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Problémy pri fontáne pre Zuzanu

Zóna zmieša-
ného pohybu
STARÉ MESTO
Na základe súhlasného sta-
noviska hl. mesta aj MČ 
Bratislava-Staré Mesto 
dôjde v najbližších dňoch 
k zmene dopravného zna-
čenia v celom úseku medzi 
mostami SNP a Lafranconi. 
Pre užívateľov dunajskej pro-
menády – chodcov aj cyklis-
tov – bude po novom sme-
rodajná zvislá značka C12 
– Cestička pre vyznačených 
užívateľov, ktorá neruší exis-
tujúcu cyklotrasu, ale stano-
vuje pohyb cyklistov tak, že 
nesmú svojou jazdou chod-
cov ohroziť. Rozhodnutie 
podporilo súhlasným stano-
viskom hl. mesto Bratislava, 
mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, (STaRZ), ako aj ďal-
šie dotknuté subjekty. Správ-
nosť rozhodnutia má potvrdiť 
nasledujúcich 12 mesiacov, 
počas ktorých bude úsek mo-
nitorovaný z pohľadu kolízií. 
Kvôli zjednoteniu značenia 
na celom úseku je okrem 
zmeny zvislej značky C12 aj 
odstránenie existujúceho vo-
dorovného značenia priamo 
na promenáde. Z dôvodu pre-
trvávajúcich nepriaznivých 
poveternostných podmienok 
bude táto zmena realizovaná 
najskôr formou dočasného 
náteru. Trvalá úprava, v po-
dobe mechanického vyčiste-
nia alebo výmeny povrchu, 
sa uskutoční v dohľadnej 
dobe.  (mv)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

RUŽINOV
Neúnosnú, priam absurdnú 
dopravnú situáciu, zažívajú 
denne obyvatelia vnútrob-
loku, ktorý preslávil film 
Fontána pre Zuzanu. Do-
pravné značky navádzajú 
autá zo Záhradníckej rovno 
do ich dvora. Ich príbeh ho-
vorí nielen o tom, ako veľmi 
potrebuje Bratislava funkč-
nú parkovaciu politiku, ale 
aj o tom, ako pomaly, ak 
vôbec, riešia mestské úrady 
„malé problémy“ bežných 
ľudí.
Ivan Vlk je jedným z oby-
vateľov vnútrobloku obklo-
peného ulicami Šumavská, 
Dohnányho, Záhradnícka 
a Kupeckého. Pred  štyrmi 
rokmi sa rozhodol prebrať 
svojich susedov z chronickej 
ľahostajnosti voči svojmu 
okoliu. Ich vnútroblok chát-
ral rovnako ako tie vedľajšie, 

ktoré sú dnes vybetónované 
a slúžia ako parkoviská. Ivan 
Vlk bol však presvedčený, že 
to isté si okolie legendárnej 
fontány pre Zuzanu, na ktorú 
sa chodili pozerať ľudia z ce-
lého Slovenska, nezaslúži. 
Začal aktivizovať susedov. 
Podľa vlastných slov sa ich 
snažil prebudiť zo spánku 
socializmu, počas ktorého si 
zvykli, že za nich vždy niekto 
rozhodol a utápali sa v pocite, 
že oni sami aj tak nič nezmô-
žu. 
Zdevastovaný, neudržiavaný 
dvor, kde sa okolo kontajne-
rov povaľovali smeti, začali 
spoločne meniť. „Čoskoro 
som zistil, že ako jednotlivec 
mám limity, a tak sme v roku 
2014 založili Občianske zdru-
ženie Fontána  pre Zuzanu,“ 
spomína Ivan Vlk. „Získali 
sme niekoľko grantov z mie-
stneho úradu a postupne sme 

do vnútrobloku osadili lavič-
ky, odpadkové koše, upravili 
kontajnerové stojisko, pona-
tierali sme detské preliezky, 
športové ihrisko dostalo nový 
povrch a sieť, obyvatelia sa 
začali starať o zeleň. Na bri-
gády prichádzalo čoraz viac 
susedov. Dvor ožil a tešili sa 
z toho seniori, ktorí si sem 
chodia posedieť, mamičky 
na materskej, aj deti z blíz-
kej škôlky.“ Ivan Vlk ukázal 
ľuďom, že si svoje životné 
prostredie dokážu zlepšiť aj 
sami.  
Keď sa vnútroblok začal plniť 
ľuďmi, ako čoraz vypuklejší 
problém sa začali ukazovať 
autá, ktoré sa v tomto obmed-
zenom priestore končiacom 
slepou ulicou pokúšali zapar-
kovať. Keď na jeseň 2012 ot-
vorili nákupný dom Centrál, 
situácia sa ešte zhoršila. 
 Pokračovanie na str. 2

Nové obchádzky na 
Trnavskom mýte
Keď koncom marca ot-
voria vstup do podchodu 
od Novej tržnice, uzavrú 
vstupy od Istropolisu, 
Vajnorskej a čiastočne aj 
od Centrálu.

Nádej nám dáva 
Dunaj
„Architek-
ti nášho 
mesta ako-
by nemys-
leli na kva-
litu života 
samotných 
ľudí. Pres-
ným opakom je napríklad 
Barcelona,“ tvrdí v roz-
hovore dirigent a spevák 
Braňo Kostka.

Revitalizáciu 
Kamenného 
námestia brzdia 
stánky
Mesto sa s majiteľmi sna-
ží dohodnúť, investor 
ponúka zmenu miesta na 
svojich pozemkoch. Celý 
proces môže trvať dva 
týždne, ale aj rok.

Petržalský príbeh
Namiesto nudného čakania 
na autobus, sa na zastávke 
na Einsteinovej ulici ocit-
nete v outdoorovej galérii.
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Pokračovanie zo str. 1
Zo Záhradníckej si cez Kupec-
kého skracovali cestu k centru 
alebo sa v blízkych uličkách 
snažili zaparkovať. Kompli-
kovaná tu bola dopravná situ-
ácia už počas výstavby, keďže 
vtedy zjednosmernili viaceré 
ulice, ale ľudia dúfali, že je 
to len dočasné. Nebolo. Autá 
začali do ich dvora vchádzať 
ešte častejšie. 
Hovorí sa, že zúfalí ľudia 
robia zúfalé činy. A tak aj 
obyvatelia vnútrobloku, kde 
je fontána pre Zuzanu, jedné-
ho dňa osadili pri vstupe do 
dvora oznam, že tam majú 
povolený vjazd len vozidlá 
s povolením OZ Fontána pre 
Zuzanu. Urobili a rozdali si 
rezidenčné karty. Jednoducho 
si svojpomocne začali riešiť 
rezidenčné parkovanie. 
Niekoľko mesiacov mali po-
koj, lenže potom sa úrady 
prebrali a keďže značku sa 
im zlegalizovať nepodarilo, 
pod hrozbou pokuty ju muse-
li zvesiť.
Petícia, v ktorej mesto žiada-
jú o prenájom vnútrobloku, 
sa ukazovala ako nevyhnut-
nosť. Podpísali ju viac ako 
dve tretiny vlastníkov by-
tov. V akom je dnes štádiu? 
Odpoveď ešte nedostali. Od 
marca 2017 leží na magistrá-
te, zodpovední sa ňou nezao-
berali.
Namiesto toho sa v marci 
2017 zmenila na Kupeckého 
ulici doprava. Bolo zmene-
né smerovanie cesty opačne, 
pričom tri za sebou nasle-
dujúce ulice - Miletičova, 
Dohnányho a Kupeckého sú 
jednosmerné v rovnakom 
smere! A nastalo peklo. Autá 
zo Záhradníckej odbočia na 
Kupeckého, pretože je to po-
volené, po 10 metroch však 
zistia, že vošli do jednosmer-

nej ulice, jediná šípka ich na-
viguje rovno do vnútrobloku 
k fontáne pre Zuzanu. Hoci 
je na začiatku vjazdu značka 
slepej ulice, máloktoré roz-
behnuté auto to odradí. Boli 
sme sa tam pozrieť osobne 
a neprešla minúta, aby sa ne-
jaký vodič nepokúsil vojsť do 
vnútrobloku. Keď ho obišiel 
celý, na jeho konci sa kvôli 
iným zaparkovaným autám 
komplikovane otáčal, a keďže 
je tam aj zničená cesta, neje-
den si odrel podvozok. A pri 
spiatočnej ceste narážal na 
autá, ktoré sem vošli rovna-
ko ako on. „Toto je neúnosný 
stav. Písali sme kvôli nemu 
aj na magistrát a žiadali zme-
nu,“ hovorí Ivan Vlk. Odpo-
veď im prišla v máji 2017. 
„K  zjednosmerneniu Kupec-
kého sme pristúpili z dôvodu 
zlepšenia dopravnej situácie 
na komunikačnej sieti v kon-
taktnom území polyfunkč-
ného areálu Centrál hlavne 
v popoludňajších hodinách. 
Takéto riešenie vyplynulo zo 
záverov pracovného rokova-
nia, na ktorom boli prítomní 
zástupcovia odborných útva-
rov magistrátu a Krajského 
dopravného inšpektorátu. So 
zmenou organizácie dopravy 
súhlasila aj mestská časť Bra-
tislava-Ružinov. Značenie je 
postačujúce a nerešpektova-

nie značiek svedčí o nedisci-
plinovanosti vodičov.“
Tento postoj však obyva-
teľov vnútrobloku nemôže 
uspokojiť. V prostredí, ktoré 
zveľadili, aby tu miestni aj 
návštevníci mohli oddycho-
vať, je taká premávka, že deti 
z blízkej škôlky sa hrajú len 
na zasieťovanom ihrisku, aby 
nevbehli pod auto. 
Jednosmerka však spôsobi-
la aj to, že keď si uviaznuté 
autá všimnú, že Šumavská 
ulica, po ktorej už môžu ísť, 
je vzdialená sotva tridsať me-
trov, vrhnú sa do protismeru 
alebo si cestu skracujú cez 
prejazd ku garážam. „Na 
konci garážového parkovis-
ka niekto pravidelne vytrhá-
va kolíky, pretože autá sa tu 
cez chodník rýchlo dostanú 
na Šumavskú, Jelačičovu 
a Žellovu. Vyhnú sa obchádz-
ke a skrátia si cestu mimo 
jednosmerky. Lenže to je ne-
bezpečné!“ vysvetľuje Ivan 
Vlk a podáva mi žiadosť, 
ktorú im poslala materská 
škôlka. Okrem neustáleho 
pohybu áut vo vnútrobloku 
opisujú situáciu na chodní-
ku pri garážach. „Vieme od-
hadnúť situáciu pri prechode 
cez cestu, ale pri garážach 
na Kupeckého nás niekedy 
na chodníku prekvapí vy-
chádzajúce auto. Keďže je to 
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CESTOVNÁ KANCELÁRIA JEDNODENNE-VYLETY.SK 
MÁ V PONUKE AJ TIETO VÝLETY:

MÚZEUM M.R.ŠTEFÁNIKA, MOHYLA BRADLO A VÝROBA PAPIERA V PRIETRŽI, DOPRAVA = 15€
HRAD SVOJANOV, JASKYŇA BLANÍCKYCH RYTIEROV A MODROTLAČ 
OLEŠNICE, DOPRAVA = 19€
PAMIATKY V DECHTICIACH, KAŠTIEĽ DOLNÁ KRUPÁ A HRAD PODBRANČ, DOPRAVA = 15€
RÍMSKE CARNUNTUM, ZÁMOK SCHLOSS HOF A NÁKUPY V GERASDORFE, DOPRAVA = 15€
ZÁMKY MÁRTONVÁSÁR A NÁDASDLADÁNY A GOTIKA V LÉBÉNY,  DOPRAVA = 23€

24.3
7.4.

8.4.
14.4.
15.4.

WWW.JEDNODENNE-VYLETY.SK   0944 737 763
!! VYPÝTAJTE SI PLÁN VÝLETOV DO KONCA ROKA 2018 – POŠLEM VÁM HO POŠTOU !!

GLC

1 Vrátane DPH. Platí pre GLC SUV a objednávky prijaté do 31. 3. 2018.

Nevzťahuje sa na modely Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+

a Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+.

Viac informácií o ponuke na www.mercedes-benz.sk.

Voliteľná výbava v hodnote
3 000 €  v cene vozidla1

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 11,2 – 5,5/7,3 – 4,7/8,7 – 2,5 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 199 - 59 g/km.
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Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

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

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

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

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

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

Foto: Juraj Mladý

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

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta

PRIJMEME DO 
PRACOVNÉHO POMERU 

RECEPČNÚ SO ZÁUJMOM O MINERÁLY,
(RELAXAČNÉ CENTRUM SHOPPING 

PALACE BRATISLAVA). PRÁCA VHODNÁ 
AJ PRE VITÁLNU DÔCHODKYŇU. 

ŽIVOTOPIS S FOTOGRAFIOU 
POSIELAJTE NA ADRESU

ELTM@ELTM.SK

Ján a Martina
Zastrelenie dvoch mladých 
ľudí – investigatívneho 
reportéra Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice – archeo-
logičky Martiny Kušnírovej 
otriaslo celým Slovenskom. 
Do ulíc viacerých miest  
nielen na Slovensku, ale aj 
v  zahraničí  v  uplynulých 
dňoch  vyšli  ľudia,  aby  si 
pamiatku  dvoch  nevinných 
obetí  z  Veľkej  Mače  uctili 
spomienkovými  pochodmi, 
zhromaždeniami  či  kon-
certami.  Viacerí  občania, 
bohužiaľ,  prestávajú  veriť 
tomu,  že  štátne  orgány  sú 
schopné  objasniť  ich  smrť 
a nájsť páchateľov či objed-
návateľov  brutálnej  vraždy 
a  požadujú,  aby  zo  svojich 
funkcií  odišli  minister  vnú-
tra i policajný prezident. 
Prezident  Andrej  Kiska  vy-
zval premiéra Róberta Fica 
na  rozsiahlu  rekonštrukciu 
vlády,  ktorá  by  nepolarizo-
vala  spoločnosť  a  ako  rie-
šenie  navrhol  aj  predčasné 
parlamentné voľby. Tie by sa 
mohli uskutočniť v novembri 
spoločne  s  komunálnymi. 
Zdá  sa,  že  naša  krajina  sa 
ocitla opäť na  rázcestí,  keď 
sa rozhoduje o jej charakte-
re a budúcnosti. 
Ešte  sme  zjavne  nerezigno-
vali. Ešte stále chceme, aby 
bolo  Slovensko  štátom,  kde 
existuje  spravodlivosť  a  zá-
kony  tu  platia  pre  všetkých 
– bez výnimky!    
 Roman Slušný

za rohom, a na chodníku auto 
nepredpokladáme, už sme tu 
zažili niekoľko kolízií.“ 
Obyvatelia v zastúpení OZ 
Fontána pre Zuzanu vedia, 
čo by pomohlo. „Keby nám 
mesto, ktoré je majiteľom 
pozemku, dalo vnútroblok 
do prenájmu podobne, ako 
to urobili na Blumentálskej 
alebo Pri starej prachárni,“ 
hovorí Ivan Vlk. „Lenže žia-
dosť leží na magistráte, pro-
blém si oddelenia prehadzu-
jú, až sa človek zamyslí nad 
tým, že keď si nevedia rady 
s takýmto malým problémom 
obyvateľov, ako dokážu riešiť 
tie veľké.“
Pritom prenájom nechcú za-
darmo. „Už sme si vybavili 
na magistráte, že sa môžeme 
starať o zeleň. To povolenie 
sme získali hneď, to problém 
nebol. Sme ochotní zabezpe-
čiť aj celú údržbu vnútrob-
loku, od zelene, cez kosenie 
orezávanie, poriadok na ulici, 
sme ochotní si na to kúpiť aj 
techniku a finančne odbreme-
niť mesto, hoci presnú sumu 
za údržbu nepoznáme, neve-
dia nám ju vyčísliť.“ 
Obyvateľom je jasné, že vo 
vnútrobloku by ani po získaní 
prenájmu nedokázali zapar-
kovať všetci. Veď v 230 by-
toch tu žije 700 ľudí. Rátajú 
s tým, že raz zaparkuje jeden, 
inokedy druhý. „Ale nebudú 
tu už parkovať napríklad za-
mestnanci neďalekej leteckej 
spoločnosti a iných organizá-
cií, ktorí tu nechávajú svoje 
autá aj týždeň,“ tvrdí Ivan 
Vlk. 
„OZ Fontána pre Zuzanu 
požiadalo o nájom pozemku 
registra „C“ parc. č. 10497/11 
k. ú. Nivy, za účelom starost-
livosti a jeho zveľadenia vrá-
tane údržby zelene a trávna-
tých plôch, čistoty a poriadku 
v okolí Fontány pre Zuzanu, 
osadenia lavičiek a smetných 
košov a umiestnenia infor-
mačnej tabule. Predmetná 
žiadosť je v procese prípravy 
nájomnej zmluvy, ktorá bude 
potom predložená do mest-
ského zastupiteľstva,“ infor-
movala nás hovorkyňa ma-
gistrátu Zuzana Onufer.  (in)
 Foto: Matúš Husár

Prikázaný smer do slepej ulice vnútrobloku

Nadšený pre 
lodnú linku
BRATISLAVA
S ideovým zámerom zria-
diť v bratislavskom kraji 
novú lodnú linku po Duna-
ji prišiel nedávno poslanec 
Martin Borguľa. Za týmto 
účelom inicioval stretnutie 
s predstaviteľmi krajskej 
a mestskej samosprávy.
„Ako prvý na moju výzvu za-
reagoval bratislavský župan 
Juraj Droba, ktorý bol nápa-
dom nadšený. Stretli sme sa 
a dohodli na vytvorení pra-
covnej skupiny, ktorá zač-
ne na projekte neodkladne 
pracovať. Bratislava je asi 
jediným mestom na Dunaji, 
ktoré nevyužíva potenciál rie-
ky tak, ako by mohlo. Tento 
projekt by to mohol význam-
ne zmeniť,“ povedal Martin 
Borguľa.
Pracovná skupina bude zlo-
žená z predstaviteľov úradu 
a poslancov Bratislavského 
samosprávneho kraja a zo 
zástupcov starostov obcí 
a miest Podunajska.  (jd)

RUŽINOV, NOVÉ MESTO
Na prelome marca a aprí-
la by mali otvoriť doteraz 
pre rekonštrukciu uzavre-
té vstupy do podchodu od 
Novej tržnice a na zástav-
ku električky do Ružinova. 
Hneď potom plánuje mesto 
s investorom uzavrieť vstup 
do podchodu od Istropolisu, 
vstup od Vajnorskej, nástu-
pište električiek smerom do 
centra a čiastočne uzavrieť 
vstup od Centrálu.
„To platí, ak pôjde všetko 
podľa plánu, čo bude závi-
sieť  aj od poveternostných 
podmienok, rovnako ako aj 
administratívnych procesov 
pri žiadosti o dočasné povole-
nie k užívaniu,“ informovala 
nás Gabriela Patkolová, ktorá 
mediálne zastupuje investora 
Immocap. Presnú infografiku 
obmedzení a nových obchádz-
kových trás pre verejnosť 

poskytne realizátor rekon-
štrukčných prác v priebehu 
nasledujúcich dvoch týždňov.
„Práce v podchode sa momen-
tálne zameriavajú primárne 
na vstupy z nástupišťa č.1, č.2 
a vstup Nová tržnica a záro-
veň sa pracuje na príprave pre 
nájomné priestory,“ uviedla 
ďalej. „Rovnako sa pracuje 
aj na centrálnej oprave a vý-
stavbe nového kanalizačného 
a vzduchotechnického sys-
tému. Finalizujú sa elektro 
prípojky a začali sa práce na 
novej vodovodnej prípojke.“
Čo sa týka vzduchotechniky, 
vyjadril sa aj primátor Ivo 
Nesrovnal, ktorý informoval, 
že vzduchotechnika už ne-
potrebuje pod stropom taký 
veľký priestor ako kedysi, 
takže strop bude môcť byť 
vyšší a podchod vzdušnejší, 
než sa predpokladalo. 
Minulý týždeň verejnosť 

zaregistrovala výstavbu no-
vých vstupných prístreškov 
do podchodu. Viacerých či-
tateľov zaujímalo, či sa budú 
meniť aj tie električkové. Bo-
hužiaľ, tie v aktuálnej rekon-
štrukcii zahrnuté nie sú. 
Ako termín ukončenia rekon-
štrukcie podchodu sa spomí-
na leto tohto roka. Zaujímalo 
nás, či už existuje aj presnej-
ší termín. „Všetky termíny 
definované vo vzájomne 
odsúhlasenom harmonogra-
me postupu prác s hlavným 
mestom obe strany do dneš-
ného dňa plnia. Presný termín 
ukončenia prác však závisí 
od mnohých faktorov, na-
príklad aj hladkého priebehu 
kolaudačných konaní, preto 
zatiaľ nie je vyšpecifikovaný. 
Upresňovať ho však budeme 
postupne,“ dodala Gabriela 
Patkolová. (in)
 Foto: FB Bratislava works

Čakajú nás nové obchádzkové 
trasy na Trnavskom mýte

Miesto stromov
kamene
DEVÍN
Prečo vyrúbali stromy na 
obrovskej ploche popri De-
vínskej ceste oproti kame-
ňolomu?
Plochy patria Slovenskému 
vodohospodárskemu pod-
niku. Výrub sa udial v ich 
réžii.
„To priestranstvo patrí ka-
meňolomu, ktorý je v sprá-
ve nášho podniku,“ povedal 
nám hovorca Slovenského 
vodohospodárskeho podniku 
Pavel Machava. „Miesto, kde 
sa robia výruby, je manipu-
lačný priestor patriaci ku ka-
meňolomu a slúži na usklad-
ňovanie vyťaženého kameňa. 
V minulosti nebol veľký 
dopyt po kameni, preto sme 
priestor veľmi nevyužívali. 
Postupne zarástol náletovými 
drevinami, ktoré teraz odstra-
ňujeme. Je predpoklad, že 
v súvislosti s výstavbou nul-
tého bratislavského obchvatu 
stúpne dopyt po kameni, keď-
že je potrebný na výstavbu 
ciest. Chcem zdôrazniť, že 
ide o náletové dreviny, nie je 
to les. Vyrástli tam preto, že 
sme sa o to územie v minu-
losti až tak nestarali.“ Dodal, 
že toto miesto je v územnom 
pláne určené na uskladnenie 
kamenia. (ms)
Fotografie rúbaniska ako aj 
ďalšie informácie nájdete na 

www.banoviny.sk
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V Hanoi Garden stačí na obed jedno jedlo

Tento mesiac sme sa pustili 
do najväčšej rekonštrukcie 
chodníkov a ciest v Starom 
Meste za posledných 30 
rokov. Ako prvé sme za-
čali rekonštruovať tri ulice 
– Povraznícku, Kyčerského 
a Hollého. Naším hlavným 
cieľom je poľudštiť staro-
mestské ulice, vrátiť verejný 
priestor chodcom a kde je to 
čo len trochu možné, vytvá-
rať nové plochy zelene.
Rekonštrukcia Povrazníckej 
ulice nadväzuje na minuloroč-
nú revitalizáciu Björnsonovej 
ulice, aj tu presúvame par-
kujúce autá z chodníkov na 
cestu, zužujeme jazdný pruh, 
rozširujeme a dláždime chod-
níky, budujeme bezbarié rové 
priechody pre chodcov.
Rekonštrukcia Kyčerského uli-
ce bude rozsiahlejšia. Predov-
šetkým tu robíme poriadok pri 
trhovisku Žilinská, ktoré už rok 
prevádzkujú Technické služby 
Starého Mesta. V úseku od Ži-
linskej budú po oboch stranách 
dláždené chodníky, vytvorí-
me legálne parkovacie miesta 
pre obsluhu trhoviska, ulicu 
zjednosmerníme, aby sme eli-
minovali kolízie áut s návštev-
níkmi trhu. Pred ministerstvom 
financií oslobodíme stromy 
uväznené v betóne a asfalte, 
zredukujeme asfaltové plochy 
a rozšírime verejnú zeleň.
Rekonštrukciou Hollého uli-
ce nadväzujeme na vlaňajšiu 
rekonštrukciu cesty na Hey-
dukovej. Na Hollého však 
zrekonštruujeme, rozšírime 
a vydláždime aj chodníky, 
autá presunieme z chodní-
kov na cestu, opravíme as-
faltový koberec na ceste. 

Radoslav Števčík
starosta Starého Mesta

Začíname 
opravovať 

chodníky a cesty



F R A G I L E
BRATISLAVA NARCIS TOUR 2018

Časť zo vstupného bude venovaná  
na podporu programov Ligy proti rakovine.

        12.4. - Dev. n. Ves  / Istra Centrum

       13.4. - Dúbravka / DK

      14.4. - Lamač / kino

     15.4. - Svätý jur / Ev. kostol

    16.4. - Rača / Nemecký KD

   17.4. - Rusovce / SĽUK

 23.4. - Petržalka  / DK

   24.4. - Ružinov  / DK

     25.4. - Záhorská Bystrica / SD

       1.5.   - Vajnory  / KD

         9.5.   - Dúbravka / Rock cafe 

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

Správa telovýchovných 
a rekreačných zariadení hlavného 

mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, Junácka 4, 831 04  
Bratislava, IČO 00179663

v súlade s ust. § 9a ods. 1, písm. 
c) a ods. 5 v spojení s ust. § 9a 
ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, uverejňuje svoj zámer 
prenajať 2 predajné stánky a pris-
lúchajúce vonkajšie sedenie v Areáli 
zdravia Zlaté piesky, k. ú.: Trnávka, 
parc. č. 4358/1, na dobu určitú po-
čas letnej sezóny 2018, za účelom 
poskytovania služieb rýchleho ob-
čerstvenia, formou priameho nájmu. 
Podrobnejšie informácie sú uvedené 
na úradnej tabuli a na internetovej 
stránke www.starz.sk. 

Kontaktná osoba: 
Ing. Jana Bublincová, 
tel. 02/44 373 200, 

 e-mail:bublincova@starz.sk

KARLOVA VES
S dochrámaným kolenom 
a krvavým zranením hlavy 
skončila v pondelok 5. mar-
ca večer po páde dole schod-
mi mladá Bratislavčanka, 
ktorá si v tme nevšimla chý-
bajúcu dlaždicu na zemi. 
Fotografie zranenej kama-
rátky a lekársku správu 
s apelom na bratislavského 
primátora zverejnil na so-
ciálnej sieti župný poslanec 
Martin Vlačiky. 
„Pán primátor Ivo Nesrovnal, 
dokedy budú ľudia ohrození 
na zdraví a na živote pri pre-
chádzaní rozpadávajúcou sa 
lávkou na Botanickej?“ pýta 
sa v úvode svojho príspevku 
na sociálnej sieti poslanec 
BSK Martin Vlačiky, ktorý 
okolnosti nepríjemného úra-
zu svojej známej opísal takto: 
„V pondelok vo večerných 
hodinách som išiel s kama-
rátkou od Prírodovedeckej 
fakulty a smerovali sme na 
zastávku električiek Botanic-

ká záhrada smerom do centra. 
Normálne sme sa rozprávali, 
schádzali sme dole po scho-
doch (ona pri zábradlí, ja 
v strede schodiska), a zrazu 
mi kamarátka náhle zmizla 
pred očami! V šoku som sa 
pozeral, ako sa šmýka po chr-
bte dole hlavou dolu schod-
mi. Keď som ju zodvihol, 
všimol som si, že má polo-
vicu hlavy zaliatu krvou. Na 
pohotovosti na Kramároch jej 
lekárka zašila hlavu šiestimi 

štichmi a keď sa dozvedela, 
kde sa to stalo, spustila tirádu 
o tom, koľko úrazov z práve 
tejto rozpadávajúcej sa lávky 
už u nich museli ošetrovať!“ 
Na druhý deň denné svetlo 
odhalilo vinníka nehody - 
vypadnutú jednu z dlaždíc 
schodiska na električkovú 
trať. Je tam takmer 20 cm 
hlboká jama, ktorú človek 
potme ľahko môže prehliad-
nuť a pokiaľ do nej stúpi, pri 
následnom nešťastnom páde 

môže riskovať nielen zdravie, 
ale aj život! „Nakoľko sa po 
tejto lávke pohybujem pra-
videlne od roku 2000, kedy 
som tu začal študovať na VŠ, 
viem, že z tejto lávky vypadá-
vajú jej časti z rôznych strán 
pravidelne. Bolo to pomerne 
nedávno aj rekonštruova-
né, ale evidentne fušersky. 
Podľa mojich informácií sa 
aj táto lávka má opravovať 
pri rekonštrukcii Karloveskej 
električkovej radiály, ktorá 
mešká už takmer dva roky 
a existuje silná pochybnosť 
o tom, že sa ju podarí spus-
tiť tento rok. Vyzývam a ži-
adam preto pána primátora 
Nesrovnala a pracovníkov 
magistrátu, aby do tejto (dú-
fam zásadnej) rekonštruk-
cie zabezpečili elementárnu 
bezpečnosť chodcov na tejto 
lávke (i pod ňou), kým sa tu 
naozaj nestane nielen ďalší 
úraz, ale nedajbože tragédia,“ 
dodal Vlačiky.  (ars) 
 Foto: ms, Facebook

Pozor na nebezpečné schody na Botanickej ulici
V suteréne a parteri druž-
stevnej hromadnej gará-
že na Drieňovej ulici pred 
niekoľkými mesiacmi ot-
vorili vietnamskú reštau-
ráciu HANOI GARDEN. 
Ide o ďalší prírastok rov-
nomennej siete reštaurácií 
s vietnamskou a ázijskou 
kuchyňou v Bratislave. Ide 
o dôsledok rastúcej obľuby 
ázijskej kuchyne v hlavnom 
meste.
Interiér je pomerne pries-
tranný, vpravo vzadu je ku-
chyňa, pred ňou bar a  stoly 
s ohrievacími misami, ktoré 
slúžia v čase obeda od 11.00 
do 14.00 h ako samoobslužný 
bufet. Zvyšok reštaurácie je 
dvojúrovňový, na ulici pred 
vchodom je ešte priestranná 
terasa, ktorá však ešte nie je 
v prevádzke. Na stenách sú 
fotografie starého aj nového 
Hanoja, ktoré asi ako jediné 
navodzujú atmosféru viet-
namskej reštaurácie.
V jedálnom lístku majú po-
lievky, šaláty, čerstvé rolky, 
vyprážané jarné závitky, viet-
namské polievky Pho, viet-
namskú špecialitu Bún, ope-
kané rezance, rizoto, kuracie, 
kačacie, hovädzie a bravčové 
mäso, ryby a morské plody, 
vegetariánske jedlá.
Pochopiteľne sme najskôr 
ochutnali vietnamskú polie-
vku Pho, presnejšie hovädziu 
Pho Bo, čo je hanojský vývar, 

hovädzie mäso, koriander, ci-
buľa, široké ryžové rezance. 
Polievku ponúkajú vo dvoch 
veľkostiach – XL (0,7 litra) 
a XXL (1 liter) za 4,50 € resp. 
6,00 €. Polievku majú aj v al-
ternatíve kuracia (Pho Ga) 
alebo krevetová (Pho Tom). 
Dali sme si tú menšiu porciu, 
ale treba povedať, že úplne 
stačí aj ako hlavné jedlo či 
dokonca ako jedno obedné, či 
večerné jedlo. Polievka bola 
vynikajúca, dochutili sme si 
ju plátkami zázvoru, citróno-
vou šťavou a chilli. Výborná 
voľba.
Na radu čašníka sme si potom 
dali vyprážané jarné závitky 
(6,00 €), teda bravčové mäso 
s vajcom, zeleninou, suše-
nými hubami a sklenenými 
rezancami obaľované v ry-
žovom papieri. Štyri závit-
ky rozrezané na polovicu so 
sladkokyslou pikantnou ry-
bacou omáčkou s cesnakom, 
kalerábom, mrkvou a kore-
ním. Opäť porcia poriadne 
sýta (300 g), závitky boli vy-
nikajúce.
Z vietnamských špecialít sme 
ďalej ochutnali Bún Bo Nam 
Bô, čo je jedlo z južného 
Vie tnamu a tvoria ho varené 
tenké ryžové rezance (Bún), 
restované hovädzie mäso, 
sójové klíčky, pražené araši-

dy, čerstvý šalátový list, viet-
namské bylinky a sladkokys-
lá pikantná rybacia omáčka 
s kalerábom, mrkvou a kore-
ním. Jedlo opäť ponúkajú vo 
dvoch veľkostiach – XL (500 g) 
a XXL (800 g) za 5,50 € resp. 
7,00 €. Jedlo bolo famóz-
ne. Trochu nás zaskočilo, 
že rezance a mäso boli teplé 
a zelenina navrchu studená, 
na odporúčanie čašníka sme 
všetko poriadne premiešali 
a teploty sa vyrovnali.
Ako sme už uviedli, v čase 
obeda funguje Hanoi Garden 
ako samoobslužný bufet, zá-
kazník si môže vybrať z bo-
hatej ponuky vietnamských 
a ázijských jedál podľa vlast-
ného výberu a zjesť, koľko 
zvládne. Malý tanier stojí 
3,20 €, stredný tanier 4,80 € 
a veľký tanier 5,90 €.
Celkovo hodnotíme Hanoi 
Garden na Drieňovej ulici 
veľmi vysoko. Vynikajúce 
jedlo, obrovské porcie, nízka 
cena, dobrá obsluha, čisto. 
Trochu neobvyklé miesto, ale 
dobrý prístup verejnou do-
pravou či dostatok parkova-
cích miest pred reštauráciou, 
dávajú Hanoi Garden všetky 
predpoklady na úspech.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 
Útratu za konzumáciu 

si redakcia platila sama.



Nutné opravy 
staníc lanovky
NOVÉ MESTO
Stanice lanovky na Kamzík 
si vyžadujú rekonštrukciu. 
Napriek zlému stavu budov 
je samotná lanová dráha 
v bezpečnom, prevádzky-
schopnom stave. A ani re-
konštrukčné práce by ne-
mali narušiť jej premávku. 
Obidve stanice lanovky, ktorá 
premáva zo Železnej stud-
ničky na Kamzík si vyžadujú 
rekonštrukciu. Ich stav už to-
tiž zodpovedá ich veku. Ako 
prvá by sa mala opraviť horná 
stanica lanovej dráhy, ktorej 
časť je v havarijnom stave.
„Strecha stanice potrebuje 
nevyhnutnú opravu. Nákla-
dy na nevyhnutnú sanáciu sa 
predbežne odhadujú na pri-
bližne 42 000 eur,“ uviedol 
novomestský starosta Rudolf 
Kusý. Financie už odsúhla-
silo miestne zastupiteľstvo 
správcovi lanovky, ktorým 
je miestny EKO-podnik ve-
rejnoprospešných služieb.  
So samotnými prácami by sa 
malo začať hneď, ako to dovo-
lia poveternostné podmienky.
Nevyhnutnú opravu si vyžia-
dala aj dolná stanica lanovky, 
ktorá bezprostredne susedí so 
skeletom bývalej reštaurácie 
Snežienka. „Nie je vylúčené, 
že prípadná rekonštrukcia 
Snežienky bude spojená aj 
s opravou dolnej stanice,“ po-
dotkol Kusý.
Vlani lanovka previezla 
takmer 32 000 pasažierov, 
z toho takmer dve tisícky cyk-
listov.  (tasr)
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Frustrovaný nízkou vy-
možiteľnosťou práva v tej-
to krajine, obul som sa do 
riešenia problému na petr-
žalskej hrádzi. Roky sa tu 
opakujú incidenty medzi 
cyklistami a korčuliarmi, 
ale nenašla sa autorita, ktorá 
by nastolila poriadok. Na-
opak. Cez hrádzu si začali 
na luxusných autách agre-
sívne a väčšinou nelegálne 
skracovať  cestu aj majitelia 
hausbótov z Jaroviec, ktorí 
sa tak vyhýbajú zápcham. 
Ohrozujú však ľudí na bicy-
kloch či korčuliach.

Roky o tom vedela polícia, 
vodohospodári aj petržalský 
starosta. Ale nedialo sa nič. 
Keď som začal na sklon-
ku minulého roka búchať 
na dvere kompetentných, 
škatule sa odrazu rozhýba-
li. Moje aktivity súvisiace 
s hrádzou dokonca prebrali 
z letargie aj pasívneho petr-
žalského starostu.

Šéf krajského dopravného 
inšpektorátu aj vodohos-
podári avizovali riešenia. 
Bolo by iste prínosné, keby 
na hrádzi pribudli kame-
ry, nové elektronické zá-
brany a poriadok by popri 
policajtoch kontrolovala aj 
vodná stráž.  

Aby sa to stalo realitou, bu-
dem sa za všetkých Brati-
slavčanov opakovane pýtať 
a dožadovať ich plnenia. Na 
oplátku chcem všetkých cyk-
listov a korčuliarov poprosiť, 
aby boli na hrádzi k sebe 
slušní a predchádzali vzá-
jomným konfliktom. Verím, 
že slušnosť je nákazlivá. 
 PaedDr. Oliver Kríž



Kamery a zábrany 
mali byť na hrádzi 

už dávno

Objednali sme si vo firme 
opravu pomníka a ďalšie 
práce na hrobovom mies-
te. Okrem písomnej objed-
návky o dodaní diela sme 
si ústne dohodli možnosť 
splatenia sumy finálnej 
faktúry v mesačných splát-
kach, keďže sme dôchodco-
via a suma bola pre nás prí-
liš vysoká na jednorazové 
zaplatenie. 
Po dokončení prác sme ne-
boli prizvaní na prevzatie 
diela, nebol vypracovaný 
žiad ny odovzdávací/pre-
berací protokol – bol nám 
zaslaný len e-mail s foto-
grafiou hrobového miesta, 
v tom čase to bolo ale všet-
ko zasnežené. Keď sme na 
miesto prišli všetko skont-
rolovať, zistili sme mnohé 
závažné poškodenia na čas-

tiach pomníka. Dodávateľ 
sa len vyhovára, zodpoved-
nosť za poškodenia odmieta 
a okrem toho nesúhlasí ani 
s dohodnutou možnosťou 
doplatenia ceny v mesač-
ných splátkach – vraj, čo 
sme si dohodli s jeho sekre-
tárkou ho nezaujíma, o pla-
tení rozhoduje len on. Uplat-
nenú reklamáciu dodávateľ 
doteraz nevybavil, hoci už 
prešli 3 mesiace. 
Pri podpise objednávky bolo 
potrebné odovzdať/prevziať 
„stavenisko“ a pritom aj spí-
sať prípadné existujúce po-
škodenia. Po dokončení die-
la bolo nevyhnutné podpísať 
odovzdávací/preberací pro-
tokol obsahujúci aj prípad-

né nedostatky, nedorobky, 
chyby diela aj poškodenia. 
Splácanie ceny formou splá-
tok je taktiež najlepšie si 
dohodnúť písomne. Nevyba-
venie reklamácie v zákonnej 
lehote 30 dní je porušením 
zákona, ktoré pri uplatnení 
podnetu SOI po preskúmaní 
môže sankcionovať. Za po-
škodenia však vo vašom prí-
pade zodpovedá dodávateľ 
diela, ak, samozrejme, nie je 
podľa charakteru poškode-
ní jednoznačne jasné, že 
sú staršieho dáta a nemohli 
vzniknúť v čase realizácie 
diela. 
 Miro Tulák

Združenie slovenských  
spotrebiteľov, www.zss.sk

Poradenská linka 
0905 719 874

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Prácu na pomníku sme „prevzali“ mejlom
Musím sa 
s manželom 
deliť o dar?
Matka mi počas manželstva 
darovala 15 000 Sk na kúpu 
záhradky v záhradkárskej 
osade. Manžel je však za-
písaný v katastri ako spo-
luvlastník. Musím mu vy-
platiť polovicu trhovej ceny 
pri rozdeľovaní BSM? Roz-
vádzame sa, manžel sa prá-
cou ani finančne nepodieľa 
na oprave chatky...
V zásade platí, že finančné 
prostriedky získané darova-
ním počas manželstva sú vo 
výlučnom vlastníctve toho 
manžela, ktorému boli darova-
né. Rovnako platí, že ak nado-
budne manžel vec zo svojich 
výlučných prostriedkov, je 
aj táto vec v jeho výlučnom 
vlastníctve. Ak sa nadobudne 
vec získaná aj z výlučných 
prostriedkov jedného z man-
žela zmiešaných s prostried-
kami patriacimi do bezpo-
dielového spoluvlastníctva 
manželov (do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov pa-
tria napr. príjmy z práce), patrí 
celá vec do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov. 
Uvedené ale neplatí absolútne. 
Judikatúra súdov totiž dôvodi-
la, že aj v tých prípadoch, ak 
ide o nadobudnutie veci počas 
manželstva z výlučných prost-
riedkov jedného z manželov, 
avšak obaja manželia sú uve-
dení na nadobúdacej zmluve, 
vychádza sa z toho, že man-
želia týmto (uvedením oboch 
na nadobúdacej zmluve) 
prejavili svoju vôľu, aby vec 
patrila do ich bezpodielového 
spoluvlastníctva.  Ak ste teda 
obaja uvedení na nadobúda-
cej zmluve, vec patrí do bez-
podielového spoluvlastníctva 
manželov a bude predmetom 
vysporiadania. Samozrejme, 
súd pri vysporiadaní môže 
prihliadnuť na to, kto sa akou 
mierou zapríčinil o obstaranie 
majetku.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

BRATISLAVA
OLO začal začiatkom mar-
ca s odvozom biologicky 
rozložiteľného komunálne-
ho odpadu zo záhrad. Od-
voz bio odpadu bude v in-
tervale jedenkrát za 14 dní, 
a to do 30. 11. 2018. Novin-
kou je, že od 1. marca majú 
v Bratislave možnosť riešiť 
nakladanie s bio odpadom 
zo záhrad aj bytové domy, 
ktoré sú vlastníkmi pozem-
ku so zeleňou.
V takomto prípade môže 
správca nehnuteľnosti po-
dať žiadosť na Oddelenie 
miestnych daní, poplatkov 
a licencií Magistrátu a poži-
adať o kompostér. K žia-
dosti je potrebné priložiť 
aj list vlastníctva. Náklady 
na kompostér sú hradené 
z miestneho poplatku za ko-
munálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
Informáciu o tom, v ktorý 
deň sa vykonáva odvoz bio 
odpadu, nájdu obyvatelia 
na nálepke, umiestnenej na 
svojej hnedej zbernej nádo-
be. Ak je pod dňom odvozu 
veľké P, ide o párny týždeň, 
ak N, nepárny. Vďaka novin-
ke, ktorú spoločnosť OLO 

pripravila, si odvozný deň 
bio odpadu z hnedých nádob, 
môžu obyvatelia overiť aj 
na webstránke www.olo.sk. 
Stačí, ak v banneri s názvom 
„Zistite si Váš odvozný deň 
bio odpadu,“ zadajú názov 
požadovanej ulice. OLO zá-
roveň prosí obyvateľov, aby 
svoje hnedé zberné nádoby 
v odvozný deň sprístupnili 
a vyložili ich na miesto do-
stupné zvozovej technike. 
Neprístupnosť nádob je totiž 
jedna z najčastejších príčin 
neodvezenia odpadu. 
Do hnedých zberných ná-
dob je potrebné umiestňovať 

kvety, štiepky, piliny, poko-
senú trávu, malé kusy koná-
rov, lístie, odpad z ovocia, 
zeleniny a burinu bez plas-
tových vriec a iných obalov. 
Nepatria sem odpady z do-
mácností živočíšneho pôvo-
du, mliečne a mäsové výrob-
ky a zvieracie exkrementy. 
V prípade, že nádoba bude 
obsahovať odpad, ktorý do 
nej nepatrí, nebude našimi 
zamestnancami vyprázd-
nená. Bio odpad z hnedých 
zberných nádob je ďalej od-
vážaný na spracovanie do 
kompostárne. (bh)
 Foto: OLO

Aj panelák môže požiadať o kompostér

Minulý týždeň sme po dôklad-
nej príprave predstavili odbor-
nej verejnosti návrh „smart 
city“ koncepcie „Bratislava 
rozumné mesto 2030“. Je to 
dokument, ktorý po zapraco-
vaní pripomienok odborníkov 
určí, akým smerom sa chce 
v oblasti rozumných riešení 
Bratislava uberať. „Smart“ 
riešení je už dnes množstvo – 
od komplexných plánovacích 
a prevádzkových systémov, 
ktoré pracujú s veľkými dáta-
mi a umelou inteligenciou, až 
po každodenné drobnosti ako 
mapy voľných parkovacích 
miest či elektronické lístky na 
MHD. 
Bratislavu vnímam ako mo-
derné a dynamické mesto 
a preto pracujeme na tom, 
aby sme tieto riešenia mali 
čo najskôr aj tu. Čoskoro 
spustíme verejný geografic-
ký informačný systém, ktorý 
prinesie komplexné informá-
cie o meste on-line. Bude tak 
možné okamžite zistiť, komu 
patrí neodhrnutý chodník, 
zanedbaná zeleň alebo po ro-
koch opravená cesta. 
Pracujeme aj na každoden-
ných „smart“ drobnostiach. 
Špeciálne na zlepšenia 
v MHD mám výborné ohla-
sy. Máme interaktívne ces-
tovné poriadky v mapách 
Google, máme pohyb vozi-
diel MHD v reálnom čase 
v aplikácii Hopin, o pár týž-
dňov bude možné kupovať 
cestovné lístky platobnou 
kartou bez potreby ďalších 
kariet, vo vozidlách MHD 
okrem USB nabíjačiek pri-
búda wi-fi. Všetko drob-
nosti, ktoré však významne 
spríjemňujú každodenný ži-
vot v meste. Lebo Bratislava 
sa mení k lepšiemu.
  Ivo Nesrovnal 

Rozumné riešenia - 
pohodlnejší život

PETRŽALKA
Zápis detí do 1. roč-
níka základných škôl 
sa uskutoční v piatok,  
6. apríla od 15.00 do 18.00 h 
a v sobotu 7. apríla od 
8.00 do 12.00 h. Predtým 
však môžu prísť rodičia 
aj s budúcimi prváčikmi 
v rámci pripravovaných 
dní otvorených dverí na 
malú „inšpekciu“ do petr-
žalských škôl. 
Pedagógovia a ostatní za-
mestnanci škôl pripravili 
aj množstvo zaujímavých 
aktivít pre deti a informácií 
o škole, jej priestoroch, vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, 
aktivitách školského klubu 
detí či prevádzke školskej je-
dálne. Tieto dni sú príležitos-
ťou na stretnutia s pedagógmi 
a osobne sa dozvedieť o za-
meraní školy, školskom vzde-

lávacom programe, vyučova-
ní cudzích jazykov, športovej 
a záujmovej činnosti (vlani 
fungovalo v školách 210 
krúžkov, ktoré navštevova-
lo vyše 4-tisíc žiakov, čiže 
drvivá väčšina z celkového 
počtu 4 460 žiakov), realizá-
cii projektov, dosiahnutých 
úspechoch a získať ďalšie 

informácie o škole. Počas 
návštevných dní sa môžu 
zúčastniť na vyučovacích 
hodinách, navštíviť školské 
kluby detí, záujmové krúžky, 
ochutnať niektoré zdravé jed-
lá zo školskej jedálne alebo 
využiť konzultácie so škol-
skými psychológmi a špeciál-
nymi pedagógmi.  (sv)

Potrebujeme 
cintorín pre 
zvieratá
PETRŽALKA
Nie každý má vlastný po-
zemok, kde by mohol po-
chovať svojho zosnulého 
„člena rodiny“, tak sa ne-
málo z nich rozhodne uro-
biť tak v blízkom lese pri 
dome. Preto je možné aj 
v Petržalke na viacerých, 
predovšetkým zalesnených, 
miestach, naraziť na rôzne 
zoskupenia menších hrobo-
vých miest. Nie je to však 
zákonom povolené.
Na navŕšenej hline sa dajú 
často nájsť hračky, sošky, do-
konca náhrobky a čo je hor-
šie, bežne aj horiace sviečky. 
Manipuláciou so sviečkami 
a otvoreným ohňom a pone-
chaním horiacich sviečok na 
hroboch bez dozoru tiež do-
chádza k ohrozeniu verejnej 
zelene požiarmi. Sú to miesta 
posledného odpočinku spo-
ločenských zvierat, prevažne 
psov. 
„Petržalka určite potrebuje 
cintorín pre zvieratká. Ako 
ich pochovávanie vyriešiť, 
je jednou z mojích priorít, 
a tejto téme sa venujem už 
niekoľko mesiacov. V spo-
lupráci s odborníkmi hľa-
dám priestor, kde by cintorín 
mohol vzniknúť a neohro-
zoval by životné prostre-
die. Samozrejme, do úvahy 
prichádza aj krematórium. 
Bol som sa pozrieť v Jab-
loňovom, kde funguje už 
niekoľko rokov. Vybudo-
vala ho a aj ho prevádzkuje 
súkromná spoločnosť. Viem, 
že v okolí Trnavy funguje 
mobilné krematórium. Zva-
žujem, ktorá z možností by 
bola pre Petržalku najvhod-
nejšia. Napokon, prvý zviera-
cí cintorín vznikol už v roku 
1896 v Amerike a dnes už ani 
vo vyspelých štátoch Európy 
nie sú žiad nou raritou. U nás 
áno. Verím, že sa mi to po-
darí zmeniť a dôstojné mies-
to na pochovávanie domá-
cich zvieratiek budeme mať 
aj v Petržalke,“ povedal sta-
rosta Vladimír Bajan.  (mh) 

PETRŽALKA
Koncom minulého roka 
nám do redakcie napísa-
la rozhorčená čitateľka 
Marcela, ktorá bola ne-
spokojná s tým, ako po 
obnove vyzerá podchod na 
Záporožskej. Hovorkyňa 
magistrátu nás vtedy in-
formovala, že „Z dôvodu 
zdĺhavých rokovacích ko-
naní s dodávateľom ma-
teriálu na transparentné 
zastrešenie vstupov do pod-
chodu  a taktiež z dôvodu 
zmeny technológie opravy 
podláh (ktoré nie je mož-
né vykonávať v teplotách 
menej ako +5 °C) sa posu-

nul termín ukončenia prác 
do 31.03.2018.“ V týchto 
dňoch opravy pokračujú.
Obyvatelia minimálne šty-
ri roky žiadali mesto, aby 
rozbitý, špinavý podchod 
posprejovaný grafitmi opra-
vilo. Dočkali sa. Do konca 
roka renováciou prešli steny 
(nové omietky, nový náter), 
stropy (vyčistenie, nový ná-
ter), betónové sokle osadenia 
zastrešenia vstupov do pod-
chodu (lokálne vyspravenie, 
nový náter), boli vymenené 
elektrické rozvody, osadené 
nové osvetlenie (LED tech-
nológia),“ informovala nás 
hovorkyňa magistrátu Zuzana 

Onufer. „Následne bude vy-
menené zastrešenie vstupov 
do podchodov, vrátane náteru 
kovovej konštrukcie zastreše-
nia, náter zábradlí a bude na-
inštalované aj nové osvetle-
nie vstupov do podchodu. Na 
steny bude po finálnom nátere 
aplikovaný antigrafity náter. 
Posledné budú opravené pod-
lahy vo vstupoch – rampách 
pre kočíky a imobilných ob-
čanov (bude položený nový 
povrch), oprava a doplnenie 
pevných schodísk a násled-
ne prebehnú čistiace práce 
(podlahy v objekte podchodu, 
pevné schodiská).“ (in)
 Foto: Ba works

Renovácia podchodu pokračuje

Príďte si pozrieť školu vášho prváka

Deň otvorených 
dverí v základných školách:
Budatínska 61 22.3.
Černyševského 8 13.3. od 13.45 – do 16.00 h 
Dudova 2 24.3. od 9.00 do 12.00 h 

Gessayova 2 14.3. od 8.00 do 12.00 h 
 a v ŠKD od 14.00 do 15.00 h 
Holíčska 50 19. a 20.3. od 8.00 do 11.00 h Lachova 1 

27.3. od 8.00 h 
Pankúchova 4 6.4. od 8.45 do 10.45 h 
Prokofievova 5 27.3. od 8.30 do 15.30 h 
Tupolevova 20 16.3. o 8.00 h 
Turnianska 10 19.3. od 15.30 do 16.30 h 

Bližšie informácie o dňoch otvorených dverí nájde široká verejnosť na 
webových sídlach jednotlivých základných škôl. 
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„Architekti nášho mesta akoby ne-
mysleli na kvalitu života samotných 
ľudí. Presným opakom je napríklad 
Barcelona,“ hovorí o tom, čím by 
sa mohlo inšpirovať hlavné mes-
to Braňo Kostka. Od 12. apríla ho 
môžete aj s kapelou Fragile vidieť 
na niektorom z koncertov ich brati-
slavskej Narcis Tour. 

Detstvo ste prežili v Lábe, na kon-
zervatórium ste prišli do Bratisla-
vy. Bol to pre chlapca zo Záhoria 
veľký šok? 
Priznám sa, že to pre mňa bol taký 
malý šok. Pamätám si, že ma pomer-
ne dlhé obdobie v Bratislave bolieva-
la hlava. Nielen zo vzduchu, ale aj 
z toho, že komunikácia bola jednodu-
cho rýchlejšia, než som bol z dediny 
zvyknutý. No najvýraznejšia zmena 
bola asi v tom, že som sa zrazu ocitol 
v prostredí, kde sa všetci okolo mňa 
naplno venovali hudbe, tak na kon-
zervatóriu, ako i na internáte. To bolo 
doslova čarovné.

Kde v Bratislave ste sa pohybova-
li počas vysokoškolských rokov na 
VŠMU najradšej? 
Chodil som s obľubou na všetky mož-
né koncerty. Predovšetkým na kla-
sickú hudbu, no vo štvrtky som vždy 
veľmi rád chodil aj do pivárne Ma-
mut, kde mával vynikajúcu produkciu 
Peter Lipa.
Počas štúdia na VŠMU som sa snažil 
veľa praxovať. Chodil som napríklad 
do speváckeho zboru Technik, no 
získaval som skúsenosti aj v Divadle 
Nová scéna. Žáner muzikál si vás jed-
noducho získať musí a skvelá atmosfé-
ra bývala navyše aj v zákulisí. Pomer-
ne veľa času som trávil v Slovenskej 
filharmónii. V centre mesta som bol 
v podstate každý deň. V súčasnosti 
ma koncerty s FRAGILE zase zavejú 
na celé Slovensko a do Čiech. Už tra-
dične každý rok sa teším na naše jarné 
turné Bratislava Narcis Tour, v rámci 
ktorého máme koncerty po celej Brati-
slave. Máme tak aj možnosť trochu si 
oddýchnuť od cestovania.
Bývate na Kolibe, ale byt máte 
aj v centre mesta. To sú lokality, 
ktoré rokmi prešli veľkou preme-
nou. Páči sa vám súčasná dynamika 
hlavného mesta?
V centre mesta mám nahrávacie 
štúdio. Dynamika mesta sa mi určite 
páči. Vzniklo veľa pekných lokalít, 
veľa skvelých možností, no trochu 
sa obávam toho, že to vyzerá, akoby 
tu v architektúre nefungovala žiadna 
regulácia a všetko rastie akosi nadivo-
ko. Čoraz väčším problémom sa stáva 
doprava. 

Je v Bratislave nejaké miesto, kde 
by ste chceli dirigovať zbor alebo si 
zaspievať s vašou vokálnou skupi-
nou FRAGILE? Taký možno ešte 
nesplnený sen v prostredí, ktoré je, 
povedzme, esteticky alebo akustic-
ky fascinujúce? 
V rámci vianočných trhov sme si už 
niekoľkokrát zaspievali z balkónov 
Primaciálneho paláca. Každý rok je to 
pre nás rovnako výnimočné. Ale mali 
sme možnosť zaspievať si napríklad 
aj v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Sní-
vať o niečom takom by mi samému 
nikdy ani nenapadlo, ale aj to bol pre 
nás nevšedný zážitok. 
Výraz „a cappella“ pochádza z tali-
ančiny a znamená „ako v kaplnke.“ 
Ktoré „kaplnky“ v Bratislave majú 
najlepšiu akustiku a divák odtiaľ 
vždy odchádza s emočným zážit-
kom? Odporučte čitateľom miesto 
v hlavnom meste, kde by si váš kon-
cert určite nemali nechať ujsť. 
Každý chrám má svoju špecifickú 
atmosféru. My v tejto atmosfére radi 
koncertujeme najmä v predvianoč-
nom období. A čo sa týka koncertov 
v chrámoch, tak určite si netreba ne-
chať ujsť napríklad organové kon-
certy v Dóme sv. Martina. Je tam 
kvalitný nový organ. Alebo si môžu 
Bratislavčania len tak zájsť do Mod-
rého kostolíka.
S Fragile koncertujete často mimo 
Bratislavy, takže ju môžete po-
rovnávať s inými mestami. Aké sú 
podľa vás jej prednosti a tiež nedo-
statky, čím by sa mohla inšpirovať?
Myslím si, že Bratislava bude čoraz 

viac paralyzovaná preto, lebo sa tu 
nebuduje nielenže žiadne metro, ale 
dokonca ani cyklotrasy. Jednoducho 
architektúra a stavba mesta akoby ne-
myslela na kvalitu života samotných 
ľudí. Za posledných 25 rokov sa život 
veľmi uzavrel medzi štyri steny bytu. 
Mne sa preto veľmi zapáčila naprí-
klad Barcelona. Má pôdorysový sys-
tém štvorcových blokov, ktoré majú 
orezané rohy tak, aby medzi všetkými 
domami vznikali malé námestíčka, na 
ktorých sú pekárne, kaviarne, prosto 
príjemné miesta, kde sa môžu ľudia 
stretávať, susedia sa môžu ako na 
dedine lepšie spoznávať, viesť spo-
lu kaž dodenný život a bok po boku 
môžu v priateľskej atmosfére aj zo-
starnúť. My, žiaľ, vyhľadávame skôr 
miesta, kde sa prehlbuje anonymita.
Je podľa vás v hlavnom meste nejaká 
nedocenená lokalita, miesto, kde na-
príklad rád chodíte, málokto o ňom 
vie alebo by potrebovalo trocha po-
môcť, aby ukázalo svoju krásu?
Akú-takú nádej nám dáva rieka Dunaj 
a jej okolie. Toto územie ešte nestih-
lo byť pokazené vďaka tomu, že jeho 
veľká časť bola pohraničná. Lemujú 
ju krásne miesta a snáď si ich uchová-
me v ich prirodzenej kráse.
Kde dnes v Bratislave najrad-
šej trávite voľný čas? Kam by ste 
zobrali priateľov z cudziny na ná-
vštevu?
Práve k Dunaju a odtiaľ, samozrejme, 
do Slovenského národného divadla. 
A možno aj na náš spoločný koncert 
FRAGILE & Balet SND. (in, brn)
 Foto: Archív B.K.

Nádej vkladám do krásnych miest pri Dunaji

Okrúhle výročia
„S radosťou“ vám oznamujem,  naše 30-roč-
né jubileum „cyklokrosového spojenia“ 
chodníka so zastávkou MHD Jungmanno-
va. A tiež 25-ročné jubileum „jazierkového 
priechodu pre chodcov“ od ulice Wolkrova 
k Vlasteneckému námestiu. Prajem vám veľa 
pekných dní a zážitkov z nášho hlavného 
mesta.
 Peter Hajdina

Sanitka sa sem kvôli autám nedostane
Na Exnárovej 21 a 23 parkujú pred domom 
neustále autá. Sanitka sa sem nemohla do-
stať k dvom pacientom, museli parkovať 
pri smetiakoch a vynášať ľudí v snehu 
niekoľko desiatok metrov, teraz v piatok 
zase museli ísť popod stromy v noci. Na 
Exnárovej 26 je taký istý dom, s takou 
istou cestičkou pred domom a tí majú osa-
denú tabuľu „zákaz státia“. Na Exnárovej 
21 a 23 je to nebezpečné aj s deťmi, na-
koľko nevieme, či nejde cyklista a deti mu 
nevbehnú pod kolesá. Autá tam zabraňujú 

prechodu, často sa nezmestia dvaja chodci vedľa seba, o kočíkoch nehovoriac a blata je všade 
po uši, keďže autá predchádzajú cez obrubník po trávniku. 
 Jana, Ružinov

Čo s vrakmi?
Na verejnom parkovisku Beňadická sú dlhodobo odstavené dva autovraky. Oba majú všetky 
dvere neuzamknuté, nefunkčné, rozbité alebo chýbajúce okná, na jednom vozidle je prepadnutá 
spodná časť vozidla i s výfukom, a druhé vozidlo má podopretú prednú nápravu.. Ich EK+TK 
skončila v roku 2014 a 2017 a boli tu ponechané svojmu ďalšiemu osudu. Túto príležitosť vy-
užili rôzne asociálne neprispôsobivé osoby, ktoré si z týchto vrakov urobili akési dočasné prí-
bytky. V okolí zanechávajú značné množstvo rôzneho odpadu, kde vykonávajú aj všetky svoje 
telesné potreby. Občania, ktorí tu v okolí bývajú a pracujú, sú bezmocní, i napriek niekoľkým 
informáciám na Mú Ba 5, Mestskú políciu Ba 5 a Štátnu políciu Ba 5. Všetky subjekty sa vyho-
várajú jeden na druhého, že oni to nemajú v kompetencii riešiť.  Zatiaľ jediní, ktorí majú o tieto 
vraky záujem, sú vandali a zlodeji.
 Rastislav Gemerský

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
Bratislavská MHD: Pribúdajú vozidlá s wi-fi pri-
pojením.
Tomáš Novák A kedy 
magistrát nainštaluje do 
MHD appku: kúrenie 
a čistota? 
Peter Uzek By ma za-
ujímalo, kto to od nich 
chcel. Cestujúci? Po-
chybujem. Dodávateľ 
internetu? Asi áno...
Peter Trnovský Za 5 eur mesačne mám neobmedzený inter-
net v mobile. Wi-fi ma určite priláka.... Jedine, že by okolo 
mojej sedačky namontovali aparatúru Bose 10 repro + sub. Po-
tom by som pouvažoval, že sa odveziem. Inak nemajú šancu.
Dáša Zelenková Keby aspoň chodili tak, ako majú a boli to 
normálne autobusy a nie s deravými schodmi. 

Opäť sa rozmohli podvodnícke telefonáty. Nene-
chajte sa napáliť!
Roland Somogyi Je to aplikácia jokes phone.
Silvia Brachová Blažová Môj muž mi dal cez túto apku zavo-
lať a potom mi to doma pustil a smial sa.
Ján Spál Napáleniu sa dá vyhnúť požiadaním operátora o blo-
kovanie spoplatnených čísiel/hovorov
Andrea Miciaková – Blaženiaková Fuj!!! Hnusná aplikácia!

Ružena Brachová Aj 
mne volali. V zárod-
ku som ho poslala do 
„Péčka“.
Martin Blažo Ružena 
neklam, veď ty máš 70 
rokov a nemáš auto.

VIDEO: Spevák Pavol Hammel vysvetľuje, prečo 
vystúpil na „smeráckych“ oslavách MDŽ v NTC. 
Peter Pollák Hanba mu. Za judášsky groš sa zapredal mafii. 
Bez ohľadu na to, kedy si to dohodol. Palo u mňa stratil velý 
kredit.
Lenka Banášová Nemohol odstúpiť od zmluvy? Otázka znie: 
prečo ju vôbec podpisoval?
Juraj Jablonka No Pavlik to poňal čisto biznisovo, presne 
vie, kde je jeho miesto v súčasnosti, keďže jeho aktuálne pub-
likum je volebná základňa Smeru.
Martin Klementis „Za peníze v Praze dům“...to je naozaj na 
tom tak finančne biedne, že musel zobrať túto „fušku“?
Jana Findrová Sklamanie. Čakala by som ho skôr dnes na 
námestí v Bratislave.
Peter Prešporský Asi spravil chybu, ale ako speváka a hu-
dobníka ho ešte dlho nikto u nás neprekoná.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY





www.facebook.sk/banoviny

6BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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Po štyroch rokoch 
od uvedenia prešla 
aktuálna generácia 
Triedy C výraznou 
inováciou exteriéru, 
interiéru, rozšírením 
asistenčných jazdných 
a bezpečnostných 
systémov, pričom 
už dokáže jazdiť aj 
čiastočne autonómne. 
Svoje okolie rozpo-
znáva pomocou radaru 
na vzdialenosť až 250 m smerom dopredu, 40 
m do strán a 80 m dozadu a pomocou kamery 
až do 500 m smerom dopredu, z toho 90 m v 
3D. Sériovo dostala okrem iného diamanto-
vú masku chladiča, nanovo navrhnuté predné 
nárazníky, halogénové svetlomety s novým 
vnútorným dizajnom a integrovaným den-
ným osvetlením s LED a štartovaciu funkciu 
KEYLESS-GO. Novinke nechýba ani mož-
nosť dotykového ovládania na volante alebo 
na stredovej konzole (a tiež hlasom) funkcií 
združeného prístroja a celého infotainmentu.

Na želanie sú vo vozidle odteraz napríklad: 
vysokovýkonné svetlomety s LED či plne 

digitálny združený 
displej s uhloprieč-
kou 12,3 palca alebo 
aj ENERGIZING, 
ktorý prepája rôzne 
komfortné systémy 
vo vozidle a tiež bez-
drôtový systém na-
bíjania zariadení so 
štandardom Qi. Od 
výbavy a motorizácie 
zároveň závisia tvary 
zadného nárazníka; 

ich geometria, ozdobné prvky a koncovky 
výfukov. Balík exteriér AMG má aj spoj-
ler predného nárazníka s novou geometriou 
a vzadu novo navrhnutú vložku so vzhľa-
dom difúzora. 

Prvý raz má Trieda C v ponuke tiež svetlo-
mety MULTIBEAM LED s diaľkovým svet-
lom s ultradosvitom, balík viackrivkových 
sedadiel i nové metalízované laky karosérie 
či v závislosti od vyhotovenia aj nové farby 
interiéru.

Viac informácií nájdete na: 
www.motor-car.sk, www.mercedes-benz.sk

Nový Mercedes-Benz Triedy C



VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁCE MINIBAGROM
Komplexná stavebná činnosť, HSV, PSV, jadrové vŕtanie, zám-
ková dlažba-dvory, ploty, zateplenia - fasády, plastové okná, 
rekonštrukcie, renovácie, prístavby, nadstavby, sadrokartón, 
komíny,  obklady,  dlažby,  gabióny,  interiér,  jadrá,  omietky, 
stierky,  maľovanie  -  profesionálny  a  zodpovedný  prístup  
v €urópskej kvalite za Slovenské ceny. 

0915824062

NEBRASTAVNOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Chcete 
zlepšiť svoje 
prostredie? 

PETRŽALKA
V prípade, ak máte záu-
jem pomôcť zlepšiť životné 
prostredie vo svojom okolí, 
máte šancu do 30. 4. 2018 
požiadať o grant vo výške 
od 2 001 do 4 000 eur.
Finančná spoluúčasť žia-
dateľa je minimálne 10 % 
z výšky požadovanej granto-
vej dotácie, ktorý je určený 
najmä na skvalitnenie okolia 
domov, vnútroblokov, po-
chôdznych terás, revitalizáciu 
zelene, nevyužitých priesto-
rov, budovania komunitných 
mobilných záhrad či vzde-
lávacích enviro programov. 
Celková výška vyčlenených 
finančných prostriedkov na 
grantovú výzvu je 30 000 eur. 
Už v prípravnej fáze sa od-
porúča zámer konzultovať na 
miestnom úrade predovšet-
kým na oddelení životného 
prostredia a oddelení nakla-
dania s majetkom. 
Potenciálnymi žiadateľmi 
o grant sú právnické osoby 
a fyzické osoby – podnika-
telia, ktoré majú sídlo alebo 
trvalý pobyt na území mest-
skej časti, alebo ktoré pôso-
bia či vykonávajú činnosť na 
území mestskej časti, alebo 
poskytujú služby obyvateľom 
mestskej časti napríklad ob-
čianske združenia, spoločen-
stvá vlastníkov bytov alebo 
správcovia bytových domov.
Žiadosť je potrebné podať 
na formulári zverejnenom na 
webovej stránke mestskej časti. 
Podporené projekty budú rea-
lizované do 30.11. 2018. (mh)
 Foto: MČ Petržalka

STARÉ MESTO
Presne pred rokom sme 
avizovali, že premena Ša-
fárikovho námestia na 
Landererov park sa začala. 
Mestská časť vtedy zača-
la s odstraňovaním asfaltu 
a betónu na mieste bývalé-
ho Kazačku a plánovala tu 
na jar zasadiť lúčne kvety. 
Tie sa pre letné horúčavy 
neujali, priestor zaplnila 
burina a aktuálna informá-
cia hovorí, že prvé staveb-
né práce a sadové úpravy 
na Šafku začnú do konca 

marca opäť. Tak hádam už 
naozaj.
Víťazný návrh na revitali-
záciu vybrala mestská časť 
už na prelome rokov 2015 
a 2016. Ešte predtým sa 
v participatívnom procese 
vyjadrovali obyvatelia, čo by 
v priestore ohraničenom uli-
cami Dobrovičova, Gajova 
a Alžbetínska chceli mať.
Na jar minulého roka to ko-
nečne vyzeralo, že premena 
začala. Avšak v auguste boli 
závlahy cisternami nedosta-
točné a semená za 500 eur vy-

šli nazmar. Namiesto lúčnych 
kvetov sa ujala len burina.
Vybúranie plochy po bý-
valom bistre vyšlo mestskú 
časť na zhruba 50-tisíc eur, 
s druhou etapou sa malo za-
čať v septembri. Projekt sa 
však podľa hovorkyne Nory 
Gubkovej čiastočne prerábal 
a prekresľoval, aby reflek-
toval pripomienky a návrhy 
občanov v rámci participá-
cie. Do projektu revitalizácie 
s nákladmi okolo 300-tisíc 
eur však chcela mestská časť 
zapojiť aj súkromného inves-
tora, aby si podiel na financo-
vaní rozdelili. Samospráva je 
totiž presvedčená, že korporá-
cie či developeri by aj takým-
to spôsobom mali „splácať 
dlh obyvateľom a mestu“ za 
výstavbu administratívnych 
či obytných objektov.
Dohoda sa podarila až tento 
rok.
Mestská časť prispieva 
sumou 200-tisíc eur a rovna-
ko aj HB Reavis pridá ďalších 

200-tisíc eur. Podľa informá-
cií mestskej časti by mohol 
byť Landererov park dokon-
čený a prístupný pre verej-
nosť v júni tohto roka.
Priestor viac ako 7000 me-
trov štvorcových je dnes 
takmer spolovice vyasfal-
tovaný. Po novom by mala 
zeleň tvoriť väčšinu plochy. 
Vzniknúť by tu mal otvore-
ný, zelený a bezbariérový 
priestor. Časť medzi dvoma 
fontánami sa prepojí – jed-
nak novým stromoradím, kde 
bude osvetlenie v korunách 
stromov, a jednak tým, že 
v priestore, ktorý kedysi slú-
žil ako autobusové zastávky, 
budú trhové stánky na príle-
žitostné komunitné trhy, ale 

aj rozoberateľné pódium pre 
potreby kultúrnych podujatí.
Centrálnu časť má tvoriť 
fontána Poézia a nový „se-
zónny“ pavilón, ktorý by 
s výnimkou zimy slúžil ako 
posedenie pri káve, ako cy-
klodielnička či iné drobné 
aktivity. Zelené plochy bude 
tvoriť lúčna zmes kvetín 
a trávy. Pribudnúť má tiež 
mobiliár a psí výbeh, obno-
viť sa má tiež detské ihrisko 
v priestore pri policajnej sta-
nici. 
Budúca podoba parku vy-
chádza zo želaní občanov, 
ktorí si ho predstavujú ako 
oddychovú a sčasti aj kultúr-
nu zónu.  (ng, tasr, in)
 Foto: MČ Staré Mesto

Landererov park konečne v júni?

STARÉ MESTO
Nedávno sa objavili infor-
mácie, že Tesco predáva 
budovu obchodného domu 
na Kamennom námestí. 
Ovplyvnilo by to plánovanú 
revitalizáciu Kamenného 
námestia, ktorú avizoval 
vlastník hotela Kyjev, spo-
ločnosť Lordship?
Týždenník Trend priniesol 
informáciu o predaji budovy, 
spoločnosť Tesco ju však ani 
nepotvrdila, ani nevyvrátila. 
Podľa neoficiálnych infor-
mácií má však na predaj vy-
hlásený tender už niekoľko 
mesiacov a Lordship je je-
den z viacerých záujemcov. 
Podľa Petra Borka, ktorý 
mediálne zastupuje investora 
Lordship, by však ani prípad-
ný predaj budovy nemal ob-
novu námestia ovplyvniť. 
Revitalizácia by mala priniesť 
viac zelene, nové lavičky, 
stojany na bicykle, odpad-
kové koše, odstrániť kiosky, 
ktoré sa na námestí nachádza-
jú a vymeniť asfalt za príjem-
nejší povrch. Začať by mala 
do júna a trvať polroka.
Zatiaľ však platí stav spred 
niekoľkých mesiacov, isté 
je len to, že Lordship je pri-
pravený obnovu financovať. 

Hoci jej začiatok avizoval na 
prvú polovicu tohto roka, pro-
blém, ktorý ju brzdí, sú stán-
ky s občerstvením. Tie stoja 
na pozemkoch mesta a mes-
to, hoci problém rieši, musí 
dodržať zákonný postup, ako 
ich odtiaľ odstrániť, prípadne 
premiestniť inam. A to môže 
trvať dva týždne, ale aj rok. 
Podľa našich informácií sa 
s majiteľom jedného z nich 
už investor dohodol, svoje 
občerstvenie presunie na iné 
miesto, s majiteľom polkru-
hovej stavby sa však nedarí 
skontaktovať, hoci investor je 
prístupný na dohodu.
„Spoločnosť Lordship verí, 
že revitalizácia je prvý krok 
k zmene priestoru, ktorý dnes 
funguje najmä ako tranzitná 

zóna,“ hovorí Peter Borko. Ten 
za základ pre budúce zmeny 
považuje návrhy z projektu Ali-
ancie Stará Tržnica. Krajšie ná-
mestie, ktoré chce mesto, je aj 
v jeho záujme. Vlastní totiž ne-
ďaleký hotel Kyjev, ktorý je už 
šesť rokov zatvorený a chystá 
sa ho v roku 2019 začať rekon-
štruovať. „Spolu s rekonštruk-
ciou bývalého hotela je plán 
vytvoriť v trojuholníku medzi 
ulicami Rajská a Cintorínska 
úplne nové námestie. Momen-
tálne je v tomto priestore rampa 
do podzemia, ktorú spoločnosť 
plánuje prestavať a tomuto 
priestoru vdýchnuť úplne novú 
funkciu, komunitno-umelecké-
ho charakteru.“ Rekonštrukcia 
by mala trvať dva roky.  (in)
 Foto: LORDSHIP

Revitalizáciu brzdia stánky Spomeňte si 
na vodné delá
BRATISLAVA
Niektorí z nás pred 30 ro-
kmi zažili Sviečkovú ma-
nifestáciu, iní by možno 
radi ukázali svojich deťom, 
akú moc mala za socializ-
mu polícia. Dňa 24. marca  
o 15. 30 hod. budete mať 
šancu vidieť niekdajší po-
licajný zásah “naživo”. Na 
Hviezdoslavovom námes-
tí sa chystá rekonštrukcia 
Sviečkovej manifestácie. 
OZ Nenápadní hrdinovia 
v spolupráci s Fórom kres-
ťanských inštitúcií, Nadáciou 
Konrada Adenauera, Združe-
ním kresťanských seniorov 
zabezpečia v tento deň dobové 
vozidlá a techniku. Podľa jed-
ného z organizátorov Františka 
Neupauera budú mať tí najviac 
zainteresovaní aj pršiplášte, 
hoci striekanie vodnými dela-
mi do davu nebude take inten-
zívne ako 25. marca 1988.
Priestor pre divákov bude od-
delený, ale záujemcovia sa bez 
problémov stretnú aj s prítom-
nými účastníkmi manifestá-
cie. “Očakávame okolo 110 
účastníkov podujatia a doslova 
môžeme povedať, že „z celého 
sveta“, nakoľko mnohí býva-
lí účastníci projektu sú dnes 
pracujúci či vysokoškoláci po 
celom svete,“ uviedla koordi-
nátorka OZ Nenápadní hrdino-
via D. Kachutová. Sviečková 
manifestácia sa považuje za 
jedno z najdôležitejších vystú-
pení občanov a veriacich proti 
komunizmu. Vtedajšia vláda sa 
snažila udržať ľudí doma tým, 
že do večerného vysielania 
zaradila vtedy film Angelika. 
Ľudia napriek tomu na ná-
mestie prišli. Keď sa po výzve 
odmietli rozísť, policajné autá 
začali prudko jazdiť po námes-
tí a vrážať do ľudí, príslušníci 
VB a niektorí civili s odznakmi 
kričali na ľudí, bili ich obuška-
mi, päsťami a tých, ktorí padli, 
kopali na zemi. Použili proti 
nim aj slzotvorný plyn a psy. 
Viacerých odvliekli do pripra-
vených áut VB a odvážali na 
policajné stanice. Proti zhro-
maždeným veriacim použili aj 
vodné delá.  (in, wikipedia)

Možná podoba nového námestia 
v priestore trojuholníka Rajská a Špitálska.

 s novými projektami vznikajú nové mestské časti Bratislavy
 ktorá banka má najlepšie úroky na hypotéku
 realitný odborník povie, aké byty sú najžiadanejšie a v ktorej 

mestskej časti nehnutelnosti nestrácajú na hodnote
 architekt poradí, ako zmodernizovať bývanie a aké sú trendy

Už 11. 4. nájdete 
 v Bratislavských novinách 

špecializovanú 
prílohu BÝVANIE. 

Kontakt: Jozef Špaček, telefón: 0911 668 469 
E-mail: reklama@banoviny.sk

Inzerujte v prílohe Bratislavských novín 
BÝVANIE a všetci budú o vás vedieť. 

V NEJ SA ČITATELIA DOČÍTAJÚ VŠETKO, 
ČO POTREBUJÚ VEDIEŤ, KEĎ PLÁNUJÚ 
INVESTOVAŤ DO VLASTNÉHO BÝVANIA
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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

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody
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

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

BRATISLAVA
Pomoc rodinám s deťmi so 
zdravotným postihnutím sa 
stáva v Bratislavskom kra-
ji dostupnejšou aj vďaka 
otvoreniu ďalšieho Centra 
služby včasnej intervencie 
pri DSS Sibírska, zariadení 
sociálnych služieb v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti BSK. 
„Teší ma, že dnes sme otvo-
rili Centrum služby včasnej 
intervencie. Je to sociálna 
služba poskytovaná terénny-
mi pracovníkmi v rodinách 
s deťmi so zdravotným po-
stihnutím. Robia úžasnú a zá-
služnú prácu. Je povinnosťou 
spoločnosti pomáhať deťom, 

predovšetkým tým deťom, 
ktoré sa narodili s nejakou 
formou postihu. Je to dlh 
spoločnosti, ktorý si musíme 
splácať,“ vyjadril sa počas 
otvorenia Juraj Droba, pred-
seda Bratislavského samo-
správneho kraja.
DSS Sibírka je prvým ve-
rejným poskytovateľom 
služby včasnej intervencie 
v regióne BSK. Terénnou 
formou túto službu posky-
tuje od januára 2017 a od 
februára 2018 službu včas-
nej intervencie poskytuje 
aj ambulantnou formou 
v priestoroch Zdravotného 
strediska na Hubeného 2. 

Náklady na poskytovanie 
tejto služby v plnej výške 
financuje Bratislavský sa-
mosprávny kraj.
V súčasnosti DSS Sibírska 
službu včasnej intervencie 
poskytuje 23 rodinám s deť-
mi do 7 rokov so zdravotným 
postihnutím, s oneskoreným, 
nerovnomerným alebo ri-
zikovým  vývinom. Pomoc 
takýmto rodinám sa tak stá-
va dostupnejšou a najmä 
včasnou, lebo práve v najú-
tlejšom veku je pomoc naj-
dôležitejšia a najúčinnejšia. 
Poradcovia včasnej inter-
vencie prichádzajú priamo 
do rodín, čím ju odľahčia od 

cestovania a dochádzania za 
službou. Podporujú a spre-
vádzajú rodinu, pomáhajú 
im nájsť vlastné zdroje pre 
ich plnohodnotný a kvalitný 
život. Tím odborníkov tvoria 
liečebný pedagóg, logopéd, 
sociálny terapeut, sociálny 
pracovník či fyzioterapeut. 
Pomáhajú rodinám hľadať 
riešenia, poskytujú rodičom 
potrebné informácie, poradia 
v sociálnej a terapeutickej 
oblasti, sprostredkujú kon-
takty na odborníkov z rôz-
nych oblastí a pomáhajú pri 
výbere a zaobstaraní rehabi-
litačných a stimulačných po-
môcok. (ts bsk)

BRATISLAVA
Bezdrôtové internetové pri-
pojenie, ktoré bude pre ces-
tujúcich zadarmo, bude už 
v blízkej dobe v 266 vozid-
lách MHD, čo je takmer 50 
percent vozidlového parku. 
„Pokračujeme v našej kon-
cepcii Smart city, do ktorej 
zapadajú napríklad techno-
logické novinky dopravného 
podniku, ako sú nové elek-
trobusy, mobilné aplikácie 
od Google a Hopin a wi-fi 
vo vozidlách MHD. Ďalšie 
smart projekty, ako je platba 
za lístok platobnou kartou 
alebo nový web mesta a do-
pravného podniku predstaví-
me v najbližšom čase,“ pove-
dal primátor Bratislavy Ivo 
Nesrovnal.
DPB nainštaloval ešte v mi-
nulosti wi-fi pripojenie do 48 

autobusov, kde sa mesačne 
eviduje 390 - tisíc pripojení. 
Aktuálne sa zavádza wi-fi do 
50 autobusov a do 60 nových 
električiek. Zároveň dodávka 
90 nových autobusov a 18 no-
vých elektrobusov už je vy-
bavená wi-fi pripojením pria-
mo od výrobcu. „Dopravný 
podnik Bratislava má záujem 
pokračovať v inštalácii wi-fi 
aj do ďalších vozidiel MHD, 
aby aj naďalej skvalitňoval 
služby cestujúcej verejnosti,“ 

povedal riaditeľ úseku gene-
rálneho riaditeľa DPB Marián 
Áč. 
Po spustení pripojenia wi-fi 
vo vozidlách MHD tak bude 
po bratislavských cestách 
jazdiť 98 autobusov typu 
SOR NB 18 a 60 električiek 
typu ŠKODA, z toho 30 vozi-
diel typu 29T a 30 typu 30T. 
Všetky vozidlá, kde je wi-fi 
pripojenie, sú označené pik-
togramom.
Z 90 nových autobusov je ak-

tuálne v premávke 65, zvyš-
ných 25 čaká na potrebnú 
dokumentáciu a ihneď potom 
budú zaradené do premávky. 
Podobne je to aj s elektro-
busmi, z dodaných jazdia už 
4, ostatné postupne prichádza-
jú v zmysle harmonogramu. 
Na týchto nových vozidlách, 
ktoré majú inštalované wi-
-fi už priamo od výrobcu, sa 
spustila testovacia prevádzka 
wi-fi pripojenia aj z dôvodu 
analyzovania objemu prene-
sených dát,  teda, aby mohol 
DPB optimálne nastaviť ob-
jem dát na jednotlivé vozidlo. 
V blízkom čase tak bude 
po Bratislave jazdiť spolu 
266 vozidiel MHD vybavených 
wi-fi pripojením, čo je vyše 
450-percentný nárast v porov-
naní s minulým rokom. (zo)
 Foto: Magistrát

Koľko dá mesto 
na odstraňovanie 
grafitov?
BRATISLAVA
Hlavné mesto pridelilo v 
tomto roku prvé príspev-
ky na odstraňovanie nele-
gálnych grafitov. V tomto 
roku je na ich odstraňo-
vanie vyčlenených 150-ti-
síc eur v rozpočte mesta, 
ktoré môžu využiť majite-
lia a správcovia nehnuteľ-
ností.
„Budem rád, ak bude prí-
spevok opätovne naplno 
využitý, mesto bude čistej-
šie a Bratislavčania spo-
kojnejší. To je cieľ,“ po-
vedal primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal. O použití 
finančných prostriedkoch 
rozhoduje komisia, ktorá 
naposledy posúdila 12 žia-
dostí a medzi deviatich ži-
adateľov rozdelila sumu 26 
822,30 eur. Mesto žiadosti 
posudzuje v zmysle prija-
tých zásad, ktoré sú uve-
dené na webovej stránke 
– www.grafity.bratislava.
sk a záujem o príspevok 
sa každým rokom zvyšuje. 
V roku 2016 sa medzi 60 
žiadateľov rozdelilo 90-ti-
síc eur a vlani sa 150-tisíc 
eur rozdelilo medzi 64 žia-
dateľov. 
Príspevok je určený práv-
nickým osobám, ktorých 
zakladateľom nie je hlav-
né mesto a fyzickým oso-
bám, ktoré majú trvalý 
pobyt na území hlavného 
mesta. Príspevok môže 
byť udelený do maximál-
nej výšky 3 000 eur pre 
jedného žiadateľa a musí 
byť použitý na preplatenie 
nákladov súvisiacich s od-
straňovaním nelegálnych 
grafi tov z fasád byto-
vých a nebytových budov 
a objektov, t. j. nákupom 
odstraňovacích náterov, 
jednorazových náterov, 
preventívnych ochranných 
náterov a služieb súvisia-
cich s realizáciou odstra-
ňovania grafitov subjek-
tom oprávneným na túto 
činnosť. (zo)

Deťom a ich rodičom bude pomáhať ďalšie centrum

Internet bude mať polovica vozidiel MHD
BRATISLAVA
„Pomaly, ale isto sa šplháme 
k prekonaniu 8 000 registrá-
cií,“ hovorí Jozef Pukalovič, 
riaditeľ ČSOB Bratisla-
va Marathon, ktorý bude 
v Bratislave 7. a 8. apríla. 
Novými nápadmi láka aj me-
nej aktívnych športovcov. 
Už avizovanou novinkou 
je nová disciplína SENIOR 
RUN&WALK, ktorá je ur-
čená pre aktívnych seniorov 
s dátumom narodenia 1958 
a starších. Účastníci behu do-
stanú štartové číslo a v cieli 
na kaž dého bude čakať certi-
fikát aktívneho seniora a ob-

čerstvenie. Štartovné na Beh 
dobrých ročníkov je symbolic-
ké 1 euro. „Všetci bežci navy-
še môžu pri registrácii prispieť 
ľubovoľnou sumou (1€, 2€, 
3€,..) a my ju následne použije-
me na vybudovanie oddycho-
vej zóny pre seniorov v niek-
torej z bratislavských lokalít. 
Teší nás, že si bežci uvedomu-
jú nutnosť rozvoja pohybovej 
aktivity u starších ľudí a suma 
príspevkov už teraz prevyšuje  
500 eur,“ uviedol Jozef Puka-
lovič.
Významná novinka sa týka 
samotnej kráľovskej disci-
plíny – maratónu. Maratón-

ci, ktorí na polmaratónskej 
vzdialenosti v prvom kole 
(približne na 20,8 km pri 
zbiehaní zo Starého mosta) 
zvážia, že už nebudú ďa-
lej pokračovať do druhého 
kola (najmä zo zdravotných 
dôvodov), môžu dobehnúť 
regulárne do cieľa prvého 
okruhu spolu s polmaratón-
cami, s ktorými budú aj vo 
výsledkovej listine riadne 
klasifikovaní. 
Všetkých milovníkov behu 
a športových nadšencov, 
ktorí o športe radi diskutujú, 
sa týka aj úplne najčerstvej-
šia novinka - workshop orga-

nizátorov najvýznamnejších 
slovenských bežeckých a tri-
atlonových podujatí. Účast-
níci workshopu sa dozvedia 
o veciach, ktoré počas pre-
tekov málokedy zaregistrujú, 
a takisto budú mať priestor 
opýtať sa na čokoľvek z or-
ganizácie behov. Workshop 
sa uskutoční vo štvrtok,  
5. apríla od 18.00 do 20.10 h v 
jednej z kinosál Cinema City 
v nákupnom centre Eurovea. 
Vstupné je dobrovoľné, z ka-
pacitných dôvodov je však 
potrebné sa predregistrovať  
na stránke bratislavama-
rathon.com.  (jb)

Pobežia aj dobré ročníky

BRATISLAVA
Od 1. júna 2018 zave-
die letecká spoločnosť 
Ryanair úplne novú pra-
videlnú priamu letec-
kú linku z Bratislavy do 
holandského Eidhovenu 
s frekvenciou 2-krát týž-
denne, pričom od októbra 
zvýši počet letov na tri za 
týždeň. Novinkou je aj to, 
že Ryanair bude od konca 
marca lietať na Cyprus 
a na Maltu po celý rok, 
teda aj v zime.  
Z Bratislavy sa bude lietať do 
Eidhovenu každý pondelok 
a piatok a letenky si možno 
kúpiť už dnes. Ako spoloč-

nosť pripomenula, cestujúci 
zo Slovenska a okolia budú 
môcť navyše využiť v rámci 
programu „Vždy sa zlepšu-
jeme“ aj nižšie ceny leteniek, 
nižšie poplatky za podanú ba-
tožinu či prestupné spojenia 
v Miláne.
Koncom marca začne 
Ryanair prevádzkovať z Le-
tiska M. R. Štefánika 4 úplne 
nové letecké linky – na Mal-
tu, do Burgasu v Bulhar-
sku, na Pafos na Cypre a do 
Solúna v Grécku. Pričom 
ďalšiu úplne novú linku do 
Bologne otvorila len vlani 
v októbri.
Nová linka z Malty do Brati-

slavy a späť bude v prevád-
zke dvakrát týždenne, každú 
nedeľu a vo štvrtok, aj počas 
zimného letového poriadku, 
teda od konca októbra do 
konca marca 2019. Na dovo-
lenkový ostrov v Stredozem-
nom mori bude lietať Boeing 
737-800 s kapacitou 189 ces-
tujúcich.
Linka z Bratislavy na cy-
perský Pafos bude v pre-
vádzke od 27. marca dva-
krát týždenne, každý utorok 
a sobotu, aj počas zimného 
letového poriadku. Letenky 
si možno zakúpiť na webe 
spoločnosti už teraz až do 
konca marca 2019. 

Ryanair zároveň spúšťa služ-
bu „Price Promise – Prísľub 
ceny“. Ak cestujúci nájde 
inde výhodnejšiu cenu leten-
ky, spoločnosť mu vráti roz-
diel a navyše poskytne bonus 
5 € na „My Ryanair“ konto 
cestujúceho.
Ryanair bude počas letné-
ho letového poriadku, teda 
od konca marca 2018, pre-
vádzkovať z Bratislavy až 
23 pravidelných liniek, čo 
bude historicky najvyšší 
počet pravidelných liniek 
u tohto dopravcu od jeho 
začiatku pôsobenia na bra-
tislavskom letisku v roku 
2005. (vš)

Do Holandska priamo, na Cyprus celoročne
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PETRŽALKA
Namiesto nudného čakania 
na autobus, sa na zastávke 
na Einsteinovej ulici ocit-
nete v outdoorovej galérii. 
Plot, ktorý oddeľuje výstav-
bu Einparku, vám dovolí 
prostredníctvom starých 
fotiek Petržalky nahliadnuť 
do minulosti. 
Zákon hovorí, že každú stav-
bu treba ohradiť. „Dnes je 
trendom dať napríklad na isté 

časti plota priehľadné plexi-
sklá, nech môžu ľudia vidieť, 
čo sa na stavbe deje,” hovorí 
Roman Karabelli, zástupca 
developera Corwin, ktorý 
sa zas rozhodol ponúknúť 
180 metrov svojho oplotenia 
umeniu. A tak vznikla Street 
Gallery Einpark – prehliadka 
raritných fotografií premeny 
Petržalky na najväčšie stre-
doeurópske sídlisko pod ná-
zvom Petržalka story.

Fascinujúca je napríklad foto-
grafia, ktorá ukazuje pohľad 
z Romanovej ulice na prázd-
ne betónové parkoviská. Aký 
rozdiel oproti súčasnosti… 
Pribudli však nielen autá, ale 
aj stromy. Petržalky sa zastá-
va aj autor konceptu výstavy 
Martin Kleibl. „ Na Petržalke 
mám najradšej zeleň, ktorá ju 
obklopuje v podobe lužných 
lesov. Teší ma, že Petržalka 
a celkovo pravý bratislav-
ský breh Dunaja majú stále 
obrovský potenciál stať sa 
popri bývaní a práci špor-
tovo-rekreačným zázemím 
Bratislavy, tak, ako to bolo 

plánované,“ hovorí fotograf, 
ktorý sa už niekoľko rokov 
zaoberá históriou Petržalky, 
zbiera historické fotky s ňou 
súvisiace a je aj autorom 
knihy Petržalka-Prekvapivý 
sprievodca mestskou časťou. 
Gro fotografií na výstave 
získal od Kamila Beladiča, 
niekdajšieho riaditeľa GIB, 
ktorý osobne fotil výstavbu 
sídliska.
Výstavu na plote, ak ju nezni-
čia vandali, by ste mali nájsť 
počas celého trvania výstav-
by Einparku. (dv, in)
 Foto: archív Martina Kleibla, 
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Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Prípad stratenej 
Dagmarky 
Poštolkovej
V prvej Československej 
republike zabezpečovali 
verejný poriadok unifor-
movaní žandári. Žandárske 
stanice boli v mestách, aj 
na vidieku. Poľní žandári 
jazdili aj na koňoch. Vzbud-
zovali veľký rešpekt, po-
rušovanie zákona a verej-
ného poriadku riešili často 
nekompromisne na mieste 
jazdeckým bičom alebo po-
vestným obuškom. Životné 
podmienky ľudí najmä na 
vidieku boli ťažké, zúrila 
hospodárska kríza. Celkom 
na okraji spoločnosti boli 
cigáni. Niektorí sa usadili 
a vytvorili osady za dedinou 
alebo na okraji obcí, často 
však bolo možné stretnúť 
kočovné skupiny, ktoré pre-
chádzali krajinou. 
Kriminálna polícia zasahova-
la na vidieku zriedkavo, iba 
keď šlo o hrdelné zločiny ale-
bo mimoriadne vážne a kom-
plikované prípady. Jedným 
z nich bol aj prípad stratené-
ho dievčatka, Dagmarky Poš-
tolkovej. Stalo sa to v máji 
roku 1922. Počas návštevy 
sokolského majálesu v Stu-
pave sa stratila štvorročná 
dcérka známeho bratislavské-
ho zverolekára a odborového 
radcu Raimunda Poštolku. Aj 
napriek rozsiahlemu pátraniu, 
do ktorého boli zapojené ni-
elen žandárstvo, miestni hasi-
či, sokoli aj občianski dobro-
voľníci, sa stratené dievčatko 
nájsť nepodarilo. Zmizlo 
záhadne, bez stopy. Nepred-
pokladal som, že by malo ísť 
o hrdelný zločin, skôr som 
tipoval na únos za účelom 
vydierania a získania výkup-
ného. Dr. Poštolka bol zná-

my prominentný a zámožný 
občan, motív tam teda bol. 
Prešlo niekoľko dní, s poži-
adavkou o výkupné sa však 
nikto neprihlásil. Čas hral 
proti nám. Zbalil som si veci 
a vycestoval na miesto zmiz-
nutia s predsavzatím, že bu-
dem pátrať, pokiaľ dievčatko 
nenájdem. Rozhovory a vý-
sluchy miestnych obyvateľov 
mi nepomohli získať žiadne 
konkrétne informácie. 
So žandármi sme si teda 
rozdelili teritórium a vyšli 
do terénu. Žandári znovu 
prehľadávali systematicky 
celú Stupavu, všetky dvory 
a zákutia obrátili hore noha-
mi. Ja som pátral po okolí, 
zbieral od ľudí navonok ne-
podstatné informácie a po-
kúšal sa poskladať mozaiku 
všetkých súvisiacich udalos-
tí. Najlepšie miesto na získa-
nie informácií sú krčmy. Sám 
som záhorák, takže dôverná 
komunikácia s miestnymi 
ľuďmi mi nerobila problém. 
Vypočul som si mnoho ná-
zorov, dohadov a možných 
verzií na stratu dievčatka, 
avšak stále som nezachytil 
žiadnu konkrétnu stopu. Až 
predsa. V krčme, pri ceste 
zo Stupavy do Hochštetne 
som sa dozvedel, že nedávno, 
práve v čase, keď Dagmarka 
zmizla, prechádzala tadiaľ 
početná skupina kočovných 
cigáňov a potom sa usadila 
neďaleko na lúke. Môj in-

štinkt mi signalizoval možnú 
stopu. Krčmára som požia-
dal, aby poslal niekoho do 
Stupavy pre žandárov a sám 
som sa nedočkavo ponáhľal 
do cigánskej osady. 
Bol som vonku iba kvôli 
prieskumu a zbieraniu in-
formácií, takže som nebol 
ozbrojený. Cigánov som sa 
neobával, väčšinou mali re-
špekt pred úradnou mocou. 
Nikdy sa síce k ničomu ne-
priznali, klamali ostošesť, 
ale agresívni neboli. Doteraz. 
Hneď po príchode do ich tá-
bora som zaznamenal urči-
té napätie. Hlasno niečo po 
mne aj po sebe po cigánsky 
vykrikovali a rozhadzovali 
rukami. Pripadalo mi to, ako 
keď do mraveniska pichneš 
palicou. Moje podozrenie to 
ešte vystupňovalo. Pozornosť 
som sústredil na kŕdeľ detí, 
ktoré sa zvedavo okolo mňa 
zhŕkli. Všetky boli počerné, 
zafúľané, otrhané a zvedavo 
natŕčali rúčky s nádejou, že 
dostanú cukrík alebo nejakú 
mincu. Porovnával som ich 
tváre s podobizňou malej 
Dagmarky, ktorú som mal na 
základe fotografie od zúfalé-
ho otca zafixovanú v pamäti. 
Žiadne sa na ňu neponáša-
lo. Aj napriek očividnému 
a hlasnému nesúhlasu do-
spelých obyvateľov osady 
som začal prehliadať ich 
vozy a prístrešky. V jednom 
som objavil rovnako počer-

16. časť 
né, ufúľané a strapaté decko, 
ktoré hlasito srdcervúco pla-
kalo. Bolo mi ho ľúto a chcel 
som ho utíšiť. Prihovoril som 
sa, vytiahol z vrecka drobnú 
mincu a ponúkol ho dieťaťu. 
Zatvárilo sa prekvapene, ale 
mincu si nevzalo. Vtedy mi to 
došlo. To predsa nemôže byť 
cigánča, to by peniaze určite 
zobralo. Vreckovkou som 
jej utrel tvár a pod nánosom 
špiny odkryl bledú, povedo-
mú tvár strateného dievčatka. 
To sa ale okolo nás už zhŕkli 
všetci obyvatelia osady a za-
čali do mňa sácať. Snažil 
som sa brániť, ale proti toľkej 
presile som nemal šancu. Ne-
pomohol mi ani služobný od-
znak a výzvy v mene zákona. 
Vyfasoval som niekoľko úde-
rov. Zobral som Dagmarku 
na ruky a snažil sa utiecť. Za-
cítil som tvrdý úder do hlavy 
a padol k zemi. Neviem, ako 
dlho som tam ležal, ale keď 
som sa prebral, cigáni horúč-
kovito tábor balili a chystali 
sa na odchod. Tváril som sa, 
že som stále v bezvedomí 
a sledoval situáciu. Po hod-
nej chvíli som konečne začul 
dupot koní, píšťalky a povely 
žandárov...  
S rozbitou hlavou, ale šťastný 
som sa ponáhľal vrátiť Dag-
marku rodičom. Ich radosť 
bola nevýslovná. Ako prejav 
vďaky mi pán Dr. Poštolka 
venoval ďakovný list a fo-
tografiu malej Dagmarky, 
mám ich doteraz vo svojom 
archíve. Z Dagmarky vyrástla 
krásna žena, vydala sa a s ro-
dinou žila (v 70. rokoch min. 
stor.) na Košickej ulici v Bra-
tislave. Býval som neďaleko, 
takže sme sa občas stretli 
a zaspomínali na dobrodruž-
stvo s cigánmi. Bohvie, ako 
by sa vyvíjal jej osud, keby 
som ju nenašiel. Cigáni, 
okrem toho, že dostali najprv 
od žandárov poriadny vilá-
goš (výprask), boli postavení 
pred súd a odsúdení za únos 
dieťaťa a napadnutie prísluš-
níka polície. S nimi som sa 
už, našťastie, nestretol. 
 Jozef Šétaffy
 Foto: Archív J. Š.

Dagmarka Poštolková v čase únosu
Československý žandár na koni (cca 1930)

BRATISLAVA
Prvý ročník Česko-sloven-
ského divadla v Ateliéri 
Babylon privíta od 9. do 13. 
apríla v piatich predstave-
niach také osobnosti ako 
Chantal Poullain, Vilma 
Cibulková, Anna Polívková 
či  Zuzana Krónerová. 
Všetky predstavenia sú 
o vzťahoch a väčšinou ide 

o komédie. Divadlo Bolka 
Polívku sa predstaví s hrou 
Šest tanečních hodin v šesti 
týdnech, ktorá sa stala hi-
tom na svetových javiskách. 
Hrajú v nej Chantal Poullain 
a Martin Kraus.
Slovenskú premiéru bude 
mať predstavenie Gedeonov 
uzel s Vilmou Cibulkovou. 
Famózna herečka sa pred-

staví v očistnom rozhovore 
dvoch žien, nielen o problé-
moch súčasnej výchovy. 
Divadelná spoločnosť DuEt 
prinesie do Bratislavy maj-
strovsky napísanú situačnú 
komédiu Cravate club. Diva-
dlo Komediograf uvedie ins-
cenáciu Manželství v kostce, 
v ktorej autor a režisér Luboš 
Balák vsadil na komediálny 

talent Zuzany Kronerovej 
a Oldřicha Navrátila. Chuťov-
kou bude aj hra Divadla Letí 
8GB tvrdýho porna, v ktorej 
hviezdi dcéra Bolka Polívku 
Anna Polívková a herec Petr 
Vaněk. Intímna komédia ne-
sie podtitul „Aby ses očistil, 
musíš se nejdřív obnažit.“
Vstupenky na divadelný fes-
tival sú v predaji. (nk)

Deti pre deti
STARÉ MESTO
Výstava V krajine remesiel 
2017, ktorú si až do polovice 
mája môžete pozrieť v Ga-
lérii ÚĽUV na Obchodnej 
ulici dokazuje, že o tradičné 
ľudové remeslá je stále zá-
ujem aj medzi najmenšími.
Výstava prezentuje prá-
ce zručných detí od 8 do 
15 rokov, ktoré sa zapojili 
do celoslovenskej súťaže 
s rovnomenným názvom 
V krajine remesiel. Ide už 
o šiesty ročník súťažnej 
prehliadky, ktorá sa stará, 
aby tradičné umelecké vý-
roby a remeselné techniky 
na Slovensku nezanikli, 
prípadne ožili tie už zanik-
nuté. Tentoraz bolo prihlá-
sených 216 prác z celého 
Slovenska. V rámci šiestich 
tém (Zakliate v dreve, Noty 
pre drôty, Nite nebláznite, 
Na sklo maľované, Pletky 
s pletivami, Veci, čo neve-
dia všetci) mali účastníci 
možnosť predstaviť vlastný 
pohľad na tému, spraco-
vanú na istej úrovni zruč-
ností a výtvarnej invencie. 
Deti majstrovsky zvládli 
prácu s rozmanitými mate-
riálmi a technikami.
 Príďte sa presvedčiť sami, 
čo sa dá vytvoriť s použitím 
ozdobných rezbárskych tech-
ník, vylievaním cínom alebo 
vybíjaním mosadzným plie-
škom. (ao)

Galéria na plote

Nenechajte si ujsť české divadlo

Pohľad z Romanovej ulice na juh. Dnes sa na 
konci ulice nachádza budova Technopolu.

VO ŠTVRTOM BRATI-
SLAVSKOM OKRESE 
došlo k pokusu pripraviť 
podvodom 69-ročnú dôchod-
kyňu o finančnú hotovosť vo 
výške 3000 eur. Prípad sa stal  
26. februára v popoludňaj-
ších hodinách a staršiu ženu 
telefonicky kontaktoval muž, 
ktorý sa predstavil ako lekár 
z centrálneho príjmu. Pod zá-
mienkou, že jej syn mal nedo-
držaním predpísanej rýchlosti 
spôsobiť dopravnú nehodu 
a sebe a maďarskej posád-
ke vozidla spôsobiť vážne 
zranenia od nej požadoval 
spomínanú sumu vraj určenú 
na odškodnenie účastníkov 
nehody. Seniorka si však si-
tuáciu, našťastie, preverila 
u svojho syna a neprišla tak 
o svoje úspory. 

NA SARATOVSKEJ ULI-
CI došlo k lúpežnému pre-
padnutiu jednej zo záložní. 
Policajti pátrajú po zatiaľ 
neznámom páchateľovi, kto-
rý 1. marca po 8,00 hod. ráno 
vošiel do priestorov záložne 
ozbrojený krátkou guľovou 
zbraňou a pod hrozbou jej po-
užitia od zamestnankýň poža-
doval vydanie finančnej ho-
tovosti. Keď mu pracovníčky 
záložne peniaze nevydali, 
jednu z nich fyzicky napadol 
a z priestorov záložne odcud-
zil šperky zo zlata.
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vyjdú o 2 týždne
28. marca 2018

GLE a GLE kupé

1 Vrátane DPH. Platí pre GLE a GLE kupé a objednávky prijaté do 31. 3. 2018.

Viac informácií o ponuke na www.mercedes-benz.sk.

Voliteľná výbava v hodnote
6 000 €  v cene vozidla1

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 15,8 – 5,9/9,7 – 5,0/11,9 – 3,3 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 278 – 78 g/km.

Dom kultúry Ružinov
AnimeShow & Game Expo 
2018 je XI. ročník medziná-
rodného festivalu popkultúry 
s výstavou. Festival sa venuje 
anime, comicsu, japonskej kul-
túre, scifi, fantasy a KPOPu. 

Pondelok – 26.3.2018

WOW!
A4 - priestor súčasnej kultú-
ry, 20:00
Život sa popiera samým se-
bou. Konzumná spoločnosť, 
obdiv samého seba a svojej 
moci, súťaživosť a neustále 

premeny 
nazvané 
tekutosťou 
dospeli 
v 21. sto-
ročí do: 
WOW!.

Utorok – 27.3.2018

JURAJ BARTOŠ / SME 
TU SPOLU (Integrácia róm-
skych detí)
Galéria MEDIUM
Cieľom projektu je sprostred-
kovať pohľad na rómske deti 
takým spôsobom, ktorý má 
potenciál podporiť ich pozi-
tívne vnímanie spoločnosťou 
a prispieť k búraniu existujú-
cich predsudkov.

Streda – 14.3.2018

OREGON /USA/ 
Ateliér Babylon, 19:00
Kritikmi oceňovaný, tridsiaty 
štúdiový album Lantern príde 
predstaviť americké zoskupe-
nie Oregon, brilantne miešaj-
úce komorný džez so žánrami 
fusion a new age.

Štvrtok – 15.3.2018

RADIO_HEAD AWARDS 2017
Národné tenisové centrum, 
19:00
Rádio_FM už po desiatykrát 
rozdáva „rádiohlavy“ tým 
najlepším z domácej scény 
v kategóriách Album roka, 
Singel roka, Objav roka a 
Debut roka a v žánrových ka-
tegóriách Hip Hop/Rap/ RnB, 
World Music / Folk, Hard 
and Heavy a Elektronická 
hudba, Klasická hudba, Jaz-
zová hudba, Experimentálna 
hudba a Cenu za prínos do 
hudby. Vystúpia: Bad Karma 
Boy, Diego,TBA, Tolstoys, 
Modré hory, Fallgrapp

Piatok – 16.3.2018

FEBIOFEST 2018
bratislavské kiná
Jubilejný 25. ročník Me-
dzinárodného festivalu 
filmových klubov Febiofest 
ponúkne od 15. do 21. marca 
7 dní filmového maratónu.

Sobota – 17.3.2018

CHLIEB S MASLOM
Dom kultúry Dúbravka, 
19:00
Herci vás vtiahnu do sveta 
mužských dilém, kedy sa 
na misky váh kladú sloboda 
i beznádej na jednej strane 
a lákavý svet lásky na dru-
hej.

Nedeľa – 18.3.2018

BACH / SPOHR / OFFEN-
BACH
Slovenská filharmónia, 16:00
Barokové obdobie pripome-
nie Bachov koncert BWV 
1064, francúzsky štýl 19. 
storočia prinesie Offenbacho-
va Serenáda C - dur a zaznie 
aj komorné dielo Louisa 
Spohra.

Pondelok – 19.3.2018

#DUBČEK
Divadlo Aréna, 19:00
Hra napísaná na objednávku 
pripomína Alexandra Dub-
čeka, výraznú osobnosť čes-
ko-slovenských dejín, aktéra 
Pražskej jari, profesionálneho 

politika, 
predstavi-
teľa sociali-
zmu s ľud-
skou tvárou. 

Utorok –  20.3.2018

KAROL ONDREIČKA: 
POÉZIA GRAFIKY
Galéria SPP
Výstava predstavuje prierez 
grafickou tvorbou význam-
nej osobnosti slovenského 
výtvarného umenia Karola 
Ondreičku (1944 - 2003).

Streda – 21.3.2018

HORY A MESTO 2018
Cinemax Bory Mall
Medzinárodný festival hor-
ského filmu a dobrodružstva 
od 21. do 25. marca uvedie 
vyše 50 zahraničných a slo-
venských filmov a cestoklu-
bové premietania.

Štvrtok – 22.3.2018

REMESELNÝ TRH 
Stará tržnica

Festival poctivej tvorby a ľu-
dového umenia.  Privítajte  
jar s autentickou folklórnou 
kultúrou v tradičnom aj ne-
tradičnom prevedení. Akcia 
trvá od 21. do 23. marca.

Piatok – 23.3.2018

ELEKTRO GUZZI
Nová Cvernovka, 20:00
Elektro Guzzi sú jednou 
z veľkých nádejí rakúskej 
scény. Trojica hudobníkov sa 
zvykne označovať za „tech-
no-tanečnú formáciu“. 

Sobota – 24.3.2018

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ SHMÚ
Slovenský hydrometeorologic-
ký ústav Koliba, 10:00 – 15:00
Verejnosť si pozrie pracovis-
ko, vrátane ukážok a odbor-
ného výkladu so zameraním 
na meteorológiu, hydrológiu, 
klimatológiu a monitorovanie 
kvality ovzdušia a vody.

Nedeľa – 25.3.2018

ANIME SHOW & GAME 
EXPO 2018

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

Bratislava je snáď jediným 
mestom na Dunaji, ktoré nevy-
užíva naplno potenciál, ktorý 
nám rieka ponúka pre osobnú 
lodnú dopravu. 

Nemusí to tak ale byť. Po Dunaji 
premávajú od jari až do nesko-
rej jesene vyhliadkové lode, na 
ktorých si môžete užiť panorama-
tické plavby v Bratislave alebo 
sa doplaviť do Štúrova, Viedne, 
Budapešti a ďalších miest. Prečo 
by teda nemohla v rámci brati-
slavského kraja fungovať aj osobná lodná doprava?

Loďou do práce
Naše hlavné mesto rieši problémy so zlou doprav-
nou situáciou už dlhé roky. No, rieši... Skôr o nich 
rozpráva. Hovorí sa o projekte integrovanej do-
pravy, o záchytných parkoviskách na okraji mesta 
s cieľom vyhnúť sa dopravným zápcham v centre. 
Zatiaľ sa stále viac hovorí, ako koná. Jedným z rie-
šení, ako odľahčiť Bratislavu od stále sa zvyšu-
júceho náporu áut, by mohlo byť zavedenie 
osobnej lodnej linky. Tá by mala spájať hlavné 
mesto so Šamorínom. Myslím, že veľa ľudí by 
s radosťou nechalo auto doma a doviezlo sa do 

práce loďou po Dunaji. Každý 
jeden človek, ktorý by cestoval 
takýmto spôsobom, by prinie-
sol odbremenenie iných trás.

Spoločný projekt mesta a kraja
S ideou začať viac využívať po-
tenciál, ktorý nám rieka ponúka 
a zriadiť na Dunaji osobnú 
dopravnú linku som oslovil 
bratislavského župana, primá-
tora a starostu Starého Mesta. 
Mojím zámerom je, aby sme 
vytvorili spoločný projekt, na 

ktorom by participovali všetci oslovení – mestská 
časť, mesto a župa. Obnova prevádzky bývalej 
kaviarne Propeler na nábreží s novým funkč-
ným využitím a zriadenie novej lodnej linky, 
ktorá by slúžila na osobnú prepravu, ale aj ako 
výletná loď pre turistov a návštevníkov hlavné-
ho mesta by mohli byť významným prínosom 
pre Bratislavu aj celý bratislavský kraj.

Projekt nezostáva len na papieri, vznikne pra-
covná skupina
Ako prvý na môj návrh zareagoval bratislavský 
župan, pán Juraj Droba. Stretli sme sa a zhodli na 
tom, že prínos lodnej linky pre Bratislavu a bra-

tislavský kraj je neodškriepiteľný. Výsledkom 
nášho stretnutia je rozhodnutie o vytvorení 
pracovnej skupiny, ktorá projekt začne neod-
kladne riešiť. Pracovná skupina bude zložená 
z predstaviteľov úradu a poslancov Bratislav-
ského samosprávneho kraja a zo zástupcov sta-
rostov obcí a miest Podunajska. Mám radosť, že 
sa župan tejto myšlienky ujal a začali sme hneď 
konať. Je to pre mňa záruka, že myšlienka nezo-
stáva len na papieri, ale ideme sa jej naozaj v praxi 
aktívne venovať. O vývoji v projekte vás budem, 
samozrejme, priebežne informovať.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto 

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Nebolo by skvelé mať v Bratislave osobnú lodnú linku?



Dunaj predstavuje pre nás potenciál pre 
rozvoj osobnej lodnej dopravy v bratislavskom kraji
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STARÉ MESTO
Už minulý rok riešili štu-
denti zlepšenie stavu Ob-
chodnej ulice. Tento rok 
v tom v rámci medziuniver-
zitnej študentskej súťaže 
Muniss pokračujú.
Súťažné zadanie pre zmieša-
né tímy študentov z STU 
v Bratislave a Masarykovej 
univerzity a VUT v Brne od-
kazuje na nové trendy v ob-
lasti Smart city v kontexte 
historických súvislostí za 
podpory spolupráce medzi 
mestom, miestnymi podnika-
teľmi a ďalšími komunitami. 
Ide o hľadanie spoločného 
postupu pri premene Obchod-
nej ulice a priestranstva pred 
hotelom Crowne Plaza.
Novinkou tohto ročníka je 
rozšírenie zadania súťažnej 
úlohy. Mesto zameriava po-
zornosť v danom priestore aj 
na hospodárenie so zrážko-
vou vodou a tiež na riešenie 
a zmierňovanie negatívneho 
javu bezdomovectva. 

Súťaž potrvá do konca mája 
2018. Následne sa uskutoč-
ní vyhodnotenie súťažných 
návrhov a vyberú sa víťazi, 
ktorí budú verejnosti predsta-
vení v júni v Bratislave. 
Podľa hovorkyne magistrátu 
Zuzany Onufer primátorovi 
Bratislavy Ivovi Nesrovnalo-
vi záleží na čistote verejných 
priestranstiev a podporuje 
aktivity na revitalizáciu Ob-
chodnej ulice. Uvidíme teda, 
či sa nejaký návrh alebo pro-
jekt študentov aj podarí zrea-
lizovať. Obchodná to už ne-
vyhnutne potrebuje. (zo, brn)
 Foto: tasr

STARÉ MESTO
Povrazníckou a Kýčerské-
ho ulicou sa minulý týždeň 
začala najväčšia oprava 
ulíc v Starom Meste za po-
sledných 30 rokov. 
Informuje o tom facebooková 
stránka Starého Mesta. Novou 
úpravou sa prísne oddelí prie-
stor pre chodcov a pre autá. 
Rozšíria sa chodníky, ktoré 
majú dnes na niektorých mies-

tach cca 70 cm. ,,Ozvala sa kri-
tika, podľa ktorej je aj 150 cm 
široký chodník úzky. My však 

nestaviame na zelenej lúke, ale 
snažíme sa nanovo nadizajno-
vať priestor daný doterajšou 
výstavbou a spôsobom užíva-
nia,“ hovorí starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. Cel-
kovo sa tento rok dočká nové-
ho dizajnu približne dvadsiatka 
ulíc. Na práce sa využije mili-
ónová dotácia a dvojmiliónová 
výpomoc od štátu. (brn)
 Foto: FB Staré Mesto

STARÉ MESTO
Priestorom bývalej kaviar-
ne Propeler na Rázuso-
vom nábreží v bratislav-
skom Starom Meste sa už 
venuje poslanecká skupina. 
Tá v zložení Matej Vagač, 
Ľubomír Boháč, Martin 
Gajdoš a Martina Uličná 
prvýkrát zasadla koncom 
februára, a to po tom, ako 
staromestskí poslanci na po-
slednom rokovaní miestneho 
zastupiteľstva zrušili verejnú 

obchodnú súťaž, ktorú vlani 
v decembri schválili.
Výsledkom stretnutia poslanec-
kej skupiny je podľa poslanca 
Mateja Vagača, ktorý prišiel vo 
februári s návrhom na zrušenie 
súťaže, zápis s konkrétnym ná-
vrhom. Ten pojednáva o tom, 
ako by sa dala súťaž na budovu 
spraviť, aké by mala obsahovať 
váhové kategórie, aké funkč-
né využitie má preferenciu či 
ako následne vyhodnotiť súťaž 
a pripraviť zmluvu.

Kedy by mohli byť známe 
relevantné vystúpenia, prí-
padne konkrétne závery, po-
slanec zatiaľ uviesť nevedel. 
Opätovne však zdôraznil, že 
koncepčné riešenie je pod-
statnejšie ako verejná súťaž, 
kde jediným kritériom bola 
cena nájomného. Ňou by 
sa podľa neho len problém 
„sploštil“ na ponuku najvyš-
šej ceny, a tú by ponúkli pre-
vádzkovatelia pohostinských 
zariadení.  (tasr)

Obchodná je výzva Propeler v rukách poslancov

Rozšíria chodníky


