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Dostať ľudí na koľajnice

Pribudne 
športová hala
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Už v máji by sa v Záhorskej 
Bystrici mala začať výstav-
ba multifunkčnej športovej 
haly. Potrvá 14 mesiacov.
Miestni poslanci schválili 
čerpanie bankového úveru 
vo výške 600-tisíc eur. Zvy-
šok nákladov, 520-tisíc eur, 
dofinancuje mestská časť zo 
svojho rozpočtu. Obstaráva-
cia cena projektu (1.120.000 
eur) vzišla z verejnej súťa-
že. „Športová hala nám chý-
ba, veľmi pomôže aj našim 
florbalistom, ktorí musia 
v súčasnosti hrať svoje ex-
traligové domáce zápasy 
v Stupave. Novú telocvičňu 
zároveň potrebuje aj naša 
škola a celkovo, v Záhor-
skej Bystrici žijú športovo 
aktívni obyvatelia a prevaž-
ne mladé rodiny s deťmi, 
pre ktorých chceme zabez-
pečiť priestor pre aktívny 
oddych a kvalitné športové 
vyžitie,“ uviedol starosta 
Jozef Krúpa. 
Pripomenul, že v súvislosti 
s finančnou náročnosťou pro-
jektu miestne zastupiteľstvo 
koncom roku 2016 schválilo 
zámer využiť mimorozpoč-
tové zdroje. Na poslednom 
zasadnutí poslanci vybrali 
najvýhodnejšiu úver z ponúk 
niekoľkých bankových do-
mov. Úver bude poskytnutý 
na dobu 15 rokov s fixáciou 
úroku na celú dobu čerpania 
úveru. (tasr)

BRATISLAVA
Do aktuálnej diskusie 
o nosnom dopravnom sys-
téme v Bratislave by mohli 
vniesť jasnejší smer Stra-
tegické dopravné projekty 
Bratislavy, ktoré pred pár 
dňami predstavil primátor 
Ivo Nesrovnal. Konečne sa 
začínajú konkrétnejšie ry-
sovať záchytné parkoviská, 
pretože okrem priorít ako je 
modernizácie električkových 
radiál pripravuje mesto aj 
niekoľko podporných pro-
jektov zameraných na rozvoj 
verejnej dopravy. Napríklad 
taký e-car sharing znie ako 
zo sci-fi románu, a pritom by 
vraj v Bratislave mohol byť 
reálny už na budúci rok. 
Bratislava rieši dopravné pro-
blémy nielen Bratislavčanov, 
ale zhruba 700-tisíc ľudí, ktoré 
do hlavného mesta denne do-
chádzajú najmä z Bratislav-
ského kraja. Podľa Market 

Lokatora, ktorý robí analýzu 
na základe pohybu SIM kari-
et, z Rovinky, Mosta pri Bra-
tislave a Záhorskej Bystrice 
dochádza do Bratislavy denne 
2-krát viac obyvateľov ako by 
tam reálne malo žiť. Denne je 
to podľa Územného generelu 
dopravy dokopy vyše 33 700 
vozidiel medzi 7h a 10h ráno. 
Čo s tým? Podľa primáto-
ra nie sú riešením čiastkové 
nápady, ale systémové rieše-
nia. Prioritou je dostať ľudí 
na koľajnice. A tento zámer 
treba podporiť kombináciou 
železničných zastávok a Fili-
álky ako budúceho uzla Bra-
tislavy, spolu s MHD a BID, 
cyklodopravou a záchytnými 
parkoviskami. Peniaze na to 
by mali ísť zo župy v súvis-
losti s BID, zo ŽSR pokiaľ 
ide o železničné zastávky, ale 
primátor sa nebráni využiť 
ani súkromné peniaze, ak sa 
bude zaň financovať projekt, 

ktorý je v súlade s dopravný-
mi predstavami mesta. Brati-
slava totiž stále nemá dorie-
šené financovanie, ktoré jej 
ako hlavnému mestu od štátu 
prináleží a bojuje aj s kompe-
tenciami. Len na Karloveskú 
radiálu bolo nutné získať štyri 
stavebné povolenia.   
Práve modernizácia elek-
tričkových radiál Dúbrav-
sko-karloveskej, Vajnorskej 
a Ružinovskej a tiež vybudo-
vanie druhej etapy električ-
kovej trate do Petržalky patrí 
medzi strategické projekty 
mesta. Pokiaľ ide Karloveskú 
radiálu, mesto má už všetky 
stavebné povolenia, ale len 
teraz sa ukončujú podklady 
pre verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa. Začiatok prác sa 
preto posúva o niekoľko me-
siacov. Rekonštrukcia Vaj-
norskej a Ružinovskej radiály 
by mala začať v lete 2019. 
 Pokračovanie na str. 2

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Snežienka to má 
zrátané
„Najjednoduchší a najbez-
pečnejší spôsob je objekt 
zbúrať,“ píše sa v posudku 
statika k Reštaurácii Sneži-
enka na Železnej studničke. 

Bezplatne do  
ZOO aj na dostihy
Novinkou Bratislavských 
mestských dní je aj cesta 
historickým autobusom 
k petržalskému bunkru.  

Prečo Montessori?
V súvislosti s aktuálnymi 
zápismi prvákov, je zau-
jímavý fakt, že čoraz viac 
rodičov vyhľadáva iné ako 
bežné školy. 

Retro oblečenie či 
reálny socializmus
Výstava Nech šije! V Slo-
venskej národnej galérii 
vás prevedie módou v čase, 
keď sa ľudia oslovovali 
súdruh a súdružka. 
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Starostlivosť o seniorov je jednou z pri-
orít novomestskej samosprávy. Aj preto 
sa mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
v posledných rokoch zamerala na obno-
vu priestorov, v ktorých 
sa komunita novomest-
ských seniorov stretáva 
a aktívne trávi voľný čas. 
Práve v týchto dňoch sa 
po veľkej rekonštrukcii 
do vynovených priestorov 
vrátili aj seniori z denné-
ho centra na Športovej 
ulici. Zmodernizované 
centrum, ktoré slávnostne 
otvorili začiatkom apríla, 
sa zmenilo na nepoznanie. 
Ide o tretie denné cent-
rum, ktoré sa podarilo 
zrekonštruovať za posled-
né roky.
„Seniori z Nového Mesta sú príkladom 
toho, ako tráviť čas na dôchodku. Ich aktivi-
ta môže byť vzorom a inšpiráciou aj pre nás 
mladších. Pre mnohých sú kluby dôchodcov 
akoby druhým domovom. Som preto rád, že 

sa budú môcť stretávať v dôstojných podmi-
enkach, ktoré si bezpochyby zaslúžia,“ po-
vedal starosta bratislavského Nového Mesta 
Rudolf Kusý.

Mestská časť Nové Mesto 
má vo svojej správe osem 
denných centier senio-
rov, ktoré navštevuje viac 
ako tisíc Novomešťanov. 
Klub na Športovej bol 
posledný, ktorý čakal na 
rekonštrukciu. „Chcem sa 
poďakovať členom klubu 
za trpezlivosť a podpo-
ru a dodávateľovi sta-
vebných prác za rýchlu 
a kvalitnú prácu,“ dodal 
starosta Rudolf Kusý. 
Jeho slová podtrhla aj 
jedna z členiek denného 
centra zveršovaným prí-

hovorom: „Všetko vonia novotou a pocti-
vou robotou.“

Rudolf Kusý, 
starosta MČ Bratislava - Nové Mesto

Rudolf Kusý: Aj seniori  
sú naša priorita

Spravme náš 
kraj lepším

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

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

#LEPŠIAŠTVRŤ
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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

P + R, zaparkuj 
a choď (MHD)
O potrebe záchytných parko-
vísk sa konečne nielen disku-
tuje, ale mesto už vytypovalo 
aj vhodné lokality. Poučíme 
sa na vlastných chybách? 
Bratislava ponúka hneď dva 
príklady na inšpiráciu, ako 
by P + R parkovisko nemalo 
a mohlo vyzerať. 
Pred zhruba dva a pol rokmi 
zriadilo mesto na výstavisku 
Incheba P + R parkovisko, 
ktoré malo niekoľkotisícovú 
kapacitu a bolo otvorené non-
stop. Problém bol, že hodina 
parkovania tu stála 0,50 eura, 
čo pre človeka s osemho-
dinovou pracovnou dobou 
vychádzalo zhruba na 5 eur 
denne, a k tomu si ešte musel 
prirátať lístky na MHD. Neho-
voriac o tom, že kým zaplatil 
a dostal sa k zastávke MHD 
ubehlo aj desať minút. Navyše 
hneď vedľa bolo bezplatné par-
kovisko obchodného centra... 
Možno keby bolo parkovanie 
v meste (napríklad aj po za-
vedení parkovacej politiky) 
výrazne drahšie, nebolo by 
toto P + R parkovisko také 
fiasko. 
Naopak, typ lokality, kde by 
P + R záchytné parkovisko 
malo byť, ukázali mestu sami 
vodiči. V Rači pri Detvians-
kej, oproti cintorínu je väčšie, 
zatiaľ bezplatné, parkovisko, 
kde podľa evidenčných zna-
čiek pochopíte, že tu končí 
množstvo áut prichádzajúcich 
do Bratislavy z pezinského 
smeru. Dôvodom je určite aj 
fakt, že hneď vedľa je zastávka 
električiek. A tie chodia ráno 
často a nestoja v zápchach. 
Vodiči by zrejme využívali 
parkovisko rovnako, aj keby 
sa spoplatnilo, ale mali by za 
to nejaký benefit na MHD.
Hoci je k záchytným parko-
viskám cez zmenu územného 
plánu a vysporiadanie po-
zemkov ešte dlhá cesta, začať 
diskutovať o podmienkach 
a pravidlách, ktoré by na 
nich mohli platiť, určite nie 
je na škodu.

Ingrid Jarunková

Z Pezinka do 
Petržalky 
vlakom?
BRATISLAVA
Existuje perspektíva, žeby 
na stanici Nové Mesto konči-
lo v budúcnosti viac vlakov?
Hovorca a riaditeľ odboru 
komunikácie Železničnej 
spoločnosti Slovensko, a. s. 
Tomáš Kováč: „Železničná 
spoločnosť Slovensko má 
záujem prispieť a prispieva k 
riešeniu dopravnej situácie v 
Bratislave. Vedieme rokova-
nia s Ministerstvom dopravy 
a výstavby SR o možnosti 
rozšírenia dopravných vý-
konov prímestských vlakov, 
ktoré zabezpečujú obsluhu 
hlavného mesta. V prípade 
dohody o navýšení výkonov 
a financovaní by bolo možné 
obnoviť dopravu na v súčas-
nosti nepoužívanom úseku 
Bratislava Nové Mesto – Bra-
tislava Petržalka respektíve 
zvýšiť využitie stanice Brati-
slava Nové Mesto zavedením 
nových prímestských vlakov 
prichádzajúcich do Bratisla-
vy z východného smeru (Tr-
nava, Pezinok) cez Bratislavu 
Nové Mesto až do Petržalky.” 
Dodal, že k väčšej atraktivite 
smeru Bratislava Nové Mesto 
by prispelo zlepšenie doprav-
nej obslužnosti MHD.
Ak by sa však rozsah dopravy 
nenavýšil, opätovne rušiť spo-
jenia na hlavnú stanicu a pre-
smerovať ich na Nové Mesto 
nepovažujú za dobré riešenie. 
„Zo štatistík vyplýva, že zo 
smeru Trnava alebo Galanta, 
z paralelného vlaku idúceho 
smerom Bratislava hl. st. a 
Bratislava Vinohrady vystu-
puje násobne viac cestujúcich 
než z vlaku v smere Bratislava 
predmestie a Bratislava Nové 
Mesto. Pokiaľ ide o cestova-
nie zo smeru Kúty, Malacky 
a Devínska Nová Ves, predĺ-
ženie vlakov z hlavnej stanice 
až do stanice Nové Mesto li-
mituje okolnosť, že trať Brati-
slava hl. st. – Bratislava Nové 
Mesto je jednokoľajná. Pre-
vádzka väčšieho počtu vlakov 
ZSSK nie je v čase dopravnej 
špičky realizovateľná.“  (in)

Pokračovanie zo str. 1
Petržalská zelená električková 
trať, sa bude realizovať v ro-
koch 2019-2020. Podľa Želmí-
ry Greifovej z Oddelenia straté-
gií a projektov, nie je vylúčené, 
že sa trať začne využívať už po 
dostavaných častiach.
Popri týchto projektoch pri-
pravuje mesto aj podporné rie-
šenia, ktoré by mali dopravu 
skvalitniť. Na 22 križovatkách 
bude zriadená preferencia 
v svetelnej signalizácii, kto-
rá zrýchli vozidlami MHD. 
Z eurofondov by mal byť fi-
nancovaný aj nákup 18 elek-
trobusov. Na prvý pohľad až 
nereálne sa javí projekt UR-
BAN-E, v rámci ktorého mes-
to plánuje okrem vybudovania 
vyše 50 nabíjacích staníc na 
elektromobily, aj tzv. e-car 
sharing. Viete si predstaviť, že 
by ste si podobne ako bicykel 
požičali elektromobil? Podľa 
Želmíry Greifovej to nie je ne-
reálne už na budúci rok.  
Azda najzaujímavejšou časťou 
v súvislosti s dopravným sys-
témom sú informácie ohľadom 
záchytných parkovísk. Magist-

rát sa podelil o závery Vyhľa-
dávacej štúdie možnosti rea-
lizácie záchytných parkovísk 
a parkovacích domov v Bra-
tislave. Vytypoval 32 lokalít 
vhodných pre záchytné parko-
viská, z toho 5-6 najdôležitej-
ších sa nachádza na konečných 
električkových radiál. Tech-
nická štúdia, čo je prvý stupeň 
projektovej dokumentácie je už 
teda na svete. Ďalším krokom 
je zmena územného plánu a ná-
slednej majetkové vysporiada-
nie vytypovaných pozemkov. 
Vedúci oddelenia dopravného 
inžinierstva magistrátu Mi-
roslav Širgel tvrdí, že zmeniť 
územný plán možno aj do roka, 
problém je skôr dohodnúť sa 
s majiteľmi pozemkov. 
Projekt záchytných parkovísk 
by mal byť financovaný ni-
elen z fondov EÚ, ale aj z vý-
nosov parkovacej politiky. 
Železnice takisto pripravujú 
záchytné parkoviská, a to v šty-
roch lokalitách – Pezinok, Zo-
hor, Ivanka pri Dunaji a Nové 
Košariská. V rámci odľahčenia 
dopravy sa Miroslav Šingel za-
myslel nad tým, prečo ZSSK 

nevyužíva väčšmi stanicu 
Nové Mesto, ale väčšinu vla-
kov smeruje na Hlavnú stanicu. 
O to skôr, ak sa ju ŽSR chystá 
zrekonštruovať a investovať 
do nej 220 000 eur na rekon-
štrukciu staničnej budovy 
a prislúchajucich objektov 
a 120 000 eur na sanáciu pod-
chodu pre cestujúcich. Tento 
rok to nebude. „ŽSR musia 
najprv vysúťažiť dodávateľa 
projektovej dokumentácie. 
Po jej vyhotovení a schválení 
bude nasledovať súťaž na vý-
ber zhotoviteľa rekonštruk-
cie,“ informovala nás hovor-
kyňa Martina Pavliková.
Napokon sa primátor Ivo Ne-
srovnal pozastavil nad fak-
tom, že hoci desiatky tisíc ľudí 
prichádzajú denne do Bratisla-
vy z blízkeho okolia,  zo župy, 
ktorá ich má ako prvá  na staros-
ti, informácie ohľadom záchyt-
ných parkovísk nezaznamenal. 
Tá v súvislosti s dopravou zor-
ganizovala v uplynulých dňoch 
len diskusiu o zámere vybudo-
vať v hlavnom meste nadzem-
nú dráhu. (in)
 Foto: Matúš Husár

Snežienku treba zbúrať, a to čo najskôr
NOVÉ MESTO
Poslanci Nového Mes-
ta dostali do rúk static-
ký posudok Reštaurácie 
Snežienka. Mal posúdiť 
možnosti čiastočnej asa-
nácie objektu určiť mies-
to a spôsob oddelenia ob-
jektu od lanovej dráhy pri 
zachovaní jej plnej pre-
vádzky. „Najjednoduchší 
a najbezpečnejší spôsob 
je objekt zbúrať,“ píše 
sa v posudku. „Pri akom-
kol‘vek zásahu do kon-
štrukcie hrozí tzv. ,,domi-
no efekt“.“
Podľa statika Jaroslava Ko-
záka je objekt reštaurácie 
v dezolátnom stave, chýbajú 
kompletné výplne otvorov, 
sú zdevastované murova-
né konštrukcie nosné aj 
nenosné či silne narušené 
železobetónové konštruk-
cie... Stavba nespĺňa návr-
hové kritériá konštrukcie na 
odolnost‘, používatel‘nost‘ 
a trvanlivost‘. Už v roku 
2006 bola odporúčaná asa-
nácia objektu ako celku. Od-
vtedy sú všetky nosné i ne-
nosné konštrukcie v ovel‘a 
horšom stave. „Pri takto po-

škodenej a otvorenej stavbe 
uz neprebieha jej postupné 
znehodnocovanie lineárne, 
ale exponencialne!!!“ píše 
sa v posudku. „Celkový stav 
možno oznaciť za havariiný 
a v prípade vniknutia nepo-
volaným osobám do obiektu 
hrozí nebezpečenstvo ublí-
ženia na zdraví, či na zivo-
te! Naiiednoduchší a nai-
bezpečneiší spôsob ie obiekt 
zbúrať.“
Oddelit‘ objekt Snežienky od 
stanice dráhy vytvorením ko-
ridoru v určitej vzdialenosti 
od miesta dilatácie resp. za-
chovat‘ len čast‘ objektu po 
tieto vyznačené rezy je mož-
né len hypoteticky. Zbúrať 
akúkoľvek cčst‘ objektu 
a zvyšnú čast‘ sanovat‘ je 
technicky takmer nemožné. 
Pri akomkol‘vek zásahu do 
konštrukcie hrozí tzv. ,,domi-
no efekt“.
V súčasnosti je najdôleži-
tejsie zachovat‘ bezpečnú 
prevádzku lanovej dráhy 
a bezpečný pohyb návštev-
níkov lesoparku v okolí 
predmetných objektov. Pre 
plynulú prevádzku lanovej 
dráhy je nutné zachovať prí-

chodové a odchodové cesty 
k stanici lanovky. Schodis-
ko je v havarijnom stave. 
Rampa nevykazuje veľké 
poškodenie, s výnimkou 
dilatačnej škáry. Technicky 
i ekonomicky najvýhod-
nejším riešením je oddeliť 
objekt Snezienka od stanice 
lanovej dráhy v mieste di-
latácie. To znamená zbúrat‘ 
príchodove schodisko a od-
chodovú rampu. Tým sa 
stanú obidva objekty na 
sebe nezavislé. Objekt Sne-
zienka zostane celý, či už 
pre následnú asanáciu alebo 
sanáciu.
Pre bezpečnú prevádzku 
lanovej dráhy v mieste jej 
dolnej stanice sú nutné 
investície okolo 50-tisíc 
eur, ktoré zahŕňajú aj nové 
schodisko a odchodovú 
rampu.
Podľa statika a jeho zistení 
je nutné pristúpit‘ na urých-
lenú sanáciu, resp. asanáciu 
tohto objektu, aby sa zabrá-
nilo spontánnej deštrukcii 
časti konštrukcie a predi-
šlo sa možnému ohrozeniu 
zdravia, či priamo života 
náhodných osôb. (brn)

Kto vyhrá?
DÚBRAVKA
Hlavné mesto výstavbu ná-
hradných nájomných bytov 
v Dúbravke, v lokalite Pri 
kríži, aj napriek opakova-
nému nesúhlasu mestských 
poslancov nezastavilo. 
Projekt v Dúbravke má všetky 
potrebné rozhodnutia vrátane 
súhlasu mestskej časti, tvrdí 
magistrát. A tak stavebník po-
kračuje v odstraňovaní trávnic 
na niekdajšom parkovisku, 
obyvatelia to odmietajú, chcú 
výkopu jamy brániť aj vlastný-
mi telami, a na pomoc im prišlo 
aj auto dobrovoľných hasičov, 
ktoré stojí na spornom pozem-
ku. „Aj napriek tomu, že bolo 
vydané predbežné opatrenie 
o zákaze výrubu drevín, prišlo 
k ich odstráneniu,“ povedala 
hovorkyňa Dúbravky Lucia 
Marcinatová. Mesto v stano-
visku naopak tvrdí, že stromče-
ky, boli na pozemku hlavného 
mesta zasadené bez vedomia 
a súhlasu vlastníka. „V tomto 
prípade nejde o výrub drevín, 
preto zo zákona nie je potrebné 
výrubové povolenie. Stromče-
ky boli vyňaté tak, aby bol 
možné ich opätovné zasadenie 
a vlastník si ich môže prevziať 
priamo pri stavenisku,“ uviedla 
Katarína Kohútiková z oddele-
nia marketingu a komunikácie 
bratislavského magistrátu.  
Dúbravka sa obrátila aj na 
Okresný súd Bratislava IV 
so žiadosťou o pozastave-
nie všetkých stavebných 
i výrubových prác. Taktiež 
chce, aby súd rozhodol, či je 
v práve mesto alebo mestská 
časť. (tasr, brn)

Mimoriadna 
situácia na  
Devínskej ceste
KARLOVA VES, DEVÍN 
Po páde časti svahu na De-
vínskej ceste tu vyhlásili 
mimoriadnu situáciu, ktorá 
umožní mestu uchádzať sa 
o dotácie z Environmen-
tálneho fondu na sanačné 
práce.
Magistrát zrealizuje aj po-
drobný inžiniersko-geologic-
ký prieskum, ktorý by mal 
odpovedať na to, akým spôso-
bom a v akej miere je potreb-
né inkriminovaný úsek sano-
vať. „Žiadosti musíme podať 
do konca októbra, a veríme, 
že vo februári 2018, keď sa 
budú prostriedky z envirofon-
du prideľovať, budeme úspeš-
ní,“ informovala vedúca Od-
delenia stratégie a projektov 
magistrátu Želmíra Greifová.
Podľa Jána Vlčka z Katedry 
inžinierskej geológie Príro-
dovedeckej fakulty Univer-
zity Komenského sa náklady 
v tomto prípade vyšplhajú 
na státisíce. „Odhadujem, že 
to môže byť polovica sumy 
sa sanáciu skalného brala pri 
Strečne, ktorá stojí 940.000 
eur,“ uviedol.
Stav v okolí inkriminované-
ho úseku je podľa vyhlásení 
predstaviteľov magistrátu 
v súčasnosti zabezpečený, 
vyznačený a stabilizovaný. 
V tejto chvíli nie je potrebné 
vykonať celkovú uzáveru tej-
to komunikácie.
Mesto chce do budúcnosti 
riešiť komplexnú sanáciu 
celej Devínskej cesty, vní-
ma to ako záležitosť nad-
mestského významu a chce 
pritom spolupracovať s en-
virorezortom i ďalšími štát-
nymi orgánmi. (tasr)
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Je vždy nutný 
odťah?
LIST ČITATEĽA
Dňa 23.3.2017 mi bolo 
z chodníka na Nábreží  L. 
Svobodu odtiahnuté osob-
né auto. Ako dôvod odťahu 
bolo „státie na chodníku“. 
Aj keď osobne som proti 
akémukoľvek parkovaniu na 
chodníku,  zákon to umož-
ňuje pod podmienkou, že 
ostane voľná šírka chodníka 
najmenej 1,5 m. V mojom 
prípade bola mnou namera-
ná šírka od súbežného pro-
vizórneho staveniskového 
oplotenia v najužšom mies-
te 1,70 m! Dotyčný policajt 
ale vzdialenosť nameral 1,40 
m ale od  betónovej pätky, 
ktorá trčala spod tohto oplo-
tenia, a to aj iba v jedinom 
mieste, v úrovni predného 
kolesa auta!  Po predlože-
ní môjho dôkazového foto 
materiálu policajtovi, ktorý 
odťah nariadil, mi tento „lás-
kavo“ pokutu znížil z 50 € na 
20 €. Za odťah som ale tých 
99 €  zaplatiť musel.  Vraj sa 
mám ísť sťažovať na tých, čo 
takýto zákon prijali. Preto sa 
pýtam, či je úlohou mestskej 
polície takáto nehanebná bu-
zerácia a naháňanie kšeftov 
súkromnej odťahovke. Prečo 
sa takýto, z môjho pohľadu 
banálny delikt nedá riešiť 
klasickou papučou? Pritom 
na tomto chodníku pri bý-
valom PKO kde nestretnete 
chodca, stoja desiatky iných 
áut. Ale práve toto „najuž-
šie“ miesto je,  ako som sa 
neskôr dozvedel, obľúbeným 
kšeftom týchto „strážcov 
poriadku“. Prečo sa takto ne-
snažia napríklad v okolí Sla-
vína a podobných lokalitách,  
kde ako dobre viem, sa ne-
dodržiavajú vzdialenosti ani 
jeden meter?  
 Peter Balog

Ľudská hlúpo-
sť nepozná 
medze
LIST ČITATEĽA
Pri  Eurovey som nedávno 
videl otca s asi trojročným 
dievčatkom. Prechádzali sa 
za zábradlím, ktoré oddeľuje 
priestor pred sochou Milana 
Rastislava Štefánika od toku 
Dunaja. Za zábradlím je ešte 
úzky betónový pás a potom 
už len tok Dunaja. Dievčatko 
vôbec nedržal za ruku, ak sa 
už priblížilo celkom na okraj, 
tak ho len postrčil za plece ďa-
lej od okraja.  Na Slovensku 
sa každoročne utopí niekoľko 
detí. Tento prípad sa od ob-
vyklej nezodpovednosti líši 
tým, že otec dieťa do nebezpe-
čenstva priam uvádzal. 
Druhý príklad sa líši tým, že 
bezpečnosť dieťaťa nebola 
ohrozená bezprostredne: Po-
čas chôdze po asfaltovej ceste, 
ktorá vedie zo Železnej stud-
ničky na Kolibu sa pred nami 
asi osemročný chlapec trápil 
na horskom bicykli. Keď sme 
sa k nemu priblížili, padol 
a pustil sa do plaču. Zdvihli 
sme ho zo zeme a dozvedeli 
sa, že ho tam nechal otec. Po-
kračovali sme s ním hore, my 
sme ťahali bicykel. Po neja-
kom čase prišiel zhora na bi-
cykli otec. Keď som sa ho spý-
tal, či má sedem – osem detí, 
takže na jednom až tak veľmi 
nezáleží, tak nám vysvetlil, že 
syn dostal hysterický záchvat, 
lebo nevládal ťahať do kopca. 
Takže za trest ho nechal samé-
ho. Keď si teda syna od nás 
prevzal, tak ho s bojovým po-
krikom roztláčal smerom do 
kopca – lebo to predsa musí 
dokázať. Nekonečná je ľudská 
hlúposť. Len je zle, ak na to 
doplatia deti a dokonca často 
vinou rodičov.
 Ing. Jozef Norulák

Moju kandidatúru na post predsedu Bratislav-
ského samosprávneho kraja som ohlásil asi 
pred mesiacom. Keďže som štyri roky pôso-
bil na poste primátora Bratislavy, štyri roky 
na poste starostu Petržalky a osem rokov ako 
župný poslanec, predpokladám, že viacerí ste 
si položili otázku: čo ten Ftáčnik vlastne uro-
bil na pozícii primátora? Ľudí a najmä politi-
kov by sme mali hodnotiť nielen podľa slov, 
ale predovšetkým podľa skutkov. Preto vám 
chcem ukázať, že tých skutkov je oveľa viac, 
ako sa možno na prvý pohľad zdá. 
Keď som nastúpil do funkcie primátora Bra-
tislavy, prebral som obrovsky zadlžené mes-
to, ktorého dlhy dosahovali viac ako 66 % 
bežných príjmov. To bolo viac ako kritická 
hranica 60 % stanovená ústavným zákonom. Za štyri roky sme mesto fi-
nančne ozdravili a znížili sme jeho dlhy o 40 miliónov eur. To ľudia ne-
vidia, ani to možno nepovažujú za veľký výsledok, ale práve vďaka nemu 
stojí teraz rozvoj Bratislavy na zdravých finančných základoch. Navyše som 
zanechal svojmu nástupcovi mesto v takom stave, že má každý rok o viac 
ako 10 miliónov eur v rozpočte viac, ako sme mali my v našom volebnom 
období a tiež otvorený úverový rámec do európskej banky za veľmi výhod-
ných podmienok. 
Môj druhý veľký výsledok spočíva v tom, že sa mi podarilo získať viac ako 
300 miliónov eur na riešenie mestskej hromadnej dopravy. Dnes ich vi-
díte v nových električkách - jazdí ich 45, v nových trolejbusoch, ktorých je 
viac ako 120, ako aj v novom Starom moste. Keby sme neboli presvedčili 
Európsku komisiu, aby sa Bratislava stala príjemcom peňazí z Operačného 
programu doprava, tak dnes nič z toho nemáme. Boli to peniaze pôvodne ur-
čené pre Železnice Slovenskej republiky na vybudovanie tunela popod Dunaj 

a napojenie železničnej trate z Petržalky až na  
Filiálku. Keďže tento projekt hodnotila komisia 
ako nerentabilný, tak sme sa uchádzali ako 
mesto o tieto zdroje a vo výške 300 miliónov 
eur sa nám to podarilo. Okrem toho sme zre-
konštruovali električkovú trať v Dúbrav-
ke, položili 70 000 m2 nového asfaltu na 
cestách za výrazne výhodnejšiu cenu ako 
v minulosti, pripravili sme projekty na re-
konštrukciu električkových radiál a mohol by 
som pokračovať. 
Za tretí dôležitý výsledok považujem prijatie 
60-tich opatrení na zvýšenie transparent-
nosti mesta. Vďaka ich plneniu sa Bratisla-
va stala 4. najtransparentnejším mestom 
na Slovensku. Bol to výsledok myšlienky 

otvorenej samosprávy, ktorú som presadzoval od svojho nástupu do funkcie. 
Okrem toho sme v Petržalke postavili prvý nájomný dom po dlhom čase, 
odstránili sme 450 kusov vonkajšej reklamy, pomohli sme k otvoreniu 
Starej tržnice, zachránili sme Kráľovu horu na základe petície viac ako 
20 000 obyvateľov, zachránili sme aj parčík Belopotockého, čím sa táto 20 
ročná kauza skončila v prospech občanov. 
Takto chcem pristúpiť aj k riadeniu kraja. Na základe diskusií so starostami, 
primátormi a občanmi pripravujem svoj volebný program, v ktorom využijem 
aj skúsenosti z riadenia mesta a mestskej časti, ako aj z pozície poslanca samo-
správneho kraja. A urobím všetko preto, aby sa čo najviac z môjho programu 
aj splnilo. Lebo práce pre kraj je viac než dosť.

Milan Ftáčnik 
kandidát na župana Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk 

Politikov treba hodnotiť podľa skutkov, nielen podľa slov
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Predám krásnu 7 ročnú 
chalupu v TERCHOVEJ, 

elektrická prípojka, voda, 
internet, celoročne obývateľná 

8 ár. pozemok cena 
98 000 € plus dohoda. 

Kontakt 0903 725716 
alebo 0903 726142
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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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
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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)
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

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

BRATISLAVA
Každoročné aprílové podujatie 
Bratislava pre všetkých mení názov 
na Bratislavské mestské dni. Hoci 
mesto zvažovalo aj benefit pre sa-
motných Bratislavčanov, napokon 
nebudú zvýhodnení pri vstupoch. 
Do  mestských inštitúcií budú mať 
aj tento rok bezplatný vstup nielen 
občania hlavného mesta, ale aj všet-
ci návštevníci.  
Mestské dni sa viažu na históriu mes-
ta, podľa ktorej sa na sv. Juraja (24. 
4.) mesto otvára svojim obyvateľom 
i návštevníkom. Podľa mestských pri-
vilégií si mohli mešťania už v 13. sto-
ročí práve v tento deň slobodne voliť 
svojich zástupcov a richtára. 
Od piatka 21. až do nedele 23. aprí-
la sa centrum Bratislavy zaplní viac, 
než je obvyklé. Symbolické otvorenie 
brán mesta a tým aj otvorenie turistic-
kej sezóny bude v sobotu o 10.00h pri 
Michalskej bráne. 
Návštevníci si už po 14-ty raz užijú 
mestské inštitúcie, ktoré sa financujú 
aj z daní Bratislavčanov. Bezplatne 
pre nich budú expozície Mestského 
múzea ako je Stará radnica, Múze-

um hodín, Galéria mesta Bratislavy, 
Mirbachov, Apponyinho či Pálffyho 
palác, ale aj športoviská STaRZ-u, 
napríklad plaváreň a posilňovňa na 
Pasienkoch.
„Najväčší záujem je už tradične o zoo-
logickú záhradu, hrad Devín alebo Pri-
maciálny palác s pracovňou primátora 
a galériou so vzácnymi gobelínmi, kde 
minulý rok zavítalo 7,5-tisíc návštev-
níkov,“ hovorí Marek Papajčík z tlačo-
vého oddelenia magistrátu.
ZOO prilákalo vyše 20-tisíc návštev-
níkov. Tento rok sa predpokladá 
rovnaký nápor, keďže štandardné 
vstupné nie je nízke - 5,50 e dospelý, 
4 e dieťa, 15,50 e rodinná vstupenka. 
Pripravený je bohatý program, bude 
sa otvárať aj nový výbeh vlkov. 
Ročne sa v uliciach mesta pohybuje 
okolo 150-tisíc ľudí. Rátať preto treba 
najmä na najlukratívnejších atrakci-
ách aj s hodinovým čakaním. Príkla-
dom je prehliadka kostnice v podzemí 
Námestia SNP v historickej kaplnke 
sv. Jakuba. Dostať sa do nej v priebe-
hu roka totiž nie je možné.
Bežne sa nedostanete ani na ostrov 
Sihoť, kde budú aj prehliadky múzea 

a tvorivé dielne pre deti. Limitovaný 
je aj počet návštevníkov depozitáru 
skla a keramiky Múzea mesta Brati-
slavy. Záujemcovia si musia vstupen-
ky vyzdvihnúť hodinu pred vstupom. 
„Novinkou podujatia je, že historický 
autobus vás spod Mosta SNP odvezie 
do petržalského bunkra - Vojenského 
múzea v Kopčanoch, kde budú organi-
zované prehliadky s turistickými sprie-
vodcami,“ pokračuje Marek Papajčík. 
„A takisto Veselý autobus na Župnom 
námestí, kde sa bude súťažiť.“
Bezplatne budú taktiež premávať his-
torické vozidlá – trolejbus a električ-
ka a autobusy.
Beznádejne „vypredané“ bývajú aj 
štyri vyhliadkové plavby po Duna-
ji. K tradične obľúbeným atrakciám 
podujatia patrí smetiarske auto OLO 
na Primaciálnom námestí. Pracovníci 
OLO deťom ukážu, čo všetko doká-
že a môžete sa v ňom aj odfotiť. Na 
Hlavnom námestí budú tvorivé dielne 
a prezentácie prác detí zo základných 
umeleckých škôl aj s ich programom 
na pódiu. Mestská knižnica organizuje 
Bratislavskú burzu kníh na nádvorí na 
Klariskej a spoznať, ako sa cítia turisti 

v našom meste budete môcť prostred-
níctvom série tematických prehliadok 
so sprievodcami Bratislavskej organi-
zácie cestovného ruchu. Témy sú naprí-
klad - Zdraví a nemocní v Prešporku, 
Kriminálna Bratislava, Sad Janka Kráľa 
– najstarší verejný park v strednej Euró-
pe či Priateľská Lazaretská ulica.
V nedeľu sa s deťmi určite oplatí prísť na 
petržalské Závodisko na dostihy.Vstup 
je bezplatný a súčasťou bude aj dostih o 
Cenu Bratislavských novín. Živo bude aj 
na Partizánskej lúke, kde budú mať Mest-
ské lesy Lesnícke dni plné súťaží a uká-
žok včelárstva, sokoliarstva, predstaví sa 
biofarma, cvičitelia psov a naplánované 
sú aj komentované prehliadky.
Centrum bude cez víkend skutoč-
ne plné ľudí, v sobotu sa totiž koná 
aj Dobrý trh na Jakubáku a v Starej 
tržnici bude v piatok Cyklofestival 
a v sobotu tiež pravidelný trh. 
Pripravte sa preto na problémy s par-
kovaním. Magistrát odporúča využiť 
na prehliadky mestskú hromadnú do-
pravu.  (in)

Bratislavské mestské dni neuprednostnia domácich

Kompletný program nájdete na 
našej stránke www.banoviny.sk 

a tiez na stránke www.bratislava.sk

Maklér  
a provízia
Kupujete byt a objednali ste 
si služby realitnej kancelá-
rie, pričom ste sa dohodli 
na provízii za sprostredko-
vanie? Kedy má realitný 
maklér skutočne nárok na 
províziu? 
Právny vzťah medzi maklé-
rom a objednávateľom vzniká 
uzavretím sprostredkovateľs-
kej zmluvy. Objednávateľ si 
jednoducho u makléra ob-
jedná sprostredkovanie uza-
vretia zmluvy s treťou oso-
bou, v našom prípade kúpnej 
zmluvy. Povinnosťou maklé-
ra je, aby vytvoril príležitosť 
na uzavretie kúpnej zmluvy. 
Nárok na províziu má spro-
stredkovateľ len vtedy, ak 
k uzavretiu predmetnej zmlu-
vy (napr. kúpnej, nájomnej, 
darovacej) došlo jeho priči-
nením. 
Čo ak maklér všetko dohod-
ne, nájde záujemcu, vytvorí 
priestor uzavrieť zmluvu, ale 
zmluvné strany sa dohodnú „za 
jeho chrbtom“? Podľa zákona 
a názorov súdov, má aj v ta-
kom prípade maklér nárok na 
odmenu, pretože k uzavretiu 
zmluvy došlo jeho pričinením. 
Na druhej strane, maklér na 
odmenu nárok nemá, ak k uza-
vretiu sprostredkovávanej, 
napríklad kúpnej zmluvy ne-
došlo vôbec, alebo, ak si druhú 
zmluvnú stranu zabezpečil ob-
jednávateľ bez makléra.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

BRATISLAVA
Od začiatku apríla platia 
nové pravidlá hraničnej 
kontroly občanov EÚ. Rá-
tajte s tým, že dlhšia kont-
rola cestovných dokladov 
vás môže zdržať pred odle-
tom do krajiny Neschenge-
nu a pri prílete z nej.
Systematickú kontrolu, kedy 
policajt doklad skontroluje 
v medzinárodných a národných 
databázach, už neabsolvujú len 
štátni príslušníci tretích krajín, 
ale už aj občania únie.  „Je to 
odozva na teroristické útoky 
spáchané v posledných rokoch 

v niektorých členských štátoch. 
Cieľom kontrol je najmä boj 
proti fenoménu zahraničných 
teroristických bojovníkov, 
presúvajúcich sa cez vonkajšie 
hranice, z ktorých mnohí sú ob-
čanmi Únie,“ vysvetlil Michal 
Slivka, hovorca Prezídia Poli-
cajného zboru. 
„Aby cestujúci svoj let ne-
zmeškali, ideálne je prísť 
na letisko aspoň 2,5 hodiny 
vopred a na hraničnú kont-
rolu sa dostaviť minimálne 
1,5 hodinu pred odletom, na 
čo budú cestujúci aj vyzvaní 
letiskovým rozhlasom. Ná-

stupná brána sa totiž uzatvára 
už spravidla 30 minút pred 
stanoveným časom odletu,“ 
upozornila Veronika Ševčí-
ková, hovorkyňa letiska .
Nové pravidlá hraničnej kont-
roly pre občanov EÚ sa týkajú 
napríklad odletov z Bratisla-
vy do Veľkej Británie, Írska, 
Ruska, Spojených arabských 
emirátov, Ukrajiny, Turecka, 
Egypta, Tuniska, Srbska, Ru-
munska, Macedónska, Cyp-
ru, Izraela, Bulharska, Kap-
verdských ostrovov, Maroka, 
Ománu či Albánska a príletov 
z týchto krajín.  (brn)

Zákazník je pán
„V cestovnej kancelárii sme 
si zaplatili týždenný zájazd 
v egyptskom letovisku. 
Hneď pri príchode sme si 
všimli, že hotel má iné ozna-
čenie kategórie, ako bolo 
uvedené v katalógu, a keď-
že delegát neprišiel ani po 
hodinovom čakaní, museli 
sme sa ubytovať sami.
Nám majiteľ hotela pridelil 
izbu bez dohodnutého balkó-
na, ale bolo to asi kompenzo-
vané silným zápachom z ka-
nalizácie, ktorý sme si určite 
nedohodli, a navyše výhľad 
z izby sme mali na len asi 1 
meter vzdialenú stenu vedľaj-
šej budovy. Aj po výmene izby 
zápach zostal. Zariadenie izby 
nezodpovedalo popisu v kata-

lógu Na takéto ‚služby‘ sme 
podali v CK reklamáciu, ku 
ktorej sme priložili aj dôkazné 
fotografie. Ako hlavný dôvod 
neuznania našej reklamácie 
podpredseda predstavenstva 
CK uviedol, že sme v zmysle 
podmienok uvedených v kata-
lógu mali spísať s delegátom 
na mieste reklamačný protokol 
a ten priložiť k zaslanej rekla-
mácii. Postupoval správne?”
 M.S., Bratislava
Tu sa klasicky ukazuje dôle-
žitosť toho, aby sme si už pri 
objednávaní zájazdu ujasnili 
a dohodli jednoznačne a pí-
somne všetky podmienky - 

a potom na mieste trvali na 
ich dodržaní. Žiaľ, urobili 
ste častú chybu rekreantov 
- nielen v zmysle podmie-
nok CK, ale aj podľa zákona 
o zájazdoch, podmienkach 
podnikania CK a cestovných 
agentúr je naozaj potrebné, 
ak reklamovaná závada nie je 
okamžite na mieste odstráne-
ná, urobiť písomnú reklamá-
ciu u delegáta. Bez toho je 
uplatnenie reklamácie v CK 
veľmi sťažené a umožňuje aj 
také „riešenie” sťažnosti, aké 
„zabezpečila” CK vám.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

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

tkidaho@stonline.sk

Zápach sme mali v cene zájazduOdkážte 
starostovi
BRATISLAVA
Na webovom portáli Od-
kaz pre starostu je možné 
nahlasovať problémy vo 
verejnom priestore miest 
a obcí. Od polovice apríla 
prináša samosprávam aj 
užívateľom nové možnosti. 
Pomocou portálu Odkaz pre 
starostu bolo za rok 2016 na-
hlásených rekordných 9651 
podnetov, celkový počet pod-
netov na portáli už prekročil 
30-tisíc. Obyvatelia miest 
a obcí na Slovensku túto služ-
bu, vďaka ktorej stačí nahrať 
fotografiu a pridať krátky slov-
ný popis problému a pracov-
níci samosprávy sú v krátkom 
čase o probléme informovaní, 
využívajú čoraz častejšie. 
Samosprávy majú po novom 
možnosť pridávať na portál 
novinky z obce a nová funk-
cia ankety im prináša mož-
nosť získať spätnú väzbu od 
svojich obyvateľov. 
Užívatelia zas napríklad pri 
nahlasovaní nového podne-
tu okrem pôvodnej kategórie 
mestský mobiliár môžu zvoliť 
aj konkrétny typ problému, 
či už ide o preplnený kôš, 
poškodenú lavičku alebo po-
škodené detské ihrisko. Portál 
zaviedol aj tzv. profil samo-
správy, ktorý zobrazuje veľmi 
jednoduché a prehľadné údaje 
o počte vyriešených a nerieše-
ných podnetov, ako aj čas pr-
vej odpovede samosprávy, aby 
užívatelia pri zadávaní podnetu 
vedeli, v akej dobe môžu pri-
bližne očakávať reakciu.  (brn)

Na letisko je už nutné prísť skôr
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Milí Staromešťania, zoberte so sebou svoje školopovinné 
deti a príďte spoločne spoznávať historické pamiatky, 

malebné uličky a čarovné zákutia Starého Mesta.

Operný spevák, herec a hlavne 
veľký fešák. To je Filip Tůma. Hoci 
celý život prežil v Bratislave. Pred 
pár rokmi sa odsťahoval do rodin-
ného domu kúsok od hlavného mes-
ta. Ako sám tvrdí, pre jeho malého 
syna, ktorého vychováva s partner-
kou a herečkou Nelou Pociskovou, 
je dedina najideálnejšie miesto pre 
dieťa. 
Brávate syna do mesta na prechádzky? 
Osobne sa rád chodím prechádzať do 
centra. Často aj s malým. No väčšinou 
mi ho zobudia. S tým naozaj máme 
problém, keď okolo kočíka prehrmí 
skupina fotografujúcich Kórejcov.
Čo máte rád na centre?
Priznám sa, že mám rád rána v mes-
te. Keď sa mesto prebúdza, keď nie 
je plné. Zoberiem si noviny, dám si 
kávičku a vychutnávam si atmosféru 
centra. 
Ktoré miesta máte v Bratislave naj-
radšej?
Asi najviac mi imponuje pešia zóna 
od Michalskej brány k divadlu. 
V tých miestach sa radi motáme. 
Kam ste rád chodili, keď ste boli malý?
Vyrastal som okolo Záhradníckej 

a Miletičovej ulice. Poznal som všetky 
dvory. Bolo to všetko iné. Kam by som 
ho dnes poslal? Mesto sa zmenilo.
K lepšiemu alebo horšiemu?
Napríklad Staré Mesto na môj vkus 
vymrelo. Všetci sa presunuli do ob-
chodných centier. Na jednej strane 
ľuďom rozumiem, že majú kde zapar-
kovať, kam ísť na kávu. No osobne 
mám radšej centrum. 
Čo vám prekáža na Bratislave?
Asi najviac to, že zanikajú malé ka-
menné obchody. Keď som potreboval 
kúpiť darčeky, uprednostňoval som 
malé obchodíky v centre. Vedel som, 
kde čo nakúpim. Na druhej strane je 
pravdou, že vzniklo naozaj veľmi veľa 
pekných kaviarní, ktoré mnohé z nich 
už majú svetový štýl. Bol by som rád, 
keby nás domácich viac času trávilo 
v meste. Aby Bratislava nebola len 
pre turistov, ale príjemným miestom 
na stretávanie sa so známymi. 
Na čo si najviac spomínate z detstva?
V tom čase sa hralo vonku. A k tomu 
patrili samozrejme kamaráti pri dome. 
Keď padlo šesť hodín, išiel som zjed-
návať ďalšiu hodinu, aby som mohol 
zostať vonku. Uhral som to na pol ho-

dinu, no aj tak som prišiel po hodine. 
V našom detstve sa viac hralo vonku, 
viac sa bicyklovalo, hralo sa hokej. 
Stále sa niečo dialo. Mali sme pocit 
bezpečia. Vyzeralo to tak, že rodičia 
sa nás nebáli vypustiť von. Doba je 
dnes iná. Už teraz sa bojím, keď mi 
môj syn povie, že ide von. A keď ná-
hodou bude meškať, šľak ma trafí.
A to máte syna a nie dcéru. Čo by ste 
potom robili?
Tak to by som sa asi zbláznil. V čase 
môjho detstva to bolo naozaj iné. Ži-
adna hektika. V nedeľu dopoludnia 
z každej domácnosti voňali obedy... 
Po reštauráciách sa nechodilo. Bola to 
neopakovateľná atmosféra. 
Celý život ste prežili v Bratislave.
Kam ste radi so spolužiakmi chodili 
počas vysokej školy?
Veľmi radi sme mali vianočné trhy. 
Občas sme zašli pod hrad do podniku, 
ktorý sa volal, myslím, Kastelán. Radi 
sme mali aj umelecký podnik oproti 
Rolandovej fontáne, ktorý patril Mi-
lanovi Stráňavovi. Dobre sa tam sede-
lo. Chodili sme na vínové striky.
Čo by ste zmenili na svojom rodnom 
meste?

Keď človek chodí po svete, všimne 
si, že mestá majú jasnú urbanizačnú 
koncepciu. Prekáža mi, že v Brati-
slave nie sú na jednom mieste situo-
vané nové vysoké budovy, ale že sa 
stavajú všade. Nemám pocit, že mes-
to má v tomto smere jasno. Ale to 
zrejme závisí od developerov a ich 
peňazí...  (lb)
 Foto: Archív F.T.

Celý rozhovor nájdete  
na www.banoviny.sk

Mám rád, keď sa mesto prebúdza
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Meníme adresu.
Za lepšiu.

www.tatrabanka.sk

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

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok     9.00 – 17.00

TB_otvorenie_pobocky_206x268_0417.indd   1 11.4.2017   15:38WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 1 | BRATISLAVA 2
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 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:

Burgenland & Weinviertel 
Prezentácia v Bratislave. Vel‘kolepé vína z Rakúska!

Štvrtok, 4. mája 2017 | Radisson Blu Carlton Hotel
Hviezdoslavovo námestie 3 | 15 -  20 hod. | Vstupné 15 € 

Informácie: www.weinburgenland.at  | partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237

Burgenland & Weinviertel 
Prezentácia v Bratislave. Vel‘kolepé vína z Rakúska!

Štvrtok, 4. mája 2017 | Radisson Blu Carlton Hotel
Hviezdoslavovo námestie 3 | 15 -  20 hod. | Vstupné 15 € 

Informácie: www.weinburgenland.at  | partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237

UPC zamestná 
v Bratislave  

80 nových ľudí
Spoločnosť UPC, najväčší 
káblový operátor na Slo-
vensku, zamestná v Brati-
slave do konca roka 80 no-
vých pracovníkov. Z toho 
tri štvrtiny na oddelení 
HelpDesku, a ostatných na 
finančnom účtovnom od-
delení, pričom všetky novo 
vzniknuté pracovné miesta 
sú na plný pracovný úväzok 
s pracoviskom v hlavnom 
meste. Nábor nových za-
mestnancov súvisí s rozši-
rovaním a skvalitňovaním 
zákazníckej starostlivosti, 
v nadväznosti na integráciu 
prevádzok spoločnosti UPC 
na Slovensku a v Českej 
republike. Samozrejmos-
ťou pre záujemcov o prácu 
v UPC je celý rad bonusov 
a možnosť kariérneho rastu. 
Operátor zabezpečí aj za-
školenie v komunikačných 
a predajných zručnostiach. 
Záujemcovia poslať svoj ži-
votopis na emailovú adresu 
kariera@upc.sk 
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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 PETRŽALKA

Na starej bikrosovej cykli-
stickej dráhe na Haanovej 
pri lesíku chystá v sobotu 22. 
apríla Občianske združenie 
Pedál predstavenie projek-
tu Pumppark, prestavbu 
dráhy na pumptrack, spoje-
né s čistením priestoru. Na 
Pumppark Day môžu prísť 
nielen nadšenci bicyklova-
nia, ale všetci, ktorí chcú 
projekt podporiť. 
K dispozícii bude pracovné 
náradie, aj malé občerstvenie. 
Bude sa diskutovať o preme-
ne priestoru, vítané sú vaše 
názory aj pripomienky. Zači-
atok je o 9.00h ráno. 
Na novembrovom mestskom 
zastupiteľstve schválili po-
slanci prenájom tohto pozem-
ku OZ Pedál na desať rokov. 
Cena za prenájom je symbo-
lická, jedno euro ročne. Pod-
mienkou prenájmu je, že na 
tomto verejnom športovisku 
treba preinvestovať 20-tisíc 
eur za tri roky. Nezisková or-

ganizácia zháňa peniaze, kde 
sa dá, chvália podporu petr-
žalskej samosprávy. Momen-
tálne dokončujú projektovú 
dokumentáciu. Keď budú mať 
v rukách stavebné povolenie, 
začať s rekonštrukciou by 
chceli v júli. O záujem ľudí sa 
nestrachujú. „Vo Vrakuni, kde 
sme urobili Pamp Track v le-
soparku, býva toľko detí, že 
tam neraz nemožno robiť ani 
tréningy,“ hovorí Dušan Chu-

dík. „Aj v Petržalke budú mať 
vyhradený špeciálny priestor 
s 30-40-centimetrovými vln-
kami vhodnými aj pre najmen-
ších na odrážadlách. Starší sa 
tu zas rýchlo naučia, ako na-
príklad bezpečne prechádzať 
cez obrubníky a zbaviť sa zlo-
zvykov pri bicyklovaní.“
Pump track je celkom iné 
bicyklovanie ako po hrádzi 
a pre mnohých oveľa lepšia 
zábava. Ide o dráhu širokú 

do dvoch metrov pre horské 
a BMX bicykle, pozostávaj-
úcu z cielene vybudovaných 
vĺn a klopených zákrut. Vlny 
sa využívajú na získavanie 
rýchlosti, pokročilí môžu 
skákať z jednej vlny na 
druhú, začiatočníci vlny iba 
kopírujú. Deti sú schopné na-
učiť sa jazdiť na takejto drá-
he v priebehu 30 minút. Vy-
novený areál bude mať viac 
dráh rôznej náročnosti.  (in)

Príďte sa pozrieť, ako bude vyzerať Pumppark
STARÉ MESTO
Mestskí policajti už prevza-
li od primátora Iva Nesrov-
nala dve nové elektrické 
kolobežky. Budú ich využí-
vať na pešej zóne v Starom 
Meste. 
„Elektrické kolobežky sú 
nielen rýchle, ale aj ekolo-
gické. Je to jedno z ďalších 
smart riešení, ktoré mesto za-
vádza,“ vyjadril sa primátor. 
Mestská polícia už využíva 
bicykle v Ružinove a kone na 
Železnej studienke. 
Elektrické kolobežky majú 
výkon motora 250 W a ma-
ximálny dojazd na jedno 
nabitie približne 80 kilo-
metrov. Ich maximálna 
rýchlosť je 25km/h. Obe 
kolobežky stáli 2 977,40 
eur. Ich výhodou sú najmä 
minimálne náklady na pre-

vádzku, keďže ich stačí pra-
videlne dobíjať.
Na elektrických kolobež-
kách sa budú mestskí poli-
cajti presúvať najmä v centre 
mesta. Rýchlejšie sa presunú 
na miesta páchania priestup-
kov a zasiahnu. „Policajti na 
kolobežkách budú pôsobiť 

aj preventívne. Budú stále 
na očiach a veríme, že takto 
odradia mnohých od proti-
právneho konania,“ vyjadril 
sa náčelník mestskej polície 
Ivan Lechner.  
Cieľom hlavného mesta je 
skvalitňovať služby, ktoré 
mesto ponúka svojim oby-
vateľom a jednou z takýchto 
služieb je aj zaistenie bez-
pečnosti a poriadku, ktoré 
plní mestská polícia. To, 
aké služby polícia poskytu-
je, závisí aj od technických 
možností, akými disponuje. 
Okrem elektrických kolobe-
žiek odovzdal primátor mest-
ským policajtom koncom 
roka päť nových áut, pričom 
vozový park mestskej polície 
sa bude aj naďalej obnovovať 
a ozvláštňovať.  (brn)
 Foto: Magistrát

JAROVCE
V katastrálnom území mest-
skej časti Bratislava-Jarov-
ce sa začali prípravné práce 
stavby diaľnice D4 na úseku 
Jarovce - Ivanka sever. 
„Oplotenie vymedzuje trvalý 
a dočasný záber predmetnej 
stavby. Samotná realizácia 
objektov stavby diaľnice sa 
však môže začať až po nado-
budnutí právoplatnosti sta-
vebného povolenia,“ uviedla 
hovorkyňa Národnej diaľnič-

nej spoločnosti Michaela Mi-
chalová s tým, že samotné 
práce zabezpečuje Minister-
stvo dopravy a výstavby SR, 
ktoré pôvodne rátalo so za-
čatím stavebných prác v roku 
2016. V súčasnosti je stále 
nedoriešený problém s čas-
ťou pozemkov v katastrálnom 
území Jarovce, ktoré mestské 
zastupiteľstvo obce prenaja-
lo súkromnej spoločnosti na 
výstavbu a prevádzkovanie 
golfového ihriska. Na tie isté 

pozemky však vydal prísluš-
ný stavebný úrad územné 
rozhodnutie o ich využití 
pre potreby výstavby diaľni-
ce D4. „Národná diaľničná 
spoločnosť požiadala o vy-
vlastnenie pozemkov v ka-
tastri Jaroviec, hoci my sme 
súhlasili s ich odpredajom. 
Obec sa proti tomu odvola-
la a v súčasnosti rokujeme 
o možnej dohode,“ povedal 
dnes starosta Jaroviec Pavel 
Škodler. (tasr)

Diaľnica má problémy s pozemkami

Policajtov už stretnete aj na kolobežkách

SÚŤAŽ O iPHONE
a VOUCHERY do reštaurácií
spolu v hodnote až 500 €

menucka.sk/sutaziphone

denné menu vo vašom okolí už aj cez mobilnú aplikáciu

na stiahnutie:
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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.

MNOŽSTVO FANÚŠIKOVSKÝCH AKTIVÍT AKO: 
Rýchlosť strely, mini futbal,  fotokútik s vizualizáciou 

nového štadióna, stolné futbaly, 
detský nafukovací hrad.

Megašláger 
SLOVAN – ŽILINA,  
NEDEĽA 23.4.2017 

Stan o rozmeroch 25x15 m

S FANÚŠIKOVSKOU FANZÓNOU

40 pivných čapovacích setov, 
DJ a moderátor, 2x Futbox aréna,

Súťaže pre fanúšikov o atraktívne ceny15:20 H

FANZÓNA OTVORENÁ UŽ 2 HODINY PRED ZÁPASOM

ba_noviny.ai   1   11. 4. 2017   17:44:38

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh
BRATISLAVA
V súvislosti s aktuálnymi 
zápismi prvákov, je zau-
jímavý fakt, že čoraz viac 
rodičov vyhľadáva iné ako 
bežné školy. Napríklad do-
pyt na jedinej základnej 
škole v Bratislave, ktorá vy-
učuje metódou Montessori, 
výrazne prevyšuje ponuku. 
Preto je možné, že už od 
septembra pribudnú v Bra-
tislave tzv. komunitné trie-
dy vytvorené zo školákov, 
ktorí majú domáce vzdelá-
vanie. 
Keď Občianske združenie 
Monte Plus zorganizovalo 
nedávno stretnutie odborní-
kov Montessori pedagogiky, 
učiteľov a zriaďovateľov 
škôlok a školy, ukázala sa 
táto potreba ako akútna, 
najmä z pohľadu rodičov. 
„Niekoľko škôlok preto od 
septembra zvažuje, že otvorí 
„homeschoolingové“ sku-
piny. Deti by viedol Mon-
tessori vzdelaný pedagóg,“ 
vysvetľuje Veronika Ščepán-
ková, Montessori metodička 
a lektorka z OZ Monte Plus, 

ktoré celý proces pomáha 
zrealizovať. „V Bratislave 
a okolí už dnes fungujú asi tri 
takéto skupiny.“ Ďalšia ofici-
álna škola sa totiž zatiaľ otvo-
riť nedá. ZŠ v Lamači, ktorá 
ako jediná v hlavnom meste 
vyučuje touto metódou, je 
ešte dva roky v experimentál-
nom overovaní.
O tom, že bežné školstvo, 
v ktorom sa systém výučby 
už desaťročia nemení, po-
trebuje reformu, hovoria už 
aj oficiálne miesta. „Spoloč-
nosť totiž napreduje takou 
rýchlosťou, že netušíme, na 
aký svet deti pripravujeme, 
čo bude o 20 rokov. Preto je 
skôr základ, aby boli flexibil-
ní, mali prehľad, vedeli, kde 
nájdu informácie a vedeli si 
poradiť so svojou slobodou,“ 
vysvetľuje Veronika Ščepán-
ková. „Mnohí dnešní rodičia 
sú slobodnejší a pochopili, 
že nemajú zodpovednosť za 
svoje dieťa voči učiteľovi, 
ale majú zodpovednosť voči 
svojmu dieťaťu.“ Jednoducho 
povedané, dieťa nemá na-
pĺňať nároky učiteľa, ale roz-

víjať samo seba svojím vlast-
ným spôsobom aj tempom. 
Aj preto v Montessori škole 
neexistujú známky, poznám-
ky, úlohy, klasické hodiny 
ani prestávky. Montessori pe-
dagogika totiž stavia na tom, 
že dieťa je zvedavé a chce 
spoznávať a rozumieť svetu, 
v ktorom žije. 
A tak keď „Montessori“ prvá-
ci prídu v septembri do ško-
ly, namiesto písania prvých 
paličiek, dostanú základ zo 
všetkých oblastí - biológie, 
chémie, fyziky, histórie, hud-
by, umenia, jazyka... Všetko 
sa začína príbehom o vzniku 
Zeme. „V škole sme preto, že 
sa ideme učiť o svete,“ začí-
na učiteľka motivačné roz-
právanie od Veľkého tresku, 
cez vznik planét, pevnín.... 
Menili sa skupenstvá, kvapa-
lina na hmotu? Tak už prváci 
miešajú v skúmavkách olej 
s vodou, učia sa pochopiť, 
čo sú neživé látky, po týžd-
ni pokračujú prvými živými 
tvormi. Popritom im pedagóg 
hovorí, kto vytvoril rozdele-
nie živočíchov a že vôbec nie 

je vylúčené, že ho raz upra-
via aj oni. Pretože svet nie je 
nemenný a oni sú tiež jeho 
spoluobjavitelia. Až keď sa 
hovorí o príchode človeka, 
až potom príde na rad písa-
nie. „Predstavte si, že deti 
majú 46-metrové čierne pás-
mo, ktoré znázorňuje 4,6 mi-
liardy rokov existencie našej 
planéty. Každý centimeter je 
milión rokov. Na konci je 2,5 
centimetra pre humanoidné 
tvory. Dinosaury tam majú 
mnohonásobne väčší pries-
tor!“ objasňuje pre predstavu 
Veronika Ščepánková. „Keď 
hovoríme o človeku, tých 2,5 
centimetra znázorníme na 
ďalšom 2,5-metrovom pás-
me. Na jeho úplnom konci je 
malý zlatý pásik, to je naša 
schopnosť jemnej motoriky 
a vznik písma a matemati-
ky.“ 
Montessori pedagogika dáva 
veci do kontextu, zároveň vy-
zdvihne schopnosti človeka 
a nadchne deti pre poznanie. 
Začať sa učiť písať je vlastne 
privilégium. Mnohé to už zo 
škôlky vedia, pretože keď sa 

zhruba v 3,5 roku začnú za-
ujímať o písmená, nikto im 
nebráni. A tak už majú v 1.
triede aj jednoduché knižky, 
ale napríklad v nich nájdete 
slovo emulzia a jej krátku de-
finíciu. 
Nie každý rodič by zvládol 
predstavu, že jeho prvák na-
miesto písania riedi rozto-
ky. Jeho odmenou však je, 
že hoci jeho školák nemáva 
úlohy, neraz si ich formou 
hry sám vypýta. Keď nestíha 
popri ostatných, jeho sna-
ha nie je zničená známkou 
a jeho chuť skúšať a objavo-
vať neslabne, pretože do veku 
12 rokov sa v škole venuje 
činnostiam, pre ktoré sa sám 
rozhodne. A stačí mu robiť 
optimum. Nikto z neho než-
mýka maximum na úkor jeho 
duševného pokoja.  
Azda aj preto je o Montessori 
pedagogiku v súčasnosti taký 
záujem. Z mnohých Mon-
tessori škôlok v Bratislave 
majú rodičia záujem umiest-
niť dieťa aj do školy, veríme 
preto, že nové školy vyrastú 
už čoskoro. (in)

Viac ako memorovanie je vedieť si poradiť so slobodou

Medzi novinkami roku 2017 príde, v dvoch stupňoch vyhotovenia AVANT-
GARDE a alternatívne AMG Line, s bohatými možnosťami individuali-
zácie a výbavy na želanie, nová štvormiestna Trieda E kupé. Väčšími roz-
mermi (vylepšujúcimi komfort či jazdné vlastnosti): dĺžka 4 826 mm, šírka  
1 860 mm, výška 1 430 mm, rázvor 2 873 mm, rozchod kolies vpredu 1 605 mm a vzadu 1 609 
mm - nová Trieda E kupé výrazne prekonáva svoju predchodkyňu. 

Výrazná čelná partia s nízko posadenou športovou maskou chladiča a stredovou hviezdou, 
dlhá kapota motora s charakteristickými prelismi, dozadu posunutá, nízka kabína a atleticky 
riešená zadná časť novinke vdychujú proporcie kupé typické pre značku Mercedes-Benz. 
Štyri bezrámové bočné sklá a vypustenie stĺpika B zdôrazňujú dynamiku. Vonkajší dojem 
z vozidla umocňuje nová privítacia funkcia zadného svietidla (v svetovej premiére). Interiér 
okrem iného ozvláštňujú špeciálne, pre kupé Triedy E dodávané nové inovatívne ozdobné 
prvky, či náladové osvetlenie so 64 farbami, rovnako dostupné na želanie.

„Svojím čistým, estetickým tvarom oslovuje naša nová Trieda E kupé v rovnakej miere rozum 
i srdce. Moderný luxus, agilné športové vlastnosti a techniku na vysokej úrovni spája do automo-
bilovej osobnosti s dôvtipom, ktorá ponúka exkluzívne, kultivované potešenie z jazdy,“ uvádza 
najnovší prírastok vozidiel s hviezdou v znaku profesor Thomas Weber, člen predstavenstva 
spoločnosti Daimler, zodpovedný za výskum koncernu a vývoj divízie Mercedes – Benz Cars.
Novinka ponúka inteligenciu rodiny Triedy E s komplexnou integráciou smartfónu, kokpi-
tom so širokouhlým displejom a najnovšími asistenčnými systémami, ktoré na želanie umož-
ňujú okrem iného poloautomatizované jazdenie. Silné motory s nízkymi emisiami a kom-
fortné podvozky so selektívnym systémom tlmenia prinášajú športovo agilný jazdný zážitok. 

Pri uvedení dostane Trieda E kupé jeden úplne nový dieselový motor (143 kW/194 k; 400 
Nm) s kombinovanou priemernou spotrebou (podľa NEFZ) len 4,0 litra na 100 km a tri ben-
zínové motory (135 kW/184 k; 300 Nm), (180 kW/245 k; 370 Nm) a (245 kW/333 k; 480 
Nm). Počiatočne dodávané motory sériovo získajú deväťstupňovú automatickú prevodovku 
9G-TRONIC. Ďalšie motorizácie budú nasledovať.

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

Štýlová a športová nová 
Trieda E kupé



Návštevníkovi bude po predložení tohto poukazu pri odchode na pokladni 
zaúčtovaná jedna celodenná vstupenka s využitím saunového sveta v hodnote 

34,30 €, druhá osoba bude mať vstup zadarmo.
Poukaz je platný do uvedeného dátumu, od pondelka do piatka, s výnimkou 

štátneho sviatku 1. mája a prázdnin 10. – 18. apríla 2017. Peňažná náhrada alebo 
čiastočná kompenzácia nie je možná. Tento poukaz nie je možné kombinovať s 

inými akciami a zľavami. Platia všeobecné podmienky Therme Laa.

1+1 ZADARMO
CELODENNÝ VSTUP S VYUŽITÍM SAUNOVÉHO SVETA, PO – PI

TKS-2017-570-11-15

PLATNOSŤ DO 24.05.2017

Tento poukaz vystrihnite a odovzdajte 
na pokladni termálnych kúpeľov.

Rezort skupiny VAMED Vitality Worldwww.therme-laa.at

Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya, Rakúsko
+43 (0) 2522 / 84 700 570 
therme@therme-laa.at
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Štvrtok – 20.4.2017

BARBORA BLOOM
Nu Spirit Club, 20:00
Melancholický elektropop, 
charakteristický zamatový 
hlas a slovenské texty. Večer 
s novým albumom Barbory 
Bloom - 15/7. Jej skladby sú 
osobnou výpoveďou a akousi 
psychologickou očistou, tak 
ako piesne skoro každého 
človeka, ktorý robí hudbu. 

Piatok – 21.4.2017

[FJÚŽN] - FESTIVAL  
NOVÝCH MENŠÍN
bratislava
Divadlo, koncerty, disku-
sie, prezentácie, komunitné 
podujatia, párty, literatúra, 
výstavy, podujatia pre deti 
a oveľa viac to je [fjúžn] 
2017. V termíne od 21. do 
28. apríla 2017 sa uskutoční 
v Bratislave už 12. ročník 
festivalu [fjúžn], ktorý orga-
nizuje Nadácia Milana Ši-
mečku a ktorého témou bude 
tento rok Integrácia.

Sobota – 22.4.2017

BRATISLAVSKÉ  
MESTSKÉ DNI 2017
Bratislava
Do novodobej histórie Brati-
slavy už neodmysliteľne pa-
tria Dni otvorených dverí sa-
mosprávy. Tento rok v apríli 
sa odohrá už 14. ročník tohto 
významného podujatia pod 

názvom Bratislavské mestské 
dni. Aj tento rok samospráva 
bezplatne sprístupní desiatky 
podujatí svojich mestských 
organizácií. Bratislavské 
mestské dni opäť prinesú 
atraktívny víkend strávený 
v meste, v jeho kultúrnych 
organizáciách, na námes-
tiach, ale aj v blízkej prírode. 
Akcia potrvá celý víkend. 

Nedeľa – 23.4.2017

SÚČASNÝ JAPONSKÝ 
DIZAJN /100
Slovenské národné múzeum, 
09:00 – 17:00
Veľvyslanectvo Japonska 
v SR pozýva na výstavu 
„Súčasný japonský dizajn 
/ 100“, ktorú organizuje 
v spolupráci so Slovenským 
národným múzeom a Japan 
Foundation. Výstava pred-
stavuje návštevníkom 100 
objektov (nábytok, domáce 
spotrebiče, kancelárske po-
treby, kuchynské riady, ode-
vy, zdravotnícke pomôcky, 
či vozidlá).

Pondelok – 24.4.2017

BRATISLAVSKÁ  
BURZA KNÍH
Mestská knižnica v Bratisla-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Pobehlice je potrebné ochraňovať pred násilím
Kriminalita v stredove-
kej Bratislave - mnohé veci 
fungovali inak, ako je zau-
žívaná predstava. Naprí-
klad na prostitútky sa u nás 
hľadelo empatickejšie, ako 
by sme od stredoveku oča-
kávali.
„Keby sme mali možnosť ces-
tovať v čase, v stredovekom 
Prešporku by nás zaujalo vi-
acero vecí a jednou z nich by 
bol určite príznačný smrad. 
V stredoveku to bol taký bež-
ný zápach. V Bratislave po-
behovali zvieratá, každý dom 
mal dvor, kde chovali hydinu 
i dobytok. Mesto nemalo ži-
adnu kanalizáciu. Takže na 
jar museli neraz dokonca pre-
raziť mestské hradby, aby ten 
kal vytiekol von,“ priblížil at-
mosféru vtedajšieho Prešpor-
ku, ktorý mal zhruba 5-tisíc 
obyvateľov, docent Segeš 
z Vojenského historického 
ústavu.
Dôležitým rozdielom, po-
kiaľ ide o stredoveké trestné 
právo, je oproti dnešku to, 
že neexistovala iba jedna 
právna úprava. Veľakrát sa 
vychádzalo zo zvykov, ktoré 
ani nemuseli byť spísané, no 
medzi dôležité dokumen-
ty patrili Prešporská právna 
kniha či Súdny protokol Pre-

šporka.  A ako to teda fungo-
valo? Priblížme si niektoré 
zločiny a tresty, s ktorými 
sme sa mohli stretnúť i v stre-
dovekej Bratislave. Jedným 
z nich, podobne ako je tomu 
i v súčasnosti, bola znásilne-
nie, ktoré sa trestalo smrťou. 
„Ak ktokoľvek oberie pannu 
o poctivosť proti jej vôli, za-
slúži si, aby bol obesený. Ak 
sa tak stane s jej súhlasom, 
nech mu je daná za manžel-
ku,“ citoval na svojej pred-
náške docent Segeš Prešpor-
skú právnu knihu. Celkom  
prekvapivým faktom však 
je, že v našom meste sa dba-
lo i na dodržanie dôstojnosti 
a práv žien ľahších mravov. 
Kto by napríklad v stredo-
vekej Bratislave znásilnil 
„verejne známu pobehlicu, 
ktorá by krikom protestovala 
proti páchanému násiliu a za 
predpokladu, že by to mohla 
dokázať náležitým svedec-
tvom, takýto páchateľ je pod-
robený hrdelnému rozsudku 
a  priviazaný o chvost koňa, 
nech je povláčený a sťatý pod 
šibenicou,“ približoval  vte-
dajšiu spravodlivosť  historik 
z kódexu, ktorý sumarizoval 

mestské práva.
Prostitútky totiž neboli 
v stredoveku, keď sa spo-
ločenský život riadil kres-
ťanskou morálkou,  zďaleka 
také „opľúvané“, aká je dnes 
všeobecná predstava. „V Bu-
dínskej právnej knihe sa na-
príklad hovorí, že pobehlice 
sú biedna, poľutovaniahodná 
skľučujúca cháska, je po-
trebné ich ochraňovať pred 
násilím a bezprávím. Tieto 
biedne a úbohé stvory nech 
majú na šatkách na hlave žltý 
kus látky veľký aspoň ako 
dlaň. Ak ich nájdu bez ono-
ho žltého znaku, vtedy nech 
ich majster dráb pokutuje 
pri každej príležitosti šiesti-
mi fenigmi,“ objasnil docent 
Segeš. Zaujímavosťou tiež 
je, že Bratislava bola jedi-
ným mestom v stredovekom 
Uhorsku, z ktorého je dolože-
ný nevestinec v správe mesta. 
Nachádzal sa zhruba na konci 
dnešnej Obchodnej ulice, na 
ktorej stálo vtedy 59 domov 
a jedným z nich bol práve 
mestský nevestinec.
Napriek tomu sa v stredoveku 
takzvané mravnostné trestné 
činy trestali, pohlavný styk 
bol totiž povolený iba medzi 
manželmi za účelom splode-
nia potomkov. Mravnostných 

trestných činov rozlišovali 
v starom Prešporku viacero,  
bola to napríklad necudnosť, 
za ktorú sa považoval pohlav-
ný styk slobodnej ženy alebo 
vdovy s mužom, prostitúcia, 
kupliarstvo, konkubinát, teda 
spolužitie nezosobášeného 
muža a ženy, incest, znási-
lnenie, obcovanie proti prí-
rode (sodomia, homosexu-
alita, zoofília), polygamia, 
bigamia či cudzoložstvo.
Tvrdý trest čakal ženu, ktorá 
sa zbavila svojho plodu či pre 
peniaze naviedla vlastnú dcé-
ru na prostitúciu. Takéto ženy 
mali byť buď upálené, alebo 
rozštvrtené.
O vine či nevine páchateľa, 
ak ho nepristihli priamo pri 
čine, rozhodovalo priznanie, 
ktoré justícia vynucovala ne-
raz mučením. Súd zasadal na 
prvom poschodí  Starej rad-
nice na dnešnom Hlavnom 
námestí v pondelok, neskôr 
i v stredu. Vyšetrovanie  tr-
valo maximálne dva týždne 
a každého vypočúvali maxi-
málne trikrát, pričom prvý-
krát mu kat iba ukázal svoje 
nástroje. Ak sa vyšetrovaný 
nepriznal ani  po treťom vý-
sluchu (mučení), prepustili 
ho na slobodu. Takže oslo-
bodení mohli byť aj skutoční 
zločinci, ktorí dokázali vy-
držať bolesť a naopak, tres-
tu sa dočkali i úplne nevinní 
ľudia. (ms)
 Foto: Archív

Mučenie podozrivého za účasti richtára, dvoch  
prísažných, pisára a kata s pomocníkom.
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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

NA ŠANCOVEJ ULICI 
na zastávke MHD pris-
túpil 10. apríla podvečer 
neznámy páchateľ zozadu 
k 76-ročnej dôchodkyni, 
chytil jej kabelku a začal 
s ňou trhať v úmysle sa jej 
zmocniť. Do ženy napo-
kon sotil, tá spadla na zem 
a v dôsledku pádu utrpela 
viaceré ťažké zranenia. Pá-
chateľ sa kabelky zmocnil 
a utiekol. Za takéto kona-
nie mu hrozí trest odňatia 
slobody na sedem až dva-
násť rokov.
NA BAJKALSKEJ ULICI, 
v blízkosti zastávky MHD, 
oslovil 5. apríla 56-ročný 
Ladislav 18-ročnú a 19-roč-
nú ženu, vytiahol pohlavný 
úd a začal onanovať. Potom 
spokojne nastúpil do elek-
tričky. Policajná hliadka ho 
chytila, bol eskortovaný na 
oddelenie a odkiaľ do cely 
policajného zaistenia. Hro-
zí mu až trojročný pobyt 
za mrežami. K podobnému 
činu sa 10. apríla uchýlil aj 
38-ročný Marián na Bielo-
ruskej ulici pred 19-ročnou 
ženou. Ten navyše v ona-
novaní pokračoval aj pred 
privolanou policajnou hli-
adkou. 
NA HOLEKOVEJ ULICI sa 
3. apríla vyhrážal s nožnicami 
v ruke 39-ročný Tomáš po-
škodenému mužovi v ubytova-
com zariadení. Dôvodom bolo 
skončenie ubytovania. Hrozia 
mu tri roky za mrežami.  (mm)

ve, 8:00 – 19:00
11. ročník charitatívnej akcie 
v spolupráci s bratislavskými 
knižnicami. Burza sa koná 
20. – 26. 4. 2017 na nádvorí 
Mestskej knižnice v Bratisla-
ve na Klariskej ulici 16.

Utorok – 25.4.2017

JANKO LEHOTSKÝ 70
Hant Aréna, 19:30
Spevák, hudobník, skladateľ 
a výtvarník Janko Lehotský 
sa v apríli dožíva krásneho 
jubilea. Pri tejto príležitosti 
pre neho kamaráti Ľubo Be-
lák a Dodo Šuhajda chystajú 
megakoncert, na ktorom sa 
predstaví celá plejáda do-
mácich umelcov a niekoľko 
gratulantov z Česka.

Streda – 26.4.2017

VERONIKINA IZBA
Mestské divadlo DPOH, 
10:00
Napínavý a vzrušujúci thri-
ller od „majstra napätia“, 
slávneho autora Stepford-
ských paničiek, Chlap-
cov z Brazílie či klasiky 
Rosemary má dieťatko. 
Tituly, ktoré divák pozná 
aj z filmového spracovania. 
Účinkujú Henrieta Mičko-
vicová, Peter Šimun, Do-
minika Kavaschová, Daniel 
Fischer. 

Štvrtok – 27.4.2017

VEC: DOMÁCE  
POTREBY TURNÉ ’17
KC Dunaj, 21:00
Vec sa po štyroch rokoch vra-
cia s veľmi vydareným, fajn-
šmekerským EP-čkom Domá-
ce potreby, ktoré vyšlo pred 
Vianocami netradične len 
digitálne a na desaťpalcovom 
vinyle. Na chystanom turné 
predvedie spolu so Škrupom 
úplne novú show pozostávaj-
úcu z koncertných verzií aktu-
álnych trackov a samozrejme 
klasických hitov.

Piatok – 28.4.2017

STUDIO HRDINŮ: BIELE 
PSY A ČIERNE MAČKY

Slovenské národné divadlo – 
Činohra, 19:00
Hosťovanie divadla Studio 
Hrdinů. Nová hra Davida 
Jařaba je príbehom o vine 
a nevine, o predsudkoch 
a empatii, ale predovšetkým 
o komplikovanosti týchto 
entít v kontexte postkoloniá-
lneho vývoja sveta. Predsta-
venie sa uskutoční v rámci 
12. ročníka festivalu [fjúžn].

Sobota – 29.4.2017

FENOMÉN IGRÁČEK
V Múzeu dopravy sa bude na 
vás tešiť tradičný český Igrá-
čik. Táto plastová postavička 
predstavuje rôzne povolania, 
no výstava bude výnimočný 
aj tým, že sa tu objavia po-
stavičky ako Juraj Jánošík 
a Milan Rastislav Štefánik. 
Výstava potrvá do 3. septem-
bra 2017.

Nedeľa – 30.4.2017

RUŽI-
NOVSKÝ 
RETRO 
MAJÁLES
Park 
Andreja 
Hlinku, od 
10:00
Ako je už zvykom aj tento 
rok pripravili Mestská časť 
Bratislava - Ružinov a Cultus 
Ružinov májovú veselicu 
s kultúrnym programom. 
Tešiť sa môžete na koncerty 
či súťaže. 

Pondelok – 1.5.2017

1. MÁJ - DEŇ OTVORE-
NÝCH ATELIÉROV 2017
Račianska 78, od 10:00
Už po siedmy rok vám 
umelci z bývalej Cvernov-
ky prinášajú celodenné 
podujatie 1.Máj - Deň ot-
vorených ateliérov. Tento 
rok poprvý krát v nových 
priestoroch areálu bývalej 
chemickej priemyslovky na 
Račianskej 78.

Utorok – 2.5.2017

CESTOVATEĽSKÉ 
KINO: MEXIKO

KC Dunaj, 
20:00
Bájna 
pyramí-
da slnka 
i mesiaca 
v Teoti-
huacáne, 

kúpanie na plážach Pacifiku 
v preslávenom Acapulcu, 
ale aj v azúrovom Karibiku. 
Prežite príbehy Mayov, Az-
tékov, Zapotékov a ďalších 
civilizácii.

Streda – 3.5.2017

ORIT HOFSHI –  
PREKROČENIE
Danubiana, 11:00 – 19:00
Svetovo uznávaná izraelská 
grafička a autorka inštalá-
cií Orit Hofshi (1959) sa 
vo svojich dielach zaujíma 
o ľudskú existenciu, ktorú 
skúma z hľadiska minulosti 
aj súčasnosti, pričom spo-
chybňuje miesto človeka vo 
svete a jeho význam vo ves-
míre. Výstava potrvá do 28. 
mája 2017.
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 11,2–4,5/6,7–3,7/8,4–4,0 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 189–106 g/km.

Majstrovské dielo inteligencie
Nové kupé Triedy E

vyjdú o 2 týždne
4. mája 2017

BRATISLAVA
Pamätáte si alebo chcete 
vedieť, čo sa nosilo pred 
pádom železnej opony? 
Slovenská národná galéria 
pripravila naozaj jedinečnú 
výstavu Nech šije!, ktorá 
zachytáva a mapuje módu 
v rokoch 1948-1989. Ná-
všteva rozhodne stojí za to. 
Výstava, ktorá trvá až do 
20. augusta rozhodne zau-
jme všetky generácie. A na-
vyše vstup je zadarmo. 
Dnešní štyridsiatnici si na 
výstave nájdu retro veci, do 
ktorých by sa schuti radi ob-
liekli, ich rodičia si zase pri-
pomenú, na čo boli odkázaní 
v socialistických obchodoch... 
Výstava návštevníkom okrem 
fotiek vtedajšej módy, ktorú 
mimochodom pre časopis 
Móda fotil známy Karol Kállay 
a tituliek populárneho časopisu 
Dievča, ponúka aj množstvo 
vystavených šiat. A to od retro 
lyžiarskej kombinézy, cez pán-
ske košele, kravaty až po žen-
ské oblečenie na každú príleži-
tosť. Do niektorých máte chuť 
sa obliecť a verte, že v uliciach 
nášho mesta by ste ohúrili a po-
važovali by vás za štýlových.
Výstava ponúka modely naj-
významnejších veľkosériovo 
orientovaných podnikov za 
socializmu. Nevynecháva ani 

známy a mnohým nedostupný 
Tuzex. Prejdete sa obdobiami 
módy v socializme. Zistíte, že 
začiatkom 50.rokov 20. sto-
ročia bola móda skôr úsporná 
a uniformná. Riešila hlavne 
pracovný úbor. Navrhovanie 
a výroba odevov sa vtedy or-
ganizovali centrálne.
Oblečenie navrhované autor-
mi, dnes ich nazývame módni 
návrhári sa začína presadzo-
vať až v druhej polovici 80. 
rokov minulého storočia. Ná-
dych nejakej kreativity v na-
vrhovaní šiat bol tak trochu 
už predzvesťou blížiacej sa 
Nežnej revolúcie. 
Všetky vystavené veci sú uni-
káty. „Pochádzajú zo zbierok 
múzeí a galérií, ako aj od 
súkromných majiteľov. Ode-

vy z múzeí a galérií sú ulože-
né v depozitároch a ako také 
sú v režime diela,“ povedala 
nám jedna z kurátoriek výsta-
vy Viera Kleinová. Zaujímalo 
nás, či sa niektoré z modelov 
ešte nosia. „Predpokladám, 
že ani tie, ktoré sú u súkrom-
ných majiteľov sa zrejme 
nenosia, ale si ich majitelia 
uchovávajú preto, lebo pre 
nich majú nejakú hodnotu – 
napr. je to kvalitná krajčírska/
návrhárska a práca nejakého 
ich príbuzného alebo si ich 
kúpili v známom pražskom 
módnom salóne, prípadne je 
to ich vlastná krajčírska ale-
bo návrhárska práca a je to 
súčasť ich osobného profesi-
onálneho archívu,“ vysvetlila 
kurátorka Viera Kleinová. 

Výstava tiež upozorňuje aj na 
vedľajší produkt nedostatko-
vej socialistickej ekonomiky 
– doma ušitý odev z rúk ne-
oficiálnej krajčírky. Určite si 
mnohé návštevníčky spomenú, 
ako si s kolegyňami v práci 
požičiavali najnovšie vyda-
nia zahraničnej Burdy, ktorá 
ponúkala strihové prílohy. 
Návštevník na konci výsta-
vy si uvedomí, že väčšinu 
z toho, čo ľudia na uliciach 
a vlastne všade nosili, bolo 
vyrobená doma -Slovensko/
Československo. Nikto ne-
nosil veci dovezené z Číny, 
z Bangladeša či iných po-
pulárnych krajín pre veľké 
a známe firmy.  (lb)
 Foto: Adam Šakovi, SMD, 
 Archív SNG

Výstava Nech šije! vás prevedie módou  
v čase, keď sa ľudia oslovovali súdruh a súdružka

Cez farby 
k emóciám
STARÉ MESTO
Medzinárodný dom umenia 
pre deti Bibiana má novú 
interaktívnu výstavu. Jej 
názov Emócie prezrádza te-
matiku expozície na prvom 
poschodí.
Návštevník sa dozvie, čo všet-
ko máme v hlave pod mozgo-
vou kôrou, ako vyzerá nervo-
vý systém, prečo sme smutní 
a že hnev je jazdec na splaše-
nom koni. Tiež si môže otes-
tovať, ako sa momentálne cíti. 
„Zhodli sme sa, že cez farby 
sa dajú intenzívnejšie vnímať 
emócie. Samé sme netušili, 
čoho všetkého sa možno báť. 
Pripravili sme aj menšie pre-
kvapenia a najmä v miestnos-
ti strachu sú aj raritné fóbie, 
ktoré možno zistiť na násten-
ných objektoch,“ prezradi-
la jedna z autoriek výstavy 
Daniela Mládenková. Zelená 
miestnosť je venovaná pre-
kvapeniam, modrá smútku, 
červená hnevu, fialová stra-
chu a úzkosti. Žltá farba slnka 
a mnohých kvetov rozžiaruje 
radostnú miestnosť. Výstava 
potrvá do 8. októbra. (tasr)
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RUŽINOV
Jama po stavbe bytového 
domu na Solivarskej ulici 
je už zasypaná, zmiznúť by 
malo aj oplotenie.
Čiernu stavbu zastavila samo-
správa už v roku 2012, keď spo-
ločnosť Inforama začala so sta-
vebnými prácami napriek tomu, 
že platnosť stavebného povole-
nia skončila rok predtým.
Stavebné povolenie na výstavbu 
šesťpodlažného bytového domu 
na zelenej ploche vo vnútroblo-
ku získala mestská organizácia 
Spoločnosť pre rozvoj bývania 
v Bratislave ešte v roku 2009, 
za predchádzajúceho starostu. 
Celý projekt od nej kúpila spo-
ločnosť Inforama. Tá si v roku 
2011 oplotila pozemok, aby tak 
deklarovala začatie výstavby 
ešte pred vypršaním platnosti 
stavebného povolenia. Staveb-

ný úrad investora upozornil, 
že oplotenie nie je začiatkom 
stavby. Stavbu zastavil ruži-
novský stavebný úrad svojím 
rozhodnutím. Investor mal na 
základe stavebného zákona 
šancu stavbu zlegalizovať, ale 
neurobil tak. Ružinovský sta-
vebný úrad mu tak v roku 2015 
nariadil uvedenie pozemku do 
pôvodného stavu. S konaním 
o odstránení jamy musel čakať 
stavebný úrad na rozhodnutie 
nadriadeného Okresného úradu 
Bratislava, ktorý v roku 2015 
potvrdil, že stavebník má za-
sypať výkopovú jamu a ryhy. 
Voči tomuto rozhodnutiu sa 
firma odvolala na Krajský súd 
Bratislava, ktorý začiatkom 
roka 2017 potvrdil rozhodnu-
tie Okresného úradu Bratislava 
a teda aj ružinovského staveb-
ného úradu. (mš)

RUŽINOV
Seniori z Ružinova už rok 
bezplatne navštevujú filmo-
vé predstavenia, ktoré pre 
nich prichystala mestská 
časť v spolupráci so spo-
ločnosťou Cultus Ružinov 
a s Kinom Nostalgia. 
Prvé pondelky v mesiaci tak 
patria kinematografickému 
vyžitiu pre skôr narodených 
obyvateľov mestskej časti. 
Od 29. apríla 2017 však budú 
môcť zadarmo navštevo-

vať kino aj deti a ich rodičia 
a to vždy v poslednú sobotu 
v mesiaci. Prvé premietanie 
prinesie dobrodružnú roz-
právku Čarodejník z krajiny 
Oz a bude sa konať v sobotu 
29. apríla 2017 o 16.00 h v 
Kine Nostalgia v Spoločen-
skom dome Nivy. Predsta-
venia pre deti budú pravide-
lne, vždy v poslednú sobotu 
v mesiaci a vstup bude voľný 
pre všetky rodiny s deťmi 
z Ružinova.  (ms)

RAČA
Začiatkom apríla sa na ra-
čianskych uliciach začalo 
s prácami na oprave výtl-
kov, bezbariérových úprav 
chodníkov a kanalizačných 
vpustov na cestách, ktoré 
spravuje mestská časť. 
Na tieto zákazky boli verej-
ných obstarávaním vysúťažené 
tri firmy, tie sú koordinované 
pracovníkom miestneho úradu. 
Bezbariérové úpravy chodní-
kov sa urobia na Karpatskom 
námestí pri kotolni, kvôli ktorej 
nebolo možné prejsť po chod-
níku napríklad s kočiarom. 
Ďalej na Gelnickej a tiež na 

Hubeného/Černockého. Výtlky 
sa opravia na rôznych miestach 
Rače, Krasňan aj Východného, 
napríklad na uliciach Kafen-
dova, Barónka, Sadmelijská, 
Hubeného, Bukovinská, Na pa-
sekách, Dopravná – vnútroblo-
ky, Výhonská či Jurkovičova. 
Práce by mali byť ukončené do 
konca júna 2017.  (em)
 Foto: MČ Rača

PETRŽALKA
Redakcii sa posťažovala 
obyvateľka Ovsišťa, že nie-
kdajší priechod pre chod-
cov už na ceste vôbec nevid-
no, rovnako ako dopravné 
značenie, na ktorom by 
autá nemali parkovať. 
„Pokiaľ ide o premaľováva-
nie priechodov pre chodcov, 
Petržalka spravuje cesty 3. 
a 4. triedy, a teda aj priecho-
dy na nich,“ informovala nás 
Silvia Vnenková z komuni-
kačného oddelenia Petržalky. 
„Zo zákona je potrené prie-
chody premaľovávať každé 

dva roky a teraz je práve ten 
rok, kedy sa budú natierať.“ 
Väčšinu priechodov to čaká 
v lete, počas prázdnin, keďže 
vtedy je v Petržalke najmenej 
áut, v prípade vodorovného 
značenia na Medveďovej uli-
ci, na fotografii, však prezna-
čenie, a to aj parkovacích bo-
xov, plánujú už v máji 2017. 
Priechodu sa to však týkať 
nebude, podľa oddelenia na-
kladania s majetkom miestne-
ho úradu, sa na danom mieste 
priechod pre chodcov nena-
chádza.  (in)
 Foto: archív

PETRŽALKA
Kým jeden spustnutý prie-
stor dostáva novú tvár, tie 
funkčné bohužiaľ stále niek-
to testuje, koľko vydržia. 
V priestore pri škole na Pan-
kúchovej ulici panuje pracov-
ná aktivita, mal by totiž zno-
va slúžiť pre oddych. Už sú 
osadené nové obrubníky, po-
stavené nové schody a očiste-
né betónové múriky. Na vy-
novených múrikoch pribudnú 
drevené sedáky, takže si tu 
budú môcť posedieť nielen 
mamičky, ktoré sem prídu 
so svojimi ratolesťami, ale 
budú si tu môcť podebatovať 
aj seniori či každý, kto pôjde 
okolo. Mladí určite uvítajú 
street workout a tí najmenší 
hrací kútik a betónové tabule 
na kreslenie. Na Pankúchovej 
ale nebude len betón. Plánujú 
tu oživiť aj zeleň. 
Zásluhu na obnove majú sa-
motní obyvatelia, ktorí sa so 

svojou žiadosťou obrátili na 
svojich poslancov a tí revi-
talizáciu tohto priestoru ako 
jednu zo svojich priorít za-
radili do rozpočtu. Na celý 
projekt vyčlenili vyše 35-ti-
síc eur.
V rovnaký deň, keď sme od-
fotili stavbu nového relaxač-
ného priestoru, sme len kúsok 
vedľa, v parku na Ovsištskom 
námestí našli poškodené od-
padové koše. Tento priestor 
sa stal po revitalizácii tiež 

obľúbeným miestom rodi-
čov s deťmi. A tak vám príde 
zrazu smutno z toho, že kým 
jedni svoje okolie zveľaďujú 
a vedia oceniť, keď vyzerá 
krajšie, iných stále uspokoju-
je ničiť funkčné veci. 
Koše boli už po pár dňoch 
opäť „usadené“ na svojich 
miestach a my dúfame, že 
podobné akty budú v  novom 
relaxačnom priestore skôr 
zriedkavosťou. (sv, in)
 Foto:  archív

Oživujú spustnuté ihrisko

Premaľujú priechody i značenia

Čierna stavba mizne

Bezplatné premietanie

Po zime opravujú výtlky

Na hornej fotografii je obnova relaxačného priestoru pri 
škole na Pankúchovej. Aj tu budú koše skúšané, koľko vy-

držia? Takto „bojuje“ mobiliár na Ovsištskom námestí. 
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Operný spevák, herec a hlavne 
veľký fešák. To je Filip Tůma. Hoci 
celý život prežil v Bratislave. Pred 
pár rokmi sa odsťahoval do rodin-
ného domu kúsok od hlavného mes-
ta. Ako sám tvrdí, pre jeho malého 
syna, ktorého vychováva s partner-
kou a herečkou Nelou Pociskovou, 
je dedina najideálnejšie miesto pre 
dieťa. Prečo sa vyhýbajú mestu? 
Kde vyrastal a kam najradšej cho-
dil v detstve?
Ako zvládate syna a on vás?
V rámci možností. Tešíme sa jeden 
z druhého. Aspoň si to myslím. Teda 
podľa jeho úsmevov. 
Máte krátko pred štyridsiatkou. Mali 
ste svoje pohodlie, svoj život. Je to pre 
vás náročné v tomto smere?
Je to iné. A možno miestami náročné 
skĺbiť pracovné povinnosti s nočným 
nespaním a pomocou mojej partnerke. 
V tomto je to určite náročné. Verím, 
že časom sa to poddá. 
Aká je vaša partnerka Nela mamina?
Úžasná. Stále tvrdím a budem opako-
vať, že fantastická. Za tým si stojím.
Ste rád, že práve ona je matkou vášho 
syna?
Samozrejme.
V čom sa vám zmenil život? Ste iný, 
viac emočný či naopak nič sa nezme-
nilo?
 Človek si uvedomí, že ten malý člo-
viečik, ktorý raz vyrastie, je na celý 
život. Mám väčší pocit zodpoved-
nosti. To už nie je ako s vecou, ktorú 
môžeš niekam odložiť... Do útulku...
(Smiech). Keď si uvedomím, že to 
malé dieťa je odkázané na nás, tak je 
to o to zodpovednejšie. Zároveň je to 
nádherný pocit. Dovtedy som mal sta-
romládenecký spôsob života, naozaj 
ho zmenil. Najmä, čo sa týka času. To 
sa radikálne zmenilo. 
O rok máte štyridsať. Chcel by si stih-
núť ešte jedno?
Presne o osem mesiacov. To už asi 
nedám. (Smiech) Keby sa ale predsa 
len podarilo, nebude mi to prekážať. 
A čo vaša partnerka? Tá sa druhému 
potomkovi bráni?
Podľa mňa je ešte príliš skoro. Ešte 
sme plní dojmov z narodenia nášho 
malého, ktorý ešte nie je samostatný. 
Téma druhého potomka už prebehla, 
ale v takej rovine, že by som to nerád 
zverejňoval.
Si Bratislavčan. Vyrástli ste v meste. 
Teraz žijete na dedine kúsok od Brati-
slavy. Je to lepšie, ako v meste?

Za seba môžem povedať, že je super 
bývať s malým dieťaťom na dedine. 
Uvidíme, ako to bude ďalej. V ka-
ždom prípade je super, že vyjdeme 
za bránku a v kľude sa môžeme pre-
chádzať. Žiadne električky a ani autá 
ho nerušia. Sám som vyrastal v Sta-
rom Meste, nepoviem na mesto kri-
vé slovo, len v tomto smere to vidím 
ako problém. Keď bude väčší, bude to 
zrejme náročnejšie s dochádzaním do 
školy, na krúžky a podobne. 
Nechýba vám na dedine anonymita?
Vedľa nás býva mnoho ďalších zná-
mych ľudí, takže takéto veci sa tam 
neriešia. Boli tam pred nami oveľa 
skôr. Nepociťovali sme žiadny tlak, 
že strácame súkromie. Mne naozaj 
nevadí pozdraviť sa so susedmi. Som 
presvedčený, že dedina je pre dieťa to 
najlepšie.
Brávate ho aj do mesta na prechádzky? 
Osobne sa rád chodím prechádzať do 
centra. Často aj s malým. No väčšinou 
mi ho zobudia. S tým naozaj máme 
problém, keď okolo kočíka prehrmí 
skupina fotografujúcich Kórejcov.
Čo máte rád na centre?
Priznám sa, že mám rád rána v mes-
te. Keď sa mesto prebúdza, keď nie 
je plné. Zoberiem si noviny, dám si 
kávičku a vychutnávam si atmosféru 
centra. 
Ktoré miesta máte v Bratislave najradšej?
Asi najviac mi imponuje pešia zóna 
od Michalskej brány k divadlu. 
V tých miestach sa radi motáme. 
Kam ste rád chodili, keď ste boli malý?
Vyrastal som okolo Záhradníckej 
a Miletičovej ulice. Poznal som všet-
ky dvory. Bolo to všetko iné. Kam by 
som ho dnes poslal? Mesto sa zmeni-
lo.
K lepšiemu alebo horšiemu?
Napríklad Staré Mesto na môj vkus 
vymrelo. Všetci sa presunuli do ob-
chodných centier. Na jednej strane 
ľuďom rozumiem, že majú kde zapar-
kovať, kam ísť na kávu. No osobne 
mám radšej centrum. 
Čo vám prekáža na Bratislave?
Asi najviac to, že zanikajú malé ka-
menné obchody. Keď som potreboval 
kúpiť darčeky, uprednostňoval som 
malé obchodíky v centre. Vedel som, 
kde čo nakúpim. Na druhej strane je 
pravdou, že vzniklo naozaj veľmi veľa 
pekných kaviarní, ktoré mnohé z nich 
už majú svetový štýl. Bol by som rád, 
keby nás domácich viac času trávilo 
v meste. Aby Bratislava nebola len 

pre turistov, ale príjemným miestom 
na stretávanie sa so známymi. 
Na čo si najviac spomínate z detstva?
V tom čase sa hralo vonku. A k tomu 
patrili samozrejme kamaráti pri dome. 
Keď padlo šesť hodín, išiel som zjed-
návať ďalšiu hodinu, aby som mohol 
zostať vonku. Uhral som to na pol ho-
dinu, no aj tak som prišiel po hodine. 
V našom detstve sa viac hralo vonku, 
viac sa bicyklovalo, hralo sa hokej. 
Stále sa niečo dialo. Mali sme pocit 
bezpečia. Vyzeralo to tak, že rodičia 
sa nás nebáli vypustiť von. Doba je 
dnes iná. Už teraz sa bojím, keď mi 
môj syn povie, že ide von. A keď ná-
hodou bude meškať, šľak ma trafí.
A to máte syna a nie dcéru. Čo by ste 
potom robili?
Tak to by som sa asi zbláznil. V čase 
môjho detstva to bolo naozaj iné. Ži-
adna hektika. V nedeľu dopoludnia 
z každej domácnosti voňali obedy... 
Po reštauráciách sa nechodilo. Bola to 
neopakovateľná atmosféra. 
Celý život ste prežili v Bratislave – od 
základnej školy, cez konzervatórium 
až po vysokú školu. Boli ste poslušné 
dieťa alebo naopak ste rád už počas 
strednej školy chodili po krčmách?
Ja som skoro vôbec nepil. Možno až 

v poslednom ročníku konzervatória. 
Žiadne vysedávanie po krčmách. To 
ma nebavilo. Skôr som skúšal s ka-
pelou v garáži. Veľa času sme trávili 
v prezidentskej záhrade, kde sme hrá-
vali bejzbal. 
Čím ste boli v kapele? Hrali ste aj na 
nejaký hudobný nástroj?
Bol som spevák. Bola to konzervato-
ristická kapela. Boli tam aj niektorí 
členovia dnešnej kapely Le Pajaco. 
Kam ste radi so spolužiakmi chodili 
počas vysokej školy?
Veľmi radi sme mali vianočné trhy. 
Občas sme zašli pod hrad do podniku, 
ktorý sa volal, myslím, Kastelán. Radi 
sme mali aj umelecký podnik oproti 
Rolandovej fontáne, ktorý patril Mi-
lanovi Stráňavovi. Dobre sa tam sede-
lo. Chodili sme na vínové striky.
Čo by si zmenil na svojom rodnom 
meste?
Keď človek chodí po svete, všimne si, 
že mestá majú jasnú urbanizačnú kon-
cepciu. Prekáža mi, že v Bratislave nie 
sú na jednom mieste situované nové 
vysoké budovy, ale že sa stavajú vša-
de. Nemám pocit, že mesto má v tomto 
smere jasno. Ale to zrejme závisí od de-
veloperov a ich peňazí...  (lb)
 Foto: Archív F.T.

Mám rád rána v meste
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„Mám rád rána v meste. Keď sa mesto prebúdza, keď nie je plné. 
Zoberiem si noviny, dám si kávičku a vychutnávam 

si atmosféru centra,“ hovorí herec Filip Tůma.
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Activity park hneď pri dome.
Bývanie, kde sa nenudíte.

TAMMI DÚBRAVKA

VÁŠ DOMOV PREMYSLENÝ SRDCOM.

Vychutnajte si bývanie a zábavu s celou rodinou
pri vašich obľúbených aktivitách.

V 3. etape projektu TAMMI DÚBRAVKA sú aktuálne
v ponuke 2- a 4-izbové byty a 3-izbový apartmán
s balkónmi a priestrannými terasami, pričom 2-izbový 
apartmán získate už od 95 000 Eur. Vonku pri dome 
budete môcť tráviť príjemný čas v Activity parku, 
kedykoľvek budete chcieť. V cene bytu je zahrnutý
bytový štandard a pivničná kobka.
Kolaudácia bytov je naplánovaná na jeseň 2017.
Kompletnú ponuku bytov 3. a 4. etapy
nájdete na stránke yit.sk

DÚBRAVKA
Zrýchliť, zefektívniť a od-
strániť nedostatky - to je 
cieľ elektronickej registrá-
cie dieťaťa do materských 
škôl, s ktorou tento rok pri-
šla mestská časť Dúbravka.
Ide o novinku pri prihla-
sovaní do materských škôl 
a elektronická registrácia je 
už prístupná na webe mest-
skej časti www.dubravka.sk 

v sekcii potrebujem vybaviť – 
prijatie dieťaťa do materskej 
školy. V prípade, že rodičia 
registráciu elektronicky ne-
vyplnia, neskôr to na základe 
odovzdanej prihlášky na pred-
primárne vzdelanie urobí za-
mestnanec miestneho úradu. 
Rodičia však do škôlky aj tak 
musia prísť fyzicky, a to kvôli 
odovzdaniu potvrdenia od pedi-
atra. Žiadosti o prijatie dieťaťa 

do materskej školy na predpri-
márne vzdelávanie budú mat-
erské školy prijímať 26. a 27. 
apríla od 15.00 do 17.00.
Dúbravka je zriaďovateľom 
desiatich materských škôl so 40 
triedami, aktuálne pripravuje aj 
zriadenie materskej školy na 
Fedákovej ulici. Pôjde o štvor-
triednu materskú školu s kapa-
citou 92 miest a fungovať by 
mala od septembra.  (lm)

Kam s malými 
elektrospotre-
bičmi?
DÚBRAVKA
Holiace strojčeky, žehličky, 
mixéry, ovládače, kulmy, 
hriankovače... Kam ich vy-
hodiť? Aby Dúbravčania 
nemuseli riešiť túto otázku 
a pre ohľaduplnosť k ži-
votnému prostrediu osadila 
mestská časť kontajner na 
malé elektrospotrebiče. 
Kontajner na drobný elek-
troodpad si umiestnený na 
miestnom úrade v budove 
na ulici Pri kríži, kde sídli aj 
referát životného prostredia. 
Podobný kontajner majú za-
tiaľ v Ružinove, združenie vý-
robcov elektrospotrebičov pre 
recykláciu o osadení rokuje 
s ďalšími mestskými časťami. 
Dúbravka umiestnila kontaj-
ner do budovy úradu preto, 
aby bol pod kontrolou a ochra-
nou pred prípadným možným 
vyberaním a nesprávnym lik-
vidovaním odpadu. (lm)

Skontrolujte 
parkovacie 
miesto
KARLOVA VES
Pomocou interaktívnej 
mapy na webstránke Kar-
lovej Vsi si môže každý 
overiť, či vyhradené parko-
vacie miesto pri jeho dome 
je povolené. Interaktívna 
mapa identifikuje aj vy-
hradené miesta pre osoby 
s ťažkým zdravotným po-
stihnutím.
Po rozkliknutí na vyhradené 
parkovacie miesto si záujem-
ca nájde informáciu o EČV, 
pre ktoré bolo miesto vyhra-
dené. „Často dostávame pod-
nety na nesprávne vyznače-
nie parkovacích miest. Táto 
novinka by mala pomôcť po-
dobné situácie eliminovať,“ 
povedala starostka Karlovej 
Vsi Dana Čahojová. 
V interaktívnej mape nájdu 
obyvatelia aj kompletnú sieť 
malých košov na bežný odpad 
ako aj na psie exkrementy.  (bh)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA 
Mestská časť už má päťtisíc 
oficiálnych obyvateľov. Vý-
ročným päťtisícim obyva-
teľom sa stal 9-ročný Patrik 
Piterka.
Záhorská Bystrica patrí k na-
jdynamickejšie sa rozvíja-
júcim mestským častiam. 
Primárnym dôvodom nárastu 
obyvateľov je výstavba rodin-
ných domov a rezidentských 
projektov, ktoré sa v posled-
ných desiatich rokoch podpí-

sali na zdvojnásobnení počtu 
obyvateľov. Prichádzajú sem  
hlavne mladé rodiny s deť-
mi. „V súvislosti s výstavbou 
očakávame, že demografická 
krivka v najbližších rokoch 
zaznamená ďalší skokový 
nárast. Predpokladáme, že 
v časovom horizonte dvoch 
rokov sa počet obyvateľov 
mestskej časti zvýši o ďalších 
2 000 obyvateľov,“ informuje 
starosta J. Krúpa.
S prílivom mladých rodín bu-

duje mestská časť aj potrebné 
kapacity materskej a základ-
nej školy. Začiatkom roka 
rozšírila kapacity pre umie-
stnenie predškolákov v ma-
terskej škole na Hargašovej 
ulici o 20 miest a v priebehu 
budúceho roku plánuje na-
výšenie o ďalších 40 miest. 
Začiatkom septembra tohto 
roku chce do užívania odo-
vzdať aj novú časť objektu 
základnej školy, čím rozšíri 
jej kapacitu o  60 miest.  (ab)

Prekročili päťtisícovú hranicu

Zápis do škôlok aj elektronicky
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