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Aké sú bratislavské psy a ich majitelia?

Elektrobusy 
v uliciach
BRATISLAVA
Prvé štyri elektrobusy už 
jazdia na krátkych linkách 
číslo 27,  53 a 151. Vidieť 
ich teda môžete od Trnav-
ského mýta v smere do Vaj-
nôr, v Dúbravke a v Novom 
Meste pri OD Slimák. 
Celkovo ich bude 18  a v pre-
mávke budú všetky do júna 
2018. Ďalšie elektrobusy plá-
nuje DPB, a.s. nasadiť naprí-
klad na linkách č. 43, 52, 53, 
65, 66, 80 a 94. 
Vo vozovni Krasňany sú už 
z celkovej dodávky 16 ks 
elektrobusov sólo s dĺžkou 12 
metrov dodané 2 ks vozidiel 
a tiež 2 ks mini elektrobusov 
s dĺžkou 9 metrov. Elektro-
nabíjacie stanice budú vo 
vozovni Krasňany, aj vo vo-
zovni Jurajov Dvor. Súčasťou 
je tiež vybudovanie dvoch 
nabíjacích miest na trase. Vo-
zidlá budú nabíjané aj počas 
dňa na rýchlonabíjačkách, ale 
aj pomocou pantografových 
ramien. 
Nákup bol financovaný najmä 
z fondov EÚ. Celková suma 
za 18 ks vozidiel je 10,4 mil. 
eur bez DPH. 
Všetky elektrobusy sú níz-
kopodlažné, klimatizované, 
s vnútorným aj vonkajším 
kamerovým systémom, sú 
vybavené elektronickým po-
čítaním cestujúcich. Nechýba 
wifi a USB nabíjačky. Dojazd 
vozidiel je bez priebežného 
dobíjania 160 km.  (zo)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

BRATISLAVA
Počet psov, ale aj psí biz-
nis v hlavnom meste rastie. 
Máme tu nielen čoraz viac 
výcvikových stredísk a tré-
nerov, ale už aj psie škôl-
ky, hotely, kaviarne, salóny 
s manikúrou, kúpanie a ma-
sáže, organizujú sa párty pre 
psov, vyrábajú sa psie na-
rodeninové torty, na spad-
nutie je psie fitness centrum. 
Psy už sedia v reštauráciách 
na stoličkách, namiesto na 
zemi, a keď navyše vidíte be-
hať po uliciach psov v bun-
dách, ktoré sú neraz drahšie 
ako vaše, napadne vám otáz-
ka, či Bratislavčania už psov 
nepoľudšťujú nadmieru 
a tým z nich nerobia nevy-

chovaných neurotikov, ktorí 
môžu všetko. Aj na úkor 
ostatných.
„Žila som dvadsať rokov 
v Bratislave, teraz bývam 
a pracujem v Leviciach, takže 
môžem porovnávať. A rozdiel 
tu je, až extrémny,“ hovorí 
Michaela Murková, ktorá sa 
už osem rokov venuje náprave 
a prevýchove problémových 
psov. „V Bratislave som mala 
aj klientku, ktorá svoju čivavu 
kŕmila vidličkou. V Leviciach 
však zažívam druhý extrém. 
Vídam tu psov na reťaziach, 
bez prístrešku, podvýžive-
ných... Nedávno sme zachra-
ňovali psa, ktorého majiteľ 
nechal dva týždne samého 
v byte, pretože musel odces-

tovať. Takže áno, v Bratislave 
žije podstatne viac ľudí, ktorí 
berú psa ako svoje dieťa, spia 
s ním v posteli a vytvárajú im 
osobnosť, ktorá nie je psia, na 
druhej strane v Bratislave ľu-
dia viac berú psov ako živé, 
cítiace bytosti. Napríklad cez 
víkend je útulok plný venči-
arov, rodičia vedú deti k prí-
rode aj k empatii k živým 
tvorom. V Leviciach, keď 
prídu traja ľudia za víkend, je 
to veľa. Pes tu má celkom inú 
a oveľa horšiu pozíciu.“
S jej názorom, že mnoho ľudí 
v Bratislave má psa namiesto 
dieťaťa, súhlasí aj Iveta Lu-
káčová, ktorá sa špecializuje 
na výcvik psov a agility.
 Pokračovanie na str. 2

Ako pokračuje 
rekonštrukcia SNG?
Pohľad na premostenie 
bude znesiteľnejší, nádvo-
rie sa otvorí ľuďom.

Odpudzujúce 
zákutie mesta
Pod viadukt na Panónskej 
vozia odpad, trénujú tu 
´grafiti umelci´, čistenie 
nepomáha.

Na Miletičke 
spomínam na krásne
časy
O s e m d e s i -
atnik Jozef 
G o l o n k a 
nám poroz-
prával o svo-
jom detstve 
a mladosti v Bratislave.

Predmety 
premenené na ľudí
Takéto bábkové divadlo 
ste ešte nevideli! Deduško 
je pre všetkých od šesť ro-
kov.
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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
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Zvládne každú výzvu
Nová Trieda X. Prvá svojho druhu
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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

Trocha 
vzájomného 
rešpektu
V  Bratislave  žijú  tisíce 
psov.  Len  v  Petržalke  je 
ich  oficiálne  približne 
5 500. Odhaduje sa však, 
že sa na území tejto mest-
skej  časti  zdržiava  dva-
krát  toľko  psov!  Ak  má 
Petržalka  okolo  110-tisíc 
obyvateľov, na desať ľudí 
pripadá  jeden  pes.  Väč-
šinou  prevládajú  skôr 
menšie  rasy  ako  yorkšír-
sky  teriér,  čivava,  jazve-
čík,  jack  rusell,  krížen-
ce... Dá  sa  teda  povedať, 
že  neexistuje  panelák, 
v  ktorom  by  nežil  aspoň 
jeden  domáci  miláčik. 
Zväčša  v  ňom  však  žijú 
viacerí.  A  to  spôsobuje 
problémy  nielen  medzi 
psíčkarmi  a  ne-psíčkar-
mi,  ale  aj  medzi  chova-
teľmi psov navzájom.
Možno by na zmiernenie 
napätia stačilo trocha vzá-
jomného rešpektu. „Mnoho 
psíčkarov nerozumie, že 
niektorým nepsíčkarom pes 
naháňa strach, nepsíčkari 
zasa nezmyselne trestajú 
všetkých psov napríklad 
rozhadzovaním jedovatých 
nástrah,“ konštatuje Barba-
ra Galla. Psíčkarka Andrea 
z Petržalky k tomu dodáva: 
„Verím tomu, že keby bolo 
viac košov a sáčkov v mes-
te, ľudia by exkrementy po 
svojich psoch zbierali. Veď 
samotným psíčkarom výkaly 
na chodníkoch či tráve pre-
kážajú..“ 
Snaží sa obhájiť aj voľný 
pohyb psov, ktorý je pre 
zvieratá nutný. „Napríklad 
v Petržalke je venčenie na-
voľno len vo výbehoch a pri 
Chorvátskom ramene. No 
tam psa pustiť nemôžem. Sú 
tam bežci a cyklisti. Môže 
vbehnúť pod bicykel a ublí-
žiť cyklistovi alebo sebe. 
Chápete preto, že ho občas 
nechám vybehať na tráve za 
domom?“

Ingrid Jarunková

BRATISLAVA
„Podmienky pre chov 
v meste sú nedostatočné 
a zákonne neošetrené,“ my-
slí si Barbara Galla, z Hap-
py centra pre psov. 
„Pre všetkých majiteľov psov 
by mal byť zo zákona po-
vinný základný výcvik. Pes 
predsa nie je hračka, ako to 
býva v mestách vnímané, ale 
tvor, ktorý môže aj ublížiť, ak 
je nezvládnutý. A celoploš-
ný problém u psíčkarov je, 
že nekupujú psa od dobrého 
chovateľa, ktorý ohodnotí, či 
sú vhodní adepti na chov a o 
správnom chove a potrebách 
plemena ich poučí. Chýba 
teda akési ukotvenie, ktoré 
by zaručilo, že psíčkar vie, do 
čoho ide a chápe možné prí-
koria chovu.“ Dodáva však, 
že vzhľadom na populáciu 
psov v meste, by mali byť aj 
nepsíčkari edukovaní v sprá-

vaní k cudziemu psovi. 
VZN o voľnom pohybe psov 
hovorí, že pes má byť na ve-
rejných priestranstvách vždy 
na vôdzke, a len tam, kde 
je voľný pohyb psa povole-
ný, ho možno pustiť. Pes na 
vôdzke je však nervóznejší 
ako pustený, a aj malé ple-
mená, dokonca aj tie, ktoré 
paničky berú pri najmenšom 
ohrození na ruky, aj tie po-
trebujú pohyb. Lenže psov je 
veľa, výbehov málo, rovnako 
ako času dopraviť sa cez týž-
deň na miesto, kde by sa váš 
štvornohý priateľ vybehal, 
takže buď budete na sídlisku 
porušovať VZN a necháte 
psa občas voľne behať alebo 
sledujúc trendy zadovážite 
mu bežecký pás, psychológa 
a psieho dietológa.
Práve na voľný pohyb psov 
sa najčastejšie sťažujú oby-
vatelia. Zo 196 priestupkov, 

ktoré mestská polícia riešila 
v minulom roku, sa až 122 
týkalo práve pohybu psov 
bez vôdzky. Mestská polícia 
denne obdrží priemerne 1 te-
lefonát upozorňujúci na psa 
bez majiteľa. Ďalším problé-
mom je nezbieranie exkre-
mentov. Bohužiaľ, príslušník 
mestskej polície môže prie-
stupok týkajúci sa neodstrá-
nenia výkalov psa riešiť len 
v čase alebo bezprostredne 
po priestupku. Odfotiť pre-
vinilca a poslať ho na políciu 
teda nepomôže. „Pre niek-
torých psíčkarov sú VZN 
stále iba zdrapom papiera, 
myslia si, že je povinnosťou 
mestskej časti upratovať po 
ich psovi, ale posledné kon-
troly ukazujú, že pribúda 
tých, ktorí sa neunúvajú zo-
hnúť pre exkrementy svojho 
psa,“ tvrdí hovorca mestskej 
polície Peter Pleva.  (in)

Základný výcvik by mal byť povinný

STARÉ MESTO
Začal sa tretí rok rekon-
štrukcie areálu Slovenskej 
národnej galérie. Predpo-
kladaný termín ukončenia 
je 20. jún 2019. Po jej skon-
čení bude mať verejnosť 
k dispozícii verejný priestor 
s 5 385 metrov štvorcových 
čistej výstavnej plochy.
Rekonštrukcia, modernizá-
cia a dostavba areálu SNG 
sa týka rozsiahleho areálu na 
Vajanského nábreží a vstu-
puje do nej niekoľko budov. 
„Od začiatku (odovzdanie 
staveniska 18. 1. 2016) sa si-
multánne pracuje na všetkých 
objektoch. K 31.12.2017 bolo 
preinvestovaných na stavebné 
práce a dozor 8 848164,42 € 
vrátane DPH, čo predstavuje 
19,13 % objemu financií. 
 „K dnešku sa dokončila 
hrubá stavba poschodového 
depozitárneho domu so sied-
mimi nadzemnými a dvoma 
suterénnymi podlažiami, 
ošetrili sa všetky kovové 
konštrukcie v objekte Pre-
mostenia a administratívy, 
pribudla konštrukcia nadstav-
by objektu bývalej knižnice, 
je založená multifunkčná 
hala. Paralelne riešime re-
vízie a iné problémy, ktoré 
taká rozsiahla rekonštrukcia 
prináša,“ povedala generálna 
riaditeľka SNG Alexandra 
Kusá. „Okrem obnovy ga-

lerijných prevádzok by sme 
chceli ponúknuť kultúrny ve-
rejný priestor v centre mesta 
určený všetkým záujmovým 
skupinám. Výsledkom by 
mala byť nielen moderná ga-
léria, ale aj moderná verejná 
inštitúcia 21. storočia.“ 
Plánom galérie je, aby k nim 
po rekonštrukcii nechodili 
návštevníci iba za výtvarným 
umením, chcú byť aj dobrým 
mestským rezidentom, teda 
verejnosti sprístupniť celý 
areál vrátane populárneho 
Letného pavilónu a možností, 
ktoré ponúkal.
Odborní pracovníci galérie 
v súvislosti s rekonštruk-
ciou už v januári 2018 začali 
s prípravou budúcich stálych 
expozícií, ktoré by mali ob-

siahnuť široké zbierky galérie 
a zároveň reflektovať výsled-
ky úspešných a dôležitých 
projektov z posledných ro-
kov, napr. Sen × skutočnosť. 
V roku 2018 čaká Sloven-
skú národnú galériu okrúh-
le výročie – 70 rokov od jej 
založenia. Na narodeniny 
pripravujú veľkú letnú na-
rodeninovú oslavu, ktorá sa 
bude konať 28. júla 2018. 
V tento deň bude galéria od 
rána hostiť našich gratulantov 
programom pre rodiny s deť-
mi, pre fanúšikov umenia 
a galérie bude zasa priprave-
ný poobedňajší blok, kde sa 
návštevníci dozvedia všetko 
o SNG a nielen tej dnešnej. 
 (brn)
 Vizualizácia: SNG

Ako pokračuje rekonštrukcia areálu SNG?Šanca pre 
Propeler
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto 
vyhlásila verejnú obchodnú 
súťaž na nájom  priestorov 
po bývalej kaviarni  Prope-
ler na Rázusovom nábreží. 
Záujemcovia o prevádzko-
vanie kaviarne či cukrárne 
však budú musieť splniť aj 
podmienku na predaj dopln-
kového tovaru. Rozhodlo 
o tom miestne zastupiteľstvo 
koncom minulého roka. O čo 
ide - vysvetľuje starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík: 
„ Budúci nájomca, ktorý vzí-
de z verejnej súťaže, by mal 
v priestoroch zabezpečiť aj 
predaj suvenírov,   informač-
no  - propagačné materiály, 
ale aj predaj turistickej karty 
Bratislava Tourist Card. Je 
to forma aktívnej podpory 
cestovného ruchu a miesto 
v bezprostrednej blízkosti 
osobného prístavu je na to 
ideálne.“
Kto získa priestory bývalej 
kaviarne Propeler, ktoré majú 
plochu takmer 70 metrov 
štvorcových, bude známe do 
20. februára.  (ng)
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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

S vysávaním 
začnú na jar
DÚBRAVKA, KARLOVA 
VES
Mestské časti sa snažia 
eliminovať napätie medzi 
psíčkarmi a nepsíčkarmi aj 
skvalitňovaním poriadko-
vého servisu. 
Aktuálne má Dúbravka regis-
trovaných 1902 psov. Vlani 
kúpila mestská časť vysávač 
s objemom zbernej nádoby 
120 litrov na psie exkrementy. 
„Skúsenosti s ním ešte vyhod-
nocujeme,“ informovala nás 
hovorkyňa Dúbravky Lucia 
Marcinátová. Vlani prijali 
dvoch zamestnancov, ktorí 
pomáhajú so starostlivosťou 
o zeleň a čistotu na verejných 
priestranstvách, v čase našej 
uzávierky hľadali tretieho, 
ktorý by zbieral najmä psie 
exkrementy. Čistenie prebeh-
lo naposledy na jeseň, počas 
zimy a mínusových teplôt vy-
sávanie mestská časť nerobí. 
začne na jar. 
V Karlovej Vsi zas pred časom 
plánovali nákup psích ekolo-
gických toaliet. Napokon ich 
poslanci neschválili, odborná 
komisia ich vyhodnotila ako 
ekonomicky nákladné. „Kar-
lova Ves disponuje dvoma 
kusmi profesionálnych vy-
sávačov na psie výkaly a zá-
roveň má 95 košov na psie 
exkrementy,“ informoval nás 
hovorca mestskej časti Brani-
slav Heldes. V Karlovej Vsi je 
momentálne registrovaných 
1912 psov. Odhadujú však, že 
tu žije ďalších cca 700 nere-
gistrovaných.  (in)

Málo peňazí 
z poplatku
BRATISLAVA 
Hlavné mesto čakalo z vý-
beru miestneho poplatku 
za rozvoj v roku 2017 väčší 
objem peňazí, ako bolo re-
álne vyzbieraných. Brati-
slavské mestské časti zaslali 
k 31. decembru 2017 mestu 
252.000 eur.
„Predpokladaný odhad cel-
kovej sumy spolu za mesto 
aj mestské časti sa očakával 
v rozmedzí päť až osem mi-
liónov eur,“ povedala ho-
vorkyňa Bratislavy Zuzana 
Onufer.
Z príjmu si mestské časti pone-
chávajú 68 percent, 32 percent 
z vybranej sumy odvádzajú 
magistrátu. Príjem z poplatku 
môžu samosprávy investovať 
do sociálnej, školskej, kultúr-
nej i športovej infraštruktúry, 
ale aj na výstavbu komuniká-
cií či rozvoj zelene.
Najviac peňazí za miestny 
poplatok za rozvoj vyrubil 
v roku 2017 Ružinov – 501 
375 eur.  (tasr)

Pokračovanie zo str. 1
Prevádzkuje však aj škôlku 
pre psov. Naozaj ju psy po-
trebujú? „Názov nevystihuje 
zameranie. Nejde totiž o pra-
videlné odkladanie psov,“ 
upozorní ma. „Pes vydrží 
osem hodín doma sám, ale 
keď ide majiteľ na služobnú 
cestu a vie, že sa vráti nesko-
ro večer, privezie ho radšej 
do škôlky. Zväčša mávam 
mladšie psy, u ktorých škôlka 
plní aj socializačnú funkciu.“ 
Nie je to len fráza. Socializo-
vaný pes sa vám nesnaží za-
hryznúť do členka len preto, 
že okolo neho prechádzate. 
A rovnako nemá potrebu ská-
kať do iných psov. „Stráženie 
na dennej báze by som však 
odmietla, veď to by potom 
nebol cudzí pes, ale môj,“ 
dodáva.  
Pozitívom bratislavských 
psíčkarov podľa nej je, že tí, 
ktorí chcú, sa psov naučia 
ovládať a je čoraz viac tých, 
ktorí majú záujem. „Zisťujú 
totiž, že keď budú mať vycho-
vaného a spokojného psa, vy-
hnú sa mnohým problémom.“ 
Rovnakú skúsenosť má aj 
tréner Ján Pothe, ktorý sa 
takisto venuje výcviku psov. 

Nezávisle sa obaja zhodli aj 
na tom, že v meste si stále 
veľa ľudí kupuje psa len na 
základe toho, že sa im páči. 
„Prišiel za mnou pán, ktorý 
mi hovorí, že mal dobermana 
a chcel by ho dopriať aj svo-
jej 12-ročnej dcére. Keď som 
argumentoval, prečo to nie 
je najlepší nápad, urazil sa 
a odišiel,“ spomína Ján Po-
the. Iveta Lukáčová k tomu 
dodáva, že ju teší, že pribúda 
tých, čo sa pred kúpou prídu 
poradiť, aký pes by sa im ho-
dil do rodiny. 
„Rozšírené je aj to, že si pán 
či panička uzurpuje psa len 
pre seba. Vtedy sa pes mení 
na neurotika, pretože jemu 
je prirodzená svorka a chce 
sa kamarátiť. Práve na to sú 
dobré voľné výbehy, ktorých 
je v Bratislave stále málo 
a hoci to tak na prvý pohľad 
nevyzerá, aj kaviarne pre 
psov. Aj keď si osobne my-
slím, že pes má behať radšej 
po lese, ako sedieť v kaviar-
ni,“ dodáva Iveta Lukáčová. 
To, že kaviareň pre psov nie 
je úplný nezmysel potvrdzuje 
aj Michaela Murková. „Pris-
pieva k spokojnosti a no-
vým kontaktom majiteľov 

psov a slúži na socializáciu 
psov.“ A čo si myslí o párty 
pre psov? „Tiež je to celkom 
fajn myšlienka, ale skôr pre 
chovateľov, psy nepotrebujú 
šampanské ani ozdobené ko-
láčiky.“ 
Mnoho bratislavských psíč-
karov by s ňou súhlasilo. 
Napokon, aj oni sa pousmejú 
nad „kolegyňou“, ktorá si 
vezie svojho psa v kožuši-
nou vystlanom kočíku, kŕmi 
ho koláčikmi so psej pekár-
ne, prihovára sa mu ´miláčik, 
už si sa vyspinkal?´ a on jej 
odpovedá ´hav´. Je to vždy 
lepšie ako „kolega“, ktorý 
venčí svojho pitbula navoľno, 
hoci vie, že ohrozuje malých 
psov. Práve to si vytýkajú 
bratislavskí psíčkari navzá-
jom. Okrem nepozbieraných 
exkrementov, ktoré prekáža-
jú asi každému, avšak nie sú 
len špecialitou Bratislavy, je 
to v tomto meste fakt, že má-
lokto má vycvičeného psa. 
Bez ohľadu na to, či je malý 
alebo veľký, ak je nevycho-
vaný, nerobí dobrý imidž 
psíčkarom. Lenže, viete, čo 
sa hovorí, neexistuje zlý pes, 
len zlý majiteľ. (in)
 Foto: shutterstock
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Na Jozefskej ulici kraľuje indonézska kuchyňa

Za uplynulé tri roky sa ži-
vot v bratislavskom Starom 
Meste podstatne zlepšil. Ten-
to rok by mal byť ten posun 
ešte výraznejší. Dokončíme 
totiž viacero rozbehnutých 
projektov a začneme nové.
Na prízemí miestneho úradu 
čoskoro otvoríme nový mat-
ričný úrad, na Záhrebskej ulici 
sme vybudovali nové detské 
jasle pre 30 staromestských 
detí, začiatkom jari začneme 
budovať Landererov park 
na Alžbetínskej ulici, zásad-
nej revitalizácie sa dočká aj 
park na Kmeťovom námestí. 
V Medickej záhrade a v parku 
na Belopotockého vybuduje-
me závlahový systém.
Od februára sa púšťame do 
rekonštrukcie staromest-
ských ulíc. Opravíme cesty 
a chodníky na Povrazníckej, 
Hollého, Klemensovej, Fraňa 
Kráľa, na Hlbokej ceste, Ko-
zej, Kyčerského a ďalších. 
Máme jedinečnú možnosť 
opraviť cesty a chodníky za 3 
milióny eur. Staré Mesto totiž 
v decembri dostalo od vlády 
dotáciu jeden milión eur na 
opravy komunikácií a ďal-
šie dva milióny vo forme fi-
nančnej výpomoci. Verím, že 
poslanci túto pomoc prijmú 
a budeme tak môcť spoloč-
ne opraviť vyše dve desiatky 
ulíc v správe mestskej časti.
V Starom Meste nás čaká 
tento rok veľa práce. Od 
nástupu do funkcie starostu 
robím všetko pre to, aby sa 
nám všetkým v našej mest-
skej časti žilo lepšie. Opra-
vujeme cesty a chodníky, 
rozširujeme zelené plochy, 
sadíme nové stromy. Opra-
vujeme Staré Mesto.
 Radoslav Števčík

V Starom Meste 
nás tento rok 

čaká veľa práce
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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)

PETRŽALKA
Hoci sa Bratislava mení 
k lepšiemu a môžeme v nej 
nájsť čoraz viac krásnych 
miest, stále sa nájdu loka-
lity, ktoré sú doslova odpu
dzujúce. Na jednu z nich nás 
upozornil náš stály čitateľ.
V tomto prípade nejde iba 
o neporiadok, je možné, že 
dochádza aj k vážnejšiemu 
poškodzovaniu životného 
prostredia. Znečistenie sa 
týka priestoru pod viaduktom 
Panónska, v lokalite Janíkov 
dvor. Upozornil nás na to náš 
čitateľ Rastislav Gemerský.
 „Vyviera tu na povrch spod-
ná voda, ktorá zaplavuje 
podzemné priestory - tune-
ly. Toto územie sa nachádza 
v blízkosti ochranného pás-
ma pitných spodných vôd. 
Nachádza sa tu množstvo 
prázdnych alebo úplne ne-
použitých obalov rôznych 
veľkostí, od chemických 
sprejových farieb, rozpúšťa-
diel, čističov a iných nebez-

pečných toxických kvapalín, 
ktoré boli použité pri ne-
zmyselných a abstraktných 
maľbách na oporných betó-
nových pilieroch tohto via-
duktu. Týchto obalov sú tu 
tisíce, sfarbujú povrchovú 
vodu a potom táto kvapal-
ná farebná zmes preniká do 
podzemia,“ popisuje stav pán 
Gemerský.
„Tento odpad sa nachádza už 
aj v obidvoch zaplavených 
tuneloch, v celej ich dĺžke 
aj šírke, kde výška hladiny 

tejto vody dosahuje až 50 
cm. Okrem tohto sa do tých-
to priestorov vozí ešte aj iný 
rôzny odpad,“ dodáva. 
O reakciu sme požiada-
li mestskú časť Petržalka. 
„Uvedená lokalita je vo 
vlastníctve hlavného mesta. 
Na jeseň 2017 bolo zvolané 
pracovné stretnutie za účas-
ti zástupcov mestskej časti 
Petržalka, hlavného mesta 
a Okresného úradu Bratisla-
va, na ktorom bolo dohodnu-
té vyčistenie tohto priestoru. 

Zo strany vlastníka pozemku 
prišlo k náprave a pozemok 
bol vyčistený. Nakoľko sa 
situácia opakuje, opätovne 
vyzveme vlastníka pozem-
ku na vyčistenie,“  povedala 
nám Silvia Vnenková z MÚ 
Petržalka.
Lokalita Janíkov dvor sa na-
chádza v najjužnejšej časti 
Petržalky. Pôvodne to bol 
ostrov. Až do výstavby síd-
liska v Petržalke sa tu na-
chádzala malá osada tvorená 
niekoľkými rodinnými do-
mami a objektami JRD, kto-
rá bola zbúraná v súvislosti 
s plánovaným pokračovaním 
výstavby sídliska až po hrani-
ce Jaroviec.
Dnes sa v tejto oblasti na-
chádza lovecký revír, štátny 
majetok a nedokončená stav-
ba depa, ktoré malo slúžiť 
pre bratislavské metro už 
pred rokom 1989, avšak pro-
jekt bol zrušený, a tak objekt 
chátra. (ms)
 Foto: archív R. G.

Odpudzujúce zákutie hlavného mesta Príspevok na 
odstraňovanie 
grafitov
BRATISLAVA
Podávanie žiadostí o finanč-
ný príspevok na odstraňo-
vanie nelegálnych grafitov 
a antigrafitový náter je 
možné aj tento rok. 
Hlavné mesto poskytuje 
možnosť čerpania tohto 
finančného príspevku pre 
právnické osoby, ktorých 
zakladateľom nie je hlav-
né mesto a pre fyzické 
osoby, ktoré majú trvalý 
pobyt na území hlavného 
mesta. Výška finančných 
prostriedkov v mestskom 
rozpočte na tento účel je 
150 000 eur ako minu-
lý rok. V roku 2017 túto 
možnosť využilo 93 žia-
dateľov a prerozdelila sa 
celá suma.
Príspevok môže byť ude-
lený do maximálnej výšky 
3 000 eur pre jedného žia-
dateľa.  (zo)

Všimli ste si 
zmenu?
BRATISLAVA
Začiatkom roka 2018 zostá-
va v hlavnom meste zatiaľ 
okolo 150 herní, ktoré sú 
však nútené zreorganizovať 
sa. Automaty však muselo 
vypnúť 127 pohostinstiev. 
Potvrdila to hovorkyňa 
Asociácie zábavy a hier Do-
minika Lukáčová.
„Výherné prístroje by mali 
byť koncentrované do miest 
na to určených, a teda do her-
ní a kasín. Od nového roka 
tiež platí, že v herni musí 
byť minimálne 12 prístrojov, 
doteraz bolo potrebných len 
päť na označenie „herňa“. To 
výrazne zredukuje aj malé 
prevádzky. Počet takto za-
niknutých malých herní však 
nevieme odhadnúť,“ spresni-
la hovorkyňa AZAH s tým, 
že sa zvýšili aj odvody, a to 
na 5 500 eur ročne za každý 
stroj.
V piatok 19.1.2018 bolo 
hlavnému mestu doručené 
uznesenie, ktorým Krajský 
súd Bratislava zamietol ná-
vrh Krajskej prokuratúry na 
dočasné pozastavenie účin-
nosti VZN o zákaze hazardu. 
Znamená to, že VZN je platné 
a mesto aj naďalej nevydáva 
žiadne licencie na prevádz-
kovanie hazardných hier. 
Hlavné mesto ešte čaká po-
jednávanie týkajúce sa údaj-
nej nezákonnosti prijatého 
VZN o zákaze hazardu. V tej-
to veci Krajský súd zatiaľ ešte 
nerozhodol, nebolo ešte vytý-
čené pojednávanie. (tasr, zo)

Jozefská ulica spája Gra-
ssalkovichovu záhradu 
s Kollárovým námestím, 
v uplynulom období zaži-
la a stále ešte zažíva in-
tenzívny stavebný ruch. 
Pribudli tu nové budovy 
a s nimi aj nové služby. 
Paradoxne v jednom zo 
starých domov vlani pri-
budla nová reštaurácia 
– presnejšie Indonesian 
Food MAKAN.
Reštaurácia sa nachádza na 
prízemí a v suteréne dvoj-
podlažného domu v dolnej 
časti ulice. Predtým tu boli 
bary, reštaurácie, pizzerie, 
pivárne, necelý rok je tu 
už indonézska reštaurácia 
Makan. Interiér je úplne 
jednoduchý – na podlahe 
dlažba, steny v kombiná-
cii svetlobéžovej a tehlo-
vohnedej, na nich visia gra-
fiky s motívmi ďalekého 
východu. Stoly zo svetlého 
masívu pôsobia jednodu-
cho a čisto. Sivé kresiel-
ka sú pohodlné. V prednej 
časti je bar, kuchyňa je 
v suteréne, kde sú aj toa-
lety, salónik pre uzavretú 
spoločnosť a ďalšie veľké 
priestory reštaurácie, ktoré 
však boli v čase našej ná-
vštevy uzatvorené pre pre-
stavbu.
Makan prezentuje ako In-
donéziu ako krajinu 17 000 
ostrovov a miliónov chu-
tí. Niektoré z tých chutí 
sme spoznali a okamžite 

si nás získali. V jedálnom 
lístku ponúkajú predjed-
lá, šaláty, polievky, jedlá 
z woku, špeciality a de-
zerty. Okrem toho Makan 
ponúka v pracovné dni 
do 15,30h obedové menu, 
ktoré tvorí kuracia alebo 
vegetariánska krémová ko-
kosová polievka s rezanca-
mi Laksa (4,90 €) a hlavné 
jedlo – kuracie, bravčové, 
hovädzie, krevety alebo 
vegetariánske s niektorou 
z piatich omáčok a jasmí-
novou ryžou v cene 4,90 €, 
resp. 5,90 €.
Ochutnali sme kuraciu po-
lievku Laksa – bola poriad-
ne ostrá a vynikajúca. 
Rovnako chutná bola aj 
medanská kuracia poliev-
ka s kokosovým mliekom 
a ryžovými rezancami 
Soto Ayam Medan, ktorú 
ponúkajú v malej (4,50 €) 
aj veľkej miske (6,90 €). 
Bola o niečo menej ostrá, 
ale rovnako chutná.
Z hlavných jedál sme sia-
hli po woku indonézskych 
pražených rezancov. Je 
možné kombinovať kuracie  
(6,90 €) alebo hoväd-
zie mäso (7,90 €), zeleninu  
(6,90 €) alebo tigrie krevety 
(8,90 €) s tenkými ryžovými 
rezancami, širokými ryžo-
vými rezancami alebo va-
ječnými rezancami. Dali 

sme si tigrie krevety s ten-
kými ryžovými rezancami 
a bolo to vynikajúce.
Na odporúčanie pozor-
nej a milej čašníčky sme 
si zo špecialít reštaurácie 
Makan dali Rendang Sapi 
(8,90 €), čo je pomaly va-
rené hovädzie na korení 
v kokosovom mlieku s ry-
žou. Túto voľbu sme ne-
oľutovali – spoznali sme 
nové chute a veľmi sme 
boli spokojní. 
Na záver sme si nenechali 
ujsť miestne dezerty. Ba-
nánová jarná rolka plnená 
banánom a belgickou čo-
koládou, obalená v cuk-
re a škorici (4,50 €) bola 
vynikajúca. Nechali sme 
sa zlákať dezertom z in-
donézskej čiernej ryže  
(2,50 €), ktorá bola v mi-
nulosti nazývaná ako „za-
kázaná ryža“ a v starovekej 
Číne bola vyhradená len 
pre cisárov.
Indonézska kuchyňa skve-
le doplnila gastronomickú 
mapu Bratislavy. Makan je 
cenovo prijateľná reštaurácia 
s výbornou obsluhou. Na Jo-
zefskej ulici rozhodne kraľu-
je, minimálne v jej dolnej 
časti.

Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 

Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.
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Začiatok roka priniesol dob-
ré správy v oblasti boja s 
hazardom. Krajský súd za-
mietol návrh Krajskej pro-
kuratúry na dočasné pozasta-
venie účinnosti všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) 
o zákaze hazardu. To zname-
ná, že VZN je naďalej platné 
a mesto naďalej nevydáva 
žiadne nové licencie na pre-
vádzku herní či automatov. 

Stále nejde o definitívne 
víťazstvo: hazardná loby 
zrejme urobí všetko preto, 
aby si zachránili svoj biznis 
a svoje peniaze. Je to však 
ďalší dlho očakávaný krok 
smerom k Bratislave bez 
hazardu. Veľmi sa teším, 
že napriek krikľúňom, pre 
ktorých je každý neúspech 
mesta víťazstvom, aj súd 
prihliadol na názor obrov-
ského množstva Bratisla-
včanov a potvrdil to, čo si 
myslím aj ja: že správna 
vec má mať prednosť pred 
peniazmi. A zákaz hazardu 
je správna vec - potvrdzuje 
to aj množstvo odborných 
štúdií z celého sveta. 

Ukazuje sa, že poctivá a 
vytrvalá práca pri ťažkých 
témach sa vypláca, aj keď 
niekedy nie je viditeľná 
hneď. Oplatila sa v boji s 
nelegálnou reklamou - boji, 
do ktorého sa nikomu pre-
domnou nechcelo, oplatila 
sa aj v prípade hazardu. 

Bratislava sa mení k lepšie-
mu. Rok 2018 sa začal pre 
Bratislavu výborne a verím, 
že bude plný dobrých správ.
  Ivo Nesrovnal 

Koniec hazardu 
na dosah?

Medzinárodná francúzska 
škola v Bratislave
Marie-Curie Sklodowskej 1,
851 04 Bratislava
(vedľa Petržalského zimného štadiónu)

DEŇ 
OTVORENÝCH 
DVERÍ Sobota, 

10.02.2018
9:00-12:00

Prehliadka školy v slovenčine.
Prezentácia školského programu.
Rozhovory s učiteľmi, 
vychovávateľmi a rodičmi.
Informácie o zápise žiakov.
Animácie pre deti.
Čakajú na Vás raňajky. www.EFIB.sk

www.peknekabaty.skwww.peknekabaty.sk

ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1. poschodie

00 00Po-Pia 10 -18  hod.
00 00Sobota 9 -12  hod. 

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

KABÁTY OD 39 €
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TOTÁLNY 
výpredaj!TOTÁLNY 
výpredaj!VOLAJTE 0919 188 535

Prevádzka: Jelenia 24, 
1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

STARÉ DVERE alebo ZÁRUBNE?
NOVÉ DVERE NA MIERU 
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

Obhliadka 
a poradenstvo 

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

 bez búrania, špiny a hluku
 žiadne stavenisko
 kvalitné materiály
 vždy odborná montáž

AKCIA: 
Ku každým dverám 
kľučka ZDARMA

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere

Odmietnutie  
trestného 
oznámenia
Dobrý deň, v trestnom ozná-
mení som ako poškodený. 
Požiadal som vyšetrovateľa 
PZ, aby ma ešte raz vypočul, 
za účelom doplnenia svedec-
kej výpovede. Prípad uzavrel 
bez toho, aby to urobil. Mám 
na to právo, ak áno, čo s tým 
môžem urobiť? Ďakujem.
Dobrý deň, v zásade závisí 
na príslušnom orgáne čin-
nom v trestnom konaní, aké 
vyšetrovacie úkony vykoná 
na preverenie skutočností, 
ktoré sú uvádzané v trest-
nom oznámení. Základom 
je však to, aby bol zistený 
skutkový stav veci, o ktorom 
nie sú dôvodné pochybnosti, 
a to v rozsahu nevyhnutnom 
na rozhodnutie. Pokiaľ bolo 
trestné oznámenie uznese-
ním odmietnuté, pričom ako 
poškodený a zároveň ozna-
movateľ podozrenia zo spá-
chania trestného činu máte 
za to, že orgán činný v trest-
nom konaní pri rozhodovaní 
pochybil (napr. nevyhovel 
vašej žiadosti o dopočutie), 
máte právo podať proti uzne-
seniu o odmietnutí trestného 
oznámenie sťažnosť v leho-
te 3 dní odo dňa doručenia 
uznesenia; deň doručenia 
uznesenia sa do tejto lehoty 
nepočíta.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750
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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

Vo februári  2016 som si 
kúpila od internetového 
predajcu drevenú posteľ, ale 
začala sa rozpadať, teraz sa 
už vôbec nedá používať. Už 
ju reklamujem skoro rok, 
ale predajca reklamáciu vy-
trvalo odmieta. Na chybný 
výrobok sa za tie dlhé mesi-
ace nebol nikto ani pozrieť 
a obviňujú mňa, že som si 
nedostatky sama spôsobi-
la. Dokonca mi poslal dve 
dosky, aby som si posteľ 
sama opravila. Pritom som 
77-ročná dôchodkyňa žijú-
ca sama. 
 Z. Poláčková 

Ide o reklamáciu po 12 mesi-
acoch od kúpy, takže dôkazné 
bremeno prechádza na spo-
trebiteľa. 
Predajca však pri vybavení 
takejto reklamácie zamiet-
nutím, bol povinný spotrebi-
teľke dať kontakt na subjekt, 
ktorý jej môže, v prípade jej 
nesúhlasu so zamietnutím 
reklamácie, vypracovať od-
borný posudok chyby – ta-
kýmto subjektom môže byť 
súdny znalec, autorizovaná 
skúšobňa alebo značkový 
záručný servis. Preto teraz je-

diná možnosť je dať si takýto 
posudok vypracovať - znalca 
je možné nájsť na www.jus-
tice.sk. 
Keď má spotrebiteľ posudok 
vo svoj prospech, uplatní 
novú reklamáciu spolu s po-
sudkom. 
Takto uplatnená reklamá-
cia nemôže byť zamietnutá 
a spotrebiteľ má okrem toho 
nárok aj na úhradu všetkých 
súvisiacich nákladov spoje-
ných s uplatnením reklamá-
cie – poplatok za posudok, 
poštovné, prepravné a pod. 
– v zmysle Občianskeho zá-
konníka.

Zákazník je pán

Dokazovať problém už musíte vy

Na vine nie sú autá
Prečo sa dopravná situácia a kvalita života v našom meste stále zhoršuje? Zhoršuje sa vďaka au-
tám? Nie, zhoršuje sa vďaka množstvu cieľov, ktoré v našom meste stále pribúdajú pri nezlepšu-
júcej sa infraštruktúre. Skutočným problémom nášho mesta je, že na každom voľnom priestore 
rastú nové obytné a kancelárske budovy. Vysoké budovy. Kedysi bola Petržalka so svojimi 8, 
12 a 14 poschodiami Manhatanom, ale aj Bronxom nášho mesta. Dnes sa stavajú takéto a vyššie 
budovy všade. Prvá otázka je, na koho priestore vznikajú? Na verejnom priestore, ktorý naše 
mestské zastupiteľstvá nedokážu zmeniť na efektívny spoločný priestor, ktorý by zlepšil kva-
litu života obyvateľov (parky, ihriská, športoviská, hoc aj s verejným parkovaním v podzemí). 
Namiesto toho ich predávajú a  umožňujú profitovať developerom z ďalších a ďalších dvadsať 
a viac poschodových stavieb. Pritom tieto stavby zaberú tiež spoločný priestor a nie len ten. 
Ich noví užívatelia a vlastníci bytov budú ďalej zahusťovať už dosť zahustený priestor okolo 
nich a tlačiť sa na už dnes preťažených cestách. Však si nemyslíte, že keď niekto kupuje byt za  
400 000 eur, tak doteraz chodil len električkou? Alebo aj on povie, že cesty nie sú jeho starosť? 
My predáme priestor developerom zadarmo. Jediné, čo z toho zase má mesto, je daň z nehnu-
teľností (vo Vašom článku sa píše, že to bolo 60 miliónov).Takže áno, ak to vezmem takto, tak 
mesto by malo platiť aj za parkovanie a riešenie parkovania svojich obyvateľov, pretože záber 
verejného priestoru novými stavbami transformuje na svoj príjem v podobe dane z nehnuteľností.
 T.S.

Takto vyzerá sídlo štátnej inštitúcie prakticky 
v centre Bratislavy. Čo s tým?
 František Laurinec

Prebeh a nie priechod
Preventívne zdravotné prehliadky absolvujem na 
Poliklinike Mýtna. Prejsť na druhú stranu vozovky za 6 sekúnd - taký je interval zelenej farby 
semaforu- je nemožný, hlavne pre starších ľudí s paličkou, ktorí po 3 - 4 kroku zbadajú červené 
svetlo, je stresujúce a majú čo robiť, aby prešli. Pripadá mi to ako výsmech - kto prebehne bude 
vyšetrený príp. ošetrený. To je prebeh a nie priechod pred zdravotným zariadením.

Týždenne chodím aspoň 2x MHD linkou 209 k Národnému onkologickému ústavu. Našťastie, 
nie ako pacient. Každý raz vysvetľujem zdeseným cestujúcim - nielen z Bratislavy, že musia 
sledovať, ktorá 209 ide k onkológii a ktorá k NÚSCH. Pred poslednou zmenou trás MHD jazdila 
na NÚSCH linka 206 a na NOÚ linka 209. Keď už má byť ušetrené číslo na vozidle, tak nech 
dopravný podnik urobí slučku a trolejbus obstará obidva  ústavy. Vyžiadalo by si to asi 40 met-
rov drôtov na zákrute z Vlárskej k NÚSCH alebo nech je to po starom  206 a 209.
 Oľga Reisingerová

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne z nich vyberieme  
tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť  
o skúsenosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl  
redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na  
našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma
Nepoznáte ho? Výtržník rozbil dvere autobusu MHD
Nepoznáte toho človeka? Pozrite si, čo urobil, keď nestihol na-
sadnúť do autobusu.
Martin Rigo Asi neviete, ako sa cestuje v Bratislave. Auto-
busy stále meškajú kvôli zápcham, vďaka šoférom po jednom 
v každom aute a potom keby ešte mali vyčkávať na každého 
dobiehajúceho na každej druhej zastávke, tak nestíhajú a meš-
kajú na ďalšie zastávky, na ktorých sa zase ľudia sťažujú, že 
prišiel neskoro. Vďaka zápcham majú ukrátenú prestávku na 
konečnej. 
Boris Hunka Ani sa nečudujem. Každý, kto cestuje MHD za-
žil, ako arogantne šofér neotvorí dvere a odíde. Koho by to 
nevyprovokovalo aspoň raz.
Richard Fatika Nech je ako chce. Nikomu to nedáva právo 
kopať do autobusu, električky, trolejbusu. Mimochodom, uve-
dená linka ma interval 7 - 8min. Určite ten spoj nebol ani prvý, 
ani posledný. Keby sa malo na každej zastávke čakať na dobie-
hajúcich, potom zase budú všetci frflať, že spoj mešká.

Podchod na Trnavskom mýte: Demontovali a odviezli es-
kalátory
Andrej Matuška Podľa zverejnených podkladov ten podchod 
bude miestami nepríjemne úzky... Ešte je čas si to uvedomiť 
a vhodne upraviť.
Zuzana Zeane Krusinova Aj podľa inštalovaného debnenia 
to nebude nič moc - pochybujem, že by vznikajúce priestory 
začínali meter až meter a pol za debnením.... už teraz, keď sa 
dosť ľudí snaží vyhnúť sa podchodu, tam býva husto (šla som 
tadiaľ viackrát a mimo špičku), čo asi bude, keď podchod pô-
jde do plnej prevádzky?
Andrej Adamček Nie, aby ste boli radi, že to opravujú, ale 
budete okolo toho len a len pi... tak sa chop a urob ty niečo 
a dokáž a ukáž a nie len pindať na všetko.

Výbehy pre psov: Kde všade ich nájdete a kde ešte pribud-
nú?
Zuzana Zeane Krusinova Bratislava si robí z obyvateľov 
srandu, že? Pomerne pohodlné venčenie? Zo zákona povinnosť 
obce/mesta  :) tri výbehy na mestskú časť sú zlý vtip.... dočasné 
venčisko bez oplotenia nie je venčisko - navyše sa pri Kucha-
jde bude stavať, takže si to rovno škrtnite... v Novom Meste je 
cez 2000 psov, za ktoré sa platia dane - myslíte, že stačia dve 
venčiská - z toho jedno na Kolibe? Petržalka - na tú rozlohu tri 
venčiská? Fakt zlý vtip... že by venčiská mohli pomôcť, aby sa 
nevenčilo po ulici - napadlo to niekomu?
Vojto Bela Vybehnem na Kolibu a za mnou pes + vybehnem 
na hrádzu a za mnou psia svorka +vybehnem na nábrežie a to 
isté ...Kde bude výbeh pre ľudí?

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY





www.facebook.sk/banoviny

BRATISLAVA 
Štátny podnik Lesy SR po 
prvý raz v histórii zverejnil 
podrobné informácie o plá-
novaných hospodárskych 
opatreniach v lesoch v Bra-
tislave a okolí. Verejnosť sa 
tak má možnosť dozvedieť 
nielen kde a kedy budú pre-
biehať práce, ale aj aký je 
ich účel.
Termín začatia prác bol sta-
novený na 22. január s pred-
pokladaným ukončením 31. 
marca. V prvom štvrťroku 
tohto roka bude Lesná sprá-
va Bratislava vykonávať plá-
nované a sanačné ťažbové 
zásahy v Ivanke pri Dunaji, 
Záhorskej Bystrici (v lokali-

te Mariánsky Potok a Božia 
Muka), Kalinkove, Devíne 
a Devínskej Novej Vsi (v 
oblasti Devínskej Kobyly), 
Podunajských Biskupiciach 
(v lokalite Kopáčsky ostrov 
Gajc) a v Petržalke (v lokalite 
Pečniansky les). Podrobnej-
šie informácie o ťažbe môže 
verejnosť nájsť na webovej 
stránke Lesov SR v sekcii me-
diálny servis a tlačové správy.
Štátny podnik tvrdí, že v hos-
podárskych lesoch, ale aj 
v lesoch osobitného určenia 
je potrebné v určitých časo-
vých intervaloch realizovať 
úpravy s cieľom zachovania 
ich trvalej udržateľnosti.
Občianske združenie Inici-

atíva Naše Karpaty oceňuje 
snahy Lesov SR transparent-
nejšie komunikovať s verej-
nosťou. Ako však podotýka, 
ľudia by oveľa viac ocenili, 
keby sa ťažba v lesoch v oko-
lí Bratislavy realizovala šetr-
ne a v oveľa menšom rozsa-
hu, ako je tomu teraz. „Lesy 
v okolí Bratislavy by prio-
ritne mali slúžiť na oddych 
a šport v prírode, nie na biznis 
s drevom,“ povedal predseda 
združenia Jakub Mrva. Od-
borná a občianska verejnosť 
podľa neho v týchto dňoch 
opakovane žiada, aby sa Lesy 
SR zdržali ťažby dreva na cit-
livom území v okolí potoka 
Vydrica. (tasr)

Kde sa bude ťažiť drevo?

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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HUSSE prichádza do Rače

Prvotriedne švédske krmivá 
pre vašich miláčikov

Príďte si do 
Kauflandu v Rači 
9.2. (12:00 -20:00) 
a 10.2. (8:00-15:00) 
po VZORKU 
krmiva pre vášho 
miláčika ZDARMA



Ikonická nová Trieda G je zo 
všetkých hľadísk ešte lepšia

V júni sa začne dodávať nová Trieda G znač-
ky s hviezdou, ktorá je v teréne výkonnejšia 
a na ceste výrazne agilnejšia, dynamickejšia 
a komfortnejšia ako jej predchodca. Má nový 
podvozok, elektromechanické riadenie, päť 
jazdných programov DYNAMIC SELECT, 
tri stopercentné uzávierky diferenciálu a te-
rénnu redukciu. 

Nová Trieda G s vylepšenými parametrami 
(okrem iného o 53 mm dlhšia, o 121 mm šir-
šia, so svetlou výškou 241 mm, brodivosťou 
70 cm) si zachová ikonické prvky a jedinečné 
funkcie pri zdokonalení viacerých vlastností, 
vrátane vyššej tuhosti vozidla a hnacieho 
ústrojenstva s rebrinovým rámom. Predná 
náprava má nezávislé zavesenie kolies. Tuhá 
zadná náprava je vedená štyrmi pozdĺžnymi 

ramenami na každej strane a jednou pan-
hardskou tyčou čo ešte viac zvyšuje cestný 
komfort. Trieda G poskytuje väčší vnútorný 
priestor a ponúkne množstvo nových funkcií 
ako LED svetlomety či rozšírené asistenčné 
systémy pre vodiča.

Klasický exteriér novej Triedy G sa premieta aj 
do interpretácie jej moderného interiéru z ušľa-
chtilých materiálov. Prístrojová doska s novým 
vzhľadom sériovo obsahuje analógové tubusy 
okrúhlych prístrojov. Na želanie je ako združe-
ný prístroj použitý veľký displej s virtuálnymi 
prístrojmi, ako aj centrálny displej nad stredo-
vou konzolou. Zadné sedadlá sú sklápateľné 
v rozsahu 60, 40 alebo 100 percent. 

Uvádzací model G 500 (kombinovaná spo-
treba paliva: 11,1 l/100 km) poháňa 4-litrový 
benzínový biturbo motor V8 (310 kW/422 
k; 610 Nm) kombinovaný so špeciálne na-
stavenou novou automatickou prevodovkou 
9G-TRONIC. 

Viac informácií nájdete na: 
www.mercedesbenz.sk , www.motorcar.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

Panónska cesta 3943, Bratislava - Petržalka, 
hľadá do svojej novej prevádzky práčovne pracovníčky a pracovníkov do 
trvalého pracovného pomeru na pozíciu:

SALESIANER MIETTEX s.r.o.

Šička
Požiadavka: Prax so šitím

Pracovník práčovne
Požiadavka: Manuálna zručnosť

Práca vhodná pre každého. 

Termín nástupu: ihneď
Kontaktná osoba: p. Daniela Horínková
 Tel.: +421 2 68 255 314
 d.horinkova@salesianer.sk

Legendárny hokejista JO-
ZEF GOLONKA oslávil 
začiatkom januára vý-
znamné životné jubileum –  
80. narodeniny. Pri tejto prí-
ležitosti sme jedného z najz-
námejších bratislavských ro-
dákov trošku vyspovedali...

K čomu sa viažu vaše prvé 
spomienky z detstva? 
Asi k Ružinovu, kde som vy-
rastal. Kedysi to bola periféria, 
ale postavili v nej veľa športo-
vísk – futbalových, hádzanár-
skych či volejbalových ihrísk 
alebo tenisových kurtov. S ro-
vesníkmi sme štartovali naše 

športové kariéry u Saleziánov. 
Oni tu sústredili všetkých chu-
dobných chlapcov z okolia 
a dávali ich do laty. 
Kde všade ste chodili do 
školy?
Základnú som vychodil na 
Kvačalovej ulici a po nej 
som absolvoval strojnícku 
priemyslovku, ktorá bola už 
vtedy na Fajnorovom nábreží 
pri Dunaji. Myslím, že do-
dnes tá škola nemá telocvič-
ňu. My sme chodili pešo cez 
Starý most cvičiť do Petržal-
ky. Predstavte si, že jeden 
z našich profesorov ešte žije. 
Vlani oslávil 99 rokov a dú-
fam, že sa tento rok s bývalý-
mi spolužiakmi stretneme na 
jeho storočnici. 
Akým ste boli študentom? 
Učil som sa len toľko, aby 
som mal priemer známok do 
2,5, lebo v takom prípade mi 
škola umožnila športovať. 
Ale asi som bol celkom sluš-
ný študent, lebo napríklad na 
vysokej škole ekonomickej mi 

pri jej skončení ponúkli mož-
nosť zostať na nej ako odbor-
ný asistent. Lenže v tom čase 
som už hrával naplno hokej, 
vďaka ktorému som vtedy za-
rábal mesačne o 500 Kčs viac, 
než by som dostával na škole. 
A navyše mi vyplácali ešte aj 
prémie za vyhraté zápasy, čo 
bolo 180 Kčs...
Vaša mama vraj pôvodne 
chcela, aby ste so svojou 
sestrou Júliou vytvorili kra-
sokorčuliarsky pár..
To je pravda, ale ak by som 
mal byť úprimný, tak my 
sme so sestrou vždy súperili. 
A hoci moja mama bola kra-
sokorčuliarskou trénerkou, 
ktorá dozerala na prvé kroky 
Ondreja Nepelu či Jozefa Sa-
bovčíka, tak ja som „kraso“ 
nikdy nemal príliš v láske. 
Napríklad aj Karol Divín bol 
môj veľký priateľ, ale nikdy 
som mu nezávidel, lebo kra-
sokorčuliari museli skoro 
ráno vstávať, aby sa dostali na 
ľad. Našťastie ma moja sestra 

o hlavu prerástla, takže zo zá-
meru urobiť z nás dvoch pár 
sa upustilo. Ona sa následne 
stala majsterkou Českoslo-
venska, ale aj mne sa tie zá-
klady zišli, pretože som bol 
na tom veľmi dobre korčuli-
arsky. Aj v „kanadách“ som 
zvládal skok zvaný Axel. 
Kedy vás začali Bratislavča-
nia spoznávať aj na ulici?
Asi hneď od začiatku môjho 
pôsobenia v Slovane. Spomí-
nam si, že keď som sem pri-
šiel ešte medzi dorastencov, 
tak asi desiati boli lepší než 
ja, ale usilovným tréningom 
som ich všetkých prekonal. 
V Matadorke sa vyrábali 
gumové tesnenia do tankov 
T-34 a tieto gumy som si 
zobral domov a donekonečna 
ich naťahoval, teda posilňo-
val s nimi. Raz som pri tom 
aj kľučky na dverách odtrhol, 
takže mi otec dobre vynadal. 
Ja som hral hokej vždy pre 
divákov, nie pre pokladňu. 
A keď som aj zarobil nejaké 

Jozef Golonka: Vždy sme hrali pre ľudí
peniaze, tak som ich dal doma 
na sekretár a keď potrebova-
la sestra nejakú sukňu, tak si 
z nich odtiaľ zobrala. Druhou 
mojou motiváciou bolo doká-
zať, že aj Slováci vedia hrať 
hokej. Pretože dovtedy to 
bola hra, v ktorej dominova-
li Česi a bratislavský Slovan 
bol dlhé roky jediným klu-
bom vo spoločnej lige. 
Kam v Bratislave ste sa v mla-
dosti chodievali zabávať? 
Predovšetkým do Véčka. 
Zažil som tu všetkých slo-
venských hudobných veliká-
nov, ktorých dnes uctievame. 
A keď V-klub zatvorili, tak 
sme skončili buď v Devín bare 
alebo Jalta bare. A aj keď som 
už ako mladík so spoluhráčmi 
na záťahy chodil, tak až do 
veku 27 rokov som nevypil 
ani kvapku alkoholu. Prvýkrát 
som si nalial pohár šampan-
ského až na mojej promócii, 
keď som skončil vysokú školu 
s dobrým výsledkom.
Nedávno ste oslavovali 
80. narodeniny. Prezradí-
te nám, kde sa zvyknete 
schádzať, ak chcete pozvať 
na obed rodinu či inú väčšiu 
spoločnosť? 
V rámci rodiny sa všetci zí-
deme u nás doma. Veď man-
želka je najlepšia kuchárka 
v strednej Európe a ešte aj 
kúsok za rohom. Ak sa chcem 
vidieť s bývalými spoluhráč-
mi, tak sa s nimi stretávam 
v Tržnici na Trnavskom mýte 
alebo na centrálnom trhovis-
ku tzv. Miletičke. Tam si za-
spomíname na krásne časy. 
Síce sme boli bez peňazí, ale 
hrali pre ľudí, zabávali ich 
aj seba, a to bolo pre nás na-
jdôležitejšie.   (ars)

Celý rozhovor nájdete na 
www.banoviny.sk

Funkcia: KUCHÁR, skrátený 
úväzok 7 hod. denne

Mzda: dohodou

Termín nástupu: 1.3.2018

Kontakt: 02/53 41 22 55, 
 0903 558 905

Slovenský 
Červený kríž, územný 

spolok Bratislava – mesto 
so sídlom Miletičova 59 

v Bratislave

prijme do 
pracovného pomeru
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VRAKUŇA
Vrakuňa vyčlenila na pro-
jekty tohtoročného občian-
skeho rozpočtu 20 000 eur. 
Na oblasť sociálnych vecí, 

NOVÉ MESTO
Ak bude prestavba objektu 
na Odborárskej ulici v bra-
tislavskom Novom Meste aj 
napriek výhradám najmä 
v súvislosti s parkovaním 
skolaudovaná, môže celá 
vec skončiť na súde. Uvie-
dol to novomestský starosta 
Rudolf Kusý.
Ide o objekt bývalej slobodár-
ne, v ktorej v minulosti bývali 
pracovníci štátneho podni-
ku Chemické závody Juraja 
Dimitrova a ktorá sa neskôr 
využívala aj ako administra-
tívna budova. Investor ju pre-
staval na polyfunkčný dom, 
avšak bez vlastných nových 
parkovacích miest.
„V prípade, že kolaudačné 
konanie dopadne pre inves-
tora pozitívne, aj napriek 
všetkým výhradám a pripo-
mienkam, ktoré sme okres-
nému úradu a ministerstvu 
dopravy predložili, sme pre-
svedčení, že dôjde k poru-
šeniu zákona,“ skonštatoval 
minulý týždeň Kusý s tým, 
že sú rozhodnutí obrátiť sa 
následne na súd. V predve-
čer začiatku kolaudačného 
konania pritom s vedením 
mestskej časti a miestnymi 
poslancami zorganizovalo 
občianske združenie Dimit-
rovka v tejto súvislosti piaty 
protest.
„Účelom zákona je chrániť 
obyvateľov, nemôže sa zákon 
využívať proti nim. Okresný 
úrad sa chystá skolaudovať 

polyfunkčný dom bez reálne 
vybudovaných parkovacích 
miest,“ odôvodňujú novo-
mestskí miestni poslanci An-
drej Árva a Richard Mikulec. 
Nespokojní Novomešťania sú 
pritom podľa nich pripravení 
protestovať dovtedy, kým sa 
celá situácia nevyrieši. Sta-
rosta zároveň hovorí o nebez-
pečnom precedense. „Pokiaľ 
umožníme jednému investo-
rovi nevybudovať nové par-
kovacie miesta k projektu 
alebo z toho spravíme len 
formálnu vec, situácia s par-
kovaním sa bude len zhoršo-
vať,“ doplnil Kusý.
Rozhodnutia niektorých úra-
dov považujú protestujúci za 
rozporuplné, nesúhlasia tak-
tiež s názormi investora na 
danú vec. Ten sa k aktuálnej si-
tuácii zatiaľ nevyjadril, avšak 
už v minulosti niekoľkokrát 
podotkol, že práce na budove 
vykonáva na základe platných 
rozhodnutí vyšších úradov. 
Upozornil tiež na to, že ide 
o prestavbu existujúceho ob-
jektu, nie o výstavbu nového, 
pričom v stanoviskách úra-
dov sa podľa neho uvádza, 
že neexistuje zákonný dôvod 
požadovať od stavebníka vy-
budovanie nových parkova-
cích miest. Mestská časť mu 
síce dáva za pravdu čiastoč-
ne, a to s dodatkom, že to pla-
tí len za predpokladu, ak má 
k dispozícii nejaké parkova-
cie miesta a je ich dostatočný 
počet. (tasr)

RAČA
Mestská časť Rača ešte 
v minulom roku pripravi-
la pre svojich obyvateľov 
službu, ktorá má pomôcť 
k ľahšiemu separovaniu od-
padov a zlepšeniu ekologic-
kej úrovne obce. Približne 
od polovice septembra mali 
obyvatelia rodinných do-
mov možnosť prihlásiť sa 
na službu odvozu separova-
ného odpadu priamo spred 
ich bydlísk. 
Služba je určená pre obyva-

teľov rodinných domov a slú-
ži ako náhrada za postupné 
rušenie hniezd separovaného 
odpadu z dôvodu veľkého 
znečistenia ich okolia a ná-
sledných sťažností samotných 
obyvateľov. Služba je pre Ra-
čanov po splnení základných 
podmienok zadarmo a vyko-
náva sa každé dva týždne.
Postup prihlásenia je veľmi 
jednoduchý a zaberie iba pár 
minút. Obyvatelia dostanú 
od úradu aj špeciálne vrecia, 
kam odpad zabalia a každý 

párny utorok ráno vyložia 
vrecia s papierom a plastom 
pred brány svojich rodinných 
domov. Pracovníci račians-
keho úradu vrecia ešte v ten 
deň v priebehu dopoludnia 
odvezú. 
Momentálne má službu odvo-
zu plastu a papieru prihláse-
ných dohromady 194 rodin-
ných domov v Rači a počet 
každým týždňom narastá. 
Službu odvozu prevádzku-
je Rača aj počas zimných 
mesia cov.  (em)

Kauza Odborárska 
pred súdom?

Odvoz odpadu spred domu aj v zime

Zapojte sa do občianskeho rozpočtu
kultúry, športu a životného 
prostredia dala rovnako po 
5000 eur. 
Cieľom občianskeho roz-
počtu je podľa samosprá-
vy vytvoriť pre obyvateľov 
mestskej časti priestor spolu-
podieľať sa na jej rozvoji.
Mestská časť spustila prvú 
časť občianskeho rozpočtu, 
a to zbieranie podnetov. Tie 
môžu obyvatelia, občian-
ske združenia vo Vrakuni 
i miestni poslanci zasielať 
do polovice marca mailom 
na rozpocet@vrakuna.sk, 
prostredníctvom sociálnej si-
ete či osobne ich doručiť do 
podateľne na Miestnom úra-
de Vrakuňa. V návrhu je po-
trebné uviesť názov projektu, 
oblasť podpory, stručný popis 

riešenia i očakávaný výsle-
dok a kontaktné údaje. 
Samospráva zozbierané 
podnety vyhodnotí, vyradí 
návrhy nad finančné mož-
nosti a mimo kompetencie 
mestskej časti či časovo ne-
zrealizovateľné. Od polovice 
apríla do konca mája bude 
následne prebiehať hlasova-
nie o vybraných projektoch 
elektronicky alebo písomne. 
„V každej kategórii budú 
podporené maximálne dva 
projekty s najvyšším počtom 
hlasov, každý s finančnou 
alokáciou maximálne 3000 
eur. Priemerná výška podpo-
ry bude teda 2500 eur. S rea-
lizáciou projektov sa násled-
ne počíta od júla do konca 
septembra. (tasr)

Pomôžem Vám predať 
či prenajať Váš dom, byt 
alebo pozemok bezpečne, 
rýchlo a výhodne. 
Osobný prístup, 
profesionalita.

CERTIFIKOVANÝ 
REALITNÝ 

MAKLÉR

Neváhajte ma kontaktovať
tel.: 0914 126 958

www.martinwilson.sk

BRATISLAVA a okolie.
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E-mail: reklama@banoviny.sk 
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Nedostávate Bratislavské noviny?  
Prosím kontaktujte nás 

reklama@banoviny.sk alebo 
volajte na číslo 02/62801182.  
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
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KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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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
Bratislavské bábkové diva-
dlo vstúpilo do novej sezóny 
veľkými plánmi do budúcna. 
Ich súčasťou je okrem iného 
spolupráca s renomovaný-
mi zahraničnými režisérmi. 
Už 6. februára uvedie pre-
miéru inscenácie Deduško 
v réžii slovinského tvorcu 
Matiju Solceho, ktorá nám 
predstaví bábkové divadlo 
spôsobom, na aký divák nie 
je zvyknutý. 
Autorom textu je režisér 
Solce, ktorý sa inšpiroval 
knihou Lietajúci deduško od 
výtvarníka a spisovateľa čes-
kého pôvodu Štěpána Zavře-
la. Inscenácia je určená pre 
všetkých od šiestich rokov 
a rozpráva príbeh o deduš-
kovi Slavomírovi, ktorý mal 
už dávno zaľahnúť a lúštiť 
krížovky v domove dôchod-
cov. Namiesto toho sa zašil 
vo svojej dielničke a v spo-
mienkach sa vracia k svojmu 
deduškovi - odhodlanému 
dobrodruhovi, čo pochodil 
polovicu sveta. V jeho rukách 
sa predmety premieňajú na 
mestá, krajiny a ľudí a jeho 

vzor deduško Deduškovský 
ožíva pred jeho očami.
Hravosť, neuveriteľné tempo, 
tóny dychovky, pútavé zryt-
mizované obrazy, nesmierna 
precíznosť, živelnosť a komi-
ka, ktoré čerpajú inšpiráciu 
z absurdity a fantastiky všed-
ných dní: asi tak by sa dala 
charakterizovať atmosféra 
pripravovanej inscenácie.
Autorkou scény, kostýmov 
a bábok je mladá slovenská 
scénografka Ivana Macková, 
ktorá v spolupráci s režisé-
rom Solcem priznáva bežným 
predmetom a objektom kaž-
dodenného používania úplne 
nové funkcie a významy. Z do-

siek, plieškov, strún či drôtov 
skladá mikrosvet zo známych 
prvkov, ktorý je ale úplne 
nový, svojský a magický.
Inscenácia Deduško pouka-
zuje na vzácnosť času, ktorý 
rodina môže stráviť poko-
pe. Príbehy starých rodičov 
sa ukladajú do hláv a sŕdc 
ich vnukov, ktorí ich v sebe 
nosia celý život, môžu sa 
k nim vrátiť a sú im drahou 
spomien kou a inšpiráciou aj 
v ťažkých chvíľach. Insce-
nácia je príspevkom k med-
zigeneračnej kontinuite, ako 
aj podporou aktívneho života.
 Peter Galdík
 Foto: BBD

Predmety premenené na mestá a ľudí

V posledných rokoch sa 
miestom pietnej spomienky 
výročia konca 1. svetovej 
vojny stal vojenský cintorín 
v bratislavských Kopča-
noch. Nebol však zďaleka 
jediným, na ktorom boli 
v Bratislave pochovávaní 
vojaci padlí vo Veľkej vojne. 
Vychádzajúc z dokumentov 
Vojenského historického 
archívu, v  Bratislave bolo 
v predvojnovom období 
niekoľko civilných cintorí-
nov a jeden vojenský. Jeho 
názov z obdobia prvej polo-
vice dvadsiatych rokov bol 
(Starý) Vojenský cintorín. 
Nachádzal sa vo vtedajšej 
štvrti Blumenthal, presnej-
šie v lokalite ohraničenej 
dnešným Trnavským mýtom 
(viedla tadiaľ železnica) a to-
várňou Danubius. Cintorín 
vznikol pravdepodobne už za 
napoleónskych vojen, takže 
je celkom logické, že sa na 
ňom pochovávalo aj počas 
1. svetovej vojny. Na tomto 
cintoríne bolo pochovaných 
575 vojakov z obdobia 1914 
- 1918. 164 vojakov bolo 
československej národnosti 
(pri evidencii hrobov v ob-
dobí 1.ČSR sa uvádzala len 
československá národnosť), 
122 Maďarov, 85 Poliakov, 
62 Juhoslovanov (Srbov, 
Chorvátov, Slovincov), 51 
Rumunov, 42 Rakúšanov, 38 
Rusov, 8 Talianov, 2 Nemci, 
1 vojak neznámej národnos-
ti. Národnosť bola určova-
ná podľa miesta narodenia. 
Prevažná väčšina vojakov 
slúžila v rakúsko-uhorských 
armádach. Početná bola len 
skupina ruských zajatcov.
Pochovávalo sa i na naj-
väčšom civilnom cintoríne 
v meste, na tzv. Obecnom 
cintoríne v Slávičom údolí, 
ktorý vznikol tak isto v ob-
dobí pred 1. svetovou vojnou 

(1911). Bolo tu pochovaných 
až 1134 vojakov, čiže naj-
viac zo všetkých cintorínov 
v Bratislave (či už civilných 
alebo vojenských). Oblasť 
vyhradená pre vojenské hro-
by tu tvorila asi jednu štvrtinu 
cintorína. Najviac, až 338 tu 
bolo pochovaných Čechov 
a Slovákov. Ďalej 220 Ru-
munov, 165 Maďarov, 128 
Juhoslovanov, 102 Rusov, 51 
Talianov, 47 Rakúšanov, 43 
Poliakov, 13 Nemcov, 1 Bul-
har, 1 Lotyš, 1 vojak z oblasti 
Gdaňska. V 20 hroboch ležali 
vojaci neznámej národnosti 
a 4 hroby sa nenašli. Po úpra-
ve časti cintorína, ktorá obsa-
hovala vojenské hroby, tu bol 
odhalený pomník padlým od 
Jozefa Mazáňa.
Ďalším civilným cintorínom, 
na ktorom boli pochováva-
ní aj vojaci zosnulí počas  
1. svetovej vojny, bol Blumen-
tálsky cintorín. Patril pod faru 
Blumentálskeho kostola a na-
chádzal sa na mieste parku, na 
dnešnom Račianskom mýte. 
Nachádzalo sa tu 31 hrobov 
z obdobia prvej svetovej voj-
ny, z toho 30 patrilo mŕtvym 
Čechom a Slovákom a 1 pad-

lému rumunskému vojakovi. 
Z 30 Čechoslovákov bolo 8 
Bratislavčanov. V rámci ale-
bo popri tomto cintoríne exi-
stoval ešte takzvaný Blumen-
tálsky evanjelický cintorín. 
Bolo tu pochovaných 7 voja-
kov, z toho 6 Čechoslovákov 
a 1 Maďar. Oba cintoríny boli 
v polovici dvadsiateho storo-
čia zrušené, dnes je na tomto 
mieste park a sčasti obytný 
dom.
Vlastný cintorín malo i brati-
slavské podhradie, s názvom 
cintorín sv. Mikuláša na 
dnešnej Žižkovej ulici. Bolo 
tu pochovaných 11 zosnulých 
vojakov, všetci českosloven-
skej národnosti.
Jedným z najvýznamnejších 
cintorínov v predvojnovom 
období bol existujúci cintorín 
sv. Ondreja. Rovnako ako na 
cintoríne v Slávičom údolí 
bola jeho časť vyhradená hro-
bom padlých vojakov. Do-
kopy je tu pochovaných 103 
vojakov, z toho 86 Čechov 
a Slovákov, 10 Maďarov, 3 
Rakúšania, 2 Rumuni, 2 Ju-
hoslovania. 
Ďalší cintorín, kde boli po-
chovávaní vojaci, bol tiež 

Staré bratislavské cintoríny a stovky padlých vojakov

stále stojaci, evanjelický 
cintorín Kozia brána. Bolo 
tu pochovaných celkovo 22 
mŕtvych vojakov, z toho bolo 
19 Čechoslovákov (5 Brati-
slavčanov), 1 Rakúšan, 1 Ru-
mun, 1 Juhoslovan.
Viacerí padlí vojaci boli po-
chovaní na oboch židovských 
cintorínoch (Ortodoxnom 
a Neologickom) na Žižkovej 
ulici. Celkovo tu podľa zá-
znamov ležalo 53 zosnulých 
vojakov. Bolo to 34 Čechov 
a Slovákov (len 2 z Bratisla-
vy), 6 Poliaci, 4 Maďari, 3 
Rumuni, 2 Rusi, 2 Lotyši, 1 
Rakúšan a 1 Juhoslovan. Na 
dome smútku na Neologic-
kom cintoríne je umiestnená 
tabuľa s menami padlých.
Pre úplnosť treba dodať, že 
niekoľko padlých vojakov 
bolo pochovaných aj na cin-
torínoch okolitých obcí, dnes 
častí Bratislavy.   
 Juraj Babják

Autor knihy Bolesť 
v kameni ukrytá - Pomníky 
padlým v 1.svetovej vojne 

na Slovensku.

Tabuľa s menami padlých v 1.svetovej 
vojne na Neologickom židovskom cintoríne.

Pomník padlým na 
cintoríne Slávičie údolie.

VÝKUP A PREDAJ UMENIA/ONLINE AUKCIE

Pro Art Gallery, Rázusovo nábrežie 6, Bratislava
Tel. 0944 727 007  www.proartgallery.sk

Chcete predať alebo kúpiť umelecké dielo? 
Kupujeme diela slovenských, českých 
a maďarských autorov.

DÚBRAVKA
Komunitné cetrum Chris-
tiana ponúka priestor aj 
pre tvorivé deti a ich rodi-
čov. Raz do mesiaca sa tu 
koná Tvorivá sobota, naj-
bližšia je už 3. februára, od 
16.00h do 18.00h.
„Vedie ju akademická 
maliar ka Šarlota Štrompa-
chová. Sobota je otvorená pre 
deti rovnako aj pre rodičov aj 
ľudí so špeciálnymi potreba-
mi,“ informovala nás Magda-
léna Škrovanová. „Tentoraz 
budeme experimentovať s 
kombináciou techník koláže, 
monotypie a akrylu.“ Príspe-
vok na materiál sú len dve 
eurá. Pre porovnanie, iné 
workshopy, najmä súkromné, 
stoja  bežne od 16 do 20 eur 
na osobu. „U nás robia akti-
vity dobrovoľníci bez nároku 
na honorár,“ vysvetľuje Mag-
daléna Škrovanová.   
V centre organizujú pravidel-

né aktivity ako varenie pre 
deti alebo kinečko. V piatok  
9. februára od 18.00h do 20.00h 
napríklad pozývajú na varenie 
po americky. Na prípravu chut-
ných hamburgerov je príspe-
vok na suroviny len 4 eurá.
A ak máte radi spoločenské 
hry, v piatok 16. februára od 
18.00h do 20h tam nájdete 
partnerov, s ktorými sa ich 
môžete zahrať. Vstup je voľný. 
Centrum organizuje aj detské 
oslavy. Stačí si vybrať tému 
a nadšenci v centre sa po-
starajú o nápady, výzdobu aj 
detaily. Všetky mesačné akti-
vity komunitného centra ná-
jdete na ich Facebooku.  (in)
 Foto: FB KC Christiana

Príďte sa zahrať
NA ULICI MILANA MA-
REČKA došlo 25. januára 
večer k streľbe v jednom 
z obytných domov. Hliadka 
na schodisku našla telo muža 
bez známok života a ďalšieho 
muža, ktorý bol ozbrojený 
krátkou guľovou zbraňou. Po 
zadržaní 68-ročného podozri-
vého policajti ihneď privolali 
službu rýchlej zdravotnej po-
moci. 75 – ročný Bratislavčan 
však zraneniam na mieste 
podľahol. 
NA ROVNIANKOVEJ 
ULICI došlo 22. januá-
ra k streľbe, pri ktorej zo-
mreli dvaja Bratislavčania, 
23-ročná žena a 26-ročný 
muž. Podľa polície sa mož-
no zatiaľ iba domnievať, že 
muž zavraždil svoju družku 
a následne otočil zbraň proti 
sebe. Pri mŕtvej žene ležalo 
malé dieťa. Nebolo zranené, 
policajti kvôli nemu kontak-
tovali sociálneho pracovníka.
V AREÁLI ŽELEZNIČ-
NEJ STANICE Bratislava – 
Hlavná stanica sa 22. januára 
52-ročný Krzysztof, občan 
Poľska, vyhrážal zamestnan-
covi Železničnej spoločnosti 
Slovensko s fľašou v ruke. 
Nakoľko vzbudil u poškode-
ného obavu o život a zdravie, 
na miesto bola privolaná hli-
adka PZ, ktorá 52-ročného 
muža obmedzila na osobnej 
slobode a eskortovala na prí-
slušné oddelenie PZ. 
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vyjdú o 2 týždne
14. februára 2018

Streda – 31.1.2018

FIODOR MICHAJLO-
VIČ DOSTOJEVSKIJ: 
KROTKÁ
Slovenské národné divadlo – 
Činohra, 19:00
Hra, ktorá v sebe nesie 
originálny psychologický 
potenciál a silnú tému exi-
stenčného postavenia ženy 
a rozporuplné variácie zo 
všetkých stránok nerovného 
partnerského vzťahu.

Štvrtok – 1.2.2018

MESTSKÁ KNIŽNICA V 
BRATISLAVE – GALÉ-
RIA ARTOTÉKA, 18:00
Výstava za-
chytávajúca 
vznik rov-
nomenného 
vyšívaného 
animova-
ného filmu. 
Potrvá do 
28. februára a bude obsaho-
vať dva sprievodné worksho-
py vyšívania.

Piatok – 2.2.2018

QUASARS ENSEMBLE & 
ILYA GRINGOLTS GA-
LAKONCERT
Koncertné štúdio Slovenské-
ho rozhlasu, 19:00

Jubilejné 
výročie 
popredné 
medzi-
národné 
hudobné 
teleso 

oslávi spoločne s jedným z 
najvýznamnejších husľových 
virtuózov súčasnosti - Ilyom 
Gringoltsom.

Sobota – 3.2.2018

HENRIK IBSEN: HEDDA 
GABLEROVÁ
Slovenské národné divadlo, 
19:00
Hra o večnej nespokojnosti, 
o neuhasiteľnom smäde 
po vzrušení, ktoré môže 
človeku priniesť len balan-
sovanie na samom okraji 
tragédie, sebazničenia a 
šialenstva.

Nedeľa – 4.2.2018

TRTÚD 2018  KONEČNE 
PRIPRAVENÍ!
Divadlo v podpalubí, 19:00
Nový divadelný večer plný 
stand-upov, pesničiek, dia-
lógov a bláznivých veršov a 
poézie. Mnohopočetná zosta-
va Túlavého divadla, aká sa 
na javisku málokedy stretáva 
spoločne.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

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

Trieda X: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,9–7,7/7,4–6,7/7,9–7,3 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 209–192 g/km. Ilustračné foto.

Zvládne každú výzvu
Nová Trieda X. Prvá svojho druhu PREDAJ

NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV

na prízemí bytového
domu, ul. Š. Králika 3/A

Bratislava – DNV

od 833 m2 do 1.721 m2

v atraktívnej cene
od 360 €/m2 + DPH

Tel.: 0905 531 475

Pondelok – 5.2.2018

TEKTONIKA CITOV
DPOH Mestské divadlo, 19:00
Mať rád a poznať, nie je 
vždy to isté... Nová inteli-
gentná konverzačná komédia 
o pýche v láske a nespráv-
nom rozhodnutí.

Utorok –  6.2.2018

ĽUBA LESNÁ TI-
SÍCROČNÁ ŽENA
Artforum, 19:00
Vydavateľstvo Artforum a 

Ľuba Les-
ná srdečne 
pozývajú 
na krst 
knihy Ti-
sícročná 
žena. Kni-
hu pokrstí 

Iveta Radičová, úryvok pre-
číta Ivana Kuxová.

Streda – 7.2.2018

PETER KALMUS: 33,33
GMB - Mirbachov palác
Inštalácia Petra Kalmusa vy-
chádza z udalostí 21. augusta 
1968, keď 
Českoslo-
vensko 
obsadilo 
polmilióno-
vé vojsko 
krajín 
Varšavskej 
zmluvy.
 

Štvrtok – 8.2.2018

JAPONSKÝ FILMOVÝ 
FESTIVAL 2018

Kino Lu-
miére
Festival 
organizuje 
Veľvy-
slanectvo 
Japonska v 
Slovenskej 
republike a ponúkne štyri 
súčasné japonské filmy rôz-
nych žánrov.

Piatok – 9.2.2018

LÚČNICA  70. VÝROČIE 
S PROGRAMOM „ŠTE-
FAN NOSÁĽ 90“
Incheba
Umelecký súbor Lúčnica pozý-
va na galaprogram pri príleži-
tosti 70. výročia vzniku Lúčni-
ce a nedožitých 91. narodenín 
profesora Štefana Nosáľa.

Sobota – 10.2.2018

STAROMESTSKÉ FAŠI-
ANGY
Hviezdoslavovo nám. / Zi-
chyho palác
Fašiangový sprievod, súťaž 
o najkrajšiu masku a tvorivé 
aktivity pre deti. Fašiangové 
zvyky a zabíjačka - to je 3. 
ročník staromestských Faši-
angov.

Nedeľa – 11.2.2018

SIESTA V GALÉRII: AR-

CHITEKT FRIEDRICH 
WEINWURM
Slovenská národná galéria, 
15:00
Nedeľný výklad preve-
die výstavou Friedricha 
Weinwurma, najvýznamnej-
šieho predstaviteľa archi-
tektonickej avantgardy na 
Slovensku.

Pondelok – 12.2.2018

STATUA 2018
Dom umenia
Projekt Statua predstavuje 
výber slovenskej sochárskej 
tvorby prostredníctvom cyklu 
výstav absolventov sochár-
skych, sklárskych a keramic-
kých ateliérov za uplynulých 
60 rokov.

Utorok – 13.2.2018

LENKA FILIPOVÁ  VA-
LENTÍNSKY KONCERT
Divadlo Aréna, 20:00
Jedinečný koncert chariz-

matickej 
šansoniér-
ky, skla-
dateľky a 
textárky 
- tentokrát 
na Va-
lentínsky 

sviatok zaľúbených.
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STARÉ MESTO
Staré Mesto vyhlásilo 
grantovú výzvu na rok 
2018. Prioritou pre tento 
rok má byť najmä skul-

túrnenie verejného pries-
toru.
Projekty sa môžu týkať revi-
talizácie a obnovy verejných 
priestorov či verejne prístup-
ných vnútroblokov, ale tiež 
revitalizácie zelene, nevyuži-
tých priestorov a športovísk. 
Zamerané môžu byť aj na 
komunitné záhrady a pred-
záhradky. Žiadosti o grant 
môžu záujemcovia posielať 
do konca februára. Informuje 
o tom mestská časť na svojej 
webovej stránke.
Cieľom grantového progra-
mu je aj tento rok snaha re-
agovať na potreby mestskej 
časti a podporovať aktivity 
jej občanov. Minimálna výš-
ka grantu je 500 eur. (tasr)

DEVÍN
Okolie hradného brala 
v Devíne je opäť verejnosti 
sprístupnené, zatiaľ však 
len čiastočne. Týka sa to 
miestnej komunikácie po-
pod bralo, ktorú z dôvodu 
bezpečnosti uzavreli ešte na 
jeseň minulého roka.
Čiastočné sprístupnenie ko-
munikácie povolil aj static-
ký posudok. V jeho závere 
sa okrem iného konštatuje, 
že uzatvorenú komunikáciu 
je možné otvoriť, avšak len 
na šírku bežného chodníka. 
Zároveň je potrebné pone-
chať zábrany ako prevenciu 
na zachytenie potenciálne 
padajúcich skalných úlom-
kov. 
Miestnu komunikáciu uza-
tvorili po tom, ako sa pri čis-
tení hradného brala zistilo, 

že jedna časť historického 
muriva na skale je natoľko 
zvetraná, že hrozí jeho zosuv. 
Inkriminovaná časť sa na-
chádza oproti sútoku Dunaja 
a Moravy, nad komunikáciou 
pre peších. Zosuv hradného 
múru však podľa kompetent-
ných nehrozil.
„V rámci sanačných prác 
bolo nevyhnutné podľa sta-
tického posudku časť zve-
traného muriva rozobrať 
a odstrániť aj so zemným 
zásypom, ktorý na múr tlačil 
z vnútornej strany,“ uviedol 
Peter Maliarik z Krajského 
pamiatkového úradu Bratisla-
va. Murivo bolo podľa neho 
následne rozobrané ešte kon-
com minulého roka, ďalšie 
práce budú pokračovať, keď 
sa oteplí.  (tasr)
 Foto: (ms)

Cestička pod hradom 
opäť otvorená

Peniaze na nápad


