyvatelia mestskej 
časti každoročne do mests-
kej pokladne príspevkami vo 

výške 68 % z výnosu dane 
z príjmu fyzických osôb a  
50 % z výnosu dane z neh-
nuteľnosti. Čo znamená, že 
v roku 2005 prispelo 2 627 
obyvateľov Záhorskej Bystri-
ce zo svojich daní do mestskej 
pokladne sumou 859 311 eur. 
V roku 2016 prispelo mestu 
z výnosov daní 4 930 obyva-
teľov sumou 1 470 582 eur. 
Pri porovnaní rokov 2005 
a 2016, napriek zdvojnásobne-
niu počtu obyvateľov a zdvoj-
násobneniu daňových príjmov 
do mestskej pokladne, sú 
služby, ktoré mesto poskytuje 
Záhorskej Bystrici v oblasti 
dopravy, nezmenené. Doprav-
nú obslužnosť mestskej časti 
v roku 2005 zabezpečovala 
autobusová linka č.37 zo Zá-
horskej Bystrice po Most SNP. 
Aj v roku 2016 mestskú časť 
obsluhovala autobusová linka 
č. 37 s kozmeticky upravenou 
frekvenciou, obmedzeným na-
pojením na električkové radiály 
a dokonca s rozšíreným zberom 
prepravovaných aj z Mariánky. 
Požiadavky na zriadenie no-
vej linky prepočítal Dopravný 
podnik a jeho prepočty hovo-
ria, že pri trasovaní novej linky 
v 15 minútových intervaloch 
predstavujú ročné náklady 
na jej prevádzku približne 
100 000 eur. Výnosy z daní 
Bystričanov len v minulom 
roku dosiahli 1,5 mil. eur.  (ab)

DÚBRAVKA
Víťazom  architektonickej 
súťaže na  riešenie  „Rekon-
štrukcie a dostavby objektu 
Domu  kultúry  Dúbravka” 
sa stal návrh Mgr.arch. Mi-
roslava Vrábela. 
Víťazný návrh skončil na prvom 
mieste u všetkých hodnotiteľov. 
Odborná porota konštatovala, 
že najlepšie splnil požiadavky 
vyhlasovateľa na komplexnosť 
riešenia urbanistického, archi-
tektonického a prevádzkovo-
-dispozičného riešenia stavby. 
Návrh je reálny, efektívny 
a prínosom pre kvalitatívnu 

zmenu súčasného stavu. 
„Pozitívne je prepojenie ko-
merčných priestorov s ná-
mestím. Vybudovanie – 
usporiadanie námestia pre 
účely konania trhov. Ako jedi-
ný invenčne rieši perspektív-
ne využitie plochy strechy. 
Pozitívom je využitie spoloč-
ného priestoru s presvetlením 
a umiestnením výťahu, jedno-
duchá prevádzková štruktúra 
objektu,“ hodnotila porota.
Všetky návrhy sa dajú po-
zrieť na webe Dúbravky, zá-
roveň sú vystavené v Dome 
kultúry. (lm)

02/64530066

v Devínskej Novej Vsi 
prijme do TPP

PRÁČOVŇA

OPERÁTOROV 
VÝROBY 

A KRAJČÍROV/ 
KRAJČÍRKY.

Výmenu zelene  
za parkovisko nechcú

Novej linky sa nevzdávajú

Architektonická súťaž 
na Dom kultúry má víťaza

RUŽINOV
Popri  Eurovea  2  je  navr-
hovaná  aj  trasa  električky, 
ktorá by mohla ísť od Šafári-
kovho námestia cez Pribino-
vu  a  Košickú  do  Ružinova, 
s  alternatívnym  odbočením 
v  smere  Zimný  prístav  – 
Vrakuňa a Mlynské nivy.
Developer J&T REAL ES-
TATE pokračuje v procese 
prípravy projektu EUROVEA 2. 
Aktuálne prebieha posudzo-
vanie vplyvu stavby na ži-
votné prostredie a pokračuje 
proces smerujúci k vydaniu 
územného rozhodnutia. 
Polyfunkčný komplex EU-
ROVEA2 nadväzuje a do-
pĺňa urbanistický koncept 
prvej fázy. Hlavnú časť bude 
tvoriť spolu 6 stavieb: rozší-
renie nákupného centra, pod-
zemná garáž, bytový dom na 
nábreží, dve administratívne 
budovy a obytná veža. Druhá 
etapa prinesie pokračovanie 
výškovo primeranej mestskej 
zástavby, čím nadviaže na 
vzhľad už existujúcej zástav-

by, s pozvoľným zvyšovaním 
smerom k mostu Apollo. „V 
jeho blízkosti plánujeme po-
staviť výškovú dominantu 
ako výrazný orientačný bod, 
ktorá bude mať 46 nadzem-
ných podlaží,“ spresňuje 
detaily projektu Peter Kor-
bačka. „Vďaka EUROVEA 
bratislavské nábrežie pred 
niekoľkými rokmi ožilo 
a druhou fázou iba podporí-
me a rozšírime to, čo si Bra-
tislavčania v tejto lokalite tak 
veľmi obľúbili.“
Bratislavčania sa môžu tešiť 
na športové zóny (nábrežný 

park sa rozšíri z 8 400 m² na 
15 000 m²), obchody (nákupné 
centrum sa zväčší z 59 000 m² 
na 84 000 m²), služby, pracov-
né príležitosti, detské ihriská, 
ktorých počet vzrastie z dvoch 
na päť, širokú ponuku reštau-
račných zariadení či 15 kinosál 
v multiplexe. Vyhľadávaná 
nábrežná promenáda sa predĺ-
ži až po Most Apollo, a to zo 
17 200 m² na 23 200 m². 
„Cieľom všetkých týchto 
aktivít je umožniť obyva-
teľom Bratislavy priblížiť sa 
k Dunaju a vo väčšom me-
radle aktívne využívať jeho 
nábrežia,“ vysvetľuje filo-
zofiu projektu P. Korbačka. 
Rozšírená EUROVEA tak 
spolu s plánovaným prepo-
jením protiľahlej zóny Nové 
Lido peším mostom vytvorí 
predpoklady pre reálne na-
plnenie vízie Bratislavy ako 
„mesta na Dunaji“. (brn)
 Foto: JTRE

Eurovea s električkou aj mrakodrapom Spomienka na 
Starom moste
STARÉ MESTO
Hlavné mesto  osadí  na  no-
vopostavený  Starý  most 
v  Bratislave  pamätnú  ta-
buľu  s  prehliadkou  celej 
histórie mosta. 
Na Starom moste už pamätná 
tabuľa kedysi bola. Svojho 
času pripomínala, že most po-
stavili na prelome rokov 1945 
a 1946 vojaci Červenej ar-
mády. Tabuľu ukradli pri re-
konštrukcii mosta, skončila 
v zberných surovinách, odkiaľ 
ju priniesli na Úrad vlády.
Teraz tému pamätnej tabule 
nadhodil premiér. Primátor Ivo 
Nesrovnal sa s návrhom stotož-
nil, tvrdí, že by si nikdy nedo-
volil ignorovať akúkoľvek časť 
dejín Bratislavy a už vôbec nie 
z ideologických dôvodov.
Na Starý most však mesto plá-
nuje umiestniť novú pamätnú 
tabuľu, nepôjde o pôvodnú pa-
mätnú tabuľu Červenej armády. 
„Starý most dostane pamätnú 
tabuľu naspäť - spolu s prehliad- 
kou celej histórie mosta či 
presnejšie mostov, ktoré stáli na 
tomto mieste. Od Mosta Fran-
tiška Jozefa, cez Most M.R. 
Štefánika, Most Červenej armá-
dy, Starý most až po úplne nový 
Starý most, ktorý sme otvorili 
pred rokom,“ priblížil. Spolu 
s odborníkmi chce teraz hlavné 
mesto nájsť vhodné riešenie ako 
tabuľu umiestniť.  (tasr, brn)

Spor pre 
osvetlenie
BRATISLAVA
Bratislavskí starostovia 
upozornili  na  nepriazni-
vý  stav  verejného  osvetle-
nia  v  Bratislave  a  majú 
pocit,  že  doterajší  postup 
pri výbere nového prevádz- 
kovateľa  osvetlenia  je  ne-
transparentný. 
Uviedli, že nemajú dosta-
tok informácií o tejto súťaži, 
a preto požadujú odbornú 
diskusiu. S dohodou o mlčan-
livosti viacerí nesúhlasia.
Magistrát naopak tvrdí, že 
mesto postupuje v procese 
výberu nového prevádzko-
vateľa verejného osvetle-
nia v Bratislave transparentne 
a podľa zákona.
„Sprístupnením detailov pri-
pravovaných zákaziek pred 
okamihom ich oficiálneho 
zverejnenia vo vestníku verej-
ného obstarávania by verejný 
obstarávateľ porušil povinnosť 
verejného obstarávateľa dodr-
žiavať princíp nediskriminácie 
a transparentnosti,“ vysvetlila 
hovorkyňa Bratislavy Zuzany 
Onufer. „Nikto nemôže tvrdiť, 
že mesto niečo utajuje. Poslan-
ci mestského zastupiteľstva do-
stali možnosť byť informovaní 
o detailoch verejného obstará-
vania verejného osvetlenia pri 
podpísaní dohody o mlčanli-
vosti, zatiaľ túto možnosť ne-
využili.“  (tasr)
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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

Vitajte na rodinnej dovolenke v Burgenlande, v regióne, 
ktorý patrí k najpriateľskejším k deťom a podarujte va-
šim deťom bezstarostné dni plné slnečných zážitkov.  

Je  jedno, či idete na letnú rekreáciu alebo zimnú dovolenku, 
víkendový alebo popoludňajší výlet – v Burgenlande sa rodi-
nám darí dobre. K tomu  treba prirátať množstvo atrakcií, ako 
aj panónskych hostiteľov, ktorí ponúkajú širokú paletu ubyto-
vania pre vašu dovolenku v Rakúsku. 

V Burgenlande sa o zábavu a akčné scény starajú vzrušujúce 
atrakcie. Čo tu všetko nájdete? Familypark Neusiedler See, 
najväčší zábavný park v Rakúsku,  ponúka  na ploche 140.000 m² 
viac ako 80 atrakcií. Každé leto môžete s hradnou myšou For-
fel zažiť „život ako kedysi“ na hrade Forchtenstein. 

Na jedinečné objaviteľské cesty láka  šesť prírodných par-
kov a Národný park Neusiedler See – Seewinkel.  Cyklotú-
ry, zážitky počas kúpania,  podujatia od detského muzikálu 
až po dobrodružstvo v múzeách a výletné ciele ako hrady 
a zámky sľubujú kopu  zábavy a napätia. V termáloch si 
budete žiť na “vysokej nohe” medzi obrovským toboga-
nom a kanálom s divokou vodou.  Takto sa vaša dovolenka  
v najvýchodnejšej spolkovej krajine Rakúska stane  
nezabudnuteľným zážitkom. 

Viac informácií k výletným cieľom a rodinným ponukám 
v Burgenlande nájdete tu:

http://www.burgenland.info/sk/aktivity/rodina.html
www.burgenland.info/sk.

Rodinná dovolenka v Burgenlande



Foto: © Burgenland Tourismus Peter Burgstaller

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Hoci  je  Sandberg  súčas-
ťou  Národnej  prírod-
nej  rezervácie  Devínska 
Kobyla  a  nesmie  sa  tu 
pohybovať  mimo  vyzna-
čených  turistických  a  ná-
učných  chodníkov,  ľudia 
nerešpektujú  ani  ochra-
nu  prírody,  ani  chránené  
zvieratá.
„Od januára 2017 eviduje-
me 67 priestupkov na úseku 
ochrany prírody a krajiny na 
území NPR Devínska Koby-
la,“ informoval nás Viktor 
Prachár zo Štátnej ochrany 
prírody SR - Správa CHKO 
Malé Karpaty. „Medzi na-
jčastejšie zastúpené pries-
tupky patria: pohyb mimo 
vyznačených chodníkov, 
voľný pohyb psa, jazda na bi-
cykli, bivakovanie a kladenie 
ohňa.“
Strážcovia sa stretávajú aj 
s opakovaným a úmyselným 
poškodzovaním označenia 
NPR Devínska Kobyla, po-

škodzovaním oplotenia na 
Sandbergu a krádežami ozna-
čenia zakázaných činností. 
„Oplotenie na Sandbergu 
bolo naposledy pracovníkmi 
opravované 28.2.2017 a na 
lokalite bolo umiestnených 
22 zákazových označení. 
V súčasnosti evidujeme krá-
dež 18 zákazových piktogra-
mov.“

Prečo by ste nemali chodiť 
mimo vyznačených chod-
níkov? Nielen kvôli pokute 
priamo na mieste do 66 eur, 
ale skôr z uvedomelosti. 
Lokalita Sandberg je hniez-
diskom chránených druhov 
vtákov. „Pieskovcové ste-
ny tvoria ideálne možnosti 
pre hniezdenie sťahovavé-
ho druhu - včelárika zlaté-

ho. Ide o najvýznamnejšiu 
a najpočetnejšiu kolóniu na 
Západnom Slovensku tvo-
renú každoročne 30 - 45 
pármi,“ hovorí Viktor Pra-
chár. „V roku 2016 práve 
kvôli nedisciplinovanému 
a necitlivému správaniu 
návštevníkov voči prostre-
diu, kde tento druh hniezdi, 
nevyhniezdilo až 23 párov, 
ktoré zanechali svoje hniez-
da v dôsledku intenzívneho 
vyrušovania.“ 
V súčasnosti plánujú zvý-
šiť kontroly stráže prírody 
v tomto území a sprísniť fi-
nančné sankcie voči osobám 
páchajúcim priestupky. Plá-
nujú aj opakované spoločné 
kontroly s príslušníkmi poli-
cajného zboru. 
Bolo by však pekné, keby sa 
ľudia sami rozhodli byť citliví 
k prírode a nielen neopúšťali 
vyznačené chodníky, ale ani 
nezbierali skameneliny, rast-
liny a nekládli tu ohne. (in)
 Foto: (js)

Sandberg - korzo nevzdelancov a ignorantov?
NOVÉ MESTO
Voľnočasový priestor Jama 
v lokalite Tehelné pole med-
zi  Národným  tenisovým 
centrom,  zimným  štadió-
nom a kúpaliskom mal byť 
už hotový. Ako sme sa však 
presvedčili, nie je tomu tak. 
Nepríde mestská časť o pe-
niaze, ktoré na projekt do-
stala z Nórskych fondov?
Nový park Jama mal byť 
hotový do konca apríla, ešte 
v marci sa starosta bratislav-
ského Nového Mesta Rudolf 
Kusý vyjadroval optimistic-
ky. „Zmluva s dodávateľom 
je uzatvorená na termín odo-
vzdania stavebného diela do 
28. apríla 2017.  Termín je 
náročný a náročné bude aj or-
ganizovanie stavebných prác 
tak, aby sme termín dodrža-
li,“ informoval vtedy Kusý.
Boli sme sa však pozrieť na 
mieste, práce sú stále v plnom 
prúde. Zaujímalo nás, prečo 
sa termín nestihol, ale tak-
tiež to, či jeho nedodržaním 

nemôže mestská časť prísť 
o peniaze z Nórskych fondov, 
z ktorých má byť výstavba 
parku spolufinancovaná.
Hovorca Nového Mesta Ma-
rek Tettinger však tvrdí, že 
to nehrozí. „Vzhľadom na zlé 
klimatické podmienky bola 
mimoriadne studená a dlhá 
zima, ako aj na nepredvídateľ-
né komplikácie, konkrétne od-
halené základy a pozostatky 
budov po bývalom cyklistic-
kom štadióne, ktoré mali byť 
odstránené a na novovznik-
nuté podmienky týkajúce sa 
prekládky elektrických vedení 
nebolo možné stavbu dokon-
čiť do konca apríla 2017. Tie-
to objektívne príčiny spôsobili 
predĺženie lehoty dodania do 
26. mája 2017. Z prostriedkov 
Nórskych fondov budú hrade-
né práce, služby a tovary re-
alizované alebo zakúpené do 
konca apríla. Ďalšie výdavky 
hradí mestská časť z vlast-
ných zdrojov. Úhrada tzv. 
Nórskych fondov je naviaza-

ná na splnenie ukazovateľov, 
ktorých splnenie sa preukazu-
je k 30.6.2017,“ argumentuje 
Tettinger.
Vybudovanie nového parku 
s rozlohou 17-tisíc štvorcových 
metrov v réžii bratislavského 
Nového Mesta má stáť 1,64 
milióna eur, z toho 1,25 milió-
na má ísť z Nórskych fondov. 
„Park bude rozdelený do dvoch 
zón. Hornú „aktívnu“ zónu 
budú charakterizovať vyhliad- 
kové móla, športové plochy 
ako multifunkčné ihrisko, teni-
sové kurty, fitness stroje, par- 
kúrové zostavy, pingpongové 
stoly a mestská zeleň. V dolnej 
„relaxačnej“ zóne bude jazier-
ko, živelná zeleň, prírodný am-
fiteáter a priestory na oddych. 
Priaznivci aktívneho oddychu 
nájdu v parku bežeckú a špor-
tovú dráhu. Samotná výstavba 
parku bude vzhľadom na ná-
ročnosť celého procesu realizo-
vaná v dvoch etapách,“ infor-
moval nás ešte v marci starosta 
Nového Mesta Kusý. (ms)

Park Jama mal byť hotový do konca aprílaKúpte si  
originálny šperk
STARÉ MESTO
Jarná  edícia  Urban Marke-
tu  predstaví  výber  viac  ako 
stovky  tvorcov  a  značiek 
z oblasti dizajnu, módy, šper-
kov,  doplnkov  a  kreativity 
v najrôznejších podobách.
Na ôsmom ročníku predajnej 
výstavy, ktorá sa uskutoční na 
Fakulte architektúry STU 2. - 4. 
júna, sa budú prezentovať lo-
kálni producenti a malé značky, 
ktoré vznikajú na Slovensku či 
v susedných Čechách. Program 
na Fakulte architektúry bude 
opäť rozšírený aj na Námestie 
slobody, kde nájdu návštevníci 
oddychovú zónu. Okrem pre-
dajnej časti je pripravený tiež 
kultúrny program pre celú rodi-
nu, tvorivé dielne, živé hudobné 
vystúpenia, umelecké inštalácie 
aj diskusie, prednášky či premie- 
tania filmov o architektúre.
Jarná edícia Urban Marketu 
je už tradične súčasťou bra-
tislavských Dní architektúry 
a dizajnu. (brn)

Vydrží linka 
číslo 97?
PETRŽALKA, RUŽINOV
Od  mája  začala  Petržal-
kou  a Mlynskými  nivami 
premávať autobusová lin-
ka  č.  97,  ktorá  má  uspo-
kojiť  cestujúcich,  ktorí 
žiadali  obnovenie  linky 
číslo  95.  Tým  chýba,  že 
sa  autobusom  nedostanú 
do  blízkosti  Šafárikovho 
námestia.  To  však  pre 
čerpanie  eurofondov  na 
električku, ktorá smeruje 
na  rovnaké miesto, nie  je 
možné. 
Nová linka č. 97 pôjde 
z Vyšehradskej ulice a až 
po zastávku Farského na 
Bosákovej ulici bude mať 
rovnaké zastávky ako lin-
ka č. 95. Od Farského bude 
pokračovať cez Bosáko-
vu, Most Apollo, Košickú 
a Mlynské nivy na autobu-
sovú stanicu. Naspäť pôjde 
cez Dostojevského rad, 
Landererovu, Most Apollo, 
Einsteinovu a Jantárovú 
cestu. 
Mnohých táto trasa ne-
uspokojila. Nie je to-
tiž v súlade s petíciou 
a v prvé dni sa v nej vozilo 
len minimum ľudí. Môže 
si Bratislava dovoliť taký 
komfort dať na túto trasu 
kĺbový autobus? Navyše, 
na autobusovú stanicu už 
chodí linka číslo 88 (menší 
autobus) a  97-čka je len 
duplicitná. 
Cestujúci kritizujú aj 
to, že kvôli linke 97 sa 
upravili intervaly linky 
95. Súčasná linka č. 95 
premávala v špičke kaž- 
dé 4 minúty, po novom 
bude premávať každých 8 
minút. Rovnako každých 
8 minút premáva aj nová 
linka č. 97. 
Skúšobná premávka lin-
ky číslo 97 bude trvať tri 
mesiace. Automatické za-
riadenie bude počítať ces-
tujúcich, na základe čoho 
sa bude vyhodnocovať jej 
vyťaženosť a efektivita. 
A po prvých dňoch jej za-
vedenia je otázne, či vôbec 
vydrží.  (brn)
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

!

!

! ! ! !
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STARÉ MESTO
V  Starom  Meste  máme 
nový  parčík.  Príjemná  ze-
lená plocha pribudla vďaka 
veľkej  úprave  posledných 
nezastavaných častí bývalej 
Pálfyho záhrady.
Parčík začali budovať vo 
februári 2017. „Je príkladom 
toho, že aj nevyužité a zane-
dbané zelené plochy sa môžu 
zmeniť na príjemný oddy-
chový priestor s možnosťou 
rekreácie,“ povedal nedávno 
primátor Ivo Nesrovnal. Toto 
územie na Svoradovej bolo 
totiž roky zatvorené.
V blízkosti parku sa totiž 
nachádza základná škola, 
škôlka, fakulta múzických 
umení, internát pre študentov 
či zariadenie pre seniorov. 

Z tohto aspektu vyplynula 
aj rôznorodosť navrhnutých 
funkcií budúceho verejného 
priestoru. Zrevitalizovaný 
priestor parčíka má podľa 
plánov  ponúkať „študovňu“ 
a čitáreň v prírode, wifi a pó-
dium pre kultúrne podujatia 
a oddych. Dôležité je zacho-
vanie prírodného charakte-
ru na podporu biodiverzity 
a ekologických funkcií v úze-
mí.
Projekt bol platený z gran-
tov Islandu, Lichtenštajnska 
a Nórska prostredníctvom Fi-
nančného mechanizmu EHP 
a zo štátneho rozpočtu, cel-
kové náklady na jeho realizá-
ciu boli plánované vo výške 
198-tisíc eur. (ms)
 Foto: ms

Parčík na Svoradovej je 
už hotový

D E Ň  S LO VA N A
Sobota 27.5.2017 Areál Jazera Kuchajda

SLOVAN CUP 2017    športové aktivity    živá hudba
sprievodný program    detské atrakcie

narodeninová torta    prekvapenie    VOĽNÝ VSTUP

Sobota 2

SSLOVAN CUP
spriev

narodeninov

Kuchajda

 živá hudba
rakcie
OĽNÝ VSTUP
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Potrebujete sa postarať o svojho otca,
alebo mamu alebo inú osobu, ktorá potrebuje opateru?

Poskytujeme profesionálnu 24 hod. opatrovateľskú 
službu v rámci celého Slovenska. 

Denná sadzba už od 34- 47 Eur v závislosti od zdrav. stavu 
opatrovanej osoby. Pri 24 hod. opatrovaní opatrovateľka býva 

s opatrovanou osobou a jej k dispozícií počas celého dňa, 
poprípade aj noci, ak je to potrebne.

HĽADÁME OPATROVATEĽKY, KTORÉ MAJÚ ZÁUJEM 
PRACOVAŤ AKO OPATROVATEĽKY NA SLOVENSKU. 

ALSES, s.r.o.
Tel. 0948660240, www.opatrujdoma.sk , info@opatrujdoma.sk   

Myslíte  
už na leto?
BRATISLAVA
Zodpovední  rodičia  už  za-
čali plánovať svojim deťom 
leto.  Vedia  totiž,  že  prvé 
ponuky ponuka  letných  tá-
borov sa už objavili a voľné 
miesta  v  tých  najzaujíma-
vejších  sa  rýchlo  obsadzu-
jú. Tu je niekoľko tipov na 
tábory z  mestských centier 
voľného času (CVČ). 
Letné tábory ponúka 5 centier 
voľného času, ktorých zria-
ďovateľom je hlavné mesto. 
Tohtoročnou novinkou je jed-
noznačne tábor s názvom Pu-
tovanie po stopách Márie Te-
rézie, ktorý organizuje CVČ 
Gessayova. Tábor je zamera-
ný práve na 300. výročie jej 
narodenia. Zaujímavým je aj 
program tábora CVČ Štefáni-
kova so zameraním na točenie 
krátkych filmov či Ninja aka-
démia pre deti, ktorú ponúka 
CVČ Pekníkova. Letný tábor 
z ponuky CVČ Kulíškova je 
viac orientovaný na zahrani-
čie a ponúka rôzne fakulta-
tívne a poznávacie výlety do 
Rakúska. CVČ Hlinická má 
v ponuke okrem športových 
a tanečných aktivít aj kera-
miku. Medzi obľúbené letné 
tábory pre deti už tradične pa-
tria tábory zamerané na diva-
dlo, umenie, počítače, grafiku 
či na kúpanie, turistiku a rôz-
ne výlety.  (kk)

 nebytový priestor vo výmere 284,50 m2 na Jasovskej 2, k. ú. Petržalka,
 nebytový priestor vo výmere 280,53 m2 na Jasovskej 4, k. ú. Petržalka,
 nebytový priestor vo výmere 396,20 m2 na Jasovskej 6, k. ú. Petržalka,
 nebytový priestor vo výmere 28,30 m2 na Odborárskom námestí 4-6, k. ú. 
 Staré Mesto,
 nebytový priestor vo výmere 458,04 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
 nebytový priestor vo výmere 51,06 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
 nebytový priestor vo výmere 151,19 m2 na Panskej 2, k. ú. Staré Mesto,
 nebytový priestor vo výmere 63,70 m2 na Cabanovej 15 a 17, k. ú. Dúbravka,
 nebytový priestor vo výmere 550,65 m2 v Čiernom lese, k. ú. Ružinov,
 nebytový priestor vo výmere 64,26 m2 na Hany Meličkovej 11A, k. ú. 
 Karlova Ves,
 nebytový priestor vo výmere 90,07 m2 na Hany Meličkovej 11A, k. ú. 
 Karlova Ves,
 nebytový priestor vo výmere 259,77 m2 na Jurigovom námestí 1, k. ú.
  Karlova Ves.

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú  
zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy a  na internetovej stránke www.bratislava.sk. Záujemcovia 
si ich môžu vyzdvihnúť osobne v budove Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, 
v pracovných dňoch od 18.04.2017 do 16.06.2017 v čase od 9:00 h  
do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 16.06.2017 do 14:00 h  
do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje zámer 
prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže 

formou výberu víťaza elektronickou aukciou 
nebytové priestory v Bratislave:

Usedení  po  zime?  Odložte  lenivosť  tam, 
kam  ste  odložili  vlnené  svetre.  Prichádza 
sezóna pohybu a v Polus City Center sú na 
ňu pripravení! Máj bude  v  znamení pro-
jektov s hodnotnou myšlienkou. Rozhýbať 
malých i väčších

21. mája tancujeme!
V nedeľu 21.mája uvidíte v Poluse najlepších 
z najlepších... a nepochybne aj z najohyb-
nejších! Polus City Center sa stane dejiskom 
veľkého finále celoslovenskej tanečnej súťa-
že TOP 16 BATTLE TOUR, za ktorou stojí 
známy tanečník Laci Strike so svojou Street 
Dance Academy. Minulý rok predstavila 
hviezda našej tanečnej scény projekt interne-
tovej tanečnej školy STRIKE DANCE ACA-
DEMY, ktorá posúva umenie tanca z ulíc ešte 
bližšie k talentovaným mladým tanečníkom, 
priamo do ich obývačiek. Vďaka Laciho ini-
ciatíve a angažovanosti sa môže profesionál- 
ne choreografické figúry naučiť každý, kto 
má v sebe vášeň, vytrvalosť a odvahu preko-

návať sám seba. Tanec je o energii, a finalisti 
zo STRIKE DANCE ACADEMY ju budú ur-
čite potrebovať! Príďte ich povzbudiť a popri 
tom sa inšpirovať pohybmi, ktoré z vás spra-
via hviezdu tanečného parketu na firemnom 
večierku či na rodinnej oslave. 

27. mája lezieme!
Máte doma drobca, čo nie a nie obsedieť na 
mieste, rád sa hýbe v rytme hudby, ale na 
tanec je ešte primalý, lebo stále nespravil 
prvé krôčiky? Ak uvedený opis sedí na vaše 
dieťa, gratulujeme, je to ideálny kandidát na 
účastníka Pretekov lezúňov! Konečne môžete 
zúročiť pretekársku rýchlosť, s akou váš ba-
toliaci sa poklad uháňa od momentu, keď ho 
vyberiete z postieľky. V sobotu 27.mája 2017 
prebehne v bratislavskom Poluse podujatie 
s dlhoročnou tradíciou, kde si budú navzájom 
merať sily pretekári v plienkach. Zvíťazia 
najrýchlejší, ale zabavia sa všetci. Viac in-
formácií a prihlasovací formulár nájdete na 
www.pretekylezunov.sk 

Tanec, pohyb, lezenie... v Poluse to na jar žije! 

DEVÍN
Horný  hrad  bol  pre  verej-
nosť  uzavretý  od  jesene 
2008.  V  rámci  rekonštruk-
cie  sa  pamiatkovo  obnovil 
exteriér,  stredná  a  horná 
terasa a prístupová trasa zo 
stredného hradu na citade-
lu.  Návštevníci  si  už  môžu 
vychutnať  jeden  z  najkra-
jších  výhľadov,  aký  Brati-
slava ponúka. 
Kamenný stredoveký hrad 
Devín bol postavený na skal-
nom brale najneskôr v druhej 
polovici 13. storočia. Horný 
hrad bol v 15. – 17. storočí 
viackrát prestavaný a rozšíre-
ný. V roku 1809 hrad Devín 
podmínovali vojaci Napoleo-
novej armády a vyhodili ho 
do povetria, horný hrad bol 
zničený takmer na skalu. Hrad 
Devín už v tom čase nemal 
vojenskú posádku ani žiadny 
vojenský význam a dôvody 
jeho zničenia (rovnako ako 
neďalekého hradu Pajštún) zo-
stávajú neznáme. V roku 1896 
sa v Uhorsku konali veľkolepé 
oslavy tisíceho výročia prícho-
du maďarských kmeňov do 
Karpatskej kotliny. Ich súčas-
ťou bola aj výstavba siedmich 

pomníkov. Jeden z nich bol 
postavený na Devíne. Pri jeho 
výstavbe boli opäť zničené 
ďalšie časti horného hradu. 
Hrad Devín navštívi ročne 
viac ako 100 000 návštevní-
kov z domova i zahraničia. 
V roku 2016 zaznamenal re-
kordnú návštevnosť 175 000 
návštevníkov. Cieľom pro-
jektu bolo sprístupniť verej-
nosti hornú časť hradu Devín 
s expozíciou v jaskynných 
priestoroch. „Inštalovaná ex-
pozícia o vývoji Devínskeho 
hradu v stredoveku, ktorá 
bude doplnená o geologickú 
históriu brala, je už otvorená 
pre všetkých návštevníkov. 
Nálezy z obdobia stredo-

veku sú doplnené o unikátnu 
prezentáciu zvyškov mora 
z obdobia treťohôr starých 16 
miliónov rokov s pozorova-
teľnými vplyvmi pôsobenia 
morskej hladiny v devínskom 
skalnom brale,“ informoval 
Peter Hyross, riaditeľ Mest-
ského múzea Bratislavy, 
ktoré sa podieľalo na príprave 
tohto projektu.  
Celkové náklady na projekt sú 
v hodnote 517 376 eur, pričom 
sú spolufinancované grantom 
FM EHP a Nórska vo výške 
max. 439 770 eur, a Hlavné 
mesto SR Bratislava sa na 
projekte podieľalo finančnou 
sumou 77 606 eur.  (oz)
 Foto: Magistrát

Horný hrad na Devíne opäť prístupný Historické 
vozidlá aj na 
Noc múzeí
BRATISLAVA
Desiateho  mája  otvori-
la Bratislavská elektrická 
účastinárska  spoločnosť 
(BEÚS),  ako  sa  vtedy  Do-
pravný  podnik  nazýval, 
prevádzku  na  prvej  auto-
busovej  linke  v  Bratislave. 
Odvtedy ubehlo 90 rokov! 
Dopravný podnik Bratislava 
si výročie uctí vypravova-
ním autobusu so špeciálnym 
polepom, ktorý pripomína 
starú Bratislavu. Bude jazdiť 
na linkách 21, 61, 70, 39, 84 
alebo 93 počas celého týždňa 
od pondelka do nedele, a to 
až do konca roka 2017.
DPB v rámci výročia pripra-
vuje oslavy, ktoré sa uskutoč-
nia 19. mája 2017 a potrvajú 
počas celého víkendu.
Okrem toho vypraví počas 
podujatia Noc múzeí a galérií 
v sobotu 20. mája v čase od 
13.00h do 23.30h aj historic-
ké vozidlá. Budú premávať 
v 30-minútových intervaloch 
a pre cestujúcich budú bez-
platné. Viac informácií ná-
jdete na www.dpb.sk (av)

Ako by  
ste zmenili  
Jakubák?
STARÉ MESTO
Metská  časť  Staré  Mes-
to počas uplynulého mesia- 
ca  v  ankete  zisťovala,  aký 
majú  jej  obyvatelia  názor 
na  budúci  výzor  a  funkcie 
Jakubovho námestia. 
„Zozbierané podnety a názory 
slúžia na dopracovanie zada-
nia revitalizácie námestia,“ 
informoval úrad mestskej časti 
na sociálnej sieti. Z prieskumu 
medzi obyvateľmi vyplýva, 
že by uvítali viac občasných 
trhov, výstav, komunitných 
aktivít, ale i kultúrnych aktivít 
komorného charakteru pri za-
chovaní pokojného charakteru 
námestia. Tento priestor mie-
stni podľa odpovedí najviac 
využívajú na oddych, stretnutia 
s priateľmi a aktivity s deťmi. 
Na námestí ľudia najviac oce-
ňujú, a teda by to radi zachova-
li, zeleň, jeho pokojný charakter 
a detské ihrisko. Pripomienky 
a podnety k tejto revitalizácii 
je však možné stále adresovať 
emailom na adresu: jakubak@
staremesto.sk alebo písomne na 
adresu mestskej časti.  (ms)
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Vo  svojom  vlastnom  internetovom 
životopise má uvedené, že je učiteľ, 
novinár, publicista, herec, moderá-
tor,  hudobný  skladateľ,  talkmas-
ter,  scenárista,  humorista  a  sati-
rik.  Známeho  humoristu  Milana 
Markoviča  verejnosti  hádam  ani 
netreba  predstavovať.  Možno  už 
len dodať, že je ženatý a s manžel-
kou Martou má dve deti – dcéru Mi-
roslavu (51) a syna Miroslava (46). 
Ku ktorým miestam v Bratislave sa 
viažu vaše prvé spomienky - kde ste 
vyrastali a ako ste sa v detstve hrávali?
Keď som sa narodil, bývali sme na 
Kúpeľnej ulici 1, na štvrtom poschodí. 
Bola však vojna, na Bratislavu padali 
bomby, a tak sme sa viackrát sťahova-
li. Chvíľu sme boli v Piešťanoch, sest-
ra sa narodila v Liptovskom Mikuláši 
a potom až do roku 1948 sme bývali 
v Nitre pod Zoborom. To detstvo, na 
ktoré sa pýtate, som najintenzívnejšie 
prežíval na Kramároch. To bolo ešte 
predtým ako ovocné záhrady a vino-
hrady vystriedali nemocnice a ostatné 
zástavby na Stromovej. Moje detstvo, 
to bola Uhrova ulica a neveľký prie-
stor pred domom, kde som prežíval 
predstavy o svojej budúcnosti veľké-
ho futbalového brankára.
Dlhé roky bývate v Dúbravke - čo vám 
na tejto lokalite najviac vyhovuje a čo 
vám tam možno trochu chýba?
No veru, je to už 44 rokov a som tu 
spokojný, najmä posledné roky čo tu 
máme starostu, aký má byť. Nechýba 
kultúra, zeleň ani náležité vybavenie 

a nebyť eskapád, ktoré tu v súvislosti 
s „náhradnými bytmi“ podniká pán pri-
mátor, nebolo by sa tu na čo sťažovať.
Nerozmýšľali ste nikdy nad tým, že by 
ste sa presťahovali do inej mestskej 
časti, prípadne do domčeka na vidiek?
Nie, vyhovuje mi to tu. Do Česka, kde 
mám stále dosť aktivít, mám odtiaľto 
najbližšie, no a domček, to už vôbec 
nie. Som typický činžiakový typ. 
Ste vyštudovaný pedagóg a ako učiteľ ste 
pôsobili v Gajaroch či na ZDŠ vo štvrti 
Slovany. Ako si na túto časť svojho živo-
ta spomínate - bavila vás práca s deťmi, 
alebo ste z nich skôr mali „nervy“?
Ako príprava na budúce javiskové 
pôsobenie to bola tá najlepšia skúse-
nosť. Deti vždy boli a sú tým najná-

ročnejším obecenstvom. No a že som 
v škole vydržal iba tri roky, to má na 
svedomí ten zvonček na chodbe, kto-
rý mi určoval, kde mám byť a odkedy 
dokedy. Som na to príliš činorodý, 
pohyblivý a nerád sa prispôsobujem 
akýmkoľvek stereotypom.
Až do roku 1968 ste učili slovenský jazyk 
a ruštinu. Zmenil sa váš postoj k ruské-
mu jazyku po príchode vojsk Varšavskej 
zmluvy do Československa? Ako ste tie 
búrlivé augustové dni prežívali?
Ruština sa mi zišla, keď som hneď 
v prvý deň okupácie tlmočil v Prešove 
pri tankoch a obrnených transporté-
roch, čo si o tej „návšteve“ myslí oko-
lostojace obyvateľstvo. V tej výrečnos-
ti som musel pribrzdiť až keď na mňa 

akýsi lejťenant vytiahol zbraň. Odvte-
dy tú uniformu nemôžem ani cítiť. Ne-
rozumiem ani tomu, keď tu tak nadše-
ne vítame Alexandrovcov v tých istých 
rovnošatách a burácajúcich o tom, 
ako hrdinsky si ukradli Krym. Ale ja-
zyk Puškina, Tolstého, Lermontova či 
Averčenka je mi stále rovnako blízky.
Neskôr ste sa stali redaktorom Uči-
teľských novín a o rok nato ste na-
stúpili do Radošinského naivného 
divadla ako herec a autor piesní. Vždy 
vás lákalo divadelné prostredie?
Nevnímal som to ako herectvo v pra-
vom zmysle slova. Bola to skvelá prí-
ležitosť na vybláznenie sa adekvátne 
tomu vtedajšiemu veku.
Boli herecké začiatky ťažké alebo prá-
ve naopak ste sa v tom doslova našli?
Bolo to naozaj insitné herectvo, zod-
povedajúcemu názvu toho divadielka. 
Neboli sme herci, na hercov sme sa 
len hrali. A asi práve to bolo príťažli-
vé pre divákov, ktorí vtedy nič podob-
né nemali možnosť zažiť nikde inde.
Jednou z vašich kultových postáv bol 
Uhorčík v predstavení Jánošík. Po 
koľkých rokoch sa stal z tohto pred-
stavenia fenomén? Dospelo to až do 
štádia, že už vás hrať tohto zbojníka 
a opakovať repliky, ktoré už poznal 
celý národ naspamäť, nebavilo?
Jánošík bol fenomenálny od začiatku 
a hoci sa dožil bezmála 500 repríz, 
nikdy sa nám nezunoval, keďže ni-
kdy nebol celkom rovnaký, dosť sa 
improvizovalo. Môj monológ Uhorčí-
ka (pôvodne asi trojriadkový) sa tiež 

Som typický činžiakový typ človeka improvizáciami rozrástol približne na 
rozmer, ktorý zachytili aj nosiče, na 
ktorých bol sprístupnený verejnosti. 
Dodnes sa s celkom presnými citá-
ciami stretávam všade na Slovensku, 
ale aj v Česku, kde sme účinkovali 
poskromne. Občas si dokonca uvedo-
mím, že to, čo často počúvam v roz-
ličných interpretáciách, si už tak pres-
ne nepamätám ani ja sám.
Meníte sa občas z interpreta a ume-
leckého protagonistu na diváka? Pri 
akých príležitostiach najčastejšie? 
Kam ste manželku vzali naposledy?
Divák som ja vďačný. Lenže ako ten 
čas beží, tak s obavami sledujem, kam 
beží aj ten vývoj zábavy u nás a po 
vlaňajšej poslednej skúsenosti som sa 
zapovedal, že na veselohru sa už tak 
skoro nevyberiem. Doslova s hrôzou 
pozorujem, čo dnes znamená humor 
a čo všetko sa dnes pokladá za zábavu. 
Prinajmenšom v každej druhej vete 
nesmie chýbať vulgarizmus a tiež las-
cívnosti, čo sa slov i posunkov týka. 
Prežil by som to, keby v tom bolo len 
konštatovanie, že tu ide o chudobu vo 
vyjadrovaní sa hercov, režisérov či 
dokonca autorov. Nie. Obecenstvo na 
to čaká a teší sa! Takže chudoba glo-
bálnejšieho rázu. Viem, čo hovorím, 
to nie je iba nejaká jedna skúsenosť. 
Od kočovných spoločností až po SND 
je to dnes bežná interpretačná prax.
Máte v centre mesta obľúbené miesta, 
kam si chodíte posedieť, oddýchnuť si, 
kam zoberiete prípadných mimobrati-
slavských návštevníkov - svojich hostí?
Najčastejšie je to kaviarenský kútik 
niektorého kníhkupectva.
Dlhé roky ste pracovali ako redaktor 
Československého rozhlasu, pričom ste 

sa začali prezentovať aj vlastnými pro-
gramami, do ktorých ste sa nebáli kri-
tizovať pomery v bývalom režime. Ne-
snažili sa vás súdruhovia zakázať alebo 
vám robiť nejaké iné nepríjemnosti?
Nie. Budete sa diviť, ale riaditeľom 
rozhlasu bol v tých časoch človek, 
dosadený až z ÚV KSČ v Prahe a ten 
každú satiru všemožne bránil. Odhod-
lane búchal do stola a tvrdil, že satira 
je tým ventilom, ktorý je potrebný na 
to, aby ten „tlakový hrniec“ s nahro-
madenou nespokojnosťou ľudí nevy-
buchol. S takýmto názorom sa dnes 
nestretnete, to si buďte istý!
Po roku 1990 ste v politickej satire 
pokračovali už na televíznych obra-
zovkách. Dá sa povedať, že to boli vaše 
zlaté časy alebo máte na toto obdobie 
celkom iný pohľad?
Poznáte tv program Zlaté časy? Tak 
tam som bol pozvaný, aby som spo-
mínal na Večery Milana Markoviča. 
Áno, vlastne to boli zlaté časy, pretože 
sme si podávali tú zvrátenú mečiarov-
skú politiku ako sa patrí a nikto nám 
v tom nebránil. Neviem si sám seba 
predstaviť ako poslušne sedím niekde 
v televíznom programe a s dementným 
úsmevom spomínam na veselé historky 
z tých Večerov, pričom ani len nena-
značím, čo si myslím o tej dnešnej poli-
tike v jednom z najskorumpovanejších 
štátov na svete? Bezmála tridsať rokov 
po novembri 1989, keď sme sa tešili, 
že sme si konečne vybojovali slobodu 
prejavu?! Samozrejme, že za týchto 
okolností do toho nejdem, hoci dokon-
ca je tu aj Peter Breiner, s ktorým by 
to bola veľká paráda. Ale zažijete ju 
21. mája v Nitre, ak chcete (Nájomná 
jednotka 210, OC MAX). Večer Mila-

na Markoviča po 20 rokoch s Petrom 
Breinerom. Uvádzame ho vždy veľmi 
exkluzívne len raz do roka. Vlani to 
bolo v Banskej Štiavnici.
Tých programov a projektov ste vymy-
sleli, pripravili a zrealizovali nespočet-
ne. Ktorý je dodnes vašou srdcovkou 
a možno je vám aj ľúto, že sa nedostal 
na televíznu obrazovku?
Nie, v televízii sme v „zlatých časoch“ 
uviedli všetko, čo bolo treba. Ale ak 
mám byť úprimný, spokojnejší som 
bol skôr v rozhlase, kde vlastne vznik-
lo aj to, čo sme napokon previedli do 
televízie. Bol to program POD PY-
RAMÍDOU s Petrom Breinerom. Na 
to spomínam najradšej. Veľmi vyda-
reným projektom bola aj séria Moji 
spolubývajúci, kde som dramatizoval 
svojich obľúbených svetových auto-
rov humoristickej literatúry.
V súčasnosti vystupujete s Pánmi 
bratmi v projekte MM KABARET, 
ktorý má niekoľko titulov a vy s nimi 
vystupujete po hoteloch, kultúrnych 
domoch či rôznych iných priestoroch. 
Ľudia sa na predstaveniach nepochyb-
ne bavia, ale čo tieto vystúpenia dávajú 
vám osobne? 
Ja vlastne až dnes viem, že celou tou 
dlhoročnou javiskovou praxou som 
smeroval k tomu kabaretu. Od divadla 
cez rozhlas a televíziu som čoraz viac 
cítil, že toto je vlastne ono. Humor 
i satira, nijaká televízia, živý divák 
pri stole s pohárikom a možnosťou sa 
ustavične zapájať. Často nie je celkom 
zrejmý rozdiel medzi javiskom a hľa-
diskom, hráme medzi ľuďmi, kde je 
každý z nich súčasťou toho predsta-
venia. MM KABARET sme založili 
v máji 2013, odvtedy sme uviedli päť 

titulov a v súčasnosti každý mesiac 
pribúda vždy ďalšia premiéra v hote-
li Devín. Najbližšiu chystáme na 22. 
mája 2017 o 19.h. Bude to ďalší titul 
našej série NIEKTO PRÍDE a aj tento-
raz to bude jedinečný zážitok. Nielen 
vďaka vždy originálnemu privítacie-
mu nápoju pre každého, nielen kvôli 
celkom novému repertoáru Pánov bra-
tov (Peter Niňaj a Róbert Puškár), ale 
aj pre už zvyčajné prekvapenie spo-
medzi samého publika.
Majú ľudia možnosť sa s vami poroz-
právať aj po skončení predstavení - 
hovoria vám, čo ich trápi? S čím sa na 
vás najčastejšie obracajú?
Isteže, na tom sú tie predstavenia za-
ložené. Osobne vítame každého ešte 
vonku pri šatni a bavíme sa spolu po 
skončení, ale aj počas predstavenia. 
Z toho jasne vyplýva, že ani jedno 
z predstavení toho istého titulu nie je 
celkom totožné s iným.
Máte ešte nejaký sen alebo cieľ, skrát-
ka niečo, čo sa vám zatiaľ nesplnilo 
a veľmi by ste chceli, aby sa to podarilo 
dosiahnuť či zrealizovať?
Nie som ja veľký plánovač a už vôbec 
nie snívač. Všetko, do čoho som sa 
pustil a na čo mi stačili schopnosti 
a sily, som aj dovŕšil. A hoci nezbie-
ram všelijaké tie originálne sentencie 
a múdrosti, jedna z nich mi je blízka. 
Pochádza od starého pána Baťu, ktorý 
povedal „Nemám žádný cíl, chci dojít 
co nejdál.“
Čo vám dokáže urobiť v živote najväč-
šiu radosť?
Keď sa mi podarí urobiť radosť nieko-
mu inému.
  Roman Slušný
 Foto: archív M. M.
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60 bytov v dome, ktorý odkazuje na expresionistic-
kú tvorbu známeho nemeckého architekta, sa bude 
kolaudovať v roku 2018. 

„Mendelsohn je solídne pripravený projekt so za-
ujímavou polohou a architektúrou,“ konštatuje de-
veloper M. Šimurda.
Projekt je odkazom na tvorbu významného archi-
tekta prvej polovice dvadsiateho storočia, predsta-
viteľa nemeckého expresionizmu Ericha Mendel-
sohna.
Bytový dom Mendelsohn má desať nadzem-
ných a jedno ustúpené najvyššie podlažie. Po-
zostáva zo 60 bytov, ktorých priemerná cena 
vrátane parkovacieho miesta je 2 050 €/m² 
s DPH v rôznych výmerách - od jednoizbových 
po štvorizbové byty.

Najlacnejší 44 metrový jednoizbový byt je dnes 
v ponuke za 89 500 €, najdrahší 91,8 metrový štvo-
rizbák stojí 185 000 €. 
Na prízemí domu sú situované obchodné priesto-
ry s  výmerou 543 m² so samostatnými vstupmi. 

V suteréne je v troch podzemných podlažiach 78 
parkovacích miest.
Budúci majitelia bytov a obchodných priestorov 
majú možnosť zasiahnuť aj do ich základnej infra-
štruktúry (kuchynské rozvody, sanita, elektroinšta-
lácie, dvere...). V prípade obchodných priestorov 
je možné korigovať aj ich veľkosti a členenie. 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby je prvá 
polovica roka 2018. 
Podunajské Biskupice majú výbornú infraštruktúru 
služieb. K Mendelsohnu je veľmi blízko hypermar-
ket Kaufland aj supermarket BILLA. Na dosah je 
pošta, viacero reštaurácií, kaviarní a pobočiek 
bánk. Blízkosť MHD a štvorprúdovej komunikácie 
vedúcej k hlavným dopravným uzlom sú veľkou 
výhodou bývania v tejto lokalite.

www.mendelsohn.sk

Podunajskobiskupický MENDELSOHN ponúka byty v zaujímavom projekte

Milan Markovič a Páni bratia
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BRATISLAVA
Správa  o  bezpečnostnej  si-
tuácii na území mesta Bra-
tislava  za  rok  2016  hovorí, 
že  za  volant  sme  si  sadali 
častejšie  opití,  asle  počet 
dopravných  nehôd  klesol. 
Kde ich bolo najviac?
Na území Bratislavy v roku 
2016 klesol počet dopravných 
nehôd oproti roku 2015, ale 
bolo pri nich viac usmrtených 
osôb. Zároveň policajti zaevi-
dovali viac nehôd zavinených 
pod vplyvom alkoholu (+35). 
Celkovo sa stalo v Bratislave 
stalo 1745 (-79) dopravných 
nehôd, pri ktorých bolo usmr-
tených 14 osôb (+2), ťažko 
zranených 78 (-11) a 526 
(+95) ľahko zranených osôb. 
Hlavnými príčinami vzniku 
dopravných nehôd boli po-
rušenie povinností vodiča, 
nevenovanie sa plne vedeniu 
vozidla, nedovolená rýchlosť 
jazdy, nesprávna jazda cez kri-
žovatku, porušenie osobitných 
ustanovení o chodcoch a iné.
Viac nehôd bolo v okresoch 
Bratislava I (+14) a Brati-
slava III (+9). Nárast počtu 
usmrtených osôb bol zazna-
menaný v okresoch Brati-
slava IV (+4) a Bratislava 
III (+2). V okrese Bratislava 
I nebola pri nehode usmrtená 
žiadna osoba.

Čo sa týka zavinených nehôd 
pod vplyvom alkoholu, bolo 
ich v Bratislave 123 (+35). 
Nnajviac 38 nehôd (+14) 
s požitím alkoholu u vodiča 
vozidla bolo v okrese Brati-
slava II. Dopravní policajti 
zistili aj viac prípadov požitia 
alkoholu účastníkmi cestnej 
premávky 469 (+71), najmä 
vodičmi motorových vozi-
diel, z toho nad 1promile 133 
(+14).
Najviac dopravných nehôd sa 
stalo na Račianskej ulici – 44, 
(1 mŕtvy, 2 ťažko zranení, 28 
ľahko zranených), nasleduje 
Vajnorská – 22 (1-1-13), Baj-
kalská – 22 (0-0-13), Ulica 
Svornosti – 21 (1-5-15), Gal-
vániho 17 (O-1-14), Rusov-
ská, Einsteinova, Gagarino-
va, Prievozská a Karloveská 
a Ivanská cesta.  (brn)

Foto: Shutterstock

Najrizikovejšia ulica 
je Račianska

V júli sa začne dodávať v Európe nový  
Mercedes-Benz Triedy S, ktorý obsahuje ši-
roký rozsah noviniek. Predstavuje ďalší krok 
k autonómnemu jazdeniu, najmä vďaka celej 
škále zdokonalených asistenčných systémov, 
spôsobilých automaticky prispôsobovať rých-
losť už aj v zákrute alebo pred križovatkou. 

Nastupujúca Trieda S postupne dostane nové, 
vysoko hospodárne (so zníženou spotrebou 
paliva oproti predchodcom až o 10 %) a pritom výkonnejšie motory: dva ra-
dové šesťvalce tak na benzín ako aj naftu. Spočiatku príde dieselový motor 
v dvoch výkonových variantoch (210 kW/286 k; 600 Nm a 250 kW/340 k; 
700 Nm) a neskôr benzínový, ďalej benzínový V8 biturbo tiež v dvoch vý-
konových variantoch (345 kW/469 k; 700 Nm a 450 kW/612 k; 900 Nm) či 
hybrid nabíjateľný zo siete s elektrickým dojazdom 50 kilometrov. V svetovej 
premiére novinka získa pre svoje agregáty tiež integrovaný štartér a generátor 
(ISG) na báze napätia 48 V i elektrický prídavný kompresor (eZV). 

Ponuku novej Triedy S okrem iného rozši-
rujú svetlomety MULTIBEAM LED (obsa-
hujú tri výrazné svetelné fakle) a diaľkové 
svetlo s ultra dosvitom, systém skenovania 
povrchu vozovky, rovnako ako predvídavé 
rozpoznávanie nerovností povrchu a funk-
cia nakláňania v zákrutách. 

Komfortné ovládanie funkcie ENERGI-
ZING je ďalšia svetová novinka, ktorá pre-

pája rozličné komfortné systémy vo vozidle ako sú okrem iných: klimatizo-
vanie, náladové svetlo, masážne funkcie alebo funkcie aromatizácie interiéru. 

Exkluzivitu zvýrazní špičkový ozvučovací systém Burmester® s priestoro-
vým zvukom (výkon 1 520 wattov) rozšírený o jeden reproduktor v stropnej 
ovládacej jednotke a dva bočné reproduktory.

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

Nový Mercedes-Benz Triedy S: štandard hospodárnosti a komfortu



STARÉ MESTO 
V  júni  budú  budovy  nie-
kdajšej Rothovej továrne 
na  patróny  na  bratislavs-
kej  Patrónke  otvorené  pre 
verejnosť,  neziskové  orga-
nizácie,  historikov  aj  pre 
súkromný  sektor.  Budú  si 
môcť  prísť  priestory  po-
zrieť  a  následne  predložiť 
svoje  návrhy,  ako  si  pred-
stavujú budúcnosť tejto  lo-
kality.   
Areál aj s budovami je ma-
jetkom Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, ktorý sa 
rozhodol podniknúť kroky 
na jeho záchranu. Minimálne 
päť pôvodných budov z kon-
ca 19. storočia na Patrónke 
ešte stojí. Tento areál je dnes 
v srdci lokality, ktorá zažíva 
stavebný boom preto sa župa 
rozhodla tieto majetky nepre-
dávať, ale vdýchnuť priestoru 
nový život. „Na tomto mieste 
sa pokúsime vybudovať eko-
systém, ktorý bude pripomí-
nať aj históriu lokality. Uká-
zali sme, čo všetko tu máme, 
čo vieme vďaka výskumom 
v archíve  pomenovať, vy-
dokladovať, že má historic-
kú hodnotu. V júni urobíme 
deň otvorených dverí, aby sa 
s areálom oboznámila aj širo-
ká verejnosť. Pozveme sem 
všetky komunity, ktoré nás 
oslovovali v súvislosti nielen 
s Patrónkou, ale aj s inými bu-

dovami v rámci Bratislavské-
ho kraja. Takisto komunity, 
ktoré fungujú u nás v dotač-
nom mechanizme, ktoré nám 
často píšu a žiadajú nás o nej-
aký priestor, podporu, kde 
by chceli vytvoriť zázemie. 
Tá naša základná predstava 
je, aby to bola pamäťová sto-
pa, čiže niečo na spôsobom 
múzea, ale ak donesiete lepšie 

idey, tak budeme veľmi radi, 
ak nám pomôžete vybudovať 
ekosystém, ktorý by sme tu na 
Patrónke ako župa mohli mať, 
“vyjadril sa predseda BSK 
Pavol Frešo. „Patrónku chce-
me zachrániť ale bez spolu-
práce a partnerstva s občian-
skym a privátnom sektorom 
to nevieme zatiaľ urobiť.“ (lf)
 Foto: BSK

Bude z Patrónky druhá Cvernovka?
STARÉ MESTO
Kontroverzné  premostenie 
SNG  síce nezmizne,  ale  as-
poň  čiastočne  zmení  tvár. 
Areál má však ambíciu ma-
ximálne sa otvoriť návštev-
níkom aj obyvateľom.
„Všade vo svete si vážia 
svoju históriu, pýšia sa ňou, 
zachovávajú a rekonštruujú 
artefakty tej doby. A uka-
zujú ich svetu. My tu máme 
jednu krásnu historickú bu-
dovu a miesto toho, aby sme 
ju prezentovali a priestor ot-
vorili, tak to celé zabedníme 
atypickým, neestetickým a v 
tomto priestore nezmyselným 
premostením,“ napísal jeden 
z našich čitateľov v diskusii 
k prebiehajúcej rekonštrukcii 
Slovenskej národnej galérie.
Nie je zďaleka jediný, kto 
má pocit, že keď bolo v roku 
2001 premostenie zatvorené 
z dôvodu havarijného stavu, 
malo sa radšej zbúrať a otvo-
riť ľuďom pohľad na námestie 
s prekrásnymi barokovými 
Vodnými kasárňami. Kontro-
verzná moderná prístavba sa 
však v sedemdesiatych rokoch 
stavala aj z dôvodu nepostaču-
júcej kapacity objektu. A tých 
1800 metrov štvorcových by 
tam chýbalo aj teraz.
Rekonštrukcia tak od mi-
nulého roka napreduje. Na 
premostení vymenia iba jeho 
povrch a pribudne presklenie, 
z ktorého by mal byť výhľad 

na Dunaj. „Konečná farba pre-
mostenia sa bude vzorkovať, 
zatiaľ vieme len približne, že 
by malo byť zlatisté. Bude-
me skúšať, ktorá farba vyzerá 
najlepšie, pretože je to veľmi 
silný zásah do siluety mesta,“ 
vysvetľuje generálna riadi-
teľka SNG Alexandra Kusá. 
Pozitívne je, že celý areál 
by sa po zmenách za takmer 
50 miliónov eur mal otvoriť 
širokej verejnosti. To zna-
mená, že bude prístupný aj 
z Hviezdoslavovho námestia 
či Námestia Ľudovíta Štúra 
a stane sa tak súčasťou živo-
ta v centre mesta. „Areál by 
mal byť spojený s mestom, 
chceli by sme, aby si ľudia 
cez galériu skracovali cestu. 
Keď budú mať prestoj, aby 
prišli s počítačom na naše 
nádvorie. Chceme prepojiť 
Námestie Ľudovíta Štúra 
s Lodnou ulicou, napláno-
vané je prepojenie nábrežia 
s Paulínyho ulicou, a to do-
konca cez dve pasáže, na prí-
zemí by mal vzniknúť taký 
mestský parter,“ opisuje zá-
mery riaditeľka.
Expozície umeleckých, by sa 
po  novom mali nachádzať 
iba na poschodí galérie, na 
prízemí môžu byť napríklad 
ťažšie kovové sochy.  Prí-
zemie bude celé zdarma 
prístupné verejnosti. Hoci 
pôjde o otvorený priestor, od 
rušného nábrežia má nádvo-

rie oddeľovať sklenený plot, 
ktorý poskytne návštevníkom 
isté súkromie. Do galérie by 
sa malo vchádzať i zozadu, 
teda od Hviezdoslavovho ná-
mestia a medzi jej budovou 
a hotelom Carlton by malo 
dokonca vzniknúť malé ná-
mestie.
„Rekonštrukciu plánujeme 
tak, že by SNG nemala byť 
iba galériou. Veľmi nám zá-
leží na verejných priestoroch, 
okrem galérie tu bude kavia-
reň, čitáreň, kinosála, multi-
funkčná hala, nádvorie so ze-

leňou... Všetky tie veci, ktoré 
závidíme, keď chodíme do 
zahraničia,“ osvetľuje Kusá. 
„Umenie je platené z peňazí 
daňových poplatníkov a my 
si myslíme, že majú za svoje 
peniaze dostať viac, ako iba 
možnosť pozrieť sa na ob-
raz. Vysvetlíme im ho, budú 
si ho môcť digitálne stiahnuť 
a zavesiť doma na stenu,“ 
približuje koncept modernej 
galérie jej riaditeľka. 
Ukončenie prác je plánované 
na jún 2019.  (ms, in)
Foto a vizualizácie: (mas), SNG

Národná galéria sa chce otvoriť verejnostiTešia sa na 
multišportovú 
arénu
RAČA
Po  viac  ako  dvojročnom 
zdržaní sa výstavba športo-
vého komplexu LBG aréna, 
za  ktorou  stojí  slovenský 
hokejový  reprezentant  Ľu-
bomír  Višňovský,  dočkala 
rozhodujúceho stanoviska. 
Koncom apríla dostala mest-
ská časť Rača rozhodnutie 
Okresného úradu Bratislava, 
odbor výstavby a bytovej 
politiky, ktoré potvrdilo roz-
hodnutie o umiestnení stavby 
LBG arény, voči ktorému sa 
ešte v minulom roku odvolali 
štyria účastníci konania. 
Okresný úrad Bratislava 
preskúmal odvolaním napad-
nuté územné rozhodnutie. 
Nakoniec dospel k názoru, 
že stavebný úrad v Rači po-
stupoval v súlade so zákonom 
a námietky uplatnené odvola-
teľmi považuje za neodôvod-
nené a neopodstatnené. Voči 
rozhodnutiu okresného úradu 
sa nemožno odvolať. 
Po nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia o umiestnení stav-
by LBG aréna bude pravde-
podobne nasledovať žiadosť 
o stavebné povolenie. „Po 
veľmi dlhej dobe sa veci oko-
lo LBG arény začínajú opäť 
hýbať. Spätná väzba od našich 
občanov je jasná, drvivá väčši-
na Račanov – dospelých aj detí 
- sa na LBG arénu teší,“ pove-
dal starosta Rače Peter Pilinský 
a zároveň dodal, že stavebník 
sa zaviazal zachovať BMX 
dráhu v jej plnom rozsahu.
Multišportový komplex LBG 
aréna na Černockého ulici 
v Rači bude predstavovať jed-
no z najmodernejších športo-
vých stredísk. Pod jednou 
strechou tu bude krytá pla-
váreň, zimný štadión, miesto 
pre fitnes, vonku bude exte-
riérové multifunkčné ihrisko, 
v areáli budú rozsiahle šatne 
pre všetkých športovcov aj 
detské krúžky, miesta pre od-
dych a reštaurácie.
Presný termín začatia a ukon-
čenia prác je však zatiaľ 
nejasný. (em)
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Náš svet pozná štyri medzinárodné zločiny: voj-
nové, genocídu, týranie a zločiny proti ľudskosti. 
Španielsky vyšetrujúci sudca Baltasar Garzón 
a škótska právnička Polly Hi-
gginsová sú presvedčení, že 
zoznam vážnych trestných či-
nov by sa mal obohatiť o piaty, 
tzv. ekocídu. 
Jeden z týchto bojovníkov, reno-
movaná medzinárodná právnič-
ka, húževnatá obhajkyňa Zeme 
Polly Higginsová zavíta v tých-
to dňoch po prvýkrát na Sloven-
sko. Je pozvaná ako hlavný hosť 
medzinárodného filmového fes-
tivalu Ekotopfilm – Envirofilm, 
ktorý už v pondelok, 22. mája 
2017, otvorí na týždeň svoje 

brány v bratislavskom Hoteli Tatra. V tento deň 
sa môžu milovníci prírody stretnúť s Polly priamo 
na festivale, kde si o 17:30 hod môžu pozrieť do-

kumentárny film o jej neúnavnej 
práci advokáta Zeme. Následne, 
o 18:30, bude pripravená tlmo-
čená diskusia s Polly pre širokú 
verejnosť. 
Festival Ekotopfilm – Envi-
rofilm je určený pre širokú 
laickú a odbornú verejnosť 
a počas jedného týždňa, 22. 
– 26. máj, predstaví viac ako 
100 dokumentárnych filmov 
zameraných na témy eko-
lógie a ochrany životného 
prostredia. Vstup je zdarma.  
Viac info na www.ekotopfilm.sk 

OBHAJKYŇA ZEME POLLY HIGGINSOVÁ
Hlavný hosť bratislavského festivalu Ekotopfilm - Envirofilm
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Štvrtok – 18.5.2017

FALLGRAPP
Majestic 
music club, 
20:00
Žánrovo 
ťažko za-
raditeľný 
Fallgrapp 
vyráža na 
turné k novému albumu. 
Hosťom aktuálneho turné 
bude česká dvojica Hima-
layan Dalai Lama. O áfterku 
sa postará domáci producent 
FVLCRVM.

Piatok – 19.5.2017

OBLIEHANIE BRATISLA-
VY NAPOLEONOM 2017
Tradičné historické podujatie 
venované 208. výročiu voj-
novej operácie francúzskych 
jednotiek a ich nemeckých 
spojencov proti hlavnému 
mestu uhorského kráľovstva 
– Prešporku v mesiacoch 
máj-jún 1809. Podujatie 
potrvá 19. a 20. mája počas 
celého dňa. 

Sobota – 20.5.2017

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 
2017
bratislavské múzeá a galérie
Noc múzeí a galérií 2017 sa 

uskutoční v sobotu 20. mája 
2017. Aktivity múzeí a galé-
rií sú v tento deň orientované 
na také činnosti, ktoré počas 
celého roka zostávajú pred 
verejnosťou ukryté. Otvárajú 
verejnosti svoje „skryté“ 
komnaty.

Nedeľa – 21.5.2017

VÍKENDOVÉ KOMEN-
TOVANÉ KŔMENIA 
V ZOO
ZOO Bratislava, 14:00
Za pekného počasia sa každý 
víkend môžete dozvedieť nie-
čo nové o vybraných druhoch 
zvierat a dokonca si aj niektoré 
zvieratká nakŕmiť potravou, 
ktorú pripravili pre svojich 
zverencov chovatelia ZOO.

Pondelok – 22.5.2017

EKOTOPFILM - ENVI-
ROFILM BRATISLAVA 
2017
Hotel Tatra
Ďalší ročník súťažného med-
zinárodného festivalu filmov 
o trvalo udržateľnom rozvoji 
Ekotopfilm - Envirofilm 
Bratislava 2017 a varuje: Na 
konci evolúcie nie je krása. 
Uvidíte 115 filmov vybra-
ných do súťaž festivalu. 
Festival bude zároveň obo-
hatený o sprievodný program 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Tak,  ako  každé  mesto,  aj 
Bratislava  sa  môže  pýšiť 
prvenstvami. A to nie hoci-
jakými. Vedeli ste, že práve 
v našom meste bola založe-
ná  prvá  oficiálna  záložňa 
v  Uhorsku?  Alebo  tušíte, 
kde sa nachádzala na území 
nášho hlavného mesta prvá 
podzemná  garáž  a  tiež, 
kde vykopali prvú  studňu? 
A pritom tieto dva unikáty 
nájdete  takmer  na  jednom 
mieste.
Vo februári 1948 na Sloven-
sku záložne zanikli. Vtedajší 
režim ich označil za nesociál- 
ne a zdieračské podniky. No 
nebola to celkom pravda. 
Pre ľudí, ktorí boli naozaj 
v hmotnej núdzi, znamenali 
spôsob, ako na istý čas pre-
žiť. Záložňa im okamžite po-
skytla pôžičku. Priniesli cen-
ný predmet, záložňa odhadla 
cenu a vyplatila jednu treti-
nu. Človek mal istotu, že po 
vrátení peňazí, nie za vysoký 
úrok a v stanovenom termíne, 
dostane svoju hodnotnú vec 
späť. 
Záložne kedysi dávno zakla-
dalo mesto či mníšske rehole 
ako alternatívu voči úžerní-
kom, ktorí požičiavali sku-
točne za nekresťanské úroky. 
Len pre ilustráciu uveďme, 

že prvú záložňu na svete pod 
názvom Monte pieta otvorili 
v talianskej Perusine v roku 
1462 františkánski mnísi. Tí 
však požičiavali bezúročne. 
Od tých čias sa záložne ot-
várali všade po celom sve-
te. Samozrejme, požičiavali 
s úrokom. Niektoré s veľmi 
vysokým. A práve to pobúri-
lo vtedajšiu panovníčku Má-
riu Teréziu. V roku 1773 pre-
to podpísala listinu, ktorou 
v Bratislave založila prvú 
oficiálnu záložňu Domus fi-
duciaria. Panovníčka súčasne 
prikázala, aby záložňa mala 
riaditeľa, finančného od-
hadcu a správcu založených 
predmetov. Prvá oficiálna 
záložňa v Uhorsku mala teda 
sídlo v Bratislave, a to až do 
roku 1787, keď ju presídlili 
do Budína. V našom meste 
zostala naďalej jej pobočka. 

Podzemná garáž
Čoraz viac sa v meste budu-
jú podzemné garáže. Šetria 
priestor a sú aj estetickejšie... 
No vedeli ste, že podzem-
nú garáž sme mali v centre 
mesta už na začiatku 20.sto-
ročia? Pravdou je, že nebola 

určená pre automobily. 
Po zborení mestských hra-
dieb koncom 18.storočia po-
stavil mešťan Wachtler nad 
priekopou, kúsok nižšie od 
Michalskej brány, obrovský 
dom. Po nejakom čase ho 
predal grófom Szapáryov-
com. V polovici 19. storočia 
tu zriadili poštový, telefónny 
a telegrafický úrad... Avšak 
dom bol po čase taký schát-
raný, že ho museli zbúrať. Na 
jeho mieste v rokoch 1909 až 
1912 vybudovali veľkú no-
vobarokovú budovu. A to je 
dnešná budova Hlavnej pošty 
na Námestí SNP. Pod halou 
z druhej strany budovy vzni-
kol veľký priestor, do ktorého 
sa vchádzalo bránou z Fran-
tiškánskej ulice. A práve tu sa 

nachádzala prvá bratislavská 
podzemná garáž. Parkovali 
v nej poštové vozy ťahané 
koňmi. Ešte aj v 50-tych ro-
koch 20. storočia z nej roz-
vážali balíky a objemnejšie 
zásielky do všetkých kútov 
Bratislavy.

Prvá studňa
Aby sme nešli ďaleko, hneď 
oproti dnešnej Hlavnej poš-
te sa nachádza bývalá bu-
dova Tatrabanky. Potom ju  
30 rokov využívala Sloven-
ská televízia a dnes je v nej 
ministerstvo kultúry. A práve 
podľa dostupných prameňov 
sa tu pod budovou nachádza-
la prvá rímska studňa. Jej 
existencia je archeologicky 
dokázaná.  (lb)

Prvú záložňu zriadila Mária Terézia v Bratislave

Históriu a fotografie 
sme čerpali z knihy 

Bratislavské rarity od 
Igora Janotu, vydavatelstvo 

Marenčin PT. 
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O pokémonoch,
Bonapartovi a o
Živých mŕtvych
Kedysi to mali Bratislavčania
jednoduché – prázdniny spo-
znali aj bez kalendára. Prvého
júla sa decká od šiestich do pät-
nástich rokov vyrojili do ulíc a
až do 31. augusta urobili z
mesta malé Rio de Janeiro.
Ulice sa zaplnili futbalistami,
hokejistami, cyklistami, tmavé
kúty sa stali prvými pokusnými
fajčiarňami, ešte tmavšie kúty
miestami prvých rande s vecami
s tým spojenými, po večeroch sa
vyhrávalo, hádalo, kričalo a
vyspevovalo, takže zúfalí obyva-
telia hlavného mesta sa modlili,
aby sa vypustené stádo pätnásť-
ročných a mladších čo najskôr
vrátilo do škôl.
Súčasné prázdniny sú opačné.
Mesto 1. júla stíchne, parkoviská
a cesty sa vyprázdnia a každý si
pochvaľuje, že z Bratislavy je
kúpeľné centrum.
Rok 2016  je iný. Ulice sú plnšie,
človeka stretnete napríklad aj
tam, kde by ste to nečakali a v
čase, keď už väčšina iných ľudí
spí. Prišli lovci pokémonov a
najmä psičkári by vedeli rozprá-
vať, ako pred polnocou stretáva-
jú túlajúce sa skupinky ľudí.
Väčšinou sa to uzavrie tichým
pozdravom, aj keď pre jednu
staršiu psičkárku venčiacu za
budovou VŠMU na Drotárskej
sa to skončilo takmer infarktom.
Venčiť vybehla tesne pred polno-
cou, po jednom z dielov Živých
mŕtvych, takže keď zbadala na
lúke potkýnajúce sa a mrmlajúce
postavy mieriace k nej, schmatla
psa na ruky a zastavila sa až vo
výťahu!
Výletným miesto sa však každý
pondelok stáva aj komplex
Bonaparte, kam tiež mieria stov-
ky Bratislavčanov, ale to, na roz-
diel od pokémonov, už taká sran-
da nie je... Dušan Blaško

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

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

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

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

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

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

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

Ilustračné foto: Juraj Mladý

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

Cvičenie 
pre seniorov doma

aktivizácia a mobilizácia
po chorobe, úraze

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

www.opatrovaniedoma.sk

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
reklama@banoviny.sk 

0911 668 469

Reklama v novinách?
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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

Pohľad na Hlavnú poštu. Práve tu sa nachádzala prvá brati-
slavská podzemná garáž.

NA  DOMAŠSKEJ  ULICI 
sa v noci na 6. mája pohádali 
42-ročný Marek K. z Brati-
slavy s poškodeným 34-roč-
ným mužom. Hádka vyústila 
do fyzického konfliktu, po-
čas ktorého obvinený s no-
žom poškodeného opakovane 
niekoľkokrát bodol do via-
cerých častí tela, následkom 
čoho muž utrpel úrazovo 
– krvácavý šok. Týmto zra-
neniam na mieste podľahol. 
V prípade preukázania viny 
hrozí obvinenému trest odňa-
tia slobody na 15 až 20 rokov. 
VO  VODNOM  TOKU 
MALÉHO  DUNAJA našli  
7. mája telo muža. Po vytia-
hnutí tela na breh na mieste 
privolaný ohliadajúci lekár 
nariadil za účelom zistenia 
okolností smrti muža vykona-
nie pitvy. Poverený príslušník 
Okresného riaditeľstva PZ 
v Bratislave II začal v tejto 
súvislosti trestné stíhanie vo 
veci trestného činu usmrtenia.
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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

tematických prezentácií, 
workshopov a diskusií.

Utorok –23.5.2017

MATERIAL BASIC
Satelit, 
13:00 – 
18:00
Výstava 
špecific-
kých mul-
tifunčkých 
nábyt-

kových objektov Richarda 
Senešiho. Richard Seneši je 
držiteľom Ceny Fóra dizajnu 
2015. Seneši predstavuje 
rozsiahlu kolekciu svojho 
programu material basic – sú 
to špecifické multifunkčné 
nábytkové objekty, v ktorých 
sa odráža jeho environmen-
tálne cítenie a hlboký záujem 
o drevo ako živý materiál.

Streda – 24.5.2017

ROMEO A JÚLIA - TAK 
AKO VČERA...
Slovenské národné divadlo – 
balet, 19:00
Baletná inscenácia v kopro-
dukcii Baletu Slovenského 
národného divadla a Fínske-
ho národného baletu v Hel-
sinkách. Prokofievov strhuj-
úci opus na námet Williama 
Shakespeara spracovaný 
choreografkou Natáliou Ho-
rečnou posúva najznámejší 
romantický príbeh do súčas-
ného kontextu.

Štvrtok – 25.5.2017

PET JAZZ 
2017
Dom 
kultúry 
Zrkaldlový 
háj, 19:00
Pet Jazz 
2017 pri-

náša do Petržalky špičkovú 
jazzovú hudbu. Na sedem-
nástom ročníku festivalu sa 
priaznivci kvalitného jazzu 
potešia kapelami – Especias, 
Marina Zettl & The Kats 
a Erik Rothenstein. 

Piatok – 26.5.2017

DNI STAREJ HUDBY
Bratislava
Témou aktuálneho ročníka 
festivalu Dni starej hudby 
bude Hudba a reformácia. 
Program ponúkne renomo-
vané domáce i zahraničné 
súbory a zriedkavo uvádzané 
diela Schütza, Telemanna 
a Capricorna, aby spoločne 
presvedčili, že „okrem Slova 
Božieho je ušľachtilé umenie 
hudby najväčším pokladom 
sveta“ (M. Luther). Festival 
potrvá do 6. júna 2017. 

Sobota – 27.5.2017

KAPITULSKÉ DVORY 2017
Kapitulská ulica
Podujatie „Kapitulské Dvory“ 
býva pravidelne organizované 
v priestoroch jednej z najstar-
ších častí Starého Mesta – na 
Kapitulskej ulici. Po troch 
rokoch existencie podujatia 
organizátori pripravili rozšíre-
nie tejto komunitnej aktivity 
o Mestské hradby a novo vy-
tvorenú pešiu zónu situovanú 
na Židovskej ulici.

Nedeľa – 28.5.2017

SZIDI TOBIAS - KRST 
ALBUMU SEDMOLÁSKY
Ateliér Babylon, 20:00
Szidi Tobias, skvelá, neza-
meniteľná a neprehliadnu-
teľná herečka a speváčka 

pozýva svojich verných fanú-
šikov v dvadsiaty ôsmy má-
jový večer do bratislavského 
Ateliéru Babylon.

Pondelok – 29.5.2017

PSTRUH S PREKVAPENÍM 
Primaciálny palác, 18:00
Festival Konvergencie pri-
pravil pre svojich priaznivcov 
Klavírne kvinteto A dur 
„Pstruh“, majstrovské dielo 
len 22-ročného Franza Schu-
berta (1797 – 1828). Skladba, 
pomenovaná podľa populár-
nej Schubertovej piesne, ktorá 
sa objavuje ako téma finále, 
obsahuje všetko, čo na vie-
denskom géniovi obdivujeme.

Utorok – 30.5.2017

SPIEVAJÚCI DOM
Slovenské národné divadlo – 
Činohra, 10:00
Pôvodná slovenská hra napí-
saná na objednávku Činohry 
Slovenského národného di-
vadla. Inscenácia slovenskej 
režisérky Slávy Daubnerovej 
vychádza z reálnej udalosti, 
chce sa však na ňu pozrieť 
s marthalerovským odstupom 
a nadhľadom ako na hudobný 
príbeh malej komunity ľudí 
a jednotlivca, ktorý sa za 
nejasných príčin obráti jed-
ného dňa proti komunite.

Streda – 31.5.2017

NECH ŠIJE!

Slovenská národná galéria, 
18:00
Český historik Jiří Knapík 
porozpráva o kultúre, život-
nom štýle a odievaní v ro-
koch 1945 – 1948 a Elena 
Londáková (Historický ústav 
SAV) sa vo svojej prednáške 
bude venovať novej generá-
cii, hudbe, móde a životnému 
štýlu 60. rokov.
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,6-3,9/6,0-3,2/7,3-3,5 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 171-89 g/km.

Máš na viac. 
Urob ďalší krok.

Trieda A od 229 € 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
1. júna 2017

BRATISLAVA
O  láske medzi dvoma mla-
dými  ľuďmi  bolo  napísa-
ných  veľa  básní,  divadel-
ných  či  rozhlasových  hier, 
nakrútených mnoho filmov. 
Jedným  osud  doprial  uží-
vať  si  nádherné  chvíle  vo 
vzájomnom  objatí,  k  iným 
bol  nemilosrdný  až  krutý. 
Dramaturgia  Opery  Slo-
venského národného diva-
dla  uviedla  pred  pár  dňa-
mi  veľmi  zaujímavý  a  pre 
dnešné časy vysoko aktuál-
ny príbeh opery Židovka. 
Francúzsky hudobný skla-
dateľ Halévy, ktorý žil pred 
dvoma storočiami si vybral 
hrdinov s tými tvrdšími 
osudmi. Libreto pre jeho 
operu nazvanú Židovka na-
písal jeden z najtalentova-
nejších a najžiadanejších 
dramatikov tej doby, jeho 
krajan Eugène Scribe, kto-
rý písal texty opier takým 
velikánom svetovej hudby, 
akými bol Bellini, Rossini 
či Verdi. Dej sa odohráva 
v 15.storočí za čias pa-
novania cisára Žigmunda 
v Ríme, keď medzi ľuďmi 
rozdielneho vierovyzna-
nia dochádzalo k veľkým 
stretom, ba až vzájomnému 
prenasledovaniu. Kresťania 
sa nesmeli intímne stretá-
vať so židmi, takýto vzťah 
bol potrestaný smrťou. Do 

popredia spomínanej opery 
s nádhernou hudbou, ktorá 
skôr praje vášnivej láske, 
vystupuje silný individuálny 
príbeh krásnej židovky Ra-
chel (v podaní sopranistky 
Kataríny Flórovej v alterná-
cii Liudmilou Slepnevovou) 
a cisárovho generála, knie-
žaťa Léopolda (spievajú ho 
tenoristi Róbert Remeselník 
alebo Juhan Tralla). Smo-
la je v tom, že Léopold je 
kresťan, takže podľa vteda-
jších zákonov ich vzťah je 
zakázaný. Keď vysvitne, že 
do tohto dramatického deja 
pribudne k dôvernému vzťa-
hu milencov aj tretia osoba, 
budúca Léopoldova nevesta 
Eudoxia (nádherným kolo-

ratúrnym sopránom ju pred-
vedie Ľubica Vargicová či 
Jana Bernáthová), napína-
vosť získava na obrátkach. 
Nejde však o úsmevnú ko-
médiu, ale o vrcholne vážnu 
drámu. Všetci spomínaní 
tvorcovia vrátane nemeckého 
režiséra Petra Konwitschne-
ho aj českého dirigenta Ro-
berta Jindru chceli poukázať 
na hrozivý obraz netoleran-
cie, fanatizmu i vzájomnej 
nenávisti medzi ľuďmi. Tie-
to prejavy nie sú dnes o nič 
menšie, ako boli pred päťsto 
rokmi. Žiaľ, i v súčasnosti 
sme svedkami častých kon-
fliktov medzi národnosťami 
či príslušníkmi náboženstiev 
s tragickými následkami. 

Aj keď kresťanský kardinál 
de Brogni (v podaní basistu 
Petra Mikuláša alebo Joze-
fa Benciho), ktorého dcéru 
Rachel pred rokmi vyniesol 
z horiaceho domu jeho ne-
priateľ žid Éléazar a osvojil 
si ju ako vlastnú (spieva ho 
tenorista Michal Lehotský) 
chce Rachel zachrániť, nepo-
darí sa mu to. Ani netuší, že 
odsúdil na smrť svoju vlastnú 
dcéru.
Najbližšie predstavenie bude 
v utorok 23. mája 2017 
o 19.00 h v Sále opery a ba-
letu v novej budove SND. 
Nasledujúce je pripravené na 
8. júna.
  Anna Sláviková
 Foto: SND - Pavol Breier

Tragická láska židovky a kresťana na scéne SND

Bábkové predstavenia sa budú konať celé leto, každé dva týždne, vždy o 16. hodine. 
Termíny všetkých predstavení nájdete na www.borgula.sk alebo na facebooku.

V SPOLUPRÁCI SO

STAROMESTSKOU KNIŽNICOU

ÚŽASNÉ ROZPRÁVKY V PODANÍ
STRAŽANOVHO BÁBKOVÉHO DIVADLA

podávať sa bude cukrová vata a zmrzlina☺

31. máj MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK A VEĽKÁ OSLAVA MDD 

14. jún ČERVENÁ ČIAPOČKA 28. jún GAŠPARKO A DRAK

VÁS POZÝVA NA 4. ROČNÍK PODUJATIA

Videli ste už  
divadlo poézie? 
BRATISLAVA
Čo  všetko  je  schopný  člo-
vek  s  dušou  umelca  obeto-
vať, aby  jeho život a práca 
dostali  zmysel?  Premiéra 
Shakespearových  sonetov, 
ktoré sú spracované do sied-
mich obrazov pre 12 hlasov 
a  marimbu  bude  26.  mája 
2017  o  19.00  h  v  priestore 
Divadla SĽUK Rusovce. 
Inscenácia Sonety 2016 je diva-
dlo poézie, ktoré sa originálnym 
spôsobom, v podobe hudobných 
a výtvarných prostriedkov, snaží 
zaujať divákovu myseľ. 
Hlavnou postavou príbehu je 
Muž, ktorý po celý čas roz-
mýšľa nad zmyslom života 
a jeho umeleckou tvorbou. 
Autor necháva postavu Muža 
hovoriť s jeho spievajúcimi 
Tieňmi v intímnych obrazoch. 
V réžii Petra Maťa sa pred-
staví osem členov Slovens-
kej filharmónie pod vedením 
dirigenta Jozefa Chrabroňa, 
v podobe spievajúcich Tieňov 
za zvuku marimby a štyria 
herci. Hudbu k projektu zložil 
popredný slovenský skladateľ 
Viliam Gräffiger.  (hb)

STARÉ MESTO
Od mája nájdete vo vchode 
na miestnom úrade na Va-
janského  nábreží  3  zbernú 
nádobu  na  drobný  elek-
troodpad,  batérie  a mobily 
s nabíjačkami.
Ako informuje mestská časť 
na svojej stránke, občan, 
ktorý sa chce legálne zbaviť 

elektroodpadu, môže využiť 
viac možností: odovzdať ho 
pri kúpe nového spotrebiča 
výmenou kus za kus, odo-
vzdať elektroodpad v rámci 
zberu organizovaného mest-
skou časťou, ktorý je dvakrát 
ročne, vydať elektroodpad 
bezplatne spoločnosti Ar-
guss spol. s r.o. -  na tento 

účel je zriadená bezplatná 
“zelená“ linka, t.č. 0800 500 
011, na ktorej treba nahlásiť 
požiadavku na odber elek-
troodpadu a potrebné údaje 
(meno, adresa, množstvo 
a druh elektroodpadu). Po 
dohode termínu s operátorom 
spoločnosti Arguss príde pre 
elektroodpad vozidlo spoloč-

nosti. V prípade záujmu vie 
po dohode spoločnosť spolu 
s elektroodpadom odviezť aj 
batérie, textil a staré knihy, 
využiť zberný dvor OLO, kde 
sa dá elektroodpad odovzdať 
bezplatne alebo bezplatne 
odovzdať elektroodpad na 
Zbernom dvore Bratislava, 
Stará Vajnorská 6. (brn)

Fontána  
oznamuje čas
STARÉ MESTO
Ak  sa  budete  prechádzať 
Starým Mestom,  určite  ne-
vynechajte Hviezdoslavovo 
námestie. Od mája  tu  totiž 
spustili staromestský vodný 
orloj  -  hrajúcu  a  svietiacu 
fontánu, ktorá každú hodi-
nu oznámi presný čas.
„Prvý májový deň sme uza-
vreli spustením prevádzky 
novej atrakcie - staromestské-
ho vodného orloja - hrajúcej 
a svietiacej fontány, ktorá 
každú hodinu oznámi „koľko 
bije“. Je mi cťou, že som mo-
hol byť pri tom. Vďaka patrí 
vedeniu hotela Carlton a jeho 
novým majiteľom, spoločne 
skrášľujeme Staré Mesto,“ 
informoval starosta mestskej 
časti Rado Števčík.
Fontána každú hodinu odbi-
je toľkokrát, koľko je práve 
hodín. Následne vytrysknú 
trysky v počte zodpovedajú-
com počtu hodín a zahrá hud-
ba. (ms)

STARÉ MESTO
Na Palackého ulici pribud-
lo  ďalších  deväť  jarabín, 
čím bola ukončená výmena 
stromoradia na celej ulici. 
Ako informuje Staré Mesto na 
svojej facebookovej stránke, 
stromy museli vymeniť, boli 
vo veľmi zlom stave. V rám-
ci rekonštrukcie sa podarilo 
rozšíriť chodník na 150 cen-
timetrov a pribudol aj súvislý 
zelený pás pod stromoradím, 
ktorý bude po usadnutí na-
vezenej zeminy vysadený 
trvalkami. Vďaka týmto zme-

nám sa zvýšila vodozádržná 
schopnosť ulice a rozšírila sa 
plocha zelene. Zelený pás úse-
ku od školy Matky Alexie po 
Jesenského ulicu má plochu  
170 metrov štvorcových, 
zatiaľ čo doterajšie štvorce 
okolo stromov mali výmeru 
50 metrov štvorcových. Po 
prirátaní minuloročnej etapy 
rekonštrukcie pred školou má 
teraz zeleň na Palackého vý-
meru 248 metrov štvorcových. 
Od utorka začína ďalšia etapa 
prác na Kúpeľnej ulici v úse-
ku medzi Medenou a Palacké-

ho. Vznikne tam súvislý pás 
zelene pod stromami a nový 
dláždený povrch dostane aj 
chodník. „Na Kúpeľnej boli 
stromy vlani orezané a nie je 
dôvod s nimi čokoľvek robiť. 
Opravený bude chodník, kde 
boli dva prepady a stála tam 
voda, namiesto asfaltu bude 

dlažba, rozšírime zelené plo-
chy pospájaním štvorcov oko-
lo stromov, pri vyústení na Pa-
lackého sa chodník napojí na 
nový priechod pre chodcov,“ 
informuje mestská časť.
Práce by mali byť ukončené 
do konca mája. (brn)

Foto: FB

Potrebujete sa zbaviť drobného elektroodpadu?

Výmena stromoradia 
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0800 800 474

Vyrástli ste z podnájmu?
Rozkvitnite v Ružinove!

NUPPU TULPPAANI

Stavte na fínsku kvalitu a zažite dostupné
bývanie v Ružinove.

V druhej etape projektu Nuppu - Tulppaani 
nájdete jedno až 4-izbové byty s rozumnou 
výmerou. V cene bytu je zahrnutý bytový 
štandard podľa vášho výberu a pivničná 
kobka. Príjemné prostredie ponúka
zeleň v podobe parku
s oddychovými zónami.

VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.

NOVÉ MESTO
Po bratislavskej Karlovej 
Vsi, ktorá bola prvou mest-
skou  časťou  priateľskou 
k  opeľovačom,  sa  projekt 
Mestské včely tento rok roz-
bieha aj v  Novom Meste. 
Vysoká kontaminácia vidieka 
pesticídmi a strata prírodného 
prostredia robia z miest víta-
né útočisko pre viacero dru-
hov, okrem iných aj pre včely 
a ďalšie druhy opeľovačov. 
Ani v mestách to však nema-
jú opeľovače úplne ľahké. Na 
monotónnych, nakrátko poko-
sených trávnikoch im chýba 

potrava a ohrozuje ich použí-
vanie chemických prípravkov 
pri údržbe zelene. Bratislav-
ské Nové Mesto sa to pokúsi 
tento rok v rámci projektu 
Mestské včely zmeniť.
„Spoločne s mestskou čas-
ťou sme vytipovali plochy, na 
ktorých chceme inšpirovať oby-
vateľov aj samosprávu k prírode 
blízkej údržbe verejnej zelene. 
Jednoduché opatrenia ukazujú, 
čo každý z nás môže urobiť, 
aby mesto prekvitalo a bolo prí-
jemnejším prostredím pre ľudí, 
aj opeľujúci hmyz,“ vysvetľuje 
cieľ projektu jeho manažérka 

Zuzana Dovalová z občianske-
ho združenia Živica. 
Príkladom pôjde miestny úrad 
na Junáckej ulici s kvetino-
vým záhonom pre opeľovače 
a osadeným hmyzím hotelom. 
Na Teplickej ulici budú do 
trávnika vysiate okrasné lúč-
ne kvety a Račianske mýto 
doplnia kvety v časti trávnika, 
ktorý bude ponechaný v réžii 
prírody. To znamená, že ne-
bude kosený, čím sa vytvorí 
priestor pre rozkvitnutie lúč-
nych kvetov, ktoré by to inak 
nestihli.  (brn)
 Foto: OZ Živica

RUŽINOV
Ružinovský  podnik,  ktorý 
zabezpečuje  a  poskytuje 
verejnoprospešné  služby 
v  rámci mestskej  časti Ru-
žinov,  zverejnil  nedávno 
na  svojom  facebookovom 
profile  smutné  fotografie 
toho, ako to vyzerá za obra-
tiskom električiek na Ruži-
novskej ulici.
„Výsledok po tých, ktorí si 
tu urobili „dokonalý raj“ na 
ukladanie hromadného nepo-

trebného odpadu. A je vidieť, 
že sa toto spustnuté a „nevidi-
teľné“ miesto stalo útočiskom 
bezdomovcov,“ informujú 
a dodávajú, že na základe 
podnetov od obyvateľov a v 
spolupráci s mestskou časťou 
začínajú postupne s likvidač-
nými prácami. Zároveň vy-
zývajú obyvateľov, aby im 
napísali, aké sú ich predsta-
vy o využití tohto miesta po 
úpravách. (ars)
 Foto: fb RP

Odstraňujú smetiskoMestských včiel bude viac
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