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Aké chceme podmostie?

Užite si  
korunováciu
BRATISLAVA
Korunovačný sprievod 
Maximiliána II. Habsbur-
ského začína v nedeľu, 24. 
júna o 15.00 hod. Novinkou 
Bratislavských koruno
vačných dní, ktoré budú 
 trvať od 22. do 29. júna, 
je aj detský korunovačný 
sprievod a možnosť si vy-
robiť vlastný kostým.
Zápis a pridelenie účast-
níckeho čísla do detského 
korunovačného sprievodu 
sa bude konať na Rudnayo-
vom námestí pri pamätníku 
A. Bernoláka o 15.15 hod 
v pia tok 22. júna. Ak záu-
jemcovia nebudú mať vlast-
né kostýmy, môžu si ich 
vyrobiť priamo na nádvorí 
Starej radnice v deň sprie-
vodu od 13.00 do 15.00 hod. 
Samotný detský korunovač-
ný sprievod sa začne o 16.30 
hod v Dóme sv. Martina. 
V Michalskej veži bude 
počas korunovačných dní  
otvorený pre návštevní-
kov bezplatne korunovač-
ný foto-video point. Ujsť 
si nenechajte ani Festival 
Frankovky na Primaciálnom 
námestí, ktorý začína 22. 
júna o 17.00 h narazením 
suda a bezplatnou ochutnáv-
kou a pokračuje celý víkend. 
V nedeľu bude pastvou pre 
oči nielen korunovácia, ale 
aj Kráľovský rytiersky tur-
naj na Tyršovom nábreží 
o 18.00 h.  (zo)
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Predaj jazdených vozidiel aj v sobotu
Motor-Car Bratislava, prevádzka Tuhovská 5

sobota: 9:00 - 13:00

STARÉ MESTO
Odpudzujúci priestor pod 
Mostom SNP má mesto šan-
cu zmeniť. Mohlo by z neho 
byť čisté pokračovanie 
Hviezdoslavovho námes-
tia, hnusné búdy a stojisko 
autobusov by nahradila 
promenáda a rozťaté Staré 
Mesto by sa vďaka tomu 
mohlo znova zaceliť. Bude 
to však chcieť veľkú od-
vahu od ľudí, ktorí majú 
v moci o tom rozhodnúť, 
pretože podmienkou pre 
realizáciu tejto vízie je od-
stránenie mostových ná-
jazdov na ľavej mestskej 
strane Dunaja. Túto tému 
však namiesto dopravných 
analýz a verejných a od-
borných diskusií trošku 
prekvapivo otvorilo až ko-
nanie o vyhlásení Mosta 

SNP za národnú kultúrnu 
pamiatku. Pod ochranou 
tohto označenia majú byť 
totiž aj mostné nájazdy. 
Vráťme sa na začiatok. V po-
lovici októbra 2017 začal 
Pamiatkový úrad SR správne 
konanie o vyhlásení Mosta 
SNP za národnú kultúrnu pa-
miatku. Účastníkmi konania 
boli magistrát, Staré Mesto 
a Petržalka. 
Hlavné mesto niekoľkokrát 
žiadalo predĺžiť lehotu na 
vyjadrenie sa k podkla-
du, vzhľadom na údržbu 
a financovanie, ktoré za-
bezpečuje mesto, neskôr 
kvôli potrebe spracovania 
diagnostiky mosta s cieľom 
zistiť aktuálny technický 
a statický stav. Tvrdilo, že 
bez toho nemôže poskytnúť 
kvalifikované vyjadrenie. 

Keď však už mesto žiadalo 
predĺžiť lehotu do 31. 12. 
2018, pamiatkový úrad to 
zamietol. Koncom apríla 
magistrát poslal pamiatko-
vému úradu list, v ktorom 
mu okrem iného vytýka 
nepresnosti v odbornej ter-
minológii, čo podľa nich 
znehodnocuje podklad k vy-
hláseniu. V tomto liste však 
mesto po prvý raz spomína 
aj výhradu voči zaradeniu 
mostných nájazdov ako 
súčasti kultúrnej pamiatky. 
„Sú štandardnou betóno-
vou mostnou konštrukciou 
a nedosahujú výnimočné 
parametre, ktorými sa pýši 
samotná mostná oceľová 
konštrukcia,“ citujeme mes-
to z listu, ktorý sa nachádza 
v rozhodnutí. 
 Pokračovanie na str. 2

Bude mať mesto 
odvahu odstrániť 
mostné nájazdy?
„Ak nájazdy zostanú pa-
miatkou, tak sme potvr-
dili našu neschopnosť 
myslieť do budúcnosti,“ 
myslí si Igor Marko, jeden 
z najuznávanejších slo-
venských urbanistov žijú-
ci v Londýne.

Utopiť sa môžete 
celkom potichu 
Na Kuchajde riskujú  
najmä dôchodcovia, na 
Zlatých pieskoch zas po-
píjajúci mladí.

Tenis mi nič nevzal
Bratislavčan-
ka Rebecca 
Š r a m k o v á 
miluje vý-
hľad na mes-
to zo Slavína.

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Pokračovanie zo str. 1
„Pod predmet ochrany by ne-
mali patriť vetvy ľavobrež-
nej estakády, nakoľko by to 
v budúcnosti zabránilo reha-
bilitácii územia, narušeného 
zbúraním pôvodnej historickej 
zástavby (architekti spracovali 
už niekoľko štúdií navrhujúcich 
novú zástavbu v tomto úze-
mí na úkor estakád). Predmet 
ochrany by nemal obsahovať 
mimoúrovňový prechod s láv-
kou na ľavom brehu, z toho 
istého dôvodu ako estakády.“ 
Staré Mesto ani Petržalka ná-
mietky neuplatnili. 
Reakciou pamiatkového úradu 
bolo, že estakády boli zahrnuté 
do návrhu na vyhlásenie, pre-
tože sú technickou, koncepč-
nou a aj funkčnou súčasťou 
tohto technického diela tak, 
ako je napríklad dvorné krídlo 
súčasťou meštianskeho domu. 
„Skutočnosť, že boli vypraco-
vané štúdie navrhujúce novú 
zástavbu v tomto území, Pa-
miatkový úrad SR nijak neza-
väzuje,“ napísali v rozhodnutí 
o vyhlásení Mosta SNP za 
národnú kultúrnu pamiatku, 

ktoré bolo vyvesené na úrad-
nej tabuli 15. 5. 2018. Účast-
níci mali 15 dní na odvolanie. 
„Proti rozhodnutiu Pamiat-
kového úradu SR o vyhlá-
sení mosta SNP za národnú 
kultúrnu pamiatku (NKP) 
sa odvolali: Hlavné mesto 
SR Bratislava, Miestna časť 
Staré Mesto a ďalší subjekt 
- spoločnosť Vydrica, a.s., 
ktorá tvrdí, že je tiež účast-
níkom a je stavebníkom stav-
by "Bratislavské podhradie 
- Vydrica",“ informovala nás 
Darina Brósková z Odboru 
štátneho informačného systé-
mu PÚ SR. „Celý spis bude 
zaslaný Ministerstvu kultúry 
SR, ako druhostupňovému 
odvolaciemu orgánu na roz-
hodnutie. Kedy rozhodnutie 
PÚ SR nadobudne právoplat-
nosť, vám nevieme povedať.“
„V zákonom predpísanej le-
hote poslalo hlavné mesto Pa-
miatkovému úradu SR návrh 
s potvrdením pamiatkovej 
ochrany pre mostovku, pyló-
ny, reštauráciu a sochu a zá-
roveň požiadalo o vyradenie 
z pamiatkovej ochrany pra-

vobrežný mostný nájazd a ľa-
vobrežný mostný nájazd,“ 
potvrdila jej slová hovorkyňa 
magistrátu Zuzana Onufer.
Dôvodom zo strany mesta 
tak nie sú náklady na údrž-
bu pamiatky, ale len mostné 
nájazdy a s nimi súvisiace 
snahy znova spojiť rozdelené 
Staré Mesto. 
„Myslím, že krok k odstráne-
niu nájazdov je potrebný,“ do-
mnieva Peter Gero, Bratisla-
včan, ktorý pracoval 30 rokov 
pre hamburský magistrát a 12 
rokov viedol stavebný rozvoj 
mesta Hamburg ako vedúci 
stavebný riaditeľ. „Dnes je tu 
takmer historická šanca vytvo-
riť novú kvalitu – čistý priestor 
pre ľudí, ktorý bude pokračo-
vaním Hviezdoslavovho ná-
mestia a prepojenie Rybného 
námestia, novej Vydrice, Zuc-
kermandelu, cez Lafranconi až 
po Karloveské rameno. Vyňať 
cestné estakády z pamiatkovej 
ochrany je zásadným predpo-
kladom ďalších odborných 
diskusií.“ Peter Gero si vie 
predstaviť, že sa mestský most 
raz zmení na tranzitný. Priškr-

tilo by to individuálnu dopra-
vu do mesta, čím by sa menej 
zaťažilo Staré Mesto, znížil by 
na moste aj rýchlosť, pokoj-
ne aj na 30km/h a skvalitnil 
prechod cez Dunaj pre peších 
a cyklistov. 
Diskusia na túto tému neexis-
tuje, rovnako ako dopravné 
analýzy. Aj projekt novej Vy-
drice sa chystajú predstaviť 
až na jeseň. Aj preto sa pa-
miatkari môžu cítiť dotknutí 
nejasnou komunikáciou. Ofi-
ciálne im totiž nikto zo zain-
teresovaných neargumentoval 
konkrétnymi urbanistickými 
snahami o znovuprepojenie 
Starého Mesta. Napokon, aj 
oni súhlasia, že hoci je Most 
SNP inovatívnym dielom, bol 
umiestnený nevhodne. Dôka-
zom toho, že sú prístupní dis-
kutovať a nebrániť zmenám je 
aj to, že hoci piliere Starého 
mosta boli svojho času vy-
hlásené za národnú kultúrnu 
pamiatku, povolili kvôli pla-
vidlám jeden z nich zbúrať. 
„Keďže sme Most SNP vy-
hlásili tak, že je rozdelený na 
jednotlivé pamiatkové objek-
ty, môžeme povedať, že aký-
koľvek pamiatkový objekt sa 
dá zrušiť formou zmeny vy-
hlásenia NKP - vo verejnom 
záujme alebo po zániku pa-
miatkových hodnôt,“ infor-
movala nás Darina Brósková, 
keď sme sa pýtali, či je mož-
né vyňať niektoré časti spod 
termínu národná kultúrna 
pamiatka, ak by sa Most SNP 
stal pamiatkou aj s nájazdmi. 
O tom napokon rozhodne mi-
nisterstvo kultúry.  (in)
 Foto: Matúš Husár

BRATISLAVA
„Ak nájazdy zostanú pa-
miatkou, tak sme potvrdili 
našu neschopnosť myslieť 
do budúcnosti,“ myslí si 
Igor Marko, jeden z naju-
znávanejších slovenských 
urbanistov žijúci v Londý-
ne. 

Na svojom facebookovom 
profile ste sa vyjadrili, že 
podmostie je najhnusnejší 
bratislavský priestor. Viete 
si predstaviť za súčasného 
stavu jeho revitalizáciu? 
Revitalizácia takto dôležitého 
priestoru mala byť už dávno 
prioritným projektom mes-
ta. Potrebujeme koncepčne 
overiť možnosti a na úvod 
by stačila aj strategická vízia, 
ktorá by definovala základné 
obsahové a priestorové mož-
nosti. Pokusy revitalizovať 
toto prostredie už boli, ale 
skôr šlo o menšie úpravy. 
Priestor by si zaslúžil razant-
nejšiu úpravu a teraz je šanca 
sa k tejto zanedbanej časti 
mesta znovu vrátiť. Využitie 
priestoru by malo podliehať 
logike mesta, a preto si mys-
lím, že by tu mal vyniknúť in-
tegrujúci uzlový spoločenský 
priestor, ktorý plnohodnotne 
prepojí podhradie s histo-
rickým jadrom. Obrovským 
benefitom by bolo predĺženie 
pešej zóny. Akýkoľvek návrh 

by mal vznikať v koordinácii 
s novým dopravným rieše-
ním. Riešení je určite veľa, 
a preto by bolo dobré iniciali-
zovať odbornú diskusiu. 
Ako napraviť škody, ktoré 
výstavba mosta napáchala 
tým, že rozdelila Staré Mes-
to? Jeden z najodvážnejších 
návrhov je nielen vyňať 
mostné  nájazdy spod ochra-
ny označenia "národná kul-
túrna pamiatka", ale ich cel-
kom odstrániť. Súhlasíte? 
Myslíte si, že Bratislava na 
toto niekedy nájde odvahu?
Cieľom nie je vrátiť Brati-
slavu do stavu pred stavbou 
mosta SNP. Most má svo-
je dôležité miesto v histó-
ria je správne ho označovať 
za pamiatku. Je symbolom 
Bratislavy a identifikačným 

prvkom mestskej siluety. 
V tomto prípade sa zmena 
týka len úpravy rámp, ktoré 
v súčasnej podobe bránia pri-
rodzenému prepojeniu mesta. 
Možno je takáto zmena pre 
niekoho nerealizovateľná, ale 
našou povinnosťou je sa o to 
pokúsiť. Musíme nájsť odva-
hu, ako túto historickú trau-
mu raz a navždy vymazať. 
Riešenie musí akceptovať 
most vo svojej polohe, ale zá-
roveň  bude musieť nájsť od-
poveď, ako mesto popod neho 
prepláva. Určite existuje sy-
nergické riešenie, ktoré nano-
vo integruje most s mestom 
a vice versa. Je mnoho príkla-
dov odvážnych riešení, ktoré 
ľudia považovali za nemožné 
a nakoniec boli realizované. 
Navyše si myslím, že pozitív-

na transformácia tohto pries-
toru by mohla byť štartérom 
spoločenskej zmeny v Brati-
slave. Idea nesie v sebe veľkú 
inšpiráciu a symboliku spája-
nia, tolerancie a rešpektu. 
Ako by sa mohlo zmeniť 
podmostie, keby boli od-
stránené estakády?   
Nemám konkrétnu predstavu, 
ale viem, že by to mal byť 
veľkorysý verejný priestor, 
ktorý by vrátil aspoň sym-
bolickú hodnotu Rybnému 
námestiu, ktoré v podstate 
neexistuje. Bol by to aktívny 
spoločenský priestor, kto-
rý by podplával pod hlavnú 
mostovú konštrukciu. Nový 
priestor ako multifunkčné 
moderné námestie. Jednou 
z funkcií by mohol byť mest-
ský trh... Hviezdoslavove 

námestie by sme konečne 
dôstojne prepojili a ukonči-
li. Možností je veľa a každá 
z nich má obrovský potenci-
ál do budúcnosti. Verím, že 
kvalita celého historického 
centra by sa takouto trans-
formačnou zmenou radikálne 
zlepšila. Dovolím si tvrdiť, že 
mnohonásobne. 
A aká je vaša prognóza tý-
kajúca sa podmostia v prí-
pade, že bude Most SNP 
vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku aj s most-
nými nájazdmi?
Ak nájazdy zostanú pamiat-
kou, tak sme potvrdili našu 
neschopnosť myslieť do 
budúcnosti. Ak chceme mať 
úctu k minulosti, tak v pr-
vom rade by sme mali mať 
úctu k budúcnosti. Chráňme 
a konzervujme to, čo je cenné 
a dôležité pre budúcnosť a nie 
to, čo nám bude zabraňovať 
ju pozitívne tvoriť. Nevidím 
dôvod niečo chrániť, keď vie-
me, že to nakoniec budeme 
musieť zmeniť. Reflektuje to 
rozmýšľanie, s ktorým sa ne-
viem stotožniť. Zlyhania sú 
často v zlej koordinácii a ne-
transparentnosti schvaľova-
cích procesov. Rovnako zúfa-
lá je starostlivosť a dlhodobá 
údržba mnohých význam-
ných objektov a priestorov 
v rukách mesta. (in)
 Foto: Fb Igor Marko

Musíme nájsť odpoveď na to, ako mesto popod Most SNP prepláva 
Aj toto sa má stať národnou 

kultúrnou pamiatkou...

Milí priatelia,
volám sa Caroline 
Líšková, mám 47 rokov 
a rozhodla som sa 
kandidovať na post 
primátorky Bratislavy.
Ak máte tri minútky, 
prečítajte si niečo o mne 
a mojom pláne, ktorý 
mám pre naše krásne 
mesto.

KTO SOM?
Vyštudovala som Ekonomickú uni-
verzitu a  postgraduálne štúdium 
na Fakulte manažmentu. Takmer 
10 rokov som popri pracovných 
povinostiach vyučovala pred-
met manažment a  o  tejto téme 
som napísala aj knihu. Pracovala 
som na viacerých manažérskych 
pozíciách, neskôr som si založila 
vlastnú poradenskú spoločnosť 
a  v  niekoľkých fi rmách som pô-
sobila ako krízová manažérka. 
V  podnikateľskom prostredí som 
známa ako človek, ktorý dáva 
veci do normálu.

PREČO SOM SA ROZ-
HODLA KANDIDOVAŤ?
Pretože aj Bratislavu treba dať 
podľa mňa do normálu. Narodila 

som sa tu, vychovala som tu dve
krásne dcéry a  na tom, ako Bra-
tislava vyzerá, mi skutočne záleží. 
V  súčasnosti je Bratislava riade-
ná živelne, jednoúčelovo a  ne-
systematicky. Za posledné roky 
kvalita života v  Bratislave klesá, 
žijeme v  dopravnom strese, bez 
jednoznačných pravidiel parko-
vania, či s  nedokončenou integ-
rovanou mestskou dopravou.

ČO PONÚKAM AKO 
KANDIDÁTKA
Bratislava si zaslúži stať sa moder-
ným metropolitným mestom stred-
nej Európy. Viem, že niektoré veci 
fungovania nášho hlavného mes-
ta sa nedajú zmeniť za jedno vo-
lebné obdobie. Tvrdiť že sa to dá, 
by bol populizmus. Preto je najvyš-
ší čas vypracovať strategický plán 
Bratislavy do roku 2030. Túto moju 
víziu som nazvala Fungujúca Bra-
tislava a verím, že sa k  jej tvorbe 
pridáte. Chcem spájať odborní-
kov, občianskych aktivistov, aj vás 
občanov.

Už bolo dosť
sľubov, je najvyšší čas 
začať pracovať.

Viac si prečítajte na:
www.fungujucabratislava.sk

Robíme 
to dobre?
Od októbra minulého roka si 
mesto dopisovalo s pamiat-
karmi, prečo sa nemôže vyja-
driť k vyhláseniu Mosta SNP 
za národnú kultúrnu pamiat-
ku. Hlavným dôvodom bola 
najskôr nutná diagnostika, 
ktorá mala vyčísliť náklady 
na opravy mosta. Až koncom 
apríla tohto roka sa objavila 
pripomienka, že pod predmet 
ochrany by nemali patriť 
vetvy ľavobrežnej estakády, 
pretože by to zabránilo reha-
bilitácii územia v budúcnos-
ti. Napokon boli jedinou 
výhradou v odvolaní mesta 
práve nájazdy. Pamiatkari 
dnes vyčítajú mestu nejas-
nú komunikáciu. Výsledok? 
Kedy a v akej podobe bude 
most kultúrnou pamiatkou, 
dnes nevie nikto. 
Podobných „nedorozumení“ 
sme svedkami akosi často. 
V Propeleri mohla byť tento 
rok kaviareň. Staromestskí 
poslanci najskôr v decem-
bri minulého roka schválili 
verejnú obchodnú súťaž na 
prenájom priestorov bývalej 
kaviarne, potom ju vo febru-
ári zrušili. Chcú tam niečo 
lepšie. Kedy? Nevedno. Tak 
tam nebude toto leto nič. 
A zrejme ani budúce.
Alebo kauza kaštieľa v Ru-
sovciach. Po rokoch vláda 
konečne predstaví projekt. 
Odborníci sú zdesení. Archi-
tekti kričia, že v roku 2015 
mala byť súťaž návrhov. Tvr-
dia, že mali výhrady už vte-
dy, ale nikto ich nepočúval. 
Ak bude dnes rozhorčenie 
verejnosti dostatočné, pred-
stavený projekt začneme pre-
hodnocovať? Bude to trvať 
ďalšie roky? Takto to nemá 
fungovať...
Toto mesto má veľa múdrych 
ľudí, odborníkov, ktorí to 
myslia dobre. Ale akoby spo-
lu nekomunikovali alebo ne-
chceli komunikovať. A tak sa 
realizácia projektov s veľkou 
slávou ohlasuje a napokon 
nekoná.
 Ingrid Jarunková
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Nový Manderlák ponúka orientálnu kuchyňu

Od júna majú aj Staromešťa-
nia možnosť využívať služby 
sociálnej výdajne, ktorú sme 
otvorili na Špitálskej ulici. 
Obyvatelia mestskej časti 
s príjmom do 340 eur, rodi-
ny s deťmi a ľudia v núdzi či 
v krízovej sociálnej situácii 
majú možnosť získať potra-
vinové prebytky obchodného 
domu TESCO, ktoré sa do 
výdajne dostanú prostredníc-
tvom Potravinovej banky SR.
Som nesmierne rád, že 
sa nám podarilo nastaviť 
dlhodobo udržateľný kon-
cept sociálnej výdajne. 
Našli sme vhodný priestor 
a spoľahlivých partnerov, 
čo je záruka, že projekt ne-
skončí ako neúspešný pokus 
predchádzajúceho vedenia – 
s pohľadávkou 20-tisíc eur 
voči mestskej časti, ktorú 
si chcel za dodaný tovar 
uplatňovať už neexistujúci 
obchodný reťazec.
Klientmi sociálnej výdajne 
sú obyvatelia Starého Mes-
ta, ktorí majú nízky príjem, 
alebo sa ocitli v zlej so-
ciálnej situácii. V mestskej 
časti nežijú len bohatí ľudia, 
ako si niektorí myslia. Aj tu 
žijú ľudia, ktorí potrebujú 
pomoc samosprávy, preto 
som rád, že im môžeme as-
poň čiastočne pomôcť.
Sociálna výdajňa na Špitál-
skej ulici je zatiaľ otvorená 
v utorok, štvrtok a piatok od 
10.00 do 12.00 h. Klientov 
pribúda, plánujeme teda rozší-
renie výdajných dní aj hodín. 
Ako ma ubezpečilo vedenie 
obchodného domu TESCO, 
tovaru majú dosť. Som rád, že 
sa nám podarilo spustiť ďalší 
projekt sociálnej pomoci oby-
vateľom Starého Mesta.

Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta

Výdajňa pomôže 
Staromešťanom



Nové kúsky z Parndorfu alebo
fotka pri #neusiedlersee
Dokonalý deň autobusom

Jazdíme od piatka do nedele, tam a späť 
Dospelý do 10 €, dieťa do 5 €

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

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 časť pozemkov na kúpa-
liskách v správe STARZ-u na letnú 
sezónu 2018. Podrobnejšie informácie  
sú uvedené na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke www.starz.sk.  
Kontaktná osoba: 
Ing. Jana Bublincová, tel.02/44373200 
mail:bublincova@starz.sk

BRATISLAVA
Minulý rok sa na Kuchaj
de utopil 70ročný muž, 
vo vode dostal infarkt. Na 
Zlatých pieskoch to boli dve 
ženy. Jedna (+46) si šla po-
poludní zaplávať a už sa ne-
vrátila, rovnako ako druhá 
(+35), ktorá šla do jazera na 
nafukovačke. „V rámci EÚ 
je Slovensko v počte utope-
ných na počet obyvateľstva 
zhruba na 5.7. mieste, čo 
nie je potešujúce,“ konšta-
tuje Igor Baran z Vodnej 
záchrannej služby. Najri-
zikovejšie sú tečúce vody, 
nasledujú netečúce vody 
a priehrady.
Na Kuchajde, Draždiaku aj 
Zlatých pieskoch sú síce aj 
tento rok plavčíci, no sami 
prízvukujú, že nie sú vše-
mocní a ani schopní mať pod 
kontrolou celé jazero. Na Ku-
chajde budú na vybójkované 
územie dohliadať traja, v Pe-
tržalke dvaja a na Zlatých 
pieskoch štyria plus zdravot-
ník. Keby mali ustrážiť celé 
jazero, muselo by ich tam byť 
minimálne 15. 
Avšak, aj keby sa prevád-
zkovatelia rozhodli mať na 
jazere jediného, žiadny zákon 
by neporušili. Žiadny zákon, 
ktorý by hovoril o tom, ako 
vykonávať vodnú záchrannú 
službu na jazerách, totiž ne-
existuje. „A tak každý objed-
návateľ požaduje iné počty 
ľudí, podmienky vytvárajú 
referenti od stola a smerodaj-

ná je, bohužiaľ, väčšinou naj-
nižšia cena. A to sa odráža na 
kvalite služby,“ hovorí Tomáš 
Rácz z Občianskeho združe-
nia Octopus, ktoré vykonáva 
záchrannú službu tento rok na 
Draždiaku a Kuchajde. 
Tvrdí, že každé jazero má 
svoje špecifiká. „Iné je vy-
konávať službu na Kuchajde, 
iné na Zlatých pieskoch. Zá-
leží to od zloženia návštev-
níkov, veľkosti plochy, hĺbky 
vody, počte návštevníkov...“
Na Kuchajdu chodia podľa 
jeho skúseností väčšinou 
penzisti. „Príčina utopenia 
tu býva tá, že podcenia svoj 
zdravotný stav. Keď sa do-
stanú do vody, studená voda 
im stiahne cievy, dostanú in-
farkt alebo mozgovú cievnu 
príhodu. Títo ľudia by mali 
plávať len popri brehu, ale 
oni sa často vyberú do stredu 
jazera. Keď si nevedia po-
môcť, odporúčal by som im 
aspoň ťahať si za sebou na 

Nestaňte sa obeťami 
tohto leta

špagáte čosi ako bójku, táto 
plavecká pomôcka môže po-
môcť, keď sa človek dostane 
do problému a  plavčík ho aj 
lepšie vidí.“ 
Na Zlatých pieskoch sú zas 
rizikoví mladí ľudia. „Ísť 
podnapitý do vody, to máte 
90-percentnú šancu, že sa 
utopíte,“ tvrdí Tomáš Rácz. 
(Zo 109 utopených v roku 
2016, bolo pod vplyvom al-
koholu 41.)
Jeho slová potvrdzujú aj plav-
číci zo Zlatých pieskov. „Sme 
tu len týždeň, ale už sme tu 
mali partiu chlapcov, ktorí 
najskôr popíjali pivo pri bre-

hu a potom sa rozhodli plávať 
za bójky. Napriek tomu, že sa 
blížila búrka,“ spomínajú na 
prvé dni v službe.
Za bójky už človek pláva, 
bicykluje alebo pádluje na 
paddleboarde na vlastnú zod-
povednosť. Keď vás plavčík 
zbadá topiť sa, môže zakročiť, 
ale či k vám stihne doplávať, 
nie je isté. Voda je temná a  
hĺbka na Zlatých pieskoch 
dosahuje 10 metrov. Je dobré 
na to myslieť, pretože topenie 
zväčša nevyzerá ako vo fil-
moch. Ak sa napijete vody, ne-
dokážete kričať „pomóc“, bez 
vzduchu sa utopíte potichu. 

Na Draždiaku je zas problém, 
že sú tam len dvaja vodní 
záchranári na celú vodnú 
plochu. Ani štyria by na toto 
územie nestačili. 
Plavčík nie je všemocný an-
jel strážny, ale ani policajt, 
hoci niekedy to tak vyzerá. 
„Preferujeme prevenciu, jed-
noducho nedovolíme človeku 
začať sa topiť. Opitých vy-
háňame z vody, nenecháme 
mamičku na čínskej nafuko-
vačke plávať s dieťaťom do 
stredu jazera. Takýchto upo-
zornení sú za sezónu stovky,“ 
hovorí Tomáš Rácz. Nie vždy 
sa končia vďakou. Ľudia im 
aj nadávajú, aj do nich už 
hádzali kamene. A to napriek 
tomu, že úloha plavčíka sa 
často neobmedzí len na do-
hľad nad kúpajúcimi sa.
„Na koho sa obráti návštev-
ník, ktorý má problém? Na 
nás. A tak plavčíci riešia aj 
psov vo vode, aj bezdomov-
cov, ktorí v nej perú, zlode-
jov, zdochnuté ryby, deti, 
ktoré hádžu kamene do kačíc 
a labutí a ich rodičia to igno-
rujú... Keby ste teraz prišli na 
Kuchajdu, každá labuť má 
nejaké poranenie,“ konštatuje 
Tomáš Rácz. 
A, samozrejme, ošetrujú aj 
drobné úrazy a poranenia. 
„Náš spolok ochrancov vody 
pravidelne čistí dno Kucha-
jdy a Draždiaka, ale naprí-
klad nemám informáciu, že 
by sa dno Zlatých pieskov 
čistilo od tuhého odpadu. 
S tým zápasí aj jazero v Ru-
sovciach. „Nedávno som sa 
tam bol pozrieť a dno tohto 
navonok čistého jazera vyze-
rá katastrofálne,“ konštatuje 
Tomáš Rácz. (in)
 Foto: Matúš Husár

Altánky 
pri jazere
RUŽINOV
Na rozdiel od altánku Mest-
ských lesov, ktorý si prenaj
mete za 100 eur na deň, ten 
v areáli Zlatých pieskov je 
za 20 eur, a ak si ho prenaj
mete, nemusíte ani platiť 
vstupné. Pre dospelého sú 
to tento rok 4 eurá, takže to 
nie je zanedbateľný benefit.
Altánky na grilovanie sú štyri 
a ich výhodou je okrem blíz-
keho jazera aj fakt, že na roz-
diel tých v Mestských lesoch 
nie sú oplotené a vy sa teda 
necítite ako v klietke. „Altán-
ky sa nachádzajú pri detskom 
ihrisku a ich kapacita je do 
15 osôb. Využívajú ich najmä 
mamičky s deťmi na oslavy 
narodenín,“ hovorí Peter Le-
hotský, zástupca vedúceho 
areálu Zlaté piesky. „V ponu-
ke máme aj dve koliby, tie sú 
skôr pre firmy na teambuil-
dingové akcie, keďže sa tam 
zmestí viac ľudí. V blízkosti je 
bufet, ktorý im vie zabezpečiť 
aj catering.“ Prenájom koliby 
pre skupinu do 15 ľudí je 20 
eur, do 30 osôb 40 eur, vyšší 
počet za 50 eur. Prevádzkova-
teľ zabezpečí drevo, elektrinu 
aj upratanie. Ak si na gril za-
budnete priniesť vlastné uhlie, 
predajú vám aj to. 
Podľa Petra Lehotského sa al-
tánky a koliby v areáli osved-
čili, zredukoval sa počet nele-
gálnych ohnísk. Ľudia však nie 
sú celkom dokonalí, stáva sa, 
že partia „obsadí“ altánok bez 
zaplatenia dúfajúc, že ich pre-
vádzkovateľ prehliadne.   (in)

Myslite na to, že ak sa rozhodnete plávať za 
bójky, tak len  na vlastnú zodpovednosť.

Dlhé roky bolo dominan-
tou parteru Manderláku 
v dolnej časti Námestia SNP 
legendárne mäsiarstvo. 
Pred niekoľkými rokmi 
mäso a mäsové výrobky 
nahradil kebab, pre ktorý 
zrejme priestor spájajúci 
dve fasády bol príliš veľký. 
Pred niekoľkými týždňa-
mi sa priestor zo strany 
Starej tržnice osamostatnil 
a vznikla reštaurácia MAN-
DERLÁK. Ponúkajú čapo-
vané pivo z Banskej Štiav-
nice, víno, ale dá sa tu aj 
najesť. Kuchyňu je pritom 
možno charakterizovať ako 
orientálnu.
Zvonku pôsobí reštaurácia 
trochu ponuro, čierna farba 
v kontraste so zanedbanou 
fasádou pôsobí trochu ne-
vhodne. Rovnako interiér je 
ladený do čiernej, podlaha je 
však drevená v kombinácii 
s dlažbou, ktorá má orien-
tálne motívy. Steny a nosné 
stĺpy sú obložené tehlovým 
obkladom, stoly, stoličky 
a lavice sú rovnako čier-
ne. Veľké sklenené výklady 
púšťajú dovnútra dostatok 
svetla, takže cez deň to nie je 
až tak stiesnené.
V jedálnom lístku Mander-
lák ponúka studené a teplé 
predjedlá, polievky, šaláty, 
burgery, mäso z grilu, ryby, 
dve jedlá medzinárodnej ku-
chyne, cestoviny a dezerty. 
Ako teplé predjedlo sme si 
dali humus s teľacím mä-
som (7,90 €). Išlo o pomerne 
veľkú porciu cícerovej ná-

tierky s kúskami opečeného 
teľacieho mäsa, k tomu pita 
chlieb. Ako predjedlo pre 
jedného je to priveľa, dvaja 
sa však príjemne naštartujú 
na hlavný chod. Hummus 
bol pochopiteľne studený, 
mäso zase vlažné.  Možno 
by v jedálnom lístku nemu-
seli deliť predjedlá na teplé 
a studené.
V ponuke majú dve poliev-
ky – paradajkovú (3,50 €) 
a podľa dennej ponuky, v na-
šom prípade to bola šošovico-
vá (2,90 €). Vybrali sme si tú 
druhú, aj táto mala orientálnu 
príchuť, bola o niečo redšia 
ako zvyknú byť slovenské 
šošovicové polievky, navyše 
šošovica bola rozmixovaná 
a korenie prezradilo orientál-
ny pôvod.
Keďže na priečelí reštaurá-
cie pozývajú okoloidúcich na 
burger, chceli sme ho pocho-
piteľne ochutnať. V ponuke 
majú classic cheese burger 
alebo Manderlák burger, oba 
za jednotnú cenu 9,90 €. 
Jediný rozdiel je v tom, že 
Manderlák burger je podá-
vaný s hríbovým dresingom. 
Ochutnali sme ho a môžeme 
konštatovať, že hríbový dre-
sing podávaný samostatne je 
úplne zbytočný. Burger ob-
sahuje hovädzie mäso, v gri-
lovanej žemli, dresing, kyslé 
uhorky, čedar, paradajky, ľa-
dový šalát a červenú cibuľu. 
K tomu je porcia zemiako-

vých hranolčekov. Burger 
bol sám osebe chutný, aj keď 
žemľa bola rozmočená.
Ako ďalšie sme ochutnali 
jedlo z grilu – hovädzie fa-
šírky na libanonský spôsob 
(14,90 €) a k tomu ako prí-
lohu pečené libanonské ze-
miaky (2,70 €). Fašírky boli 
veľmi chutné, opäť výrazne 
korenené, k tomu sme dostali 
aj nekysnuté placky a grilo-
vanú zeleninu. Libanonské 
zemiaky boli pokrájané na 
malé kocky a opečené s kús-
kami papriky na oleji. Na náš 
vkus to bolo príliš mastné. 
Fašírky so zemiakovou prí-
lohou bola obrovská porcia, 
veľmi sýte, prílohy by určite 
stačila polovičná porcia.
Pri návšteve Manderláku sme 
si uvedomili, aká je škoda, 
že tradičné obchody a služby 
v Bratislave zanikajú. Vzhľa-
dom na históriu tejto kedysi 
najvyššej budovy v meste by 
určite bolo prirodzenejšie, 
aby tu bolo niečo domáce, čo 
by nadväzovalo na dlhoroč-
nú tradíciu mäsiarstva. Trh 
ukáže, či práve orientálna 
kuchyňa v Manderláku je to 
pravé orechové. Nevaria tu 
zle, obsluha bola mimoriad-
ne slušná a pozorná, rovnako 
pivo bolo dobre načapova-
né. Chudák pán Manderla sa 
však musí obracať v hrobe.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 

Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.
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Otrasný čin, ktorý sa odohral 
na Obchodnej, právom otvoril 
debatu o bezpečnosti v uli-
ciach nášho mesta. Mnohí si 
pamätajú divoké 90-te roky, 
kedy bola agresivita v uliciach 
na dennom poriadku. A kaž-
dý sa tešil, že v ostatných 
rokoch bola Bratislava jedno 
príjemné a bezpečné mesto.

Niekedy môže prísť aj ku 
konfliktu, ale nesmie sa stať, 
aby to skončilo tak, ako mi-
nulý týždeň. Bezpečnosť po-
važujem za kľúčový faktor 
toho, ako sa ľudia v meste 
cítia. Vyrojili sa hlasy, ktoré 
hovoria o takzvaných no-go 
zónach a pretekajú sa v tom, 
kto navrhne zásadnejšie opa-
trenie. No priživovanie sa na 
takejto tragédii je z môjho po-
hľadu už za hranicou vkusu. 
Hneď ďalší pracovný deň som 
sa stretol s ministerkou vnútra 
a vedením mestskej polície, 
kde sme dohodli okamžité 
posilnenie prítomnosti polície 
aj mestskej polície v uliciach. 
Už dlhšie pracujeme na rozši-
rovaní a spájaní kamerových 
systémov pod jednu centrálu, 
ktorá dokáže koordinovať 
bezpečnostné a poriadkové 
zložky. Som presvedčený, 
že takéto opatrenia pomôžu 
pocitu bezpečia v uliciach 
okamžite a máme tak prie-
stor na diskusiu, čo robiť 
s rastúcou agresivitou niek-
torých jedincov komplexnej-
šie, nielen na úrovni mesta.

Bratislava bola vždy otvorené 
a tolerantné mesto a urobím 
všetko pre to, aby taká nebo-
la len cez deň, ale aj v noci.
  Ivo Nesrovnal 

Bezpečnosť 
je absolútna 

priorita

TRÁPI VÁS 
STARÁ PROTÉZA?
MÁME PRE
VÁS RIEŠENIE!
Vďaka fixnej protéze budete môcť 
komfortne jesť, rozprávať a usmievať sa.

Praktické miniimplantáty, ktoré
pevne držia protézu, vhodné
pre takmer všetkých pacientov.

+421 2 4569 1979 alebo www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

V Starom Meste dochádza z roka 
na rok k nárastu záujmu organi-
zovať rôzne kultúrno spoločenské 
podujatia. Počet žiadostí je tak 
veľký, že v letnom období sa dá 
uspokojiť minimum záujemcov. 
Preto staromestskí poslanci pod-
porili iniciatívu prenajatia časti 
Fajnorovho nábrežia s cieľom 
získania nového atraktívneho  
kultúrnospoločenského priestoru 
vhodného pre organizovanie po-
dujatí ako sú hudobné koncerty, 
komunitné a vianočné trhy, zim-
né klzisko a podobne. Súčasťou 

priestoru mal byť aj park pre deti 
s detskými atrakciami, kde by 
mohli mladé rodiny, ale aj starší 
Staromešťania denne tráviť voľ-
ný čas. 
S Verejnými prístavmi, vlastníkmi 
pozemkov bola podpísaná zmluva 
o spolupráci a následne vypísaná 
medzinárodná architektonická súťaž 
na priestory Fajnorovho nábrežia 
a Šafárikového námestia. Po vyhlá-
sení výsledkov malo Staré Mesto 
pokračovať s uzavretím finálnej ná-
jomnej zmluvy a objednaním projek-
tových dokumentácií na revitalizáciu 
Fajnorovho nábrežia. 
Vedenie Starého Mesta však v tejto 
veci nepochopiteľne nekoná už vyše 
dvoch rokov, aj napriek tomu, že 
projektu vyslovili podporu Verejné 
prístavy, Ministerstvo dopravy ako 
aj všetci Staromešťania. Projekt bol 
výrazne medializovaný, bol súčasťou 
medzinárodnej súťaže, prezentácií 
Dunajského Fondu a bol zakompo-
novaný aj do záväzného dokumentu 

mestskej časti - programu hospodár-
skeho rozvoja Starého Mesta ( PHSR 
2017- 2023 ).
V minulom čísle Bratislavských no-
vín bol zverejnený článok o „ do-
časnej mestskej pláži “ budovanej 
súkromným investorom. Objavila sa 
tiež informácia, že vlastník budovy 
osobného prístavu a priľahlého par-
koviska, s väzbami na výkonnú moc, 
má záujem rozšíriť parkovacie kapa-
city do susediaceho priestoru bývalé-
ho detského ihriska, a tým de facto 
úplne “ potopiť “ tento komunálny 
projekt.

Zdá sa, že mestskou časťou priprave-
ný projekt revitalizácie Fajnorovho 
nábrežia je zatiaľ vďaka „ plánovanej 
nečinnosti “ vedenia Starého Mesta 
odsunutý na vedľajšiu koľaj. Ostá-
va nám len dúfať, že tak významný 
komunálny projekt, ktorý mal slúžiť 
všetkým Staromešťanom, nebol de-
finitívne obetovaný pre zámery pri-
vátnych developerov a že nové vede-
nie Starého Mesta sa zasadí za jeho 
urýchlené zrealizovanie.

Ing.arch.Ľubomír Boháč
obyvateľ Starého Mesta

FAJNOROVO NÁBREŽIE - komunálne zlyhanie



Foto: ilustračné foto

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Zadržiavanie 
zdravotnej 
karty
Dobrý deň, bývalý zamest-
návateľ zadržiava moju 
zdravotnú kartu, ktorú som 
si u neho zabudla a vraví, že 
mi ju vráti iba v tom prípa-
de ak mu zaplatím 100 eur. 
Ako takúto situáciu riešiť? 
Ak niekto neoprávnene zadr-
žiava vašu zdravotnú kartu, 
dopúšťa sa protiprávneho ko-
nania, proti ktorému je mož-
né brániť sa podaním žaloby 
o vydanie danej veci. Daná 
osoba nie je oprávnená zadr-
žiavať vašu zdravotnú kartu.
Daný skutok by mohol byť 
kvalifikovaný aj ako trestný 
čin nátlaku podľa § 192 Trest-
ného zákona, podľa ktorého 
kto iného núti, aby niečo ko-
nal, opomenul alebo trpel, zne-
užívajúc jeho hmotnú núdzu 
alebo naliehavú nemajetkovú 
potrebu, alebo tieseň vyvolanú 
jeho nepriaznivými osobnými 
pomermi, potrestá sa odňatím 
slobody až na tri roky.
Môžete využiť aj možnosť po-
dať trestné oznámenie, v kto-
rom opíšete konanie danej 
osoby. Trestné oznámenie je 
potrebné podať na neznámeho 
páchateľa (a to z toho dôvodu, 
že ak by podľa právneho názo-
ru orgánov činných v trestnom 
konaní nešlo o trestný čin, ne-
mohli by vás v danom prípade 
obviniť z krivého obvinenia 
inej osoby).
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk 02/322 222 47
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Martin Borguľa, poslanec Bratislavy za mestskú časť Staré Mesto

ZA ČISTEJŠIE STARÉ MESTO

BRATISLAVA 
V súvislosti s Hlavnou sta-
nicou v Bratislave by sa mal 
štát zaoberať jej rozsiahlou 
rekonštrukciou v kombiná-
cii s možnosťou výstavby 
novej železničnej stanice. 
Po rokovaní s primátorom 
hlavného mesta Ivom Ne-
srovnalom to uviedol premiér 
Peter Pellegrini. Poukazuje 
pritom na stanicu Filiálka, 
ktorá by mohla byť reálna 
v najbližších rokoch. 
Spolu otvorili aj otázku finan-
covania Bratislavy ako hlavné-

ho mesta. Pellegrini vyjadruje 
názor, že Bratislava by nemala 
byť financovaná rovnako ako 
ostatné mestá a obce na Slo-
vensku. Rekonštrukciu Hlav-
nej stanice však komplikuje 
stále trvajúci súdny spor mesta, 
železníc a firmy Transpojekt. 
Tá mala zrekonštruovať stani-
cu a okolie, zmluva bola platná 
do konca roka 2016. Magistrát 
ju nepredĺžil, developer sa však 
obrátil na súd. A do vyriešenia 
sporu je komplexná revitalizá-
cia stanice aj Predstaničného 
námestia zablokovaná.  (tasr)

Ako ďalej 
s hazardom?
BRATISLAVA
Krajský súd vyslovil nesúlad 
VZN o zákaze hazardu sú 
zákonom. Po doručení roz-
sudku hlavnému mestu 
stráca VZN o zákaze hazar-
du v Bratislave účinnosť.  
„Počkáme si na doručenie 
rozsudku, poradím sa s práv-
nikmi aj s petičným výborom 
a zverejníme ďalšie kroky. Čo 
viem povedať už teraz, určite 
sa proti rozsudku odvoláme,“ 
povedal primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal.  (zo)

BRATISLAVA
V bratislavských uliciach 
postupne pribúdajú doko-
vacie stanice pre bikesha-
ringovú službu Slovnaft 
BAjk. V mestských častiach 
Staré Mesto, Nové Mes-
to, Ružinov a Petržalka je 
aktuálne nainštalovaných 
30 staníc, pričom celkovo 
ich bude 90. Do diskusie 
o rozmiestnení dokovacích 
staníc sa aktívne zapája aj 
verejnosť.
Dokovacie stanice Slovnaft 
BAjku už pokrývajú niektoré 
dopravné uzly, ako napríklad 
Trnavské Mýto, križovatku 
Trnavská/Bajkalská či Ov-
sište v Petržalke, ale aj frek-
ventované a obľúbené miesta 
Bratislavčanov, ku ktorým 

patrí jazero Štrkovec v Ruži-
nove, Námestie slobody ale-
bo Hodžovo námestie. Práce 
na niektorých miestach však 
skomplikovali vodiči, ktorí 
pripravené plochy využívajú 
ako miesto pre odparkovanie 
svojho vozidla a narúšajú tým 
harmonogram prác.
Nová služba vzbudila záujem 
obyvateľov, ktorí doposiaľ 
poslali takmer 3 300 pripo-
mienok. Väčšinou sa týkajú 
návrhov na umiestnenie do-
kovacích staníc. Viacero otá-
zok smeruje k umiestneniu 
bicyklov pri Hlavnej stanici, 
kde sa o finálnej lokalite ešte 
rokuje. Návrhy je stále možné 
posielať vyplnením dotazní-
ka na webovej stránke www.
slovnaftbajk.sk alebo mailom 

na info@slovnaftbajk.sk. 
Tipy verejnosti sa zohľadnia 
pri rozširovaní bikesharingu 
alebo pri úprave súčasného 
rozmiestnenia staníc.
Občianske združenie Cyklo-
koalícia podporujúce rozvoj 
mestskej cyklistiky v Brati-
slave, tiež navrhlo rozšírenie 
pokrytia o nové body, ktoré 
sa v súčasnosti vyhodnocu-
jú. Cieľom je začleniť bike-
sharing do systému mestskej 
hromadnej dopravy, preto 
sa stanice prioritne inštalu-
jú blízko zastávok verejnej 
dopravy alebo cyklotrás. 
Miesta pre požičanie alebo 
vrátenie bicyklov Slovnaft 
BAjk by mali byť od seba 
vzdialené približne 300 až 
500 metrov.  (zo)

Autá na mieste dokovacích staníc

Opäť téma stanica
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Hurá do Kauflandu
v Avione !

Pre váš úsmev

Kauf 430x132 A.indd   1 4/26/18   10:20 AM

BRATISLAVA
Aj 7. ročník Bratislavského 
organového festivalu rozšíri 
klasickú dramaturgiu orga-
nových recitálov o netradič-
né projekty v hlavnej úlohe 
s organom.
V hlavnej časti CLASSICAL 
ponúka medzinárodný festi-
val v dňoch 19.6-17.7. štyri 
koncerty: 3 recitály popred-
ných organistov z Rakúska, 

Poľska a Švajčiarska a koncert  
100 YEARS pri príležitos-
ti 100. výročia vzniku ČSR 
s prominentnou interpretkou 
českej hudby Věrou Heřma-
novou. Organistka bude prvou 
festivalovou účinkujúcou, 
ktorá otestuje najnovší brati-
slavský organ v Katedrále sv. 
Šebastiána v Krasňanoch.
Mimoriadnou udalosťou 
bude recitál vynikajúcej slo-

vensko-švajčiarskej organi-
stky Zuzany Ferjenčíkovej, 
ktorá okrem diel Franza 
Liszta a Jeana Guillou uvedie 
v slovenskej premiére vlast-
nú organovú symfóniu Berg-
-Symphonie.
V sekcii BOF EXTRA sa v 3 
koncertoch festival zameriava 
na nové publikum a mladšiu 
generáciu. Prvýkrát na Slo-
vensku a na objednávku BOF 

zaznie hudba Fatsa Wallera 
s využitím organu. Americký 
spevák a klavirista bol prvým 
jazzovým hudobníkom, ktorý 
začal experimentovať s orga-
nom. Jeho skladby naštuduje 
známy súbor starého jazzu Fats 
Jazz Band a za organom sa ne-
tradične predstaví jeden z naj-
významnejších slovenských 
klaviristov Ladislav Fančovič.
Na koncerte špičkového 

multižánrového organistu 
a fenomenálneho improvizá-
tora László Fassanga sa organ 
ocitne v priestore world mu-
sic a jazzu a pripomenie dva 
mimoriadne úspešné koncerty 
tohto maďarského organistu 
na BOF. V spolupráci s mul-
tiinštrumentalistom Balázsom 
Dongó Szokolayom budú 
okrem organu znieť gajdy, 
píšťalky, ale aj saxofón. (brn)

Ako znie organ v sprievode píšťaly či gájd?

PETRŽALKA
Deky po babičke, pikniko-
vé košíky, termoska s ká-
vou, bedminton či hlinené 
guličky. Pre mnohých z nás 
už dávno zabudnutá nostal-
gia minulosti, keď sme ešte 
mali „na všetko čas“. V ne-
deľu 1. júla od 14:00 do 
22:00 hod. vás v Sade Janka 
Kráľa prenesie Bratislav-
ský dobový piknik v čase 
o pomyselných 100 rokov 
do minulosti. Vstup, najlep-
šie s dobovým kúskom po 

babičke, je voľný. 
Inšpirovaný najmä obdobím 
prvej Československej repub-
liky privíta návštevníkov pro-
gramom plným autentických 
hudobných zoskupení, do-
bových módnych prehliadok 
či tanečných workshopov. 
Taktiež na návštevníkov 
čaká množstvo celodenných 
aktivít ako štýlové pánske 
holičstvo, dámsky salón, fo-
tokútik, výstava ručne robe-
ných vintage motobicyklov 
zn. Furka Motors či „Escape 

Room“ s detektívnou temati-
kou. Program bude doplnený 
aj prednáškou o.z. Bratislav-
ské rožky o slávnych návšte-
vách Bratislavy v medzivoj-
novom období. Vyvrcholením 
pikniku bude romantická tan-
čiareň pod hviezdami v poda-
ní swingového orchestra Fats 
Jazz Band.
„Chceme do súčasnosti pre-
niesť nostalgickú atmosfé-
ru doby, kedy dámy chodili 
v elegantných klobúkoch 
a páni boli gentlemanmi. 

Bolo zvykom, že rodiny cho-
dili cez víkendy piknikovať 
do prírody, poobede na čaj 
o piatej do kaviarní v mest-
ských záhradách a večer na 
tančiareň pod holým nebom 
na terase viechy. Veľmi sa 
tešíme, že sa nám vďaka part-
nerom podarilo zorganizovať 
druhý ročník pikniku, preto-
že minulý ukázal, že takéto 
podujatie v Bratislavskom 
mestskom parku je verej-
nosťou veľmi vítané. Naším 
cieľom je, aby si ľudia prinie-

sli piknikové košíky, vyvetra-
li deky a strávili deň ako pred 
sto rokmi, bez mobilných 
telefónov či playstation. Sa-
mozrejme, niekoľko stánkov 
s domácimi špecialitami či li-
monádami bude k dispozícii, 
ak by piknikujúcim došli zá-
soby,“ hovorí organizátorka 
Jana Dekánková. 
Bratislavský dobový piknik 
je súčasťou víkendového UR-
BAN ART FESTIVALU, kto-
rý sa bude konať v uli ciach 
Bratislavy.  (brn)

Piknikujte bez mobilov ako za prvej republiky

STARÉ MESTO
Po niekoľkých rokoch 
budú mať Bratislavčania 
opäť možnosť zavítať na 
dlhé obdobie neprístupnú 
strechu nákupného cent-
ra na Kamennom námes-
tí. 
„V sobotu 30.6. 2018 tam 
bude v rámci Bratislava 
Street Art Festivalu pripra-
vený bohatý detský program 

a návštevníci si zároveň 
môžu užívať netradičný vý-
hľad a sledovať vznik ume-
leckého diela na fasáde 
bývalého hotela Kyjev,“ do-
dáva Tomáš Lukačka, orga-
nizátor BSAF.
Podujatie sa začína v pon-
delok 25.6. 2018. Tretí rok 
vytvára medzinárodný tím 
umelcov galériu pouličné-
ho umenia na Kamennom 

námestí pod názvom Street 
Art Gallery. V roku 2018 
pribudnú ďalšie 3 umelec-
ké plochy a konečný počet 
„exponátov“ sa zastaví na 
čísle 7. Z fasády roky za-
vretého hotela sa tak stane 
obrovské umelecké dielo, 
jedno z najväčších v Euró-
pe. „Museli sme zohľadniť 
veľa technických faktorov 
a z toho vyplynul aj pri-

rodzený nápad reinterpre-
tácie štruktúry samotnej 
fasády. Nechceli sme ľudí 
provokovať nejakým voľ-
ným umeleckým prejavom, 
pretože Hotel Kyjev je pre 
túto časť mesta ikonickou 
stavbou, ktorú ľudia dlho-
dobo vnímajú, a to treba 
rešpektovať,“ hovorí brati-
slavský fotograf Lousy Au-
ber o svojom koncepte rein-

terpretácie fasády bývalého 
Hotela Kyjev s názvom Ho-
tel Kyjev Deconstructed. 
Počas soboty 30.6. 2018 budú 
výtvarníci maľovať svoje 
diela aj priamo na elektrické 
rozvádzacie skrine na Jaku-
bovom námestí. Aj túto popu-
lárnu lokalitu rozžiaria farby 
a vznikne tak ďalšia galéria 
street artu v širšom centre 
Bratislavy. (tl)

Street art zo strechy legendárneho obchodného domu

Letné kino aj 
tento rok
RAČA
Každý piatok až do konca 
prázdnin si v račianskom 
amfiteátri budete môcť vy-
chutnať filmy pod holým 
nebom.
Letné kino 2018 v Rači za-
čína prvým premietaním 
dňa 29. júna o 21.30 hod. 
skvelou rodinnou animova-
nou komédiou Ferdinand, 
ako vyvrcholenie celodennej 
akcie Otvorenie kultúrneho 
leta. (em)

PETRŽALKA
Desiaty raz sa na Gurmán 
festivale Bratislava pred-
stavia najlepšie reštaurá-
cie. Na pódiu v Sade Janka 
Kráľa budú od 22. do 24. 
júna variť prestížni sloven-
skí kuchári a návštevníci 
ochutnajú mnohé farmárs-
ke špeciality. Bokom nezo-
stanú ani deti a torty budú 
v piatok pri otvorení pri-
pravené aj pre vašich štvor-
nohých priateľov. 
„Gurmán fest Bratislava je 

pre všetkých, ktorí majú radi 
pôžitok z jedla, nápojov, dba-
jú na kvalitné suroviny, chcú 
sa o gurmánstve viac dozve-
dieť. Iní prichádzajú, aby 
osobnosti gastronómie videli 
naživo pripravovať jedlo,“ 
hovorí riaditeľ festivalu Ra-
doslav Nackin. 
Gurmán fest „privaril“ k pro-
gramu niekoľko chuťoviek. 
Varenia kuchárov naživo sú 
na festivale veľmi obľúbené. 
Na pódiu sa napríklad pred-
vedú Michal Konrád z reštau-

rácie Fou Zoo UFO, Milan 
Zimnýkoval alias "Junior" 
a Marek Ort či Jozef Masa-
rovič z UFO. Festival patrí 
aj someliérom a baristom. Vo 
Svete nápojov predegustujete 
a správne si načapujete pivo 
so sládkom Karolom France. 
V piatok a v sobotu sa budú 
o 19.00 hodine otvárať veľké 
fľaše v stánku Wineloversc-
lub. A v nedeľu sa bude raňaj-
kovať šampanské a kaviár 
v stánku winebristro Paradox. 
Novinkou pre návštevníkov 

bude aj ART zóna. Uvidíte 
CirKus-Kus, hudobné ume-
lecké vystúpenia. O relax a 
pohodu sa postarajú organi-
zátori v PREMIUM chillout 
zóne. Nezabudlo sa ani na 
deti, ktoré budú mať k dispo-
zícii bohatý program v det-
skej zóne v stane Malvínka, 
kde si budú vyrábať mydielka 
a variť zo slaného cesta. Súťa-
žiť budú v Gurmánikove. 
Pre psíkov je po prvý raz 
prichystaná aj ZooDom Dog 
Friendly zóna.  (brn)

Praví gurmáni tento víkend nevaria 
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Auto zaberie jeden a pol 
parkovacieho miesta
Parkovací box Estónska 20 v Podunajských Biskupiciach má "luxusný" rozmer. Doteraz tam 
parkovali 3 autá, po novom už len 2... Dosť veľký luxus pri nedostatku parkovacích miest 
v Bratislave. Ak je možné na danom mieste vyznačiť len 2 miesta, je tu na mieste otázka, pre-
čo rušiť možnosť troch parkovacích miest? Na priloženej fotke je vidno, ako to teraz v praxi 
vyzerá. Príde mi úplne nelogické, aby niekto takto parkoval. Nebolo by efektívnejšie prideliť 
vyhradené parkovacie miesto medzi ostatné autá? Na celej Estónskej ulici a verím, že ani na 
Bieloruskej a Lotyšskej takto označený box nenájdete. Môžete sa večer prísť pozrieť, ako to tu 
vyzerá. Autá nemajú kde zaparkovať a stoja za autami bez zaradenej rýchlosti.
 Silvia Němečková

Situáciu vysvetľuje Monika Kovácsová z referátu životného prostredia, odpadového a cestné-
ho hospodárstva MiÚ MČ Bratislava Podunajské Biskupice:
KDI KR PZ v BA so zmenšením dĺžky parkovacích miest v záujme ochrany majetku nesúhlasí. STN 
736056 stanovuje minimálnu dĺžku parkovacieho „stojiska", čo je v tomto prípade pozdĺžne parkovanie 
na jedno parkovacie stojisko 5,5 m. A keďže na tri parkovacie stojiska vychádza rozmer 14,5 m, nesúh-
lasí to s normou. Viem, že to vychádza na dosť veľké parkovacie stojisko, ale je potrebné to rešpektovať.

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
Pozrite si vizualizácie plánovanej rekonštrukcie 
kaštieľa a parku v Rusovciach a povedzte nám 
svoj názor
Danuta Szalaiova Nevkusné peklo. Totálne premárnený po-
tenciál. Preboha, kto to navrhol? Mne to pripadá ako z 90. ro-
kov. Vyzerá to veľmi 
nemoderne. Tie kres-
lá, ich dizajn a farba, 
taktiež tie svietidlá a 
kovové tyče... Je to 
ako z nejakého night-
klubu.
Juraj Tesak Pri po-
hľade na tú reštaurá-
ciu si človek uvedo-
mí, že stále sa dá v 
tejto krajine klesnúť 
ešte hlbšie, otázka je, prečo tak významné stavby nerobia ar-
chitekti, ktorí predstavujú špičkovú úroveň vo svojom odbore, 
napr. Skoček alebo Paňák-Kusý, každopádne také význam-
né projekty musia ísť v kultúrnej krajine cez architektonickú 
súťaž a nielen cez verejné obstarávanie na projektovú doku-
mentáciu, tento postup nevygeneruje pridanú hodnotu, ktorá je 
v kultúre kľúčovou zložkou kvality a v druhom rade aj príno-
som pre ekonomiku.
Miroslav Wanso Kšiňan  Všetko je lepšie, ako je stav,  ktorý 
je dnes, preboha. Čo sa tu hráte na architektov, hlavne nech ho 
už konečne nejako opravia, skrášlia a nech to nevyzerá tak, ako 
to vyzerá dnes.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY

www.facebook.sk/banoviny
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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)

Bratislavská tenistka Re-
becca Šramková vlani re-
prezentovala Slovensko 
vo Fed Cupe, kde dvomi 
víťazstvami vo dvojhrách 
prispela k nášmu víťazstvu 
nad favorizovaným Talian-
skom 3:2. V minulej sezóne 
ju však trápili určité zdra-
votné problémy, takže si 
musela dať nútenú prestáv-
ku, ale v tomto roku by sa 
čoskoro už 22ročná hráčka 
chcela zlepšiť výsledko-
vo, presadiť na turnajoch 
a prípadne aj posunúť 
v rebríčku WTA čo najvyš-
šie. Zhovárali sme sa s ňou 
aj o živote v našom meste... 

Na čo sa viažu vaše prvé 
spomienky na Bratislavu  
v ktorej lokalite ste prežili 
detstvo?
Celé svoje detstvo až do 
svojich 19-tich rokov som 
prežila v okrajovej časti Bra-
tislavy, v Čunove. Dalo by sa 
povedať, že na bratislavskom 
vidieku. Bývali sme v časti 
so samými rodinnými doma-
mi, takže som bola neustále 
vonku s kamarátmi. Bolo 
to zatiaľ najkrajšie obdobie 
v mojom živote.
Ako ste sa najradšej hrá-
vali? 
Chodievala som von viac 
s chlapcami než s dievčata-
mi. Čím to asi bude (smiech). 
Najradšej sme lozili po pre-
liezkach, bicyklovali sa, hrali 
sa na schovávačku v lese ale-
bo futbal na ihrisku.

S tenisom ste začínali v po-
merne mladom veku. Kde 
a kedy ste prvýkrát chytili 
raketu do rúk? 
Mala som šesť rokov. Začína-
la som chodiť do prvej triedy. 
Bolo to v Dome športu s pani 
Kunovou. Mám pocit, akoby 
to bolo včera. 
Zmenili sa chodením na tenis 
aj vaše školské povinnosti ale-
bo ste vždy zvládali zosúladiť 
štúdium a tréningy? 
Prvé štyri roky som chodila 
poctivo do základnej školy 
a bola som jednotkárka, ale 
keď som začala chodiť viac 
po turnajoch a už aj do za-
hraničia, tak som prestúpila 
na športové gymnázium na 
Ostredkovej a tam už som 
išla v individuálnom študij-
nom pláne a chodila som na 
skúšky v prestávkach medzi 
tréningami a turnajmi.
Boli aj chvíle, keď ste sa na 
tenis chceli vykašľať, na-
príklad v puberte? 
Nie! Nikdy ani na sekundu!
Zo začiatku bol vaším tré-
nerom otec, s ktorým ste 
precestovali desiatky kra-
jín. 
Otec má trénoval od mojich 
12-tich rokov. Dovtedy som 
trénovala na Právniku a Slá-
vii.
Pamätáte si, kedy ste šli do 
cudziny prvýkrát sama?
 Fúha, ťažká otázka. Myslím, 
že to bol turnaj v Nemec-
ku, pamätám si, že otec mal 
vtedy veľmi ťažké zdravotné 
problémy.
Dokedy ste boli u rodičov 
a prečo ste sa rozhodli osa-
mostatniť?
Keď som odišla z domu, mala 
som 19 rokov a na účte sko-
ro nulu. Avšak neodchádzala 
som úplne dobrovoľne. Ale 
už sa k tomu nechcem vracať. 
Podstatné je, že som sa z toho 

dostala a teraz si už všetko  
riadim sama.
A kde teraz bývate? 
Pri Národnom tenisovom 
centre, teda v mestskej časti 
Nové Mesto. Určite by som 
si chcela v budúcnosti kúpiť 
byt buď v tejto lokalite alebo 
niekde v Starom Meste či Ru-
žinove.
Minule sme vás videli šofé-
rovať po Vajnorskej ulici. 
Považujete sa za dobrú 
a pohodovú vodičku alebo 
si občas za volantom aj za-
hrešíte? 
Záleží na okolnostiach. Nikto 
nie je nadšený, keď stojí nie-
kde v kolónach a pravdou je, 
že doprava v Bratislave čas-
to kolabuje. Preto sa snažím 
čo najviac vyhýbať jazdeniu 
v tých rušných hodinách, teda 
v špičke. Priznám sa však, že 
milujem šoférovanie a sem 
tam si rada na plyn aj dupnem 
(smiech).
A nemáte v Bratislave ťaž-
kosti s parkovaním, prípad-
ne sa takým miestam tiež 
radšej vyhýbate?
Ak viem, že niekde by som 
mohla mať problém s parko-
vaním, tak vtedy tam idem 
naozaj radšej taxíkom. Podľa 
situácie. 
Stretávate sa so známymi 
v nákupných centrách ako 
sú Eurovea alebo Aupark? 
Mala som rada Euroveu, ale 
po čase sa z toho stala jedna 
veľká promenáda, kde sa ľu-
dia predbiehajú, kto je zaují-
mavejší a štýlovejší. Takže ja 
uprednostňujem skôr nejaké 
tiché miesto v Starom Mes-
te. Najnovšie najčastejšie 
navštevujem svoju obľúbenú 
raňajkáreň na Laurinskej uli-
ci, kde si rada posedím, keď 
mám voľno.
A kam sa chodievate zabá-
vať? 

Takých príležitosti teda veľa 
nie je. Povedala by som sko-
ro vôbec. Ale nedávno sme 
v meste oslavovali moje 
narodeniny a pobehali sme 
niekoľko podnikov v centre.
Na aké miesta by ste vza-
li návštevníkov z cudziny, 
ak by ste im chceli ukázať 
„krásavicu na Dunaji"?
Určite by som ich zobrala 
najskôr do Starého Mesta 
a potom by sme šli pešo nej-
akou uličkou na hrad. Prípad-
ne spolu absolvovali plavbu 
výletnou loďou po Dunaji. 
Milujem však aj výhľad na 
mesto zo Slavína či Kamzí-
ku, takže aj tam by som ich 
možno zobrala a určite máme 
v Bratislave aj pár dobrých 
reštaurácií, za ktoré sa nemu-
síme hanbiť.
Vaša kolegyňa Domini-
ka Cibulková sa nedávno 
rozhodla odsťahovať do 
Dubaja. Neuvažujete aj vy 
o tom, že by ste raz chceli 
žiť v nejakej svetovej met-
ropole? 
Pokiaľ viem, tak Domča býva 

stále v Bratislave a neodišla 
zo Slovenska. Len si zmenila 
trvalé bydlisko a teraz ho má 
v Dubaji. Myslím, že spravi-
la dobre, nakoľko Slovensko 
má veľmi veľa nevýhod, čo 
sa týka daní a poplatkov. Na 
jej mieste by som spravila to 
isté. Nie je to určite o tom, že 
by tu nechcela byť, ale každý 
rozumný človek, čo vie počí-
tať, by určite zvážil možnosť 
sa prihlásiť na trvalý pobyt 
či v Dubaji alebo v Monte 
Carle, ako to v nedávnej mi-
nulosti urobila napríklad Da-
niela Hantuchová. 
Čo pokladáte za svoj do-
teraz najväčší športový 
úspech?
Že som sa ako športovkyňa 
osamostatnila. 
Aké máte pred sebou ciele  
čo by ste ešte chceli na kur-
toch dosiahnuť? 
Životný cieľ je určite dostať 
sa v rebríčku WTA do top 20. 
No kedy sa to prelomí a zač-
nem hrať svoj najlepší tenis 
v živote, je ešte otvorené.
 Foto: tasr

Tenis mi nič nevzal 

Znovu sa nám podaril

Kto hovorí, že dobré veci sa musia stať len raz za život? Legendárny Fiat 124 Spider je zase na ceste!  
Je čas obnoviť ducha zlatých šesťdesiatych rokov.

Kombinovaná spotreba 6,4 – 6,6 l/100 km, emisie CO2 148 – 153 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 2-ročná zákonná záruka 
a navyše 3 roky rozšírenej záruky s limitom do 100 000 km. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk. www.fiat.sk

fiat 124 Spider je späť.

LBFI_160624_Fiat Spider_dealer_SK_210x297.indd   1 17.06.16   15:45

GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, 
TEL.: 02/68 201 411 – 22, ČAPAJEVOVA 7, MOBIL: 0905 934 888, 0905 602 382, 
0907 754 442, FAX: 02/63 823 174, OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK

www.urbanartfestival.sk

Záštitu nad podujatím prebrali župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba
a primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ivo Nesrovnal.
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- nebytový priestor vo výmere 280,53 m2 na Jasovskej 4, k. ú. Petržalka,
- nebytový priestor vo výmere 396,20 m2 na Jasovskej 6, k. ú. Petržalka,
- nebytový priestor vo výmere 458,04 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
- nebytový priestor vo výmere 51,06 m2 na Pribišovej 8, k. ú. Karlova Ves,
- nebytový priestor vo výmere 550,65 m2 v Čiernom lese, k. ú. Ružinov,
- nebytový priestor vo výmere 259,77 m2 na Jurigovom námestí 1, k. ú. Karlova Ves,
- nebytový priestor vo výmere  255,70 m2 na Českej 2, k. ú. Nové Mesto,
- nebytové priestory vo výmere 2 069,05 m², terasy vo výmere 426,19 m², 

byt vo výmere 71,62 m² a pozemky parc. č. 2091 – vo výmere 3 027 m² 
a parc. č. 2092 – vo výmere 5 027 m² na Znievskej 26, k. ú. Petržalka.

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné podklady sú 
zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy a  na internetovej stránke www.bratislava.sk. Záujemco-
via si ich môžu vyzdvihnúť osobne v budove Magistrátu hlavného mesta 
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, 
v pracovných dňoch od 09.05.2018 do 09.07.2018 v čase od 9:00 h  
do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 09.07.2018 do 17:00 h  
do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

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

elektronickou aukciou nebytové priestory v Bratislave:

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

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

VRAKUŃA
Na internete sa minulý týž-
deň šírilo video, v ktorom 
vidieť nadmerné množ-
stvo mŕtvych rýb v Malom 
Dunaji. Ich úhyn zapríčinil 
nedostatok kyslíka v rieke. 
Potvrdila to Slovenská in-
špekcia životného prostre-
dia, ktorá na toku vykonala 
obhliadku od bratislavskej 
Vrakune až po obec Tomá-
šov v okrese Senec.
„V dôsledku vysokej zrážko-
vej činnosti bol enormne zvý-
šený aj prítok odpadových 
vôd do Ústrednej čistiarne 
odpadových vôd vo Vraku-
ni, v dôsledku čoho došlo aj 
k odľahčovaniu odpadových 
vôd z čistiarne," priblížila 
SIŽP. V Malom Dunaji preto 
došlo k deficitu kyslíka a za-
kaleniu s následným úhynom 
rýb.
Úhyn rýb pre nedostatok kys-
líka vo vode predpokladal aj 

predseda Mestskej organizá-
cie Slovenského rybárskeho 
zväzu Bratislava II Tibor Dá-
nyi. Takýto úhyn rýb podľa 
jeho slov v Malom Duna-
ji nie je prvý. Ako tvrdí, deje 
sa to najmä po prívalovom 
daždi. „Všetka kanalizačná 
voda ide do čistiarne odpado-
vých vôd (ČOV) a tu musia 
vo zvýšenej miere realizovať 
aj vypúšťanie tejto vody," 
vysvetlil. Voda, ktorá ide 
z ČOV, má podľa jeho slov 
menší obsah kyslíka a keď sa 
dostane vo zvýšenom objeme 

do rieky, spôsobí, že ryby 
môžu uhynúť. 
Podľa Miroslava Draguna 
z Inštitútu pre rozvoj Bra-
tislavského kraja by mal aj 
Slovenský vodohospodársky 
podnik začať prečisťovať ko-
ryto Malého Dunaja, pretože 
jeho zanesenie sedimentmi 
znižuje objem kyslíka vo 
vode, a to tiež môže spôsobo-
vať úhyn rýb.
V tomto kontexte je smutný aj 
príbeh Spolku ochrancov vody 
Octopus. Tí mali pred časom 
pripravený projekt čistenia 
Malého Dunaja od odpad-
kov od Slovnaftu po Štúro-
vo. Chceli to robiť bezplatne. 
Potrebovali na to však súhlas 
správcu. „SVP nám napísal, 
že na túto činnosť nemáme 
živnostenský list, takže nám 
povolenie neudeľuje,“ smutne 
konštatoval predseda spolku 
Tomáš Rácz. (tasr, brn)
 Foto: Fb Andrej El Siluro

BRATISLAVA
Agrorezort upozorňuje, že 
záplavy v mestách sú spô-
sobené najmä pribúdaním 
betónu na úkor zelene. 
V zastavaných územiach 
tiež chýba práca s dažďo-
vou vodou, ktorá namiesto 
toho, aby ostávala v úze-
mí, odchádza do kanali-
zácie. 
„Zaplavené ulice, ale aj ex-
trémne horúčavy sú dôsled-
kom nielen globálnej zme-
ny klímy, ale aj konkrétnej 
ľudskej činnosti v mestách. 
Ak chceme mať v mestách 
príjemné životné prostredie, 
je potrebné zastaviť úbytok 
zelene a premyslene budovať 
prvky zelenej infraštruktúry. 
Znamená to viac trávnikov 
a parkov, zelených striech, 
fontán, jazierok, nádrží či 
živých plotov,“ uviedla vi-
cepremiérka a ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Gabriela Matečná. 
Agrorezort upozorňuje, že 
každá nová budova, nové 
parkovisko alebo nová as-
faltová cesta znamená zväč-
šovanie plochy, ktorá od-
vádza vodu do kanalizácie 
a zvyšuje tiež prehrievanie 
mestského prostredia, ktoré 
nezriedka v lete dosahuje aj 
50 stupňov.

Agrorezort ešte v apríli 
minulého roka v rámci In-
tegrovaného regionálne-
ho operačného programu 
(IROP) vyhlásil výzvu na 
zlepšenie environmentál-
nych aspektov v mestách 
a mestských oblastiach. 
Oprávnenými žiadateľmi sú 
organizácie štátnej správy, 
obce, mestá, samospráv-
ne kraje, subjekty verejnej 
správy, mimovládne organi-
zácie a subjekty zo súkrom-
ného sektora. Vyčlenených 
je 33,3 milióna eur.
 „Ministerstvo dosiaľ vyhod-
notilo tri kolá výziev a schvá-
lilo 71 projektov za viac 
ako 22 miliónov eur. Mestá 
a obce prevažne žiadali finan-
cie na skrášľovanie verejných 
priestranstiev, revitalizáciu 
vnútroblokov a nové parky. 
Zostatok alokácie na túto 
výzvu do ďalšieho kola vyše 
šesť miliónov eur,“ spresnil 
Marek Mitošinka, generálny 
riaditeľ sekcie programov 
regionálneho rozvoja MPRV 
SR. Ministerstvo vyzýva 
mestá a obce, aby sa nespo-
liehali len na eurofondy, ale 
aby sa starostlivosť o zeleň 
a adaptácia na globálnu zme-
nu klímy stali trvalou súčas-
ťou územného plánovania aj 
mestských stratégií. (mf)

Ryby uhynuli pre nedostatok kyslíka

RADI SPIEVATE?  
PRÍĎTE MEDZI NÁS!

Etablovaný spevácky zbor v Bratislave s regionálnou pôsob-
nosťou (perspektívne však s pôsobnosťou celoslovenskou), 
príjme speváčky a  spevákov, všetkých vekových kategórií 
prednostne však do sekcie soprán a bas. Repertoár súboru 
sa zameriava predovšetkým na ľudové piesne z regiónu Zá-
horie, ale tiež na piesne národného a hymnického charakteru 
na národných slávnostiach. Radi Vás medzi nami uvítame.

KONTAKT: EVA FRŤALOVÁ, 0949 834 409
frtala@stonline.sk

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky, 
lampy, nábytok, i celé 

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdrama aj u Vás doma

tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

V meste pribúda betón 
a mizne zeleň

PETRŽALKA
Na hrádzi medzi Petržalkou 
a Jarovcami návštevníci de-
nne vidia, ale aj cítia stavbu 
bratislavského obchvatu 
D4R7. Zábrany, značky, 
betónové spevnenia hrádze 
kvôli nákladiakom, s ktorý-
mi majú problém najmä 
korčuliari... Aktuálne sa zú-
žila trasa pre cyklistov pod 
hrádzou a niektorí sa začali 
pýtať, či a kedy nám ju cel-
kom uzavrú. 
„Žiadna z cyklistických trás 
nebude počas výstavby Ob-
chvatu Bratislavy D4/R7 uza-
vretá,“ informuje konzorcium 
Zero Bypass Limited na svo-
jej stránke www.d4r7.com. 
„V niektorých prípadoch 
môžu byť ale cyklistické tra-
sy odklonené a presmerova-
né – za účelom zabezpečenia 
bezpečnosti cyklistov a chod-
cov počas stavebných prác 

a prejazdu vozidiel stavby.“ 
Najaktuálnejšia uzávierka za-
čala 17. júna. Cyklotrasa
medzi ulicou Mlynské Nivy 
a reštauráciou Pannónia bude 
neprejazdná do 2. septemb-
ra. Obchádzková trasa vedie 
popri existujúcom chodníku, 
pozdĺž ulice Bajkalská.
„Čo sa týka účelovej komu-
nikácie v správe SVP š.p. 
na hrádzi, tu nie je plánova-
ná celková uzávierka tejto 
komunikácie, len krátkodo-
bé čiastkové obmedzenia 
počas výstavby mostu cez 
Dunaj,“ informovali nás zo 
Zero Bypass Limited. „Čo sa 
týka účelovej komunikácie 
MGZS/EUROVELO6 pod 
hrádzou v správe Vodohospo-
dárskej výstavby š.p., ktorú 
v súčasnosti cyklisti použí-
vajú, tu je plánovaná uzá-
vierka počas výstavby piliera 
budúceho mosta a priľahlej 

mostnej konštrukcie.  Počas 
uzávierky budú používatelia 
presmerovaní pomocou do-
časného dopravného znače-
nia na obchádzkovú trasu po 
hrádzi.“ (in)
 Foto: in, Zero Bypass Limited

Cyklisti sa nemusia obávať

Práca vodičky alebo vo-
diča autobusu je jedna 
z najlákavejších na sve-
te. V detstve o nej sníva 
takmer každý. Ak nie ste 
spokojní so svojou prá-
cou a uvažujete o zmene, 
ponúkame vám šancu 
nielen za volantom au-
tobusu, ale aj na pozícii 
mechanik. V rámci roz-
širovania aktivít hľadá-
me možno práve vás.

Nemusíte byť rozhodnutí 
dopredu.

Príďte sa pozrieť na náborový deň v Slovak 
Lines, pozrite si miesta, na ktorých môžete 

pracovať a porozprávajte 
sa so zamestnancami a 
manažérmi spoločnosti o 
vašich kariérnych pred-
stavách.

Radi vás uvidíme v uto-
rok, 26. júna 2018 od 
13:00 na Autobusovej sta-
nici Nivy. Ohláste sa, pro-
sím, vopred e-mailom na 
adresu praca@slovakli-
nes.sk , prípadne priložte 
aj svoj životopis.

A ak nie ste držiteľom vo-
dičského oprávnenia typu D, nerobte si sta-
rosti. Všetko, vrátane šoférovania autobusov, 
sa môžete naučiť u nás.

Zažite náborový deň v Slovak Lines
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dobných žánrov, handmade 
zónu, vína, Dáždnikovú uli-
cu, detskú zónu, pouličných 
umelcov a mnoho iného.

Nedeľa – 1.7.2018

BRATISLAVSKÝ DOBO-
VÝ PIKNIK
Sad Janka Kráľa, 12:00 – 

22:00
Celomest-
ský dobo-
vý piknik 
v duchu 
prvej 
polovice 
minulého 

storočia, čiže éry medzi rok-
mi 1900 až 1950.

Pondelok – 2.7.2018

Utorok – 3.7.2018

PETER KRIŠTÚFEK: 
LADY XANAX, PÁN SNE-
HULIENKA A JA
Letná čitá-
reň U čer-
veného 
raka, 18:00
Literárna 
spomienka 
na Petra Krištúfka. Jeho pria-
telia predstavia jeho nový 
román.

David LaChapelle, Indrani či 
Luca Pizzaroni. 

Pondelok – 25.6.2018

AUTORSKÁ PREHLIAD-
KA VÝSTAVY EASTERN 
SUGAR
Kunsthalle Bratislava, 17:00
Výstavou prevedie slovenská 
výtvarníčka, organizátorka, 
kurátorka 
a autorka 
výstavy 
Ilona Né-
meth.

Utorok – 26.6.2018

BRATISLAVA STREET 
ART FESTIVAL 2018
Kamenné námestie
Obyvatelia a návštevníci 
Bratislavy sa majú na čo 
tešiť, pretože sa blíži 8. 
ročník Bratislava Street Art 
Festivalu, ktorý prináša ešte 
bohatší program. Potrvá do 
30.6.2018. 

Streda – 27.6.2018

PROFESOR ROMAN HO-
LEC: ČESKOSLOVEN-
SKO  V DOBROM AJ 
V ZLOM?
Bratislavský hrad, 17:00
Prof. Holec, slovenský his-
torik vo svojej prednáške sa 
zameria na česko-slovenské 

vzťahy, na ich históriu, vývoj 
a súčasnosť.

Štvrtok – 28.6.2018

BRATISLAVSKÝ ORGA-
NOVÝ FESTIVAL 2018: 
VĚRA 
HEŘMA-
NOVÁ
Katedrála 
sv. Šebasti-
ána (Pekná 
cesta), 19.00
Česká a slovenská hudba na 
novom bratislavskom organe 
– 100 rokov od vzniku spo-
ločného štátu.

Piatok – 29.6.2018

DIVADLO VETEŠ:  
CIRKUS ŠARDAM

Ticho a spol., 19:00
Cirkus Šardam Daniila Char-
msa je bábkovou hrou pre 
deti napísanou v čase totality. 
Inscenácia je zameraná na 
dospelého diváka, no svojou 
fantazijnou povahou osloví 
aj deti.

Sobota – 30.6.2018

URBAN ART FESTIVAL 
VOL.2
Bratislava
Urban Art Festival vol.2 pre 
vás tento rok pripravil: 6 pó-
dií, 40 vystúpení rôznych hu-

Streda – 20.6.2018

IRENA BREŽNÁ: PO-
STREHY EMIGRANTKY
Letná čitá-
reň U čer-
veného 
raka, 18:00
Autorské 
čítanie 
švaj-
čiarsko-
slovenskej 
spisovateľky z novej knihy 
Postrehy emigrantky, ktorá 
prináša výber esejí, próz a re-
portáží z rokov 1981 až 2017.

Štvrtok – 21.6.2018

BERGER
Slovenská národná galéria, 

18:00
Výstava 
premié-
rovo 
predsta-

ví na pôde SNG tvorbu akad. 
mal. Jána Bergera (*1944). 
Na domácej scéne zastupuje 
autor zdanlivo tradiciona-
listickú polohu klasického 
maliarskeho média.

Piatok – 22.6.2018

BRATISLAVSKÉ KORU-
NOVAČNÉ DNI 2018

Bratislava
Slávnu kráľovskú minulosť 
Bratislavy si v tomto roku 
pripomeniete sériou podu-
jatí v trvaní celého týždňa. 
Čakajú vás divadelné pred-
stavenia, sakrálne koncerty, 
bohoslužby, dobové hudobné 
produkcie a dobové hry.

Sobota – 23.6.2018

JAROMÍR NOHAVICA
Aegon 
Aréna 
NTC, 
20:00
Český 
pesničkár 
Jaromír 
Nohavica 

vystúpi v Aegon aréne v kla-
sickej zostave so spoluhráč-
mi Robertom Kusmierskim 
a Pavlom Plávkom.

Nedeľa – 24.6.2018

DAPHNE GUINNESS / 
THE QUEEN OF THE 
NIGHT
Mirbachov palác
Multimediálna expozícia je 
mozaikou zloženou z diel, 
na ktorých autorka spolu-
pracovala s elitou svetovej 
fotografie ako Nick Knight, 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 
športovať na
novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Každý dom v centre mesta 
má svoju históriu a o niek-
torých sa dokonca rozprá-
vajú zaujímavé a strašidel-
né príbehy, ktoré by nikto 
z nás nechcel zažiť na vlast-
nej koži. A práve o takom-
to dome na Panskej ulici 
hovorí jedna strašidelná 
legenda. Našťastie, dom už 
zbúrali.
Voľakedy sa Panská ulica 
volala Dlhá. A práve na nej 
stál dom a v ňom býval zná-
my úžerník Nietsche. Nebol 
to nijako zvlášť spoločenský 
typ, skôr samotár. Ľudia za 
ním chodili kvôli obchodom 
so zlatými šperkami a dia-
mantmi. Tie však nepoži-
čiaval. No peniaze ponúkal 
s poriadne vysokým úrokom. 
Ak náhodou niekto nezapla-
til, hnal ho po súdoch a dlž-
níka zodral z kože. Zobral 
mu dom, zariadenie, šper-
ky... 
Raz si ľudia všimli, že od 
úžerníka sa po nociach ozý-
va obrovský hurhaj. Hrmot 
sa po nociach opakoval, hoci 
v celom dome bola tma. Ľu-
dia sa veľmi báli vkročiť do 
domu. A tak poprosili kňaza, 
aby išiel nazrieť dnu a dom 
vysvätil. Keď kňaz prišiel, 
v posteli našiel ležať úžer-
níka Nietscheho. No me-
dzi živými už pár dní nebol. 
Keďže žil sám a nemal žiad-
neho dediča, dom prepadol 
mestu. A magistrát sa rozho-
dol, že so svojím majetkom 
bude ekonomicky hospodáriť 
a dom prenajme. Prvý ná-
jomník v dome nevydržal ani 
jednu noc. Úradom oznámil, 
že v dome straší. Dom preto 
zostal na dlhšiu dobu opus-
tený. 

Zo šteniatka 
nenažraná beštia
Jedného dňa sa však v Bra-
tislave objavil mladý dôstoj-
ník, ktorý hľadal vhodné 
ubytovanie. Ponúkli mu 

úžerníkov dom. Podvečer si 
začal obzerať svoj nový prí-
bytok. Pozrel si miestnosti, 
povalu a aj pivnicu. Nikde 
nenašiel nič, čo by mu pre-
kážalo. Bol spokojný. Až vo 
dvore našiel tmavú škvrnu, 
no nevenoval jej pozornosť. 
No pod plotom sa chúli-
lo malé šteniatko, ktoré sa 
triaslo od zimy. Zobral ho na 
ruky a vzal do domu. Šteňa 
sa k nemu túlilo, lízalo ruky 
a skučalo. Dobrák bol pre-
svedčený, že je hladné, a tak 
mu naložil plnú 
misku žrádla. Tá 
po pár sekundách 
zostala prázdna. 
Dal mu zvyšky 
svojej večere a aj 
mäso, ktoré si od-
ložil na ráno. Ešte 
sa nestihol obzrieť 
a opäť potrava zmizla v psí-
kovi. Ten však stále skučal 
a zavýjal. Hodil mu ďalší 
kúsok. Zopakoval sa rovna-
ký scenár. Z komory zobral 
ďalšie jedlo a aj to pes zo-
žral. Dôstojník si uvedomil, 
že za pár minút sa šteňa 
zmenilo na obrovského psa, 
ktorý vyzeral ako malé teľa. 
Obrovský pes však prestal 
zavýjať. Dôstojník by si aj 

ľahol do postele, no začal sa 
obrovského psa báť. 

Vydržal celú noc
Nastala polnoc. Pes sa za-
čal otriasať, akoby vyšiel 
z Dunaja. Zrazu sa zmenil na 
pekne oblečeného mladého 
muža. Bez slova si vzal zo 
stola dôstojníkovu fajku, na-
plnil tabakom a začal fajčiť. 
Nájomník s vypleštenými 

Dom každú noc navštevoval čert

očami pozeral, čo sa deje. 
Bližšie si obzrel návštevníka. 
Zistil, že miesto jednej nohy 
má kopyto. Keď dofajčil, 
kopytom buchol o dlážku. 
Potom tým kopytom škrabal 
po dlážke stále viac a viac. 
A chudák vojak každým bú-
chaním o dlážku bledol od 
mŕtvolného strachu. Vedel, že 
má dočinenia s čertom. Vtom 
prišla nečakaná záchrana. 
Hodiny na veži odbili jednu 
hodinu po polnoci. Čert v tú 
chvíľu zmizol. Dôstojník 
však do rána nemohol zaspať. 
A len čo vyšlo slnko, utekal 
pred definitívnym odcho-
dom z Bratislavy za kňazom 
a všetko mu vyrozprával. 
V nedeľu dopoludnia s mini-
štrantami dom poriadne vy-
svätili. Nočný hrmot prestal. 
No strašná historka o čertovi 
sa rozniesla po celej Bratisla-
ve a širokom okolí. Do domu 
nikto viac nechcel vstúpiť. 
Dom pustol a nakoniec sa 
mesto rozhodlo, že ho zbúra. 
Keď robotníci brali posledný 
kameň, našli pod ním zdoch-
nutú žabu. Povrávalo sa, že to 
ona v noci pozývala čertov, 
aby jej bolo veselšie.  (lb)

Túto históriu a fotografie 
sme čerpali z knihy 

Legendy a mýty zo starej 
Bratislavy, Vydavateľstvo 

PT Marenčin. 

V električke v smere z KA-
MENNÉHO NA AMERIC-
KÉ NÁMESTIE začal 7. júna 
podvečer 19-ročný Patrik L. 
z okresu Dolný Kubín opako-
vane verbálne napádať 64-roč-
ného cestujúceho. Obvinený 
mal vo verbálnom napádaní 
pokračovať aj po vystúpení 
a presune na zastávku MHD 
Blumentál, kde poškodené-
mu mužovi vytrhol z ruky 
dáždnik a sotil do neho. Po-
škodený muž spadol na zem, 
pričom narazil o konštrukciu 
zastávky MHD. Muž utrpel 
zlomeninu ruky. Na zastávke 
sa nachádzal ďalší muž, ktorý 
sa poškodeného seniora zastal, 
avšak obvinený mladík svoje 
konanie obrátil proti nemu. 
V prípade preukázania viny 
je možné za takéto konanie 
uložiť trest odňatia slobody na 
dva až päť rokov. 
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Udáva trend
Nový Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 11,6 – 11,5/7,2 – 7,1/8,9 – 8,7 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 203 – 200 g/km.

Gaius  
Valerius  
Catullus

zas, opäť
bojová  
trofej  

Indiánov

Pomôcky: 
jola, lot,  

lemur, kla-   
ret, kin

hlodaním  
obhrýzol

plápolá  
(bás.)

citoslovce  
trúbenia

porážka  
v džude  
na plný  

bod

ohováral,  
očierňoval  

(expr.)

naha-       
dzovať  
omietku

venček  
(bás.)

odmena  
v súťaži

Achilles  
(dom.)

skratka  
záchrannej 

služby

odborník  
v optike  
ideové  

dedičstvo

domáce  
zviera  
zlepiť  

tmelom

2. časť 
tajničky

sadnutá  
(kniž.)  
Mária  
(dom.)

jemne  
odlíši  

rozlomím

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

džezová  
kapela preverenie

Melichar  
(dom.)  

poloopica

značil  
zákop  

pre vojaka

menší  
ľahší čln

klesol  
zabezpe-    

čila sa

ročné  
obdobie  

postupne  
ponúkla

poutierali vyjasnie-    
va sa

predná  
strana  
mince

zahrab  
do zeme  
ružové  

víno

natieraj  
lakom  
prudko  
zatvor

jedlá 
rastlinná  

hľuza

buchotať  
mazľavá 
kvapalina

tam  
hoďte  
(expr.)

odvolalo

pišťať,  
čipčať  

pooblepo-   
vali

prsník  
volal na  
kone hijo

chytaj  
do rúk

nasávalo  
druh  

glykozidu  
(biochem.)

výlučok 
obličiek  

hrabľami  
urovná

hlien,  
po česky  
jednotka  

zn. B
značka 
ruských 
lietadiel 

(Antonov)

obtrelo  
štikútalo

natrie  
nabielo  
súlad  
(kniž.)

1. časť 
tajničky

dekoltáž gumipuška 
želaj

morský  
hĺbkomer  

korisť

čínsky  
hudobný  
nástroj

skratka 
Slovenskej 

komory 
architektov

Pomôcky: 
lunatik,  
ononid,  

ipon

značka  
pre mili-     
henry

Anna  
(dom.)  

EČV Ilavy

požadoval  
skratka  
televízie

chyba  
(hovor.)  

ale, avšak

staršia  
čiastková  
jednotka  

jasu

náme-      
sačník

vzťahujúce 
sa na hlo-   

davcov

ženské  
meno

Máte nepriateľov? Výborne. 
To znamená, že ste v živote za 
niečo bojovali. Na tento výrok 
Winstona Churchilla si spome-
niem pred každými voľbami, 
keď sa vynorí politická špi-
na. Nebudem to zosobňovať, 
predstavte si ho napríklad ako 
neforemnú hnedú hmotu. Pre 
politickú špinu je charakteris-
tický hluk, zápach a hystéria. 
Politická špina iba púta a priťa-
huje pozornosť. Nič nebuduje 
ani neopravuje. Iba deštruuje. 
A bráni v práci tým, ktorí sa 
snažia riešiť, stavať, rekonštru-
ovať, či za niečo systematicky 
bojovať.
Bol som už počas svojej ka-
riéry komunálneho poslanca 
politickou špinou obviňovaný 
z nepredstaviteľných prepo-
jení. A vždy podľa toho, ako 
sa to komu aktuálne hodilo. 
Raz som bol vykresľovaný 
ako kandidát finančnej skupi-
ny, raz ako kandidát oligarchu, 
dokonca som už mal byť aj 
spojencom hernej loby. Dosť 
silné pozadie na človeka, ktorý 
stále žije v petržalskom byte. 
Očakávam ešte, že ma obvi-
nia z užívania drog či nebodaj 
obťažovania detí.
Voči politickej špine objavu-
júcej sa raz za štyri roky (vždy 
pár mesiacov pre voľbami) 
som už imúnny. Obrnil som sa 
voči zápachu, hluku aj hystérii. 
Rozum mi hovorí, že na ne-
zmysly nemá zmysel reagovať. 
Urobím to aj tentoraz a budem 
sa aj naďalej aktívne venovať 
práci v prospech obyvateľov 
Petržalky.
Ak očakávate, že na záver bu-
dem nejakú tú politickú špinu 
personalizovať, tak vás skla-
mem. Predstavte si ho ako 
chcete. Napríklad ako nefo-
remnú hnedú hmotu...

PaedDr. Oliver Kríž, 
Váš poslanec



Politická špina

Prijali o 200 
detí viac, a stále 
to nestačí
PETRŽALKA
Oproti minulému školské-
mu roku bolo do mater-
ských škôl prijatých 972 
detí, čo je takmer o 200 
viac ako vlani. No zároveň 
pribudol aj počet žiadostí 
o prijatie, počet reálne po-
daných žiadostí bol takmer 
1 600. Preto Petržalka ne-
mohla uspokojiť všetkých 
záujemcov, neprijatých je 
600 detí. A to napriek tomu, 
že za posledných desať ro-
kov pribudlo v petržalských 
materských školách takmer 
tisíc miest v 30 triedach.
Od septembra bude v Petr-
žalke 24 materských škôl, 
ktorých zriaďovateľom je 
mestská časť. K 23 existuj-
úcim totiž pribudne od sep-
tembra zrekonštruovaná Ma-
terská škola na Vyšehradskej 
ulici 17, kde bude 7 tried. 
Celkovo tak bude v petržal-
ských škôlkach 121 tried. 
Po dobudovaní MŠ Turnian-
ska bude ich kapacita 3 149 
miest.
Petržalka je jedinou mestskou 
časťou v Bratislave, kde sú 
v materských školách zriade-
ných samosprávou špeciálne 
triedy pre deti so zdravotným 
znevýhodnením. Konkrétne 
v MŠ Iľjušinova sú dve trie-
dy pre deti s diagnózou au-
tizmus, v MŠ Turnianska je 
jedna trieda pre deti s ľahkým 
mentálnym postihom a v MŠ 
Pifflova je jedna trieda pre 
deti s poruchami výživy.
Mestská časť okrem toho zo 
svojho rozpočtu vyčleňuje 
každoročne aj takmer 22-tisíc 
eur ako príspevok rodičom na 
zaplatenie súkromnej mater-
skej školy. 
Rovnako pálčivý ako nedo-
statok miest v materských 
školách je aj nedostatok 
kvalifikovaných učiteliek, 
aj napriek tomu, že sa ich 
mestská časť Petržalka sna-
ží motivovať napríklad aj 
náborovým príspevkom vo 
výške 750 eur a možnosťou 
ubytovania.  (sv)

RUSOVCE
Vláda plánuje kaštieľ kom-
pletne obnoviť do roku 
2023, a to vrátane objektu 
čeľadníka a historického 
parku. Slovenská komora 
architektov však vyjadruje 
vážne znepokojenie nielen 
nad kvalitou prezentova-
ného návrhu rekonštruk-
cie, ale predovšetkým nad 
absenciou verejnej súťaže 
návrhov. 
„Slovenská komora architek-
tov už v roku 2015 upozornila 
otvoreným listom Úrad vlády 
SR – ako generálneho investo-
ra rekonštrukcie kaštieľa v Ru-
sovciach, aby na výber dodá-
vateľa projektu obnovy použil 
osvedčenú metódu architekto-
nickej súťaže návrhov,“ píše 
sa vo vyhlásení. „Úrad vlády 
sa aj napriek poukázaniu na 
nesporné výhody súťaže návr-
hov rozhodol postupovať ces-
tou obchodnej súťaže. SKA sa 
v rovnakej veci obrátila aj na 
Úrad pre verejné obstarávanie, 
ktorý rozhodnutie Úradu vlády 

postupovať formou obchodnej 
súťaže bez relevantných od-
borných argumentov nerozpo-
roval. 
„Kvalita prezentovaného 
projektu je tak dôsledkom 
spôsobu jeho obstarávania,“ 
skonštatoval predseda Slo-
venskej komory architektov, 
Ing. arch. Imrich Pleidel. 
Projekt rekonštrukcie ná-
rodnej kultúrnej pamiatky 
(NKP), s odhadovanými ná-
kladmi vo výške viac ako 75 
miliónov eur bez DPH, pred-
stavil minulý týždeň Úrad 
vlády SR spolu so zástupcami 
Združenia NKP Rusovce, ví-
ťaza verejného obstarávania 
na projektovú dokumentáciu 
rekonštrukcie.
„V prípade kaštieľa sa ráta 
s komplexnou rekonštruk-
ciou exteriérov kaštieľa, 
jeho fasád či stavebných zá-
sahov vrátane inžinierskych 
sietí. V interiéri kaštieľa sa 
zachovajú a obnovia všetky 
historické výmaľby, povrchy 
stien a stropov,“ uviedla Be-

áta Durdíková zo Združenia 
NKP Rusovce, ktoré tvoria 
Dopravoprojekt a Metropro-
jekt Praha.
Interiérový mobiliár bude 
nový, korešpondujúci s ar-
chitektúrou. V rámci budovy 
čeľadníka sa ráta s komplet-
nou rekonštrukciou. Fasáda 
sa má vrátiť do podoby zná-
mej z historických fotografií. 
Budova  bude prístupná pre 
verejnosť. 
Kompletná revitalizácia čaká 
aj park, historické záhrady sa 
majú vrátiť do podoby, akú 
mali na začiatku 20. storočia. 
V plánoch je obnoviť zacho-
vanú časť terasovej záhrady aj 
s fontánou, terasy na východ-
nej i južnej časti kaštieľa... 
„Park bude mať nové osvetle-
nie, pribudne i približne 100 
nových lavičiek, pri vstupoch 
do parku budú cyklostojany," 
spomenula niektoré detaily 
krajinná architektka Tamara 
Reháčková. „Kompletne ob-
novené budú i trávnikové plo-
chy, ráta sa s vysadením 114 
stromov, 755 kríkov, 17 000 
trvaliek a 341 000 okrasných 
cibuľovín," dodala.
Rozpočet ráta s nákladmi 
54,9 milióna eur na rekon-
štrukciu kaštieľa, rekonštruk-
cia čeľadníka je rozpočtova-
ná na 17,5 milióna eur a park 
s historickými záhradami na 
3,3 milióna.  (tasr, brn)
 Foto: tasr

PETRŽALKA
Už pred oficiálnym otvore-
ním detského ihriska medzi 
Gessayovou ulicou a Rusov-
skou cestou v Petržalke stá-
li za jeho plotom desiatky 
malých Petržalčanov a ich 
rodičov. Nevedeli sa dočkať 
Detského sveta.
A čakanie sa vyplatilo. Veľké 
ihrisko, ktoré vyrástlo doslo-
va pod stromami, uspokojí 
azda všetky vekové kategórie. 
Od najmenších, ktorým sa ur-
čite bude páčiť vláčik a rôz-
ne preliezačky a šmykľavky, 

cez starších, ktorí si už trúfnu 
na pavučinu z lán. Možností, 
ako sa vyblázniť, je tu naozaj 
neúrekom.
Na ihrisku okrem atrakcií pre 
deti nechýbajú ani lavičky, 
ani malé stolíky, kam mamič-
ky môžu deťom vyložiť ne-
jaké to občerstvenie. Nechý-
bajú ani toalety, kde je aj 
prebaľovací pult, ani stojany 
na väčšie či menšie bicykle. 
A onedlho pribudne aj stánok 
s občerstvením.
Ale nielen ten. Pribudnú aj 
ďalšie atrakcie, napríklad 

Soví dom, kolotoč či stráž-
covia Chorvátskeho ramena 
– drevené postavičky na-
drozmernej veľkosti. „Pevne 
verím, že v krátkej budúcnos-
ti pripravíme aj lepší prístup 
k ihrisku z Hálovej ulice, 
kde, predpokladáme, pribud-
ne lávka ponad Chorvátske 
rameno,“ vyjadril sa starosta 
Petržalky Vladimír Bajan.
Ihrisko je oplotené, stráže-
né kamerami a obsluhou. 
Ide o prvú časť budúceho 
Centrál neho parku pri Chor-
vátskom ramene.  (sv)

Architekti rekonštrukciu kaštieľa  
v Rusovciach kritizujú

Ihrisko v parku pod stromami
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