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Zlaté piesky lákajú všetky generácie

Modernejšie 
depo 
NOVÉ MESTO
Dopravný podnik Bratisla-
va aj vďaka prostriedkom 
z EÚ zrealizoval druhú eta-
pu modernizácie údržbovej 
základne Jurajov dvor. 
V rámci nej sa vybudovala 
nastavovacia a skúšobná hala 
električiek, nová trolejbuso-
vá výpravňa a prevádzkové 
plochy trolejbusov. Pribudol 
aj nový dispečing pre tro-
lejbusy, ktorý bude slúžiť 
nielen pre výpravcov, ale aj 
na nástup a ukončenie služ-
by 135 vodičov trolejbusov. 
Vybudovala sa aj nová parko-
vacia plocha pre 56 kĺbových 
vozidiel, takže vozidlá už ne-
budú musieť byť roztrúsené 
po celom areáli a odľahčí sa 
aj preplnená vozovňa na Hro-
boňovej ulici. Slávnostného 
uvedenia nových priestorov 
do prevádzky sa zúčastnil aj 
minister dopravy Árpád Érsek 
(Most-Híd), ktorý skonštato-
val: „Som rád, že máme nové 
depo, ktoré zaistí bezpečnosť, 
komfort a kvalitu cestovania 
verejnou osobnou dopravou.“ 
V Bratislave sa podľa jeho 
slov vymenil kompletný vo-
zový park trolejbusov a z eu-
rofondov financovali nákup 
60 nových električiek. Cel-
kové investičné náklady na 
druhú etapu modernizácie 
Jurajovho dvora dosiahli 8,1 
milióna eur bez DPH. Prvá 
etapa v roku 2015 stála 12,5 
milióna eur. (ars)
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BRATISLAVA
Pred niekoľkými dňami 
odštartovali školské prázd-
niny a s nimi aj letná dovo-
lenková sezóna. My sme sa 
v prvých júlových dňoch 
boli pozrieť, ako to asi bude 
vyzerať tento rok na jazere 
Zlaté piesky.
Jazero má šírku asi 400 metrov 
a na niektorých miestach hĺbku 
30 metrov. V jeho strede sa na-
chádza lesnatý ostrov. Na ofi-
ciálnej pláži je v letnej sezóne 
zabezpečená komplexná vod-
ná záchranná služba. Súčas-
ťou prírodného kúpaliska je aj 
rozľahlý rekreačný areál, kto-
rý naplno ožíva najmä v let-
ných mesiacoch a patrí pod 
mestskú organizáciu Správa 
telovýchovných a rekreačných 
zariadení. Jej pracovníci a bri-
gádnici sa tu počas leta starajú 
o bezproblémovú prevádzku, 

bezpečnosť návštevníkov 
a poriadok. Vchod do areálu 
je asi 200 metrov od konečnej 
električiek a upozorňuje naň aj 
informačný panel, na ktorom 
už zanechal zub času výraznú 
stopu a možno by sa ho už zi-
šlo vymeniť za novší alebo as-
poň premaľovať, lebo naozaj 
nevyzerá vôbec lákavo. 
V stredisku sa nachádza aj 
Autocamp Zlaté Piesky, ktorý 
disponuje 45 chatkami jedno-
duchého turistického typu (sú 
vybavené stolom, stoličkami, 
skriňou a poschodovými pos-
teľami. Presne 25 chatiek už 
má aj chladničku, ale žiad-
na nemá WC ani kúpeľňu. 
Spoločné sociálne zariade-
nie s toaletami, umývadlami 
a sprchami sa nachádza na 
začiatku campu, v ktorom sú 
trávnaté plochy pre postave-
nie až 300 stanov. V čase na-

šej návštevy už boli niektoré 
chatky obsadené, iné zívali 
prázdnotou a aj stanov v ich 
okolí bolo postavených zatiaľ 
len minimum. „Uprostred se-
zóny to tu poriadne žije. My-
slím, že niektorí dovolenkári 
najmä z Česka tu trávia doslo-
va celé leto, a to každoročne,“ 
povedala nám pani Jana, ktorá 
v areáli Zlatých pieskov pre-
vádzkuje jeden z bufetov. Na 
bezpečnosť návštevníkov do-
zerajú príslušníci súkromnej 
bezpečnostnej služby a areál 
je navyše ešte aj pod dohľa-
dom kamier. Novinkou je, že 
sa plotom oddelila platená 
strana Zlatých pieskov s au-
tocampom od brehu jazera pri 
Ceste na Senec, kde je situo-
vaná napríklad aj reštaurácia 
U vodníka povestná obrov-
skými porciami jedál. 
 Pokračovanie na str. 2

www.kupaaut.sk

Predaj jazdených vozidiel aj v sobotu
Motor-Car Bratislava, prevádzka Tuhovská 5

sobota: 9:00 - 13:00

Čo sa dialo v dome 
hrôzy? 
V súkromnom zariadení 
IRIS na Heydukovej ulici 
zadržala polícia dve oso-
by, ktoré ohrozovali zdra-
vie a životy obyvateľov 
starobinca. Ten museli na-
pokon zatvoriť.

Najdrahšie schody 
v strednej Európe
Na parkovisku na Bosákovej 
ulici v Petržalke majú betó-
nové schody a šikmú ploši-
nu, ktorých výstavba mala 
stáť  28-tisíc eur. Koľko za 
ne mesto napokon zaplatí?

Staromestskú pláž 
už otvorili
Piesková pláž Staré Mes-
to s bufetom, sedením, 
s l n e č n í k m i 
a ležadla-
mi pod Sta-
rým mostom 
už bola 
sprístupnená 
verejnosti. 

Bajkalská bude 
priechodnejšia
Rozbitý povrch vozovky 
na tejto rušnej komuni-
kácii nahradia novým as-
faltom a pribudli aj nové 
pruhy na križovatkách, 
čím by sa výrazne mala 
zlepšiť prejazdnosť ulice.  
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,3 – 5,2/5,4 – 4,0/6,9 – 4,5 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 156 – 118 g/km.

Business Edition
Trieda E sedan, kombi a All-Terrain

Využite jedinečnú príležitosť a získajte Triedu E 
v edícii Business Edition1 s interiérom Exclusive, 
exteriérom AMG Line a svietidlami MULTIBEAM 
LED v hodnote až 8 700 €.2 Zároveň ponúkame
výhodné fi nancovanie3 na 3 roky s nulovým 
navýšením. Viac informácií nájdete na stránke 
www.mercedes-benz.sk.

1 Platí na objednávky pre sedan, kombi a All-Terrain do 31. augusta 2018.
2 S možnosťou voľby vlastnej mimoriadnej výbavy v rovnakej hodnote.
3  Financovanie na 3 roky formou lízingu prostredníctvom MBFS pri 30 % 
akontácii a 1 % poplatku.
 

Výbava v hodnote 8 700 € v cene vozidla
Financovanie s 0 % navýšením

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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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)

STARÉ MESTO
Pred niekoľkými dňami 
do súkromného zariade-
nia IRIS na Heydukovej 
ulici vtrhli policajti, ktorí 
dvoch členov personálu 
zadržali. Obe osoby sú 
podozrivé z toho, že kli-
entom penziónu pre seni-
orov podávali rôzne lieky 

a liečivá, pričom na také-
to úkony nemali odbornú 
spôsobilosť. Dokonca exis-
tuje aj podozrenie, že dvo-
jica mohla týmto konaním 
privodiť nielen zhoršenie 
zdravotného stavu u uby-
tovaných starčekov a sta-
reniek, ale aj ohroziť ich 
životy.

Pochopiteľne, že za to, čo sa 
dialo v spomínanom zaria-
dení, nechce žiaden z kom-
petentných úradov prevziať 
zodpovednosť. Bratislavský 
samosprávny kraj, ktorý 
jeho prevádzku povolil, sa 
bráni tým, že on IRIS len 
zaregistroval a kontrolovať 
ho malo Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny, 
keďže na jeho činnosť po-
skytovalo dotácie. Starosta 
Starého Mesta hovorí o za-
nedbaní situácie: „Zariade-
nie je súkromné a teda úplne 
mimo kompetencií nášho 
úradu či právomocí mestskej 
časti. Nemáme možnosť ho 
kontrolovať, ani dohliadať 
na to, aká tam je kvalitná 
sociálna starostlivosť.“ Mi-
nisterstvo v neziskovej orga-
nizácii IRIS vykonalo akurát 
finančnú kontrolu, keďže 
v roku 2016 jej bolo poskyt-

nutých viac ako 107-tisíc 
eur zo štátneho rozpočtu. 
Vlani štátna dotácia zaria-
deniu IRIS nebola poskyt-
nutá, nakoľko o ňu subjekt 
nepožiadal v zákonnom ter-
míne. „V apríli 2018 sme 
podanie, ktoré poukazovalo 
na praktiky pri poskytovaní 
liekov a injekcií, odstúpili 
na priame vybavenie Úradu 
pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, ktorý v spo-

mínanej veci podľa našich 
informácií koná,“ povedala 
hovorkyňa rezortu Daniela 
Rodinová. Momentálne je 
zariadenie zatvorené a seni-
orov ubytovaných v IRIS-e 
si rodinní príslušníci pre-
viezli domov alebo ich so-
ciálne oddelenia príslušných 
miestnych úradov umiestnili 
do náhradných zariadení 
v ich správe.   (ars, tasr) 
 Foto: Google Maps 

Seniorský dom na Heydukovej po škandále zatvorili!

 

S prebytkom takmer 
300 tisíc eur hospodárilo 
minulý rok bratislavské 
Nové Mesto. Na plusové 
čísla v bežnom rozpo-
čte poukázal záverečný 
účet mestskej časti za 
rok 2017, ktorý v júni 
schválilo novomestské 
zastupiteľstvo. 
„Prebytok bežného roz-
počtu je výsledkom zod-
povedného hospodárenia, 
ktoré je naším dlhodobým 
cieľom,“ povedal staros-
ta Nového Mesta Rudolf 
Kusý. Pozitívny trend potvrdzujú aj nezá-
vislí experti – v hodnoteniach hospodárenia 
samospráv konštatuje Inštitút pre ekonomic-
ké a sociálne reformy (INEKO) v prípade 
Nového Mesta „výborné finančné zdravie“.
V rámci bežného rozpočtu dosiahlo Nové 
Mesto minulý rok príjmy 18,2 milióna eur 
a výdavky 17,9 milióna eur. Čo sa týka ka-
pitálového rozpočtu, príjmy predstavujú 1,1 
milióna eur a výdavky 4,2 milióna eur. Bež-

ný rozpočet tak priniesol 
prebytok 290-tisícový 
prebytok, v prípade ka-
pitálového rozpočtu ide 
o schodok vo výške zhru-
ba 3,1 milióna eur. „Scho-
dok kapitálového rozpoč-
tu je dôsledkom viacerých 
investičných akcií, ktoré 
mestská časť realizovala 
v minulom roku,“ dodal 
starosta Kusý. 
Určite najvýraznejším 
projektom bol nový park 
Jama – so svojimi 17-tisíc 
metrami štvorcovými ide 

o najväčší takýto priestor pre šport a oddych, 
aký bol v Bratislave vybudovaný za posled-
ných tridsať rokov. Veľké investície smero-
vali už tradične aj do školstva – dokončila 
sa úplná rekonštrukcia budovy najväčšej 
mater skej školy na Letnej ulici, základná 
škola na Jeséniovej ulici zasa dostala unikát-
nu drevenú nadstavbu. Spomínané projekty 
boli financované z rezervného fondu, fondu 
rozvoja bývania a externých zdrojov. 

Rudolf Kusý: Nové Mesto 
hospodárilo s prebytkom



Pod lampou 
bola najväčšia 
tma!
Určite ste aj vy zaregistrovali 
škandalózny prípad súkrom-
ného zariadenia IRIS na 
Heydukovej ulici, v ktorom 
starčekom a starenkám podá-
vali nebezpečné lieky kuchár 
a jedna z ošetrovateliek, teda 
členovia personálu, ktorí 
nemali absolútne žiadne 
kompetencie na to, aby takto 
suplovali lekársku starost-
livosť. Podarenú dvojicu zo 
starobinca hrôzy už polícia 
zadržala a obvinila z trestnej 
činnosti ktorej sa dopúšťala 
na chránených osobách, za 
čo môže dostať trest odňatia 
slobody na tri až osem rokov. 
Zariadenie bolo okamžite za-
tvorené a všetkých tu ubyto-
vaných seniorov pustili buď 
domov k príbuzným, alebo 
previezli do iných zariadení 
na území Bratislavy. Je však 
dosť zarážajúce, že napríklad 
Úrad pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosť neza-
siahol už skôr a ani napriek 
niekoľkým podnetom nezistil, 
aké nebezpečenstvo penzis-
tom v IRIS-e hrozilo. Na nič 
nekalé neprišlo ani minister-
stvo práce a sociálnych vecí, 
ktoré tu vykonávalo kontrolu 
od februára do apríla. K zod-
povednosti sa nikto nehlási, 
akurát si tento smutný prípad 
úrady posúvajú medzi sebou 
ako horúci zemiak. A my 
môžeme len skonštatovať, že 
sa opäť potvrdilo príslovie 
o tom, že pod lampou býva 
najväčšia tma...
 Roman Slušný

Pokračovanie zo str. 1
K nej sa dovolenkári či ná-
vštevníci prírodného kúpalis-
ka dostanú až po 18-tej hodi-
ne večer, teda až po skončení 
oficiálnej dennej prevádzky. 
Ceny na oficiálnej pláži sa 
v porovnaní s minulým rokom 
nezmenili. Vstupné je pre do-
spelých 4 eurá. V objekte je 
celkovo až 15 bufetov a pre-
vádzok s občerstvením, ale aj 
priestor pre športové aktivity: 
outdoor fitness, street wor-
koutové ihrisko či beachvo-
lejbalové ihrisko, trávnatá 
plocha s bránkami vhodná 
na futbal, požičovňa kajakov, 
vodných bicyklov a lodiek, 
stoly na stolný tenis a golfo-
vé patovacie ihrisko. Deti sa 
môžu vyšantiť na rôznych 
atrakciách, ihriskách s lezec-
kou stenou, tobogáne, ale aj 
pieskovej pláži, vďaka ktorej 
získali Zlaté piesky v minu-
losti mimoriadnu obľubu, ale 
s najväčšou pravdepodobnos-
ťou aj pomenovanie.
Tento rok sa oficiálne sezóna 
na Zlatých pieskoch začala 

5. júna, ale jazero využívajú 
ľudia na slnenie či kúpanie 
aj v skorých ranných či nes-
korých jesenných mesiacoch. 
„Už som zažil aj v novembri 
počas rybačky, že sa kúsok 
odo mňa chlapík vyzliekol do 
plaviek a vliezol do ľadovej 
vody, kam by som ani ruku 
nestrčil,“ podelil sa s nami 
o svoj zážitok Peter. Obľúbe-
ným miestom rybárov je breh 
jazera nachádzajúci sa oproti 
veľkoobchodu KON-RAD. 
Dá sa tu totiž bez problémov 
parkovať a to bezplatne. Aj 
na tejto strane je jeden bufet, 
ktorého priestory nedávno 
majitelia renovovali. Od sl-
niečka si môžete oddýchnuť 
aj vnútri a dať si niečo z kla-
sickej ponuky ako vyprážaný 
syr, hot-dog či grilovaný her-
melín. Naopak, ak si chcete 
užiť slnečné lúče pri dobre 
vychladenom pive, môžete 
tak urobiť na streche bufetu, 
kde sa momentálne pripra-
vuje chill-zóna s tuli vakmi 
a príjemným posedením. Čo 
sa týka športového vyžitia, 

v prevádzke je detské ihrisko, 
aj ihrisko na beach volejbal. 
„Začali sme s výstavbou špor-
tovej zóny, ktorá bude obsa-
hovať cvičiace prvky, priestor 
pre cvičenie jógy či ihrisko 
pre bojové umenie MMA,“ 
informoval nás prevádzkar. 
Na pláži sa od minulej sezó-
ny nič nezmenilo, je trávnatá 
a vystupňovaná drevenými 
doskami a s pomerne dobrým 
prístupom do vody. Od bufetu 
smerom k záhradkárskej ob-
lasti sa nachádza ešte aj tzv. 
nudistická zóna, ktorú mini-
málne štyri mesiace v roku 
okupujú najmä tí, ktorí chcú 
mať opálené celé telá a baví 
ich kúpanie bez plaviek. 
Pomerne novou dominan-
tou Zlatých pieskov je areál 
Wakelake, ktorý sa z roka na 
rok viac a viac rozrastá a je 
vyhľadaným a obľúbeným 
miestom najmä pre mladšie 
ročníky. Pre náročnejších 
hladošov pribudla reštau-
rácia, kde budú servírovať 
jedlá a nápoje iba do skla 
a v ponuke sú napríklad ham-

burgery, jedlá na grile, ryby 
či steaky. Niečo pod zub náj-
dete aj v bare, ktorý ponúka 
okrem raňajkového menu aj 
zaujímavé denné menu, po-
lievky, šalát, pizzu, cestoviny 
či rizoto. Nudiť sa tu naozaj 
nebudete. Viete sa tu kom-
plexne športovo vyžiť, ale sa-
mozrejme, že ihriská aj špor-
tové pomôcky sú za poplatok, 
ktorý je uvedený na webovej 
stránke prevádzky. Ak nepre-
ferujete vodné športy, môžete 
si zahrať beach volejbal či 
beach tennis. Nájdete tu aj 
stolný futbal, šípky či play-
station. Číslom jedna je tu 
však wakeboarding - vodný 
šport, ktorý vznikol kombi-
náciou vodného lyžovania, 
snowboardingu a surferských 
techník. „Cez hlavnú sezónu 
(jún, júl, august) je pre začia-
točníkov možnosť jazdiť za-
darmo v pondelok od 9:00 do 
12:00, až kým sami neprejdú 
celé kolečko,“ informoval 
nás Michal Mišenko z Wa-
kelake. Novinkou sezóny je 
online rezervačný systém 
paddleboardov (čo je doska, 
na ktorej sa jazdec pohybu-
je v stoji pomocou pádla). 
O ich požičanie bol veľký 
záujem a na voľný ste nieke-
dy museli čakať dlhé hodiny. 
Dobrou správou je, že zvýšili 
aj počet dosiek na prenájom. 
Kým vlani ich bolo len 6 ks, 
tak v tejto sezóne ich bude 
v obehu 15 až 20. 
Na móle Wakelake prenají-
majú aj pohodlné posteľové 
ležadlá, ktoré sa dajú rezer-
vovať cez čipový systém za 
kredit vo výške 100 eur, ktorý 
môžu využiť za konzumáciu 
jedál a nápojov v bare alebo 
športové aktivity. Často v are-
áli robia narodeninové oslavy, 
firemné párty či eventy na 
kľúč a sezóna tu v závislosti 
od počasia trvá približne od 
mája do októbra. (ars, cuki) 
 Foto: Matúš Husár
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Na Hviezdku pribudla pasca na turistov
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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
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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)

OCHLAĎTE  SVOJ DOMOV 
SO ZEON KLIMA

 ŠPIČKOVÉ JAPONSKÉ KLIMATIZÁCIE
 VÝHODNEJŠIA ELEKTRINA
 PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA 4 ROKY
 OVLÁDANIE NA DIAĽKU CEZ SMARTFÓN

ZAVOLAJTE NÁM NA 0850 666 111  ALEBO 
NECHAJTE KONTAKT NA WWW.ZEON.SK

Začiatkom júla som pod-
písal rozhodnutie, ktorým 
mestská časť Staré Mesto 
ako príslušný stavebný úrad 
nariaďuje odstránenie oplo-
tenie okolo veľvyslanectva 
USA na Hviezdoslavovom 
námestí. Stavebník totiž 
doteraz nepreukázal žiadny 
vzťah k pozemku, na kto-
rom sa nachádza oplotenie. 
V konaní o dodatočnom 
povolení, resp. o odstrá-
není stavby navyše nebolo 
preukázané, že stavba je 
vo verejnom záujme. Na-
opak, bolo preukázané, že 
je v rozpore s verejným zá-
ujmom, pretože bráni verej-
nosti v prístupe na verejné 
priestranstvo námestia.
Okolo amerického plota 
bolo uplynulé roky veľa po-
litiky. Niektorí lokálni po-
litici stavili na módnu vlnu 
antiamerikanizmu a z plota 
si urobili politickú či pred-
volebnú tému. Nechcem, 
aby sa na plote ďalej priži-
vovali komunálni politici, 
ktorí nedokážu priniesť 
riešenia konkrétnych pro-
blémov, ale vedia hlasno 
kričať, osočovať a klamať.
Nie je pravda, že rozhodnu-
tie o odstránení plota mal 
som na stole od jesene, ako 
tvrdí jeden z nich. Na jeseň 
sa miestnym zisťovaním za-
čalo stavebné konanie, ktoré 
trvalo niekoľko mesiacov. 
To bolo ukončené začiatkom 
júla rozhodnutím o odstrá-
není stavby. Proti nemu má 
stavebník možnosť odvolať 
sa, o  odvolaní bude rozho-
dovať štátny okresný úrad. 
Pre mňa nateraz táto téma 
nie je aktuálna, počkám si, 
ako dopadne odvolanie.

Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta

Plot má ísť 
z námestia preč



PETRŽALKA
Celý jún trvala rekonštruk-
cia drevených schodov 
s kovovou konštrukciou 
vedúcich z parkoviska na 
Bosákovej smerom na Mly-
narovičovu ulicu, kde sa 
nachádza trhovisko. Na ich 
mieste postavila súkromná 
firma CARNI HERBA nové 
– betónové schody so šikmou 
plošinou pre vozičkárov. 
Dielo malo podľa zmluvy 
stáť viac než 28-tisíc eur!
Rekonštrukciu pôvodných 
schodov si u spomínanej 
súkromnej firmy objednala 
mestská spoločnosť Generál-
ny investor Bratislavy v máji 
2018 na základe verejného 
obstarávania. Občiansky 
aktivista Miroslav Dra-
gun však príslušnú zmluvu 
zverejnil na sociálnej sieti 
a vyplynulo z nej, že Bra-
tislava by za nové schody 
s rampou pre imobilných 
a zábradlím mala zaplatiť ne-
uveriteľných 28 728,96 eur! 
Len projektová dokumentá-

cia bola vyčíslená na sumu 
2000 eur s DPH. O prípad sa 
medzi prvými začali zaujímať 
Bratislavské noviny, ktoré sa 
skontaktovali so stavbyvedú-
cim, ktorý nám povedal, že na 
schody a rampu spotrebovali 
o 40 percent viac stavebného 
materiálu, než bolo pôvod-
ne plánované a použil sa na 
to špeciálny elastický betón. 
„Pracovalo sa v sťažených 
podmienkach, keďže robot-
níci nemohli použiť žiadnu 
elektrickú prípojku, ale ener-
giu si museli vyrábať sami 
z alternatívnych zdrojov.“ 
Oslovili sme aj Ing. Marti-

na Mikulaja z firmy CARNI 
HERBA, ktorý napokon pre 
naše noviny pripustil, že ko-
nečná suma bude nižšia než 
tá, čo bola pôvodne stanovená 
v zmluve. Začiatkom júla nám 
poslal kópiu faktúry, z ktorej 
vyplýva, že GIB má jeho spo-
ločnosti preplatiť celkové ná-
klady vo výške 9108,12 eur. 
„Dodávateľ fakturoval mestu 
nižšiu sumu aj preto, že prijal 
určité opatrenia na zníženie 
nákladov a nemusel naprí-
klad meniť na tomto mieste 
kanalizáciu, o čom sa pôvod-
ne uvažovalo,“ vysvetľovala 
hovorkyňa magistrátu Zuzana 

Onufer. Občania sa spočiatku 
poriadne nahnevali, keď sa 
dozvedeli, akú sumu by mala 
Bratislava z ich prostried-
kov súkromníkovi zaplatiť. 
A navyše si viacerí všimli, 
že „veľdielo“ nie je úplne 
dokonalé – schody a rampa 
zabrali dve parkovacie mie-
sta, medzi nimi a povrchom 
chodníka vedúceho k trho-
visku sa vyskytuje terénna 
nezrovnalosť, takže šikmá 
plošina vôbec nie je bezba-
riérová, nehovoriac o tom, 
že je príliš strmá, a teda pre 
vozičkárov úplne nevhodná. 
Ale našli sa aj ľudia so zmy-
slom pre humor. Na druhý 
deň po sprístupnení schodov 
sa na zábradlí objavil nápis: 
„Pred použitím vyzuť – tieto 
schody stáli 28 728,96 eura!“ 
A počas prvej júlovej soboty 
ich v rámci recesie obyvatelia 
Petržalky na čele s Miroslavom 
Dragunom aj pokrstili čoko-
ládovými dukátmi pri tónoch 
piesne Po schodoch. (ars) 
 Foto: Roman Kučera

Petržalka má najdrahšie schody v strednej EurópeLeto s knižnicou
PETRŽALKA
Miestna knižnica Petržalka 
pozýva všetkých milovníkov 
čítania stráviť leto v spoloč-
nosti kníh a knižnice. 
Už od júna môžu malí i veľkí 
návštevníci počas horúcich 
dní oddychovať na letnej 
Magio pláži na Tyršovom 
nábreží. V príjemnom pro-
stredí v tieni pod stromami 
tu nájdu samoobslužnú open 
air knižnicu a v nej časopi-
sy a knihy na príjemné letné 
oddychové čítanie. Pre naj-
menších návštevníkov pláže 
pripravila petržalská knižni-
ca v júli a auguste divadelné 
predstavenia. Deti čaká stret-
nutie so známymi knižnými 
hrdinami - veľrybou Grétou, 
neposlušnými kozliatkami, 
malou Sofiou, troma kozliat-
kami a ďalšími. „Pozývame 
všetky deti, aby sa zapojili do 
projektu Prečítané leto. Počas 
prázdninových týždňov sme 
na našich pobočkách pripra-
vili pre ne zaujímavé témy, 
napríklad o mori, o okulia-
roch alebo o číslach, ktoré 
budú spojené s nevšednými 
aktivitami, jednoduchými 
hrami a knižnými tipmi,“ 
informovala nás riaditeľka 
petržalskej knižnice PhDr. 
Katarína Bergerová. Podľa 
jej slov však na všetkých či-
tateľov i návštevníkov kniž-
nice čakajú počas leta aj dve 
kolá Knižného kolotoča, vý-
stava o Petržalke v pobočke 
Turnian ska ako aj výstava 
diel víťazov Bienále ilustrácií 
Bratislava 2017 či malé kniž-
né kolotoče. (ars)

Koncept slovenskej reštaurá-
cie Slovak Original Restau-
rant poznajú Bratislavčania 
už niekoľko rokov ako tzv. 
pascu na turistov. Sú pred-
ražené, jedlá pripravujú 
z polotovarov a snažia sa 
vytvoriť dojem, že práve tu 
nájdete tú pravú domácu slo-
venskú kuchyňu. Istý čas ich 
bolo v historickom jadre zo 
päť či šesť, niektoré medzi-
časom zanikli a vznikli inde.
Na západnej strane Hviezdo-
slavovho námestia nedávno 
otvorili ďalšiu, podľa účten-
ky ide o Reštauráciu STA-
ROSLOVENSKÁ KRČMA. 
Všetko nasvedčuje tomu, že 
ide o náhradu za tú, ktorá 
bola donedávna v Kerno-
vom dome na opačnej strane 
Hviezdoslavovho námestia.
Hneď pri príchode sme narazili 
na problém, ako sa dostať cez 
terasu, ktorú si tu prevádzka 
rozložila. Samozrejme, hneď 
sa nás ujal ochotný čašník s po-
zdravom Hello! v domnení, že 
sme cudzinci. Bolo komické 
sledovať výraz jeho tváre, keď 
sme sa pozdravili po slovensky.
V jedálnom lístku sme objavili 
panoptikum staroslovanských 
mýtov pretavených do ponuky 
jedál tradičnej slovenskej ku-
chyne. Zapekaný oštiepok so 
šunkou Budimír (9,80 €), dia-
bolská topinka Želibor (8,90 €), 
či kuracie prsia zapekané 
s broskyňou a syrom Sväto-
pluk (11,90 €) sú len ma-
lou ukážkou fantázie tejto 
prevádz ky. V jedálnom lístku 
nechýbajú studené a teplé 
predjedlá, polievky, hotové 

jedlá, jedlá z kuracieho, bra-
včového, hovädzieho mäsa, 
pstruh a jedlá starých materí. 
Všetko v slovenčine, angličti-
ne a nemčine, aby sme neza-
budli na medzinárodný roz-
mer Staroslovenskej krčmy.
Z polievok sme si dali staro-
slovenskú slepačiu (3,90 €) 
a sedliacku fazuľovú polievku 
Ferdinand (4,50 €). Čo bolo na 
slepačej staroslovenské, netu-
šíme. Chuťovo bola v poriad-
ku, cena v pomere k veľkosti 
porcie však bola predražená. 
Cena je síce rovnaká ako v Zy-
lindri, kde však servírujú 0,3 l 
porciu, kým v tejto krčme len 
0,25 l. V neďalekom Verne 
stojí 0,25 l polievky len 1,89 €. 
Fazuľová nebola zlá, bola 
však príliš mastná, navyše obe 
polievky sme dostali na stôl 
takmer vriace.
Z hotových jedál sme si dali 
hovädzí guláš s knedľou 
Svätoboj (9,50 €/ 200 g)) 
a pečenú krkovičku so zemia-
kovou knedľou a kyslou ka-
pustou (9,50 €/ 200 g)). Obe 
jedlá boli opäť príliš mastné, 
na vrchu mali súvislú vrstvu 
oleja. Tri parené knedle a tri 
kocky hovädzieho mäsa boli 
trochu diétna porcia. 
Z ponuky bravčového mäsa 
sme ochutnali pikantnú po-
chúťku Ratibor, čiže zemia-
kovú placku plnenú pikant-
ným soté z kúskov mäsa, 
cibule a papriky (12,90 €/ 
150 g), z jedál starých ma-
terí bryndzové halušky so 
slaninkou (9,90 €/ 250 g). 

Na naše prekvapenie, jedlá 
sme dostali na stôl, ako keby 
boli hotové, halušky zemiaky 
ani len nevideli, však turista 
nepozná rozdiel medzi práš-
kovými a domácky strúhaný-
mi. Chuťovo boli obe jedlá 
priemerné, soté v placke opäť 
mastné. Porovnali sme si 
ceny halušiek s ponukou spo-
mínaného Zylindra a Verne 
a tie v Staroslovanskej krčme 
vyšli ako najdrahšie brynd-
záky na námestí – v Zylindri 
stojí 350 g halušiek 7,50 €, vo 
Verne 300 g stojí len 5,29 €.
Našinca v Staroslovenskej krč-
me či Slovak Original Restau-
rant nájdete poskromne. Turis-
ti sa podľa všetkého nechajú 
zlákať predstavou tradičnej 
domácej kuchyne a obrázkami 
jedál na reklamnom stojane. 
Či odchádzajú spokojní, ne-
tušíme, veď väčšina turistov 
sa do Bratislavy už nevracia. 
Pokiaľ ide o výber jedál, všet-
ky jedlá sú na leto príliš ťažké, 
nečudo, ak niekomu bude po 
návšteve nevoľno.
V Staroslovenskej krčme sa 
žiadna veľká gastronómia 
nekoná. Ide tu predovšetkým 
o to, ako uloviť turistu a dob-
re na ňom zarobiť. Kto sa ne-
nechá zlákať, určite nemusí 
ľutovať. V okolí je dostatok 
lepších a hlavne lacnejších 
reštaurácií, ktoré sú navyše aj 
autentickejšie. 
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 

Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.
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Nedávno som si spravila 
prieskum v našej mests-
kej časti Bratislava – Nové 
Mesto, čo obyvatelia vní-
majú ako najvačší pro-
blém. Odpoveď ma vôbec 
neprekvapila - parkova-
nie. Sme posledné krajské 
mesto na Slovensku, ktoré 
nemá parkovaciu politiku. 
Sú lokality v okolí biznis 
a obchodných centier, ve-
rejných stavieb, kde nemá-
te v exponovaných časoch 
možnosť zaparkovať v blíz-
kosti svojho domu. O to 
viac nahnevá, keď miesta 
okupujú mimobratislavské 
ŠPZ ľudí, ktorí tu neplatia 
dane, len dochádzajú za 
prácou. A navyše množstvo 
áut prúdiacich ráno do Bra-
tislavy je obsadených len 
jedným človekom, nie je 
snaha optimalizovať počet 
áut, však sa parkuje takmer 
všade zadarmo. Ja osobne 
som za okamžité prijatie 
parkovacej politiky tak, 
aby maximálne zvýhodni-
la obyvateľov Bratislavy 
a spoplatnila ostatných. 
Prečo ešte stále nie je 
spustená ? Zlyháva na po-
litike, hádkach a na rozdiel-
nych záujmoch. Kto bude 
správca výberu peňazí, či 
mesto alebo mestské časti. 
Kto bude systém prevád-
zkovať, dohliadať a pod. 
A pritom, celý systém na 
to, aby fungoval, musí byť 
jednotný, jednoduchý a ab-
solútne zvýhodňujúci ľudí 
platiacich tu dane. Na to si, 
ale budeme musieť počkať 
po voľbách. Verím, že budú 
zvolení ľudia uvedomujúci 
si vážnosť problému. 

Zaparkuj, 
kde môžeš

TRÁPI VÁS
VYPADÁVANIE
PROTÉZY?
Je čas to zmeniť! Jedzte,
pite, usmievajte sa naplno!

Miniimplantáty pevne držia
protézu a sú vhodné takmer
pre všetkých pacientov.

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

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

Začalo sa leto, mnohí z vás 
už sú na dovolenkách, alebo 
sa na dovolenky chystáte. My 
prázdnejšie cesty využije-
me na ďalšiu etapu veľkých 
opráv a rekonštrukcií, aby 
Bratislavčanov po prázdni-
nách opäť čakali kilometre 
nových rovných vozoviek, 
chodníkov, priechodov pre 
chodcov či zastávok.
 
A musíme sa pripraviť aj na 
komplikácie, ktoré mestu 
prinesie výstavba obchvatu 
D4R7. Intenzívne komuni-
kujeme s ministerstvom do-
pravy a dali sme na stôl sadu 
požiadaviek, ktoré by mali 
uzávery spojené s obchvatom 
zmierniť. Nečakáme len na 
kroky ministerstva a robíme 
si domáce úlohy. Nariadil 
som vznik pracovnej komisie, 
ktorá pripraví sadu návrhov 
pre mesto, dopravný podnik 
a Bratislavskú integrovanú 
dopravu. Chcem, aby sme 
ako mesto spravili všetko, čo 
je v našich silách a čo najviac 
prispeli k zmierneniu kom-
plikovanej situácie, ktorá nás 
pravdepodobne na jeseň čaká.
 
Určite budem presadzo-
vať opatrenia, ktoré ľuďom 
uľahčia cestovanie verejnou 
dopravou, pretože to je naj-
lepší spôsob, ako odľahčiť 
preťažené cesty. A budem 
trvať na tom, aby tieto opat-
renia, ak sa osvedčia, pokra-
čovali aj po skončení výstav-
by. Funkčná verejná doprava 
je všade vo vyspelom svete 
najlepšou odpoveďou na do-
pravné zápchy a chcem po-
kračovať v modernizačnom 
trende, ktorý posledné 4 roky 
presadzujem.
  Ivo Nesrovnal 

Domáce 
úlohy na leto

NOVÉ MESTO
Zdá sa, že dopravná situácia 
na Bajkalskej ulici v okolí 
Národného futbalového šta-
dióna by sa mala už v týchto 
dňoch výrazne zlepšiť. 
Na prelome júna a júla tu za-
čal magistrát realizovať plá-
novanú rekonštrukciu tejto 
mimoriadne frekventovanej 
cestnej komunikácie, v rám-
ci ktorej sa rozšíril pred kri-
žovatkami s Trnavskou či 

Vajnorskou ulicou aj počet 
odbočovacích pruhov o je-
den, takže by sa tu už nemali 

tvoriť kolóny. Do 15. júla mal 
byť hotový aj nový asfaltový 
povrch vozovky na všetkých 

úsekoch, čo si síce v uplynu-
lom období vyžiadalo určité 
obmedzenia, ale tie sa dali 
pretrpieť kvôli tomu, že Baj-
kalská bola vďaka početným 
dieram a nerovnostiam prá-
vom prezývaná „tankodrom“. 
Pribudol aj jeden nový oblúk 
určený na otáčanie áut do 
opačného smeru, ktorý sa na-
chádza na úrovni ulíc Junácka 
a Viktora Tegelhoffa.  (ars) 
 Foto: FB Rudolf Kusý

RAČA
Investorovi LBG aréna, 
ktorý chce v bratislavskej 
Rači vybudovať nový špor-
tový areál, vydali staveb-
né povolenie. Informoval 
o tom račiansky starosta 
Peter Pilinský, ktorý sta-
vebné povolenie podpísal. 
Spoluautorom a investorom 
projektu je aj bývalý slo-
venský hokejový reprezen-
tant Ľubomír Višňovský.
„Tím LBG aréna po štyroch 
rokoch náročného procesu 
splnil všetky podmienky na 
vydanie stavebného povole-

nia. Verím, že športový kom-
plex, ktorému týmto dáva 
Rača zelenú, zlepší život 
v našej obci,“ hovorí P. Pi-
linský. Projekt je podľa neho 
schválený tak, aby ostala 
zachovaná funkčnosť BMX 
dráhy.
„Azda nie som priveľký opti-
mista, ak dúfam, že ak niek-
to chcel autorom tohto - na 
bratislavské pomery - uni-
kátneho zámeru komplikovať 
život, tak už dosiahol svoje,“ 
podotýka starosta s tým, že sa 
proces s obštrukciami natia-
hol o roky.  (ars)

Bajkalská sa zmenila k lepšiemu!

Aréna dostala zelenú

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
v y h l a s u j e

 
Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvo-
renie nájomnej zmluvy k prenajatiu:

- stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN 
parc. č. 11300/2, okres: Bratislava III, obec: BA-NOVÉ MESTO, list vlast-
níctva číslo 3749, katastrálne územie Nové Mesto,

- nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 posta-
venej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5, okres: Bratislava III, 
obec: BA-NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5757, katastrálne územie 
Nové Mesto,

- nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3, okres: Bratislava III, obec: 
BA-NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 3758, katastrálne územie Nové 
Mesto.

Účel nájmu: Prevádzkovanie stravovacieho zariadenia, ktoré sa nachádza 
v predmete súťaže.

Súťažné podmienky môžete získať: Miestny úrad mestskej časti Bratislava–
Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava (VII. poschodie č. dverí 725 
– oddelenie správy majetku a vnútornej správy), alebo stiahnuť si na webovej 
stránke mestskej časti Bratislava–Nové Mesto: www.banm.sk.
Kontaktné osoby: právna časť (Mgr. Jana Biharyová – 02/49 253 201, jana.biha-
ryova@banm.sk, MÚ Bratislava–Nové Mesto, Junácka 1 Bratislava, oddelenie 
právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozem-
kov, č. dverí 317), technická časť (Ing. Ivan Meliška – 02/49 253 177,  0907 977 
158, ivan.meliska@banm.sk, MÚ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1 Bratisla-
va, oddelenie správy majetku a vnútornej správy, č. dverí 717a).

Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami (podmienky účasti 
v súťaži) je potrebné doručiť (nie len odoslať) poštou alebo podať osobne 
do podateľne Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto v  termíne do 31. 8. 
2018 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením: „OBCHODNÁ 
VEREJNÁ SÚŤAŽ – stravovacie zariadenie na ul. Športovej v Bratislave – 
NEOTVÁRAŤ!“
Adresa pre doručovanie návrhov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové 
Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava

KARLOVA VES
V okolí Borskej ulice a OD 
Centrum v Karlovej Vsi 
môžu šoféri vyhľadať voľné 
parkovacie miesto prostred-
níctvom aplikácie ParkDots. 
V prípade, že sa v týchto lo-
kalitách nová služba osvedčí, 
je predpoklad jej rozšírenia 
i do ďalších častí Karlovej 
Vsi. Aktuálnu obsadenosť 
miest v oboch skúšobných 
lokalitách možno nájsť na 

webovej stránke aplikácie 
alebo po jej stiahnutí pria-
mo v smartfóne. „Cieľom je 
sledovať frekvenciu – koľko 
áut sa na mieste vymení za 
deň, mesiac a ako dlho na 
mieste stoja. V blízkosti 
parkovacích miest pribudne 
časom kamera, ktorá bude 
okrem verejného poriadku 
zaznamenávať pohyb na da-
ných miestach, vďaka čomu 
sa bude dať zistiť, či využí-

vajú miesta rezidenti alebo 
nie,“ uvádza samospráva na 
svojom webe. Zhromaždené 
dáta odhalia správanie mo-
toristov v lokalitách a budú 
nápomocné pri tvorbe rôz-
nych opatrení, ako napr. vý-
stavbu parkovacieho domu 
či odstavného parkoviska 
pre nerezidentov. Parkovacie 
senzory spojené s aplikáciou 
vedia upozorniť aj na dlho 
stojace automobily. (tasr)

Parkovacia aplikácia

NOVÉ MESTO
Vedeli ste o tom, že Mest-
ské lesy v Bratislave sa 
venujú už od roku 2015 aj 
včelárstvu? Tento projekt 
rozbehli ako reakciu na 
značný úbytok včelstiev 
v Bratislavskom kraji. Úze-
mie lesoparku však vytvára 
pre rozvoj včelárstva veľmi 
vhodné prostredie pre bo-
haté zdroje peľu, nektáru 
a medovice. 
V súčasnosti sa pracovníci 
Mestských lesov starajú o dve 
včelnice. Jedna je na Kačíne 
a druhá v záhrade horárne 

Krasňany. Tento rok sa im, čo 
sa týka medu, darilo o niečo 
lepšie ako vlani, a preto ho 
môžu ponúknuť na predaj aj 
obyvateľom Bratislavy. Cena 
medu je 8 eur za kilogram 
a je ho možné samozrejme 
predtým aj ochutnať. Med sa 
dá kúpiť počas pracovných 
dní v budove Mestských le-
sov v Bratislave, ktorá sa na-
chádza na Ceste mládeže č. 4 
a niekedy i cez víkend, pokiaľ 
bude pred dverami umiestne-
ná informačná tabuľa o pre-
daji medu. 
Včelí med z jarných kvetov je 
vysoko cenený v prírodnom 
lekárstve. Med napomáha 
zdravému spánku, podporuje 
činnosť srdca a výborne pôso-
bí aj pri ochoreniach pečene. 
Okrem toho má antibakteriá-
lne účinky, posilňuje imunit-
ný systém a prináša úľavu aj 
pri bolestiach kĺbov.  (ars) 
 Foto: Mestské lesy

RAČA
Ešte tento mesiac začne 
mestská časť Rača s rea-
lizovaním naplánovaných 
opráv na budove zdravot-
ného strediska na Tbiliskej 
ulici. Práce budú rozdelené 
do dvoch etáp, prvá bude 
trvať od júla do decembra 
tohto roku a v rámci nej 
sa opraví pavilón A, druhá 
etapa zameraná na pavilón 
B začne v januári 2019. 
V rámci rekonštrukcie sa za-
teplí a obnoví fasáda budovy 
(strecha na stredisku bola 

opravená na prelome rokov 
2017/2018), kompletne sa 
opravia celé sociálne zaria-
denia, ktoré doteraz neboli 
zrekonštruované, vymenia sa 
vnútorné rozvody vodovodu 
a kanalizácie v sociálnych 
zariadeniach a osadia sa nové 
keramické obklady, dlažby 
a zariaďovacie predmety, 
upraví sa vonkajší prístrešok 
pri bloku B a na hlavnom 
schodisku sa osadia nové 
okná. Všetky práce by mali 
byť hotové do konca mája 
2019. (brn)

Obnovia stredisko

Vyskúšajte mestský med

Pláž pri Starom moste už otvorili!
STARÉ MESTO
Na Fajnorovom nábreží pri 
Starom moste v Bratislave 
v posledných týždňoch fi-
nišovali práce pri budovaní 
novej pláže, pričom bar bol 
pri našej návšteve 10. júla 
už otvorený. 
Slniť sa v ležadlách na pies-
ku a popíjať miešané nápoje 
teda Bratislavčania či ná-
vštevníci nášho mesta naj-
novšie už môžu na oboch 
brehoch Dunaja. Pláž bola 
v prvých dňoch zatiaľ v skú-
šobnom režime, prevádzko-
vatelia chceli na nej ešte 
vychytať posledné „muchy“ 
a oficiálne sa ju chystali ot-
voriť v polovici mesiaca. 
Ešte mali v pláne dokončiť 
detské ihrisko a ihrisko na 
plážový volejbal. Vlastníctvo 
pozemkov, na ktorých vznik-

la staromestská pláž, patrí 
spoločnosti Verejné prístavy 
a tá ju do októbra 2018 pre-
najala záujemcovi – prevádz-
kovateľovi pláže. „Náš areál 
sa bude rozprestierať od Sta-
rého mosta až k bývalému 
detskému ihrisku. Pozemok 
pod mostom nie je súčasťou 
nájmu, ale keďže je to spo-

jovací bod medzi Euroveou 
a naším projektom, chceme 
aj tento priestor upratať, tro-
chu ho zrekultivovať a dobu-
dovať chýbajúci chodník pre-
chodovou drevenou lávkou,“ 
povedal prednedávnom pre 
Bratislavské noviny nový ná-
jomca.  (ms) 
 Foto: Matúš Husár

Vysťahovanie 
z domu
Dobrý deň, bývame s man-
želom v rodinnom dome 
a spolu s nami aj moja ses-
tra. Problém nastal, keď si 
do domácnosti nasťahovala 
svojho syna s 3 deťmi, a to 
bez nášho súhlasu. Sestrin 
syn sa nestará o svoje deti 
a znepríjemňuje spoločné 
spolužitie v našej domác-
nosti. Ako túto situáciu rie-
šiť?
Dobrý deň, každá osoba, 
ktorá nemá vlastnícke právo 
k nehnuteľnosti, musí túto 
nehnuteľnosť na výzvu jeho 
vlastníka opustiť a vypratať 
od svojich vecí. Ak dotyčný 
neopustí dom dobrovoľne, je 
možné podať na súd žalobu 
o vypratanie nehnuteľnosti. 
Avšak nie je možné z nehnu-
teľnosti vysťahovať rodinu 
s maloletými deťmi, ak si oni 
sami nedokážu nájsť náhrad-
né bývanie. Súd by skúmal, či 
by neboli maloleté deti ohro-
zené vysťahovaním z nehnu-
teľnosti, či by sa z ich rodiny 
nestali bezdomovci. Ak by to-
tiž boli ohrozené ich základné 
ľudské práva, súd by žalobu 
o vypratanie nehnuteľnosti 
zamietol. Vlastníci nehnuteľ-
nosti majú právo požadovať 
od osoby, ktorá nehnuteľ-
nosť obýva bez akéhokoľvek 
právneho dôvodu, vydanie 
bezdôvodného obohatenia, 
ktoré sa v takýchto prípadoch 
pohybuje vo výške bežného 
nájomného za podobné neh-
nuteľnosti. Ak by bezdôvod-
né obohatenie nevydal dob-
rovoľne, mohli by si vlastníci 
nehnuteľnosti uplatniť svoje 
právo na súde.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/322 222 47

Nová príloha 
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viac na 
www.banoviny.sk/inzercia
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Je jedinou ženou, ktorá má 
ambíciu stať sa po komu-
nálnych voľbách primá-
torkou Bratislavy. Prečo 
prijala nomináciu zo stra-
ny KDH a ako by riešila 
najväčšie problémy nášho 
hlavného mesta, prezradila 
v rozhovore pre Bratislav-
ské noviny. 

Kde sa zrodil nápad kandi-
dovať za primátorku?
Na Hviezdoslavovom námes-
tí. (úsmev) Predseda KDH 
Alojz Hlina ma oslovil, či 
by som nechcela kandidovať 
na primátorku, lebo Brati-
slavu vraj dá už do poriadku 
iba žena. Sama som nad tým 
uvažovala už dlhšie, pretože 
som sa tu narodila, vychovala 
tu dve dcéry a bola by som 
rada, keby tu chceli vycho-
vať svoje deti aj ony. No je tu 
mnoho problémov, ktoré ľudí 
odrádzajú mať Bratislavu 
radi a cítiť k nej lokálpatrioti-
zmus. Byť hrdý na to, že som 
Bratislavčan alebo Bratislav-
čanka. Aj keď sa sem mnohí 
len prisťahovali, môžu mať 
Bratislavu radi.

Čo vás na fungovaní Brati-
slavy najviac irituje?
Najhoršia je asi doprava 
a parkovanie, ale podceňo-
vaným problémom sú naprí-

klad aj nájomné byty, ktoré 
sú všade vo svete úplne bež-
nou výbavou miest, nielen 
tých hlavných. Nie všetci 
mladí či menej solventní ľu-
dia si môžu alebo chcú brať 
hypotéky a týmto ľuďom by 
sme mali vedieť pomôcť ná-
jomnými bytmi. V Bratislave 
ich máme menej ako tisíc, 
pričom počas posledných šty-
roch rokov ich primátor dal 
do užívania presne deväť. To 
je strašne málo.

Aký je hlavný a neudrža-
teľný problém mesta?
Nepoviem vám nič nové, je 
to, samozrejme, doprava. 
Tie hodiny, ktoré strávime 
v zápchach alebo pri hľadaní 
parkovacieho miesta, by sme 
radšej mohli stráviť so svo-
jimi blízkymi alebo svojimi 
koníčkami. Ľudia žijú v ne-
ustálom dopravnom strese, 
hluku a smogu, čo si už ani 
neuvedomujeme, ale zásadne 
nám to znižuje kvalitu života.

Navrhujete platenie mýta 
pre mimobratislavčanov. 
Neprehĺbi sa ešte väčšia ne-
vraživosť medzi domácimi 
a cezpoľnými?
Mýto navrhujem ako druhý 
či tretí krok. Najprv musí-
me vybudovať celkovú do-
pravnú infraštruktúru a to: 

záchytné parkoviská a za-
traktívniť verejnú dopravu. 
No ani tie najkrajšie záchyt-
né parkoviská neprinútia 
ľudí prestúpiť z auta do elek-
tričky. Vo viacerých mestách 
Európy prišli na to, že naj-
lepšou motiváciou je vlast-
ná peňaženka, čiže všetci 
Nebratislavčania by si dobre 
rozmysleli, či budú každý 
deň vchádzať autom do cen-
tra alebo si svoje auto odsta-
via a v meste použijú verejnú 
dopravu. Žiadny kandidát to 
nepovie takto narovinu, ale 
toto riešenie by bolo pre 
Bratislavu najlepšie. Prinie-
slo by nám to všetkým me-
nej hluku, smogu, zvýšenie 
plynulosti premávky, zvýše-
nie využívania prúdov pre 
mestskú hromadnú dopravu, 
možnosť obmedziť až zrušiť 
parkovanie na chodníkoch, 
pribudne viac peších zón, 
zlepšenie podmienok pre 
cyklistov a obchodných bul-
várov. A Bratislavčania s tr-
valým pobytom zaparkujú. 
Zaslúžia si to, lebo ich po-
dielové dane prichádzajú ako 
príjem do rozpočtu mesta. 

Čo hovoríte na nové veľké 
developerské projekty v Bra-
tislave?

Bratislava sa musí rozvíjať, 
ale nie živelne, ako sme toho 
svedkami už viac ako 25 ro-
kov. Keď sa pozriete na naše 
mesto napríklad z hradu, vi-
díte pred sebou neregulovanú 
výstavbu, ktorá nemá hlavu 
ani pätu. Takže developerské 
projekty áno, ale s rozmys-
lom a tiež sa musia podieľať 
na tvorbe infraštruktúry. Bu-
dem napríklad trvať na tom, 
aby za každý nový postavený 
byt mal developer povinnosť 
zabezpečiť jedno miesto 
v škôlke. To neznamená, že 
budú vznikať ďalšie súkrom-
né škôlky, ale že developer 
prispeje mestu, resp. mests-
kej časti na vznik škôlky, kto-
rá bude dostupná pre všetky 
deti.

Je niečo, za čo by ste po-
chválili súčasného primáto-
ra? Čo mu, naopak, najviac 
vyčítate?
Súčasného primátora nie je 
veľmi za čo chváliť. Pred 
voľbami v roku 2014 mal 
veľa krásnych sľubov, ale 
nesplnil poriadne ani jeden 
z nich. Keby splnil aspoň 
polovicu z toho, čo sľuboval, 
nemám dnes dôvod kandi-
dovať. Najviac mu vyčítam, 
že sa mu dodnes nepodarilo 

schváliť celomestskú parko-
vaciu politiku, takže to čaká 
zase na ďalšieho primátora.

Koho považujete za svojho 
najväčšieho rivala?
Všetci protikandidáti sú sil-
ní, ťažko povedať, ktorý je 
najväčší. Úprimne verím, 
že všetkým ide o lepší život 
v Bratislave. Mal by to byť 
súboj ideí a vízií, kam by sa 
naše mesto malo v budúcnos-
ti uberať.

Prečo by Bratislavčania 
mali voliť práve vás?
Som manažérka s ekonomic-
kým vzdelaním a v politike 
som nováčik. Nepozerám 
sa na veci tak, že čo je po-
pulárne alebo čo mi prinesie 
najviac hlasov vo voľbách. 
Zaujíma ma len to, čo bude 
fungovať a čo nie. Viaceré 
riešenia, o ktorých tu viacerí 
politici hovoria dlhé roky, 
znejú síce ľúbivo, ale pro-
blémy by reálne nevyriešili. 
Ja ponúkam konkrétne kro-
ky, ako situáciu zlepšiť, hoci 
mi za to určite nebudú všetci 
tlieskať. Mne ale ide o fun-
gujúce mesto, fungujúcu 
Bratislavu. Verím, že práve 
preto mi dajú Bratislavčania 
svôju dôveru.  

Caroline Líšková: Ide mi najmä o fungujúcu Bratislavu

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
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Psa chovať iba vo  
vlastnom dvore 
Na sídlisku v Karlovej Vsi bývam od jeho začiat-
kov, teda roku 1969. Aj v tom čase chovali obyva-
telia v okolí psov, boli vo dvoroch, mali psiu búdu, väčšinou uviazaní na reťazi a na bránkach 
boli tabuľky. Tí, čo boli zručnejší v gramatike, mali tabuľku „pozor zlý pes“, tí ostatní „pozor 
na psa“. Pes nebehal po ulici, mamy bez obáv nechávali hrávať sa deti v piesku, nestalo sa, 
že pes niekoho napadol, chodec nestúpil do psích šišiek. Dovolím si konštatovať, že tu dnes 
vyrástol veľký psí priemysel, vidieť psa v kabáte a v topánkach je bežná vec.
V tejto krajine vždy platí, že ten občan, ktorý nerobí žiadne problémy, vždy ťahá za kratší ko-
niec. Prečo obyvateľ bytového domu musí trpieť zo susedného bytu štekanie psa, prečo nemô-
že bez rizika prechádzať po chodníku, parku, že stúpne do exkrementov, prečo je ohrozovaný 
psami na ulici, prečo korodujú stĺpy uličného osvetlenia atď. Predpokladám, že dane za psov 
nepokryjú výdavky spojené so psami.
Prečo je dovolené v bytových domoch chovať psov? Tak, ako bolo pred 50 rokmi v Karlovej 
Vsi, aj v iných mestách a dedinách, psa choval ten občan, ktorý mal dvor, keď nemal dvor, ne-
mal ani psa. Čo bráni vrátiť sa o 50 rokov späť k tomu stavu? Čiže, psa chovať iba vo vlastnom 
dvore a nie v bytových domoch a na verejných priestranstvách.
 Jozef Rist, Karlova Ves

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
VIDEO z Pentagonu ako z amerického Bronxu: Je 
toto vôbec možné?
Bohuslav Kraus U nás v bytovom dome som raz tiež našiel 
opálené lyžičky s „karamelom“ a potom raz v noci týchto ná-
vštevníkov vymákol náš Argos. Stretnutie s argentínskou do-
gou spravilo na nich mimoriadny dojem. Odvtedy sa už u nás 
nikdy neukázali. 
Miroslava Viktória Falátová Toto je tam stále a polícia sa vy-
váža okolo na autách a nerieši. Je to hrozné ísť okolo s dieťaťom 
a dávať pozor, aby na nejakú ihlu nestúpilo a nieto ešte ho tomu 
vystavovať a vidieť ako si drogy pichajú rovno pri chodníku. 

Aj Petržalka chce vlakovú zastávku – mala by ju 
zriadiť niekde v týchto miestach
Anton Bohumil Schmidt Nič sa stavať nebude, pokiaľ sa 
k tomu bude vyjadrovať 50 úradov a aktivisti, ktorí sú pro-
ti všetkému už z princípu. Chýbajú progresívni pragmatici, 
ktorým by sa mala dať voľná ruka. Magistrát by mal povedať 
toto a toto chceme za toľko a toľko peňazí a v tomto termíne, 
ale na Slovensku to je nepredstaviteľné najbližších 100 rokov. 
Nevyužiť koľajnice v Petržalke je doslova katastrofa.
Liv Bernat Prečo Bratislava stále pretláča stanicu Nové Mesto? 
Veď to je totálne od ruky. Aj spoje z Pezinka tlačia na Nove Mes-
to, hoci väčšina ľudí ide na Hlavnú stanicu, respektíve Vinohrady. 
Z Nového Mesta je úplne nevhodné napojenie na zvyšok mesta.
Michal Feik Myslím, že táto zastávka sa tam priam pýta. 
Ideál ne miesto na prestupný terminál.
Jack Addams Štúdia realizovateľnosti bude až koncom roku 
a bez nej Brusel na zástavky neprispeje, takže čakáme...

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY

www.facebook.sk/banoviny

Caroline Líšková sa vo svojej kampani zameriava na osobný kontakt s ľuďmi.
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Od 23. do 26. júla 2018 
uvidíte 19 súborov z 8 kra-
jín a 1075 účinkujúcich na 
rôznych exteriérových aj 
koncertných miestach. 

Utorok – 24.7.2018

ŠERMIARI V STAREJ 
RADNICI
Stará radnica, 18:30
Už tradične Vám počas leta 
prinesie skupina historického 
šermu Corvus Arma - Ha-
vrani podvečer plný šermu, 
divadla a zábavy.

Streda – 25.7.2018

TRIP HOP BOUTIQUE 
FEAT. DUHAN
Nu Spirit Bar, 21:00
Duhan - jeden z najvýraznej-
ších domácich producentov 
povedie novú sériu parties, 
ktorá je venovaná hudbe 
s pomalším tempom: trip 
hopu, hip hopu, jazzovým 
breakom.

Štvrtok – 26.7.2018

GYPSY FEST - WORLD 
ROMA FESTIVAL 2018
Námestie SNP Bratislava

11. ročník Gypsy Festu ot-
vorí Ján Bendig s hosťami 
a počas ďalších dvoch dní 
ponúkne divadelno-tanečné 
predstavenie a medzinárodnú 
šou. 

Piatok – 27.7.2018

VEREJNÉ ASTRONO-
MICKÉ POZOROVANIE

Bratislavský hrad, 20:00
Najočakávanejšia astrono-
mická udalosť. Najdlhšie 
zatmenie mesiaca budete 
môcť pozorovať na južnej 
terase Bratislavského hradu 
s niekoľkými ďalekohľadmi. 

Sobota – 28.7.2018

ŽIVIJÓ, 
SNG!
Slovenská 
národná 
galéria, 
18:00 – 
23:00
Príďte 
osláviť na-

rodeniny Slovenskej národ-
nej galérie v predvečer 70. 
výročia jej založenia! Čaká 
vás aj program k aktuálnym 
výstavám, finisáž nestálej 
expozície, kreatívne dielne, 
hudba aj torta!

Nedeľa – 29.7.2018

ZBOROVÝ KONCERT
Veľký evanjelický kostol, 
19:00
Približne 30 členný zbor, 
ktorého repertoár siaha od 
starej hudby až po 21. storo-
čie vystúpi vo Veľkom evan-

Streda 18.7.2018

ELEKTRIČKOU 
NA ČESKOSLOVENSKO
zastávka Jesenského, 10:00 – 
17:00 (každú hodinu)
Chcete vedieť viac o kľúčo-
vých miestach v Bratislave, 
ktoré formovali históriu 
Československa? V rámci 
Česko-slovenská / Sloven-
sko-česká výstava premáva 
historická električka s vý-
kladom. 

Štvrtok 19.7.2018

KAROL PLICKA: OBRAZ 
A PIESEŇ
Slovenské 
národné 
múzeum 
(SNM)
Výstava 
predstavuje 
tvorbu uni-
verzálnej osobnosti zberateľa 
folklóru, fotografa, výtvarní-
ka, choreografa, zbormajstra, 
hudobného vedca, spisova-
teľa, muzikanta, pedagóga, 
filmového kameramana 
a režiséra – dokumentaristu 
Karola Plicku.

Piatok – 20.7.2018

FONTÁNY OŽÍVAJÚ - 
GANYMEDOVA FONTÁ-

NA
Hviezdo-
slavovo 
námestie, 
18:00
Fontány 
ožijú hu-
dobnou 

produkciou, príbehmi a po-
vesťami, výrazovým tancom 
a vizuálnou atraktivitou sa 
budú snažiť upútať pozor-
nosť širokej verejnosti.

Sobota – 21.7.2018

VIVA 
ULICA!
centrum 
mesta, 
Bratislava, 
16:00 – 
18:00
Festival 
Viva Musica! pozýva na 
druhý ročník projektu Viva 
Ulica!, ktorý bude prebiehať 
počas celých letných prázd-
nin. Osemnástich porotou 
vybraných hudobníkov 
spoznáte podľa modrých 
klobúkov a značiek.

Nedeľa – 22.7.2018

PUF A MUF
.klub pod lampou, 11:00
Dva slávne nezbedné kocúri-
ky Puf a Muf, hrdinovia 
knižky Nataše Tanskej Zajtra 
ideme do školy, ožijú v pred-
stavení Divadla TUŠ.

Pondelok – 23.7.2018

MEDZINÁRODNÝ MLÁ-
DEŽNÍCKY HUDOBNÝ 
FESTIVAL (10. ROČNÍK) 
/ 2. ČASŤ 
Bratislava

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Bratislavský hrad bol vždy 
nedobytnou pevnosťou po-
stavenou na obrovskej ska-
le. Tento skalný kopec mal 
však aj jednu veľkú nevýho-
du. Dlhé roky v ňom nebolo 
vody. Preto sa všetka voda 
musela voziť. A to práve 
z prameňa, ktorý vyvieral 
približne tam, kde dnes stojí 
mikulášsky kostolík. Hrad-
ní páni si prameň veľmi vá-
žili, a preto ho nechali upra-
viť a sochár na ňom vytesal 
leviu hlavu. O tom, prečo si 
vybrali najväčšiu šelmu, ho-
vorí stará legenda... 

Lev a čert
Jedného dňa sa hradný pán 
z Bratislavského hradu vy-
bral na púť do Svätej zeme, 
aby sa poklonil pamiatke Je-
žiša Krista. Cesta bola naozaj 
veľmi únavná. Pre mnohé ne-
čakané zastavenia táto cesta 
trvala vyše troch rokov. Keď 
sa vracali späť do Bratislavy, 
mali so sebou niečo výnimoč-
né. Okrem rôznych suvenírov 
priviezli aj živé zviera. Ob-
rovský voz prikrytý obrov-
skou plachtou a spod nej vy-
chádzal obrovský rev. Práve 
kvôli nemu museli kone často 
upokojovať. Bol to obrovský 
púštny lev s hustou hrivou. 
Nemusíme ani hovoriť, že 
v Bratislave to bola obrovská 
senzácia. Nikto z domácich 
obyvateľov živého leva nikdy 
nevidel. Zviera sa po dlhej 
a únavnej ceste v klietke, kde 
nebol priestor na pohyb sprá-

valo celkom pokojne. Ležalo 
v nej akoby omráčené. 
Jedného dňa sa to začalo. Ni-
kto sa nesmel ku klietke ani 
priblížiť, lev reval ako besný. 
Jeho rev každú noc prebúdzal 
vládcu pekiel. Ani jeho podda-
ní nevedeli oka zažmúriť. Lu-
cifer stratil trpezlivosť a pri-
kázal svojmu bratislavskému 
pobočníkovi, aby umlčal leva. 
Raz v noci sa čert priblížil po-
tichu z pivnice ku klietke, lev 
zacítil pach síry. Vyskočil na 
všetky štyri nohy a vyceril zu-
biská. Čert sa zľakol, no musel 
splniť svoju úlohu, veď ne-
chcel v pekle dostať trest. Ako 
tak v pivničnej diere cúval, 
narazil na železný predmet. 
Bola to hrdzavá šabľa. Skočil 
k levovi do klietky a už ho aj 
bodol, no omráčený lev sa len 
tak nedal, prebral sa a znovu 
na čerta zaútočil. Ten sa za-
hnal ešte raz šabľou až hlava 
leva odletela. A to tak silno, 
že preletela cez vysoké mreže 
a narazila do okolitých skál. 
Tam zostal ako prilepená. Iba 
z vyplazeného jazyka kvap-
kala krv. Čert podišiel k levo-
vi, poklonil sa a v tú chvíľu 
miesto krvi začala z papule 
leva kvapkať voda. Umyl si 
v nej zakrvavené ruky a aj sa 
z nej napil. V tú chvíľu pocí-
til v sebe leviu silu. Telo leva 
odhodil do Dunaja. Odvtedy 
tu vyviera čistá a chutná voda. 

Žabí strážca
Raz sa z levovho prameňa 
napil aj dunajský vodník. Ne-

hnevalo ho, že spod hradu 
vyviera voda, lebo ju mal rád. 
Len ho mrzelo, že ju vyčaro-
val čert. Tak sa rozhodol, že ho 
tromfne. A že vymyslí prameň 
oveľa vyššie položený. V noci 
sa vybral s vŕbovým prútikom 
na hrad. Tam odnepamäti leža-
la biela plochá skala, na ktorej 
sa rada vyhrievala hradná pani. 
Šibol prútikom a z pukliny vy-
strekla voda. Vodník spokojný 
so svojím dielom sa vrátil späť 
do Dunaja. 
Ráno na Hrade zavládla eu-
fória. Hradná pani hovorila, 
že jej ešte viac chutí ako tá 
z levovej studničky. A hneď 
aj dala prameň ohradiť dre-
veným plôtikom, aby sa tam 
kone nenapájali a iné zviera 
jej prameň nešpinili. Najrad-
šej novému prameňu bola 
komorná hradnej pani. Ne-
musela so zlatým krčahom 
chodiť po vodu ďaleko. A tak 
prešli roky. Raz pri studničke 
sedel vojak s vedrom a nabral 
vodu pre seba 
a svojho koňa. 
Zazrel mladú 
komornú, ako 
sa blíži k stud-
ničke. Vedro 
mu vypadlo 
z ruky a voda 
sa vyliala. Komorná sa bála, 
aby si nezašpinila črievičky. 
Tak sa nahla a zlatý krčah jej 
padol rovno do studničky. Na-
priek úpornej snahe mládenca 
sa krčah vytiahnuť nepodari-
lo. Komorná bola nešťastná, 
lebo bola to spomienka na 
matku hradnej pani. Keď už 
pomaly odchádzala, že sa ide 
priznať hradnej pani, čo sa 
stalo, ešte raz sa obrátila a pri 
studničke uvidela žabiaka 
s krčahom v papuli. „Som 
žabí kráľ a žijem tu odvtedy, 
čo studničku objavil vodník. 
Nesmiem sa s ľuďmi dávať 
do styku, mám sa len o stud-

ničku starať. No vo vode som 
zacítil tvoje slzy a prišlo mi 
ťa veľmi ľúto,“ prihovoril sa. 
Dievča bolo tak naradostené, 
že sa ho hneď opýtala, že čo 
pre neho môže spraviť. Aby si 
vybral, čo chce a určite to má 
vopred splnené. 
„Rozmysli si dobre, čo núkaš. 
Keď raz vyslovím svoje žela-
nie a ty mi sľúbiš, že ho spl-
níš, už ťa to neminie. Musíš 
svoj sľub dodržať,“ povedal 
žabiak. Dievčina bola taká 
natešená, že so všetkým súh-
lasila. „Tak mi len sľúb, že na 
mňa nikdy nezabudneš,“ od-
povedal. Mladá komorná sa 
zaradovala, že ak len to, tak 
to má vopred splnené. Po tých 
slovách sa nahla a žabiaka po-
bozkala. Už viac ho potom ni-
kdy neuvidela. Často na neho 
myslela, no nikdy viac ho 
nezočila. Prešiel rok, druhý, 
tretí... Žabiak sa z mysle vy-
tratil a srdce komornej naplnil 
mladý šuhaj. Hradná pani jej 
sľúbila, že jej dokonca pôjde 
za svedka na svadbe. 
Svadobný sprievod sa pohol 

z hradu do 
mesta. Išiel 
okolo stud-
ničky. Neves-
ta si neuvedo-
mila, že pred 
piatimi rokmi 
ju žabiak zba-

vil strachu a žiaľu kvôli krča-
hu. Otočila sa a uvidela, ako 
voda sčernela. Presne tak ako 
vtedy. No nestál tam žabiak, 
ale krásny a statný mláde-
nec, ktorého si všetci všim-
li. Miesto prstov mal však 
medzi prstami blany. Vykro-
čil smerom k svadobčanom 
a komornú vzal do náručia 
a zmizol s ňou v studničke. 
Po mnohých rokoch, keď na 
hrade vykopali novú studňu, 
malá studnička zanikla. Dáv-
no jej už niet. No niektorí 
starí Bratislavčania si túto 
legendu o Žabej studničke 
pamätajú.  (lb)

Túto históriu a ilustrácie 
sme čerpali z knihy 

Legendy a mýty zo starej 
Bratislavy z vydavateľstva 

PT Alberta Marenčina.

Dve legendy o bratislavských studniach

vyjdú o 2 týždne
1. augusta 2018 OBRAZY

NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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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

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
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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

jelickom kostole. Program: 
J. S. Bach, J. Brahms, A. 
Bruckner, G. Orban, F. Liszt, 
Ľ. Rajter. 

Pondelok – 30.7.2018

KRESLENIE V ULIČ-
KÁCH STARÉHO MESTA
Zichyho palác, 17:00
3. ročník, workshop kreslenia 
perspektívy uličiek v histo-

rickom 
centre 
mesta Bra-
tislavy pod 
odborným 
vedením 
akademic-
kého mali-
ara Dušana 
Sekelu.

Utorok – 31.7.2018

MONIKA KAPRÁLIKO-
VÁ: ZA HRANICE PRO-
VINCIE
Letná čitáreň U červeného 
raka, 18:00
O tom, že novinárčina zohra-
la v živote Jána Smreka dôle-
žitú úlohu, svedčia autorove 
memoáre. Jeho život zaujal 
historičku Moniku Kaprá-
likovú, ktorá napísala jeho 
monografiu. 

NA POĽNOHOSPODÁR-
SKEJ ULICI upozornili ob-
čania začiatkom júla mestskú 
políciu na agresívne správa-
nie muža na pešej zóne vo 
Vrakuni. Na miesto okamžite 
prišla kynologická hliadka. 
Neznámy muž na ich výzvy 
nereagoval a fyzicky napadol 
aj kynológov. V snahe odvrá-
tiť ďalšie útoky použili voči 
nemu chvaty a hmaty a neskôr 
aj služobné putá. Ukázalo sa, 
že 54-ročný Bratislavčan pod-
stupuje psychiatrickú liečbu, 
a preto bola na miesto privola-
ná posádka rýchlej zdravotnej 
pomoci, ale napokon musela 
hliadka asistovať aj pri jeho 
prevoze do zdravotníckeho 
zariadenia. 
NA LACKOVEJ ULICI 
v Karlovej Vsi vošiel v pon-
delok 8. júla do predajne 
potravín kuklou maskovaný 
páchateľ, ktorý paralyzérom 
napadol zamestnanca predaj-
ne a z priestorov kancelárie 
odcudzil finančnú hotovosť 
vo výške cca 6000 eur. S pe-
niazmi potom utiekol na 
neznáme miesto. Policajti 
Okresného riaditeľstva PZ 
Bratislava IV a hliadky po-
hotovostnej motorizovanej 
jednotky po mužovi v čier-
nych teplákoch a šedej bun-
de okamžite začali pátranie. 
Po dolapení bude obvinený 
z trestného činu lúpeže.  (ars)
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Pred pár dňami staro-
mestský starosta koneč-
ne podpísal rozhodnutie 
o odstránení oplotenia 
spred budovy americkej 
ambasády na Hviezdo-
slavovom námestí. Veľ-
vyslanectvo sa napriek 
tomu plot nechystá od-
strániť.

Možno ste sa s tým stretli už aj vy – s aroganciou 
mocných, keď vás ignorujú a robia si, čo chcú, my-
sliac si, že oni si to z pozície moci môžu dovoliť. 
Takto nejako sa na Slovensku správa aj americká 
ambasáda.
Bol som rodičmi vychovaný a vedený tak, aby 
som mal v úcte základné ľudské hodnoty ako 
slušnosť a správanie sa k iným ľuďom či už 
v súkromí, alebo v práci. Snažím sa týmito zá-
sadami v mojom živote riadiť vo všetkých ob-
lastiach, teda aj v komunálnej politike, kde už 
nejaký ten rok pôsobím. Preto je pre mňa ne-
pochopiteľné a zarážajúce, ak nejaká inštitúcia 
(na čele ktorej opäť len stojí konkrétny človek) 
nerešpektuje zákony a právo, o základnej sluš-
nosti nehovoriac.

Začiatkom júla pán starosta podpísal po viac ako 
polroku rozhodnutie o odstránení plota. Rozhodnu-
tie mu ležalo na stole už od konca minulého roka, 
neviem, prečo s jeho podpisom tak dlho váhal. Ja 
sa snažím byť človekom činu a rád prácu doťa-
hujem do konca. Keďže proti plotu bojujem už 
dlhé roky a vyjadrenie staromestského staveb-
ného úradu o tom, že plot má byť odstránený, 
som pokladal za absolútne prelomový, písal som 
starostovi niekoľkokrát a vyzýval ho, aby neo-
táľal, nabral odvahu a rozhodnutie podpísal. 
Veď ide predsa o hlavné staromestské námes-
tie! V celom tomto boji ide o to, aby „Hviezdko“ 
bolo opäť krásnym, reprezentatívnym priesto-
rom a našou pýchou.
Keď sa starosta konečne rozhýbal a odstránenie 
plota podpísal, prišla „studená sprcha“ priamo 
z ambasády – tá sa nechala počuť, že plot neodstrá-
ni. Mocní sa prejavili a ukázali svoju pravú tvár. 
Ignorujú, že plot je čierna stavba. Nerešpektujú 
skutočnosť, že nemajú právoplatnú zmluvu k po-
zemkom pod plotom. Jednoducho, arogancia moci 
v praxi!
Ja som sa ale rozhodol, že tento boj nevzdám. 
Nemôžeme sa zľaknúť a musíme si stáť za svo-
jím. Rodičia mi okrem základných ľudských hod-
nôt vštepovali aj lásku k svojmu mestu a mestskej 

štvrti, v ktorej bývam. Asi to robili dobre, pretože 
mám k Starému Mestu hlboký vzťah a záleží mi 
na tom, aby bolo pekné, čisté a dobre sa nám tu 
žilo. Preto mi tak leží na srdci aj vzhľad Hviez-
doslavovho námestia, ktoré si veľmi želám po 
toľkých rokoch vidieť opäť bez železného plota 
ako celistvý verejný priestor slúžiaci nám, Staro-
mešťanom, Bratislavčanom a všetkým návštevní-
kom nášho hlavného mesta.

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto 

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Proti arogancii moci a mocných musíme bojovať!
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Prilepšenie 
pre učiteľov
PETRŽALKA
Miestna samospráva opä-
tovne vyzýva na predkla-
danie projektov v rámci 
programu Naučiť lepšie, 
odmeniť viac. Vo svojom 
rozpočte má na to vyčlene-
ných 22.500 eur. Takto má 
v pláne už štvrtý rok finanč-
ne motivovať učiteľov na 
základných školách k zvý-
šeniu kvality vyučovacieho 
a vzdelávacieho procesu.
Program má učiteľov motivo-
vať k zavádzaniu a uplatňo-
vaniu projektov inovácií vo 
výučbe. „Podporované budú 
inovatívne projekty, v no-
vých poznatkoch, spôsoboch, 
metódach, rozvíjaní a posil-
ňovaní medzipredmetových 
vzťahov či využívaní infor-
mačných komunikačných 
technológií,“ približuje sa-
mospráva na svojej webovej 
stránke. Výučbová časť pro-
jektu by pritom mala trvať 
buď celý prvý polrok školské-
ho roka alebo celý nasledujú-
ci školský rok 2018/2019.
„Naposledy členov hodno-
tiacej komisie najviac zau-
jala rozprávka v matemati-
ke, preklad anglickej knihy 
obľúbeného spisovateľa 
a osobitný prístup k čítaniu 
s porozumením na hodinách 
literatúry,“ uvádza samosprá-
va. Najviac projektov pri-
šlo zo ZŠ na Černyševského 
a Lachovej ulici. Vyplnené 
formuláre v elektronickej 
podobe je potrebné poslať 
do 5. septembra. Žiadatelia 
tak môžu urobiť elektronicky 
prostredníctvom e-mailových 
adries michal.radosa@petr-
zalka.sk a eva.benackova@
petrzalka.sk, jeden vytlačený 
exemplár je potrebné donie-
sť aj na sekretariát zástupcu 
starostu. Projekty následne 
vyhodnotí odborná komisia 
do konca septembra. Okrem 
objektívnych kritérií sa bude 
napríklad posudzovať kon-
krétnosť prínosu k rozvoju 
vzdelávania a využívanie 
inovatívnych a netradičných 
metód či aktivity na rozvoj 
kritického myslenia. (tasr)

PETRŽALKA
V najväčšej mestskej časti 
sa prvýkrát súťaží o naj-
krajšiu predzáhradku. Ná-
vrhy môžu obyvatelia posie-
lať do konca júla, o titul sa 
však môžu uchádzať len tie, 
ktoré nerealizovala mestská 
časť, ale miestni obyvatelia.
„Cieľom je podporiť Petr-
žalčanov pri zveľaďovaní 
a skrášľovaní okolia svojich 
domov. Aktívne ich zapájať 
do udržiavania novovybudo-
vanej zelene a vytvárať k ze-
leni pozitívny vzťah najmä 
u mladšej generácie,“ uviedla 
Katarína Mrázová z oddele-
nia komunikácie s verejnos-
ťou petržalského miestneho 
úradu.
Fotografie predzáhradky spo-
lu s jej príbehom, teda popi-
som, kde sa nachádza, ako 
sa o ňu obyvatelia starajú, či 

aké kvety sú v nej nasadené, 
je potrebné posielať miestne-
mu úradu do 31. júla. Urobiť 
sa tak dá poštou, prípadne 
elektronicky prostredníctvom 
e-mailovej adresy tlacove@
petrzalka.sk. Záujemcovia 
môžu využiť aj správy cez 
sociálne siete Facebook a In-
stagram.
„V spolupráci s oddelením 
životného prostredia budeme 

vyberať desať najzaujíma-
vejších predzáhradiek, ktoré 
postúpia do verejného hlaso-
vania,“ priblížila Mrázová. 
Hlasovať sa bude dať na fa-
cebookovom profile, spustené 
bude 1. augusta a potrvá do 
31. augusta. Tri z nich odme-
ní samospráva poukážkami na 
nákup záhradníckych potrieb.
Petržalka ako jediná mestská 
časť v Bratislave poskytuje 

obyvateľom možnosť požia-
dať si o revitalizáciu predzá-
hradky pri obytnom dome. 
V tejto súvislosti funguje od 
roku 2008 projekt Petržal-
ské predzáhradky, na ktorý 
samospráva každoročne vy-
čleňuje z rozpočtu finančnú 
pomoc. Mestská časť pritom 
realizuje predzáhradky na 
základe podaných žiadostí 
bytových domov. V obdo-
bí rokov 2008 až 2011 bolo 
realizovaných 29 predzáhra-
diek. V rokoch 2012 až 2017 
to bolo 76 predzáhradiek 
a desiatim bol poskytnu-
tý materiál na úpravu. „Sú 
však aj lokality, kde obyva-
telia nežiadali mestskú časť 
o úpravu ani o príspevok. 
Predzáhradky si upravujú in-
dividuálne z vlastných zdro-
jov,“ dodala Mrázová.  (tasr)
 Foto: MČ Petržalka

PETRŽALKA
Občianske združenie My 
sme Petržalka nedávno pri-
šlo s iniciatívou, v ktorej 
vyzvali obyvateľov najväč-
šej mestskej časti Bratisla-
vy, aby dávali návrhy, kde 
všade by mali byť osadené 
nové lavičky a prípadne aj 
odpadkové koše.
Tipy mohli dávať miestni 
obyvatelia prostredníctvom 
sociálnych sietí do 11. júla 
2018. Návrhov prišlo dosť 
veľa, a preto sme sa spoji-
li s vicestarostom Petržalky 
Jánom Bučanom, ktorý stojí 

aj za spomínaným občian-
skym združením a spýtali sa 
ho, aký bude ďalší postup pri 
vyhodnocovaní občianskych 
návrhov ako aj samotnej re-
alizácii osadenia nových la-
vičiek a odpadkových košov 
na území Petržalky. „Naše 
návrhy predložíme oddeleniu 
životného prostredia na miest-
nom úrade, ktorý z nich určí 
tie najvhodnejšie. Každý rok 
pribudnú stovky košov a lavi-
čiek na území našej mestskej 
časti. K realizácii ich osadenia 
potom môže dôjsť v priebehu 
najbližších dní a týždňov,“ 

vysvetlil nám petržalský vi-
cestarosta. Prax však hovorí aj 
o tom, že ani ľudia nie sú jed-
notní, čo sa týka nových lavi-
čiek v blízkosti obytných do-
mov či na ihriskách. Cez deň 
síce môžu slúžiť pre mamičky 
dozerajúce na hrajúce sa deti, 
ale večer na nich vysedáva 
mládež, ktorá býva najmä 
v čase prázdnin dlhšie vonku 
a vie byť aj poriadne hlučná. 
„Napríklad na Šintavskej uli-
ci sa stalo, že časť miestnych 
obyvateľov sa osadenia la-
vičiek dožadovala, ale ďalší 
ľudia ich tam zase nechceli,“ 

pridáva svoju skúsenosť po-
slankyňa Oľga Adamčiaková. 
Niekedy to zájde až do také-
ho extrému, že sa občas nájde 
nejaký „dobrodinec“, ktorý 
lavičky potrie nejakou lepka-
vou tekutinou len preto, aby si 
na ne ľudia nesadali. Prevaž-
ná väčšina ľudí, ktorí sa do 
výzvy občianskeho združenia 
My sme Petržalka zapojila, sa 
však zhodla v tom, že v rekre-
ačných zónach, teda napríklad 
v okolí Chorvátskeho ramena 
či Draždiaku by sa vyšší počet 
lavičiek a odpadkových košov 
určite zišiel.  (ars)

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku 

Budú nové lavičky a koše?
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Bratislava má víziu dotia-
hnuť električku z centra 
mesta až do mestských častí 
Vrakuňa a Podunajské Bis-
kupice. 
Vyhlásil primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal po nedávnej 
návšteve spoločnosti Slovnaft 
s tým, že električka by mala 
premávať v budúcnosti prá-
ve popri rafinérii. „Električ-
ková trať do Podunajských 
Biskupíc a Vrakune popred 
Slovnaft už je v územno-
-plánovacích podkladoch 
Bratislavy. Teraz sa treba 
rozhodnúť, či to budeme re-
alizovať. A my chceme ísť 
do toho a spustiť procesy,“ 
povedal Nesrovnal. Podľa 
neho však treba zabezpečiť 
podklady pre povoľovacie 
konania, vysúťažiť projekt 
a paralelne k tomu riešiť aj 
financovanie, ktoré môže 
byť viac zdrojové. „Hovoriť 
teraz konkrétny dátum sa 
nedá, ale najdôležitejšie je 

mať víziu a my ju máme,“ 
deklaruje primátor Nesrovnal, 
ktorý odmietol, aby za tento 
projekt niesol zodpovednosť 
Slovnaft. Mesto podľa neho 
nemôže byť vydané na mi-
losť súkromným spoločnos-
tiam, ale sa za takéto zásadné 
projekty musí postaviť samo. 
„Ak sa bude chcieť niekto 
spoluúčastniť, to len priví-
tame, ale základná zodpo-
vednosť je na samospráve,“ 
spresnil. Generálny riaditeľ 
spoločnosti Slovnaft Gab-
riel Szabó uviedol, že téma 
dopravy je pre nich dôležitá, 
keďže u nich pracuje okolo 
2000 zamestnancov, respektí-
ve subdodávateľov s trvalým 
pobytom v Bratislave a ďal-
ších 2000 sem dochádza 
z okolia, hlavne zo Žitného 
ostrova. „Vízia električkovej 
dopravy ako aj iniciatíva ju 
predĺžiť, sa nám zdá veľmi 
zaujímavá, a preto podporu-
jeme tento projekt,“ skonšta-
toval šéf Slovnaftu.  (tasr)

DÚBRAVKA
V uplynulých dňoch sa 
vykonávali rekonštrukč-
né práce na železničnom 
viadukte medzi Lamačom 
a Devínskou Novou Vsou, 
v dôsledku čoho bol uzatvo-
rený aj tunel vedúci z Agá-
tovej ulice v Dúbravke sme-
rom k nákupným centrám 
Hornbach a Bory Mall. 
O b c h á d z k o v é 
trasy mala aj 
mestská hromad-
ná doprava, teda 
konkrétne auto-
busové linky č. 
20 a č. 26, kým 
linky č. 23 a č. 
123 vôbec nepre-
mávali a nočná 
linka N21 takisto cez tunel 
nechodila. V polovici júla 
už mala byť táto veľmi vy-
užívaná skratka z Dúbravky 
smerom do Devínskej Novej 
Vsi, Lamača či Záhorskej 
Bystrice opäť priechodná. 
Veľa vodičov motorových 

vozidiel, ktorí túto cestu 
každodenne využívali, si 
už všimlo, že koncom mája 
zmenili prednosť v jazde 
cez tunel. Dovtedy ju mali 
autá idúce z Dúbravky a te-
raz ju majú vozidlá idúce 
smerom do Dúbravky. Nie 

všetci však o tom ve-
dia, a preto dochádza 
pred vjazdom do tunela 
k početným kolónam, 
ale aj častým doprav-
ným nehodám. Dávajte 
si preto na ceste zo Sa-

ratovskej na Agátovú ulicu 
pozor a pripravte sa na to, že 
autá idúce pred vami môžu 
začať kedykoľvek brzdiť, 
keďže pred úzkym tunelom 
musia dávať prednosť pro-
tiidúcim vozidlám.  (ars) 
 Foto: Google Maps

Pozor na nebezpečný tunel! Predĺžia trať električky?

▸DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ KAMPAŇ

Pozri – Spomaľ – Podeľ sa
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