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STARÉ MESTO
Kvetoslav Fošnár prevá
dzkuje priamo pri Hlavnej 
stanici reštauráciu a penzi
ón, o ktorého existencii ste 
možno ani netušili. So že
leznicami má podobne ako 
ďalší podnikatelia na sta
nici zmluvu, ktorá hovorí, 
že akonáhle začne veľká 
rekonštrukcia stanice,  ich 
podnikanie musí ustúpiť. 
Napriek mnohoročnej dis
kusii o nutnosti komplexnej 
premeny stanice, tu funguje 
už 20 rokov. Bol svedkom 
viacerých pokusov o zlep
šenie imidžu „brány do 
mesta“ a tvrdí, že napriek 
čiastočným rekonštrukciám 
sa dojem nemení. Čo hovorí 
na ďalšiu rekonštrukciu 

stanice za 2,8 milióna eur, 
ktoré vyčlenila vláda? „Je 
to málo peňazí na citeľnú 
zmenu. Len nový plášť to 
nespraví. Neprispôsobiví 
ľudia zostanú aj pred stani
cou s novou fasádou a pláš
ťom a rovnako budú okolo 
nej vykonávať svoje potre
by,“ tvrdí.
Fakt je, že do revitalizácie 
Predstaničného námestia sa 
v roku 2015 investovali viac 
ako dva milióny eur, napriek 
tomu sa cez tento priestor 
aj dnes snaží väčšina ces-
tujúcich len rýchlo prejsť. 
Ďalších 2,3 milióna inves-
tovali tento rok železnice do 
novej čakárne a podchodov 
s výťah mi, ktoré by mali byť 
hotové do konca roka. Aj pre-

to sa mnohí skepticky pýtajú, 
či si ďalšie tri milióny vôbec 
všimneme.
Po nedávnom otvorení no-
vej čakárne však už dnes 
máte minimálne možnosť 
prejsť priamo k nástupištiam 
cez príjemné nové priesto-
ry a vyhnúť sa terajšej od-
chodovej hale. Hoci vchod 
zvonka je čiastočne skrytý. 
Nachádza sa pri parkovis-
ku pre bicykle a parkovisku 
pred budovou vládneho sa-
lónika. Túto možnosť začnú 
ľudia hromadne využívať 
o niekoľko týždňov, keď sa 
do nových priestorov pre-
sunú kvôli chystanej rekon-
štrukcie hlavného vestibulu 
osobné pokladne. 
 Pokračovanie na str. 2

Zmení dojem zo stanice 
nové opláštenie?

Rozhľadňu  
stavať nezačali
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Vyhliadková veža, ktorá 
mala už na jeseň stáť na 
Devínskej kobyle a mala sa 
stať novou atrakciou Brati
slavy, sa ani nezačala stavať.
Ukončenie stavby rozhľadne, 
ktorú samospráva v Devínskej 
Novej Vsi nazvala pracovným 
názvom modlivka, avizovali 
na september, október tohto 
roka. Táto verejne prístupná 
atrakcia mala mať 21 metrov, 
sedem vyhliadok, plošinu pre 
15 ľudí a dovidieť ste z nej 
mali až na Alpy. V júli mestská 
časť hľadala cez verejné ob-
starávanie dodávateľa staveb-
ných prác za zhruba 200-tisíc 
eur bez DPH. V auguste plá-
novali začať s prácami, ktoré 
mali trvať dva mesiace. 
Bohužiaľ, s prácami sa nie-
lenže nezačalo, ale nie je 
ani jasné, kedy sa s nimi za-
čne. „Už niekoľko mesiacov 
márne čakáme na vyjadrenie 
okresného úradu na vyňatie 
lesných pozemkov na účely 
umiestnenia stavby,“ povedal 
nám starosta Devínskej No-
vej Vsi Milan Jambor. 
Takže, hoci disponujú všet-
kými dokumentmi, stano-
viskami a predpokladali, že 
stavebné povolenie dostanú 
obratom, nestalo sa tak. 
Ich žiadosť stále leží „na 
čakačke“ v kope ďalších. 
Už dnes je teda jasné, že z vy-
hliadky sa tento rok na Alpy 
nepozrieme.  (in)
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Predaj jazdených vozidiel aj v sobotu
Motor-Car Bratislava, prevádzka Tuhovská 5

sobota: 9:00 - 13:00

Mesiac mobility?
Mestskí poslanci budú 
rozhodovať o ďalšom bez
platnom cestovaní v MHD 
pre vodičov.

V komunitnej 
obývačke
Ak v kapitalizme exis
tuje underground, tak 
jeho bunka zrejme sídli 
vo dvore na Karpatskej 
ulici. 

Vstúpte do hotela 
Kyjev
V rámci Dňa architektúry 
bude dlhé roky zatvorená 
ikonická stavba prístupná 
pre verejnosť.

Kandidáti na pri-
mátora o Hlavnej 
stanici
V ankete prezrádzajú svoj 
názor na rekonštrukcie 
„brány do mesta“.
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 Nový operatívny lízing 

 

Možno to poznáte. Mať prváčika je radosť, 
ale aj napätie zároveň. Bude sa mu v škole 
páčiť? Nájde si kamarátov? Bude mať dob-
rú pani učiteľku? Zároveň si však málokto 
uvedomuje, aký nápor na rodinný rozpočet 
predstavuje nástup dieťaťa do školy. V brati-
slavskom Novom Meste sa preto snažia túto 
situáciu uľahčiť. Rodičia, ktorých deti na-
stúpili do prvých ročníkov základných škôl, 

dostávajú príspevok 35 eur na nákup aktov-
ky a školských potrieb. „Nástup do školy je 
tak trochu útok na peňaženku rodičov, sám 
som to nedávno zažil s mojimi dvoma deť-
mi. Preto som rád, že môžeme aj tento rok 
pomôcť mladým rodinám štartovným prí-
spevkom,“ povedal starosta bratislavského 
Nového Mesta Rudolf Kusý.

Rudolf Kusý: Pomáhame 212 
rodinám našich prváčikov



Objednávateľ: Rudolf Kusý, Americká 2, 831 01 Bratislava
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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 
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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
Ľudia sa v diskusiách sťa-
žovali na malý počet miest 
na sedenie, tie sa však ešte 
budú upravovať. Rovnako 
ako v hlavnej hale sú tu ta-
bule s informáciami o od-
chode vlakov, mal by tu 
byť ale lepší vzduch, keďže 
rekonštrukcia zahŕňala aj 
práce na vzduchotechnike. 
V priestoroch nájdete okrem 
wifi aj zreštaurované storoč-
né fresky a pôvodné histo-
rické stĺpy, ktoré majú 150 
rokov. A potešili nádoby na 
separovaný zber. Uvidíme, či 
nová čakáreň bude mať väč-
ší úspech ako tá na poschodí 
nad hlavným vchodom, ktorá 
ani v priebehu dňa nebývala 
plná.  
Železnice predpokladajú, že 
do mesiaca, dvoch by mohlo 
byť známe, kto bude ďalšiu 
rekonštrukciu stanice za štát-
ne peniaze realizovať. Práce 
by chceli stihnúť do mája 
budúceho roka, kedy sa u nás 
konajú Majstrovstvá sveta 
v hokeji. Detaily toho, čo sa 

bude meniť, ešte nie sú zná-
me. Základom by však malo 
byť nové opláštenie stanice, 
fasády, osvetlenie, izolácie 
strechy tam, kde zateká, aj 
nový dizajn interiéru. 
Čo na pripravované zmeny 
hovorí Kvetoslav Fošnár, 
ktorý vedľa stanice prevád-
zkuje reštauráciu a penzión? 
Mnoho z Bratislavčanov ani 
nevie, že aj priamo pri našej 
stanici sa v jeho penzióne 
ubytovávajú hostia. Aké sú 
ich dojmy z pobytu? „Sťažu-
jú sa, že v hale je zlý vzduch, 

smrad, nedýchateľne. Ne-
majú chuť si tam kúpiť ani 
nič na jedenie, zdá sa im 
to nehygienické, keď vidia 
osadenstvo pred stanicou. 
Niektorí sa s obavou pýtajú, 
či sa im v penzióne nič ne-
stane,“ hovorí. Penzión má 
vlastnú nočnú službu, ale 
podľa Kvetoslava Fošnára 
nie je najväčším problémom 
stanice bezpečnosť, ale hy-
giena. „Pozrite sa sem,“ ho-
vorí a berie nás za budovu, 
kde voľne stoja kontajnery, 
ktoré neprispôsobiví občania 

prehľadávajú a smeti roz-
hadzujú. Ďalší sem chodia 
vykonávať svoje potreby. 
„Uľavujú si kade-tade, preto 
je tu stále smrad. Pravidelne 
tento priestor čistím, ale je 
to sizyfovská práca, náročná 
a márna,“ hovorí. „Preto ho-
vorím, že nový plášť stanice 
dojem nezmení. Za toalety 
nikto nechce platiť, preto 
je podľa mňa nutné osadiť 
tu podobné verejné pisoáre, 
aké sú v Amsterdame. (viď. 
foto). Tie by hádam čiastoč-
ne pomohli,“ pokračuje. Jeho 
príbehy so „stálymi obyva-
teľmi stanice“ a hygienou by 
vydali na román. V reštaurá-
cii na toaletách skúšal mince 
aj žetóny, všetko márne, vý-
sledkom bolo len to, že mini-
málne štyrikrát menil zámky. 
Upozornenia, že sú len pre 
klientov, nikto nerešpektuje. 
Je až s podivom, že reštau-
ráciu dokáže udržať útulnú 
a klienti sa k nemu vracajú, 
pretože čisté izby s vlastný-
mi sociálnymi zariadeniami 
pôsobia v blízkosti chátrajú-
cej stanice ako svet v svete.   
„Snažím sa tento priestor 
v rámci svojich možností 
skultúrňovať, nasadil som 
kvety a som rád, že pribudli 
aj pred stanicou. Vybetónoval 
som múrik, pred ktorým dnes 
môžu na lavičkách sedieť 
ľudia. Pomohla by tu pitná 
fontánka... Základom je však 
vyriešiť toalety pre ľudí, ktorí 
za ne odmietajú platiť,“ ho-
vorí o malých zmenách, ktoré 
nestoja milióny a mali a dali 
by sa zrealizovať hneď. (in)
 Foto: Matúš Husár, shutterstock

BRATISLAVA
Dopravný inžinier Vladimír 
Mikuš prehovoril pre ma
gazín Spojená Bratislava 
o tom, čo by mohlo zlepšiť 
dopravu v hlavnom meste.  
V Bratislave sa pravidelne už 
zhruba 40 rokov objavujú de-
baty o realizácii metra. „Met-
ro nie je drahé len investične. 
Najdrahšou stránkou sú pre-
vádzkové náklady. Bratislava 
horko-ťažko vyčlení penia-
ze na existujúcu MHD a jej 
prevádzku, ktorá je z vyše  
50% dotovaná mestom. Aj 
keby nám tu metro niekto 
zadarmo postavil, neviem si 
predstaviť, že by sa v roz-
počte našlo dosť zdrojov na 
jeho prevádzku,“ upozorňu-
je Vladimír Mikuš, ktorý je 
presvedčený, že metro síce 
je potenciálnym riešením, no 

oveľa drahším, komplikova-
nejším a nevýhodnejším ako 
električka. „Električková sieť 
je flexibilnejšia a je možné 
ju riešiť hustejšie ako metro, 
s menšou prestupovosťou, 
lebo sa dá umiestniť do viace-
rých koridorov. Má už svoje 
základy, teda nemusíme začí-
nať od nuly a v neposlednom 
rade stojí podstatne menej 
peňazí. A prepravná kapacita 
električiek je dnes takmer po-
rovnateľná s metrom.“
Výhody električkových tratí 
si uvedomuje bežný cestujúci 
v zápche už dnes. Rola elek-
tričiek v meste však môže 
ešte stúpnuť.
Dopravný systém v Bratisla-
ve je postavený na tzv. radi-
álach. Radiály sú koridory, 
ktoré vychádzajú z centra 
mesta k jeho okrajom. „Ra-

diály však dostanú plno-
hodnotný význam až vtedy, 
keď budú spojené okruhmi. 
V cestnej sieti sa to už deje, 
no v koľajovej doprave nie,“ 
vysvetľuje Vladimír Mikuš.  
Prvým krokom by mohol byť 
nový koľajový úsek s pracov-
ným názvom „vetva Košická“ 
z dielne developera JTRE, 

ktorý by vytvoril medzi radi-
álami prvý funkčný okruh.
Trať by mala prechádzať 
v dotyku zóny Chalupkova, 
teda územím medzi Euroveou, 
Mlynskými nivami a cent-
rom. Práve tu sa v súčasnos-
ti realizuje viacero veľkých 
developerských projektov, 
ktoré dopravné nároky vý-

razne zvýšia. „Prepraviť také 
množstvo ľudí autobusmi či 
trolejbusmi sa podľa našich 
výpočtov fyzicky nedá. Ka-
pacita zastávok by nestíhala 
vybaviť všetky spoje v menej 
ako minútovom intervale za 
sebou,“ upozorňuje Vladimír 
Mikuš. (brn)
 Foto: JTRE

Metro alebo radšej 
električkové okruhy?

Zasnívali 
sme sa
Pozrite si v google maps Hlav-
nú stanicu. Mnohí z nás už 
zabudli a mladí ani nevedia, 
že pôvodná historická budova 
stanice je ukrytá za prístavbou 
z osemdesiatych rokov. Práve 
kedysi len dočasná prístavba 
a jej okolie je priestor, ktorému 
dnes hovoríme hanba Bratisla-
vy. Čas v nej totiž už dvadsať 
rokov nepokročil. S bonusom, 
že vo vnútri sa nedá dýchať 
a vonku to smrdí od výkalov. 
Aktuálne plánujú železnice 
čiastočnú rekonštrukciu tohto 
priestoru za tri milióny. Ľudia 
sú však skeptickí. Obávajú sa, 
že podstata sa nezmení. 
Pri pohľade na stanicu zhora 
nejedného napadne, že ak by 
tam prístavba vôbec nestála, 
bolo by pekné zas vidieť prie-
čelie starej budovy a snáď ho 
aj opraviť. A aj do novo zre-
konštruovanej čakárne by sme 
sa od autobusu dostali celkom 
hladko a nie len uličkami.
Lenže, dá sa začať s kom-
plexnou premenou stanice, 
kým trvá súdny spor mesta 
s investorom pôvodne plá-
novanej prestavby spoloč-
nosťou Transprojekt? Ešte 
nebolo vytýčené ani prvé po-
jednávanie... 
 Ingrid Jarunková
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Viet House na Laurinskej nahradil Flamendra

Jednou z hlavných úloh samo-
správy obcí je sociálna pomoc 
ľuďom v hmotnej a sociálnej 
núdzi. Staré Mesto si v tom-
to smere dôsledne plní svoje 
povinnosti a okrem sociálnej 
pomoci poskytuje v zmysle 
zákona aj sociálne služby. 
Viaceré nové formy sociál nej 
pomoci sa nám podarilo za-
viesť práve v uplynulých šty-
roch rokoch. Či už pre senio-
rov, ale aj pre mladé rodiny.
Okrem finančných príspevkov 
v náhlej a v hmotnej núdzi 
poskytuje mestská časť príspe-
vok na stravovanie. Pred troma 
rokmi sme zaviedli príspevok 
na dopravu, tzv. sociálny ta-
xík, ktorý spočíva v  prepla-
tení jazdy taxíkom k lekárovi 
a od lekára do výšky 2,50 € za 
jazdu. Rozšírili sme možnosti 
využitia Karty seniora na ďalšie 
komerčné služby, ktoré môžu 
staromestskí seniori využívať 
za zvýhodnených podmienok.
V júni sme na Špitálskej ulici 
otvorili Sociálnu výdajňu, kde 
v spolupráci s Potravinovou 
bankou SR a spoločnosťou 
TESCO poskytujeme Sta-
romešťanom prebytky z ob-
chodného domu na Kamen-
nom námestí. Od 1. októbra 
poslanci na môj návrh zvýšili 
hranicu mesačného príjmu 
klientov sociálnej výdajne na 
dvojnásobok životného mini-
ma, čo je aktuálne 410,17 €. 
Všetci, ktorých mesačný prí-
jem nepresiahne túto hranicu, 
majú nárok využívať služby 
sociálnej výdajne. Pre mladé 
rodiny sme zaviedli príspevok 
100 € pri narodení dieťaťa, 
príspevok 50 € pre prvákov pri 
nástupe na povinnú školskú 
dochádzku a príspevok 100 € 
na mimoškolské aktivity detí 
v mnohodetných rodinách.
Je našou povinnosťou pomá-
hať tým, ktorí to potrebujú.

Radoslav ŠTEVČÍK

Pomáhame 
mladým rodinám 

aj seniorom
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Naštartuj svoju budúcnost́
Pridaj sa k nášmu tímu zákazníckej podpory

Rád komunikuješ so zákazníkmi? AT&T je svetovým lídrom v oblasti
     komunikácie, zábavy a technológií. Pridaj sa k nám, zdokonal'

  si angličtinu a objav možnosti ako naštartovat́  kariéru.

 att.jobs/customercare

Make a global impact
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Skončí Mýtny 
domček ako 
Grössling?
STARÉ MESTO
Vo februári požiadala mest
ská časť o dlhodobý nájom 
Mýtneho domčeka. Mestskí 
poslanci jej koncom júna 
schválili prenájom na neur
čitý čas za symbolické euro 
na rok. Minulý týždeň však 
staromestskí poslanci ne
schválili prenájom Mýtne
ho domčeka za podmienok, 
s ktorými prišlo mesto ako 
vlastník objektu. Považujú 
ich totiž za jednostranné, 
nevyvážené a nevýhodné.
„Nájomný vzťah, ktorý nám 
ponúklo mesto, bol absolút-
ne neprijateľný pre mestskú 
časť. Budem rád, keď sa nám 
podarí či už zveriť, alebo pre-
najať si Mýtny domček za pri-
jateľných podmienok. Pretože 
sa obávam, aby nedopadol 
ako kúpele Grössling, ktoré 
vinou hlavného mesta chátra-
jú,“ uviedol staromestský sta-
rosta Radoslav Števčík.
Za nevýhodné považuje mest-
ská časť to, že by malo ísť 
o prenájom na dobu neurčitú 
s možnosťou výpovede bez 
udania dôvodu. Vedúca legisla-
tívno-právneho oddelenia mie-
stneho úradu Iveta Hahnová 
v tejto súvislosti podotkla, že 
v prípade nájmu na dobu neur-
čitú by sa samospráva nemohla 
uchádzať o peniaze na nevy-
hnutnú rekonštrukciu objektu 
zo žiadnych fondov, spoliehať 
by sa musela len na vlastný 
rozpočet. Za druhý „kameň 
úrazu“ považuje absentujúcu 
ochranu investície. Ak by bol 
totiž nájomný vzťah predčasne 
ukončený, mesto nie je ochot-
né kompenzovať samospráve 
vynaložené náklady.
Staré Mesto chce v Mýtnom 
domčeku, ktorý už niekoľko 
rokov chátra, vybudovať 
múzeum, resp. expozíciu 
Viedenskej električky a Sta-
rého mosta. Trvať bude preto 
opätovne buď na zverení do 
správy, čo hlavné mesto už 
raz odmietlo, alebo na pre-
nájme, ale za iných podmie-
nok.  (tasr)

RUŽINOV
Pamätáte sa, ako sa hovo
rilo, že Mlynské nivy kvôli 
výstavbe novej autobusovej 
stanice budú musieť kom
pletne uzavrieť na 14 mesi
acov alebo čiastočne na 36 
mesiacov? Teraz stavebník 
deklaruje, že o rok Bra
tislava dostane vynovenú 
ulicu s kompletne obnove
nou dopravnou a technic
kou infraštruktúrou nad aj 
pod jej povrchom. Dokáže 
to teda za rok a pol, a to aj 
bez dopravnej uzávierky 
ulice? Bude to vraj výzva, 
ale staviteľ si za termínom 
stojí. Isté je, že ani v zime sa 
práce nezastavia. 
Obnova ulice sa aktuálne 
nachádza v prvej fáze, ktorá 
sa  začala v máji tohto roka 
a potrvá do jesene za plnej 
prevádzky automobilovej a 
autobusovej dopravy. Investor 
HB Reavis počas nej zrekon-
štruuje južnú časť ulice: “Od 
mája sme sa pustili do obnovy 

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

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

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody

Nový mestský bulvár vyrastie na Mlynských nivách do roka
infraštruktúry na južnej strane 
ulice Mlynské nivy, kde ob-
novujeme verejný vodovod, 
plynovod, rozvody vysokého 
napätia, optické káble, káble 
verejného osvetlenia a samot-
nú cestnú komunikáciu. Pred-
nedávnom sme pristúpili k 
budovaniu podzemného kru-
hového objazdu a máme za 
sebou prípravné práce k vý-
mene sútokovej komory pod 
križovatkou Mlynské nivy 
– Karadžičova,” prezradil Ja-
kub Gossányi, Head of Deve-
lopment HB Reavis Slovakia.
Výstavba podzemného kru-
hového objazdu pod Mlyn-
skými nivami je na Slo-
vensku unikátom. Po jeho 
dokončení prepojí Stanicu 
Nivy, projekt Twin City, nový 
parkovací dom a nový pro-
jekt Mlynské Nivy Košická. 
Zároveň obsiahne v oboch 
smeroch vjazdy aj výjazdy 
na ulicu Mlynské Nivy. Bu-
duje sa v troch etapách. Južná 
časť podzemného kruhového 

objazdu sa realizuje do jese-
ne 2018 (časť pri Twin City 
C a Továrenskej ulici). Práce 
na „Krčku“ na severe – pod-
zemné prepojenie do Stanice 
Nivy – sú plánované od de-
cembra 2018 a zvyšná časť 
podzemného kruhového ob-
jazdu v roku 2019. 
Koncom jesene investor 
pristúpi k druhej fáze rekon-
štrukcie, ktorá bude prebie-
hať na severnej časti ulice. 

„Predmetom rekonštrukcie 
budú aj naďalej najmä in-
žinierske, dopravné, líniové 
a vodné stavby. Celkovo sa 
počas nej dotkneme približ-
ne 95 stavebných objektov, 
medzi nimi aj niekoľko sto 
rokov starej kanalizácie ešte 
z čias Márie Terézie. Takto 
o rok na jeseň odovzdáme 
mestu kompletne nový bul-
vár Mlynské nivy aj s cel-
kovo revitalizovaným oko-

lím,” dodal Gossányi.
Rok po dokončení ulice 
Mlynské nivy dostanú Brati-
slavčania aj kompletne novú 
autobusovú Stanicu Nivy.
Obnova dopravnej a tech-
nickej infraštruktúry na ulici 
Mlynské nivy aj v okolitých 
komunikáciách v celej zóne 
Nové Nivy je predbežne vy-
číslená na 40 miliónov eur. 
Projekt realizuje HB Reavis 
na vlastné náklady. (zo, brn)

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

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

BA_38x65.indd   2 19.3.2018   8:18

Objednávateľ: Radoslav Števčík, Bratislava, Dodávateľ: 
NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058

Na Laurinskej ulici 4 otvori
li RESTAURANT & SUSHI 
BAR VIET HOUSE. Naozaj 
príznačné, že sa tak stalo 
v čase, keď slovensko-viet
namská spolupráca presa
huje rámec štandardných 
medzinárodných vzťahov.
Nový nájomca priestoru v bu-
dove spájajúcej Laurinskú 
s Gorkého ulicou si s pre-
stavbou interiéru ťažkú hla-
vu nerobil. Všetko nechal po 
starom, s výnimkou vývesné-
ho štítu na fasáde domu a za 
barom. A tak na stenách nená-
jdete historické fotografie Ha-
noja či iných vietnamských 
miest, ale Bratislavy, na ste-
ne zostala tabuľka s popisom 
histórie tafelspitzu či ponuky 
vín predchádzajúcej reštau-
rácie Flamender. Dokonca 
polievku servírujú v miske 
s jej názvom. Interiér roz-
hodne ničím nepripomína, že 
ide o vietnamskú reštauráciu 
a sushi bar. 
Jedálny lístok je pomerne 
bohatý – tradičné polievky 
ázijskej kuchyne, množstvo 
druhov sushi, od maki a ni-
giri, cez sashimi, futomaki, 
uramaki, až po tempuru, a to 
jednotlivo alebo v rámci setu. 

Okrem toho ázijské jedlá 
grilované, dusené, opeka-
né, vyprážané, vegetariánske. 
Spomedzi polievok sme ne-
odolali tradičnej ostrokyslej 
(2,20 €/ 300 ml), z ktorej sme 
však boli maximálne skla-
maní. Bola riedka a navyše 
posypaná množstvom nakrá-
janej mladej cibuľky, ktorá 
prebila všetky chute. Od os-
trokyslej polievky, ktorú po-
známe s bratislavských, ale aj 
zahraničných reštaurácií bola 
táto na míle vzdialená.
Z ďalšej ponuky polievok sme 
si dali vietnamskú Pho Ga 
s kuracím mäsom a ryžovými 
rezancami (6,90 €/ 500 ml) 
a Pho Bo Tai s hovädzím mä-
som a rezancami (7,90 €/ 500 
ml). Vybrali sme si menšie 
porcie, pretože ich ponúkajú 
aj vo verzii 700 ml, čo už nie 
je polievka, ale hlavné jedlo. 
Kuracia Pho bola nevýraz-
ná, sklamala nás aj hovädzia 
polievka. Ak to porovnáme 
s vietnamskými polievkami, 
ktoré sme nedávno mali mož-
nosť ochutnať a hodnotiť na 
Drieňovej ulici, na Laurinskej 
sa hrá podstatne nižšia liga.

Z hlavných jedál sme vyne-
chali sushi a aj na radu sloven-
ského čašníka dali prednosť 
grilovanému hovädziemu 
mäsu na vietnamský spôsob 
(11,90 €) a grilovaným kre-
vetám na vietnamský spôsob 
(12,50 €), obe s ryžovými re-
zancami a klíčkami. Hovädzie 
aj krevety boli na drevenej 
špajdli, dostať ich dole civili-
zovaným spôsobom bolo dosť 
náročné. Ryžové rezance boli 
zlepené a dosť ťažko sa nabe-
rali, celkovo nás obe jedlá tro-
chu sklamali. V oboch prípa-
doch prílohu na tanieri tvorili 
viaceré druhy čerstvých bylín. 
Celkovo sme boli z týchto 
špecialít Viet House sklamaní.
Napriek tomu, že ázijská ku-
chyňa má v posledných ro-
koch v Bratislave úspech, nie 
každá vietnamská reštaurácia 
je toho zárukou. Navyše na 
susednej Gorkého ulici sa už 
pomerne dobre etablovala iná 
ázijská reštaurácia, takže Viet 
House to nebude mať ľahké. 
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 

Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.
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Nedávno sme spustili služ-
bu zdieľania bicyklov. Pro-
jekt, ktorý sme pripravovali 
niekoľko mesiacov a naozaj 
sme si to na úrade aj s part-
nermi odmakali, vyskúšali 
tisíce ľudí. Samozrejme, 
systém má ešte muchy, bi-
cykle budú pribúdať po-
stupne a určite sa vyskytnú 
aj nejaké nedokonalosti. My 
budeme robiť všetko pre 
to, aby tých chýb bolo čo 
najmenej a aby boli rýchlo 
odstránené.

Zároveň sa hneď prvý deň 
udiali veci, ktoré v normál-
nej spoločnosti nemajú 
miesto - vandali niekoľko 
bicyklov zničili. Priznám 
sa, naozaj nerozumiem 
motívom konania takýchto 
ľudí a nerozumiem ani na-
staveniu, v ktorom fungujú. 
Pripomenulo mi to situá-
ciu z konca prázdnin, keď 
povodeň zatopila ľuďom 
pivnice a podchod na Tr-
navskom mýte - zodpovední 
ľudia makali na tom, aby 
boli škody čo najmenšie, no 
časť ľudí sa tešila, ako to zas 
tomu primátorovi nevyšlo.

Nemyslím si, že primátora 
musí každý milovať. Ale 
tešiť sa z toho, že sa kvôli 
živelnej pohrome ničí náš 
spoločný životný priestor, 
považujem za choré. To, ako 
sa ľudia postavia k bicyklom 
bude testom nás ako spoloč-
nosti. A verím, že to zvlád-
neme. Pretože úspech tejto 
služby môže v bratislavskej 
doprave naozaj veľa zmeniť 
k lepšiemu a túto zmenu be-
riem naozaj vážne.
  Ivo Nesrovnal 

Bicykle a po nás 
potopa

Objednávateľ: Ivo Nesrovnal, Jelačičova 18, Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., 
Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058

Podanie 
trestného 
oznámenia za 
ohováranie
Môj bývalý partner ma 
uráža v SMS správach, 
ohovára ma po známych aj 
na sociálnej sieti. Nakoľko 
som slobodná matka dvoch 
detí, veľmi mi to ubližuje. 
Ako mám postupovať, ak 
naňho chcem podať trestné 
oznámenie? 
Trestné oznámenie vám od-
porúčam podať v písomnej 
forme. Podrobne tam popíš-
te, kedy a čo o vás napísal. 
O každom jeho ohováraní 
doložte k trestnému ozná-
meniu aj fotokópiu dôkazu 
o tom, že tak naozaj učinil 
(výpis SMS správ, foto-
kópie postov na sociálnych 
sieťach...). V trestnom ozná-
mení uveďte, že sa snaží 
narušiť vašu povesť v spo-
ločnosti. Je tiež potrebné 
v trestnom oznámení uviesť, 
akým spôsobom na vás tieto 
jeho SMS správy a správy na 
sociálnych sieťach pôsobia. 
Ohováranie je totiž trestným 
činom iba v prípade, ak ne-
pravdivé informácie, ktoré 
o vás šíri, sú spôsobilé vážne 
poškodiť vaše dobré meno 
alebo povesť, prípadne vás 
poškodiť v zamestnaní. Po 
podaní trestného oznámenia 
začnú orgány činné v trest-
nom konaní konať z úrad-
nej povinnosti bez nutnosti 
robenia ďalších návrhov 
z vašej strany. O výsledku 
prešetrenia vášho trestného 
oznámenia vás budú násled-
ne písomne informovať.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/322 222 47



Najlepšia káva 
v meste v podchode?
Najvyťaženejší podchod v Bratislave dostal konečne novú tvár. 
Každý deň ním prejde viac ako 30 000 ľudí, ktorí sa viac nemu-
sia obávať o svoju bezpečnosť a vďaka bezbariérovému prístupu 
v ňom majú zelenú aj mamičky s kočíkmi a starší ľudia. 
Spolupráca Hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou  
Immocap Group, a.s. priniesla pozitívne zmeny aj čo sa týka vy-
bavenia podchodu. Popri menších nákupoch v potravinách KRAJ, 
TETA drogérii či papiernictve ŠEVT tu nájdete lekáreň Dr. MAX, 
či pekáreň NAGLREITER, pečivo MINIT, dobroty z TAKE AWAY 
MLYN a PARKY´S hot dogy. Medzi obchodíkmi je aj predajňa tlače 
MEDIAPRESS a kvetinárstvo KULLA. Aj ZSSK zákaznícke cen-
trum tu má svoje miesto. Nechýbajú ani nové moderné toalety. 
V podchode môžete zároveň využiť aj služby obuvníctva a kraj-
čírstva a nechtového štúdia FLAMINGO. Občerstvenie vám 
ponúknu čerstvé šťavy z UGO Freshbaru a v KAWITCHI určite 
ochutnajte najlepšiu kávu v meste! Podchod na Trnavskom mýte sa 
tak priblížil svetovým metropolám, napríklad najlepšiu sushi reštau-
ráciu v Tokiu nájdete v podchode v metre.
Priestor Trnavského mýta dopĺňa aj nová zeleň vo forme trvalko-
vých záhonov a stromov. Zároveň sa môže pýšiť aj prvými polo-
zapustenými kontajnermi v meste, ktoré sú väčšie, ekologickejšie 
a jednoduchšie na údržbu ako tie bežné. Navyše, nekazia celkový 
dojem z moderného dizajnu podchodu, ktorý je po dlhých desaťro-
čiach chátrania opäť miestom hodným hlavného mesta. Vynovený podchod ožil a stáva sa obľúbeným miestom obyvateľov hlavného mesta.

Teplo
so zárukou Súčasť vášho domovawww.zse.sk

Nové Teplo 
so zárukou
o stupeň 
úspornejší domov
 Tepelné čerpadlá aj na splátky
 Inteligentné hlavice nemeckej kvality
 Výhodnejší plyn oproti SPP až o 10 %

Úspora 10 % platí oproti cenníku SPP za dodávku plynu pre odberateľov plynu domácnosti s účinnosťou 
od 1. 1. 2017 v cene za dodávku plynu pre Domácnosť v položke sadzba za odobratý plyn od tarify D2 a platí 
počas prvých 12 kalendárnych mesiacov po podpísaní Dodatku pre Plyn so zárukou3 s viazanosťou. 
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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)

©Marek Velček

©Dano Veselsky

BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo 
(27. 9.) bude rozhodovať 
o návrhu primátora Iva 
Nesrovnala, ktorý sa týka 
rozšírenia okruhu osôb, 
ktoré môžu využívať brati
slavskú MHD zdarma. Na
vrhovaný mesiac mobility 
by mal zmierniť aj násled
ky dopravných obmedzení, 
ktoré sa chystajú v súvislos
ti so stavbou bratislavského 
obchvatu. 
Ide o tri opatrenia. Prvé sa 
týka seniorov. „Dnes môžu 
bratislavskí seniori jazdiť za-
darmo od veku 70 rokov a se-
niori od 62 rokov s 50-per-
centnou zľavou. Chceme to 
zjednotiť tak, aby od začiatku 
svojho dôchodku každý seni-
or v Bratislave jazdil MHD 
zadarmo,“ povedal primátor. 
Rovnako ako doprovod detí 
do troch rokov.  
Tretie  opatrenie súvisí s vý-
stavbou obchvatu Bratislavy 
D4 a R7, pri ktorej sa oča-

kávajú dopravné zápchy od 
spustenia prestavby mimo-
úrovňovej križovatky Prie-
voz. Ivo Nesrovnal preto 
navrhuje zaviesť celý mesiac 
mobility. Bezplatná MHD by 
teda bola pre všetkých drži-
teľov vodičských preukazov, 
a to prvý mesiac po spuste-
ní prestavby križovatky. Pri-
mátor tvrdí, že peniaze na 
tieto opatrenia v hodnote stá-
tisícov eur problémom nie sú.
Hoci so spustením prestavby 
mimoúrovňovej križovatky 
Prievoz ráta stavebník v ho-
rizonte niekoľkých týždňov, 
mesto a ani jeho obyvatelia 
zatiaľ nedisponujú dostatoč-
nými a dôveryhodnými infor-
máciami, ktoré by ich ubez-
pečili, že negatívne dopady 
dopravných obmedzení budú 
minimalizované. V relácii 
spravodajskej televízie Tab-
let.TV Mesiac v Bratislave to 
povedal Martin Chren, posla-
nec mestského zastupiteľstva 
za Ružinov – mestskej časti, 

ktorej sa prestavba križovat-
ky dotkne najviac.
„Pokiaľ viem, dodnes nie sú 
schválené obchádzkové tra-
sy, dodnes ani nevieme, ako 
to bude celé trvať, len to, že 
to bude rozdelené na etapy. 
Ale ako potrvá tá prvá, počas 
ktorej sa zrušia výjazdy na 
Prístavný most a Prístavnú 
ulicu, to stavebník doteraz 
nepovedal,“ upozornil Chren. 
V tejto súvislosti ešte pripo-
menul, že dopravné kompli-
kácie v okolí mimoúrovňovej 
križovatky Prievoz sa nevy-
riešia ani dostavbou obchva-
tu. Upozornil pritom na to, že 
aj po dokončení novej diaľni-
ce sa ľudia z juhovýchodného 
okolia hlavného mesta budú 
dostávať do Bratislavy cez 
husto zastavanú polyfunkčnú 
zónu Chalúpkova-Landerero-
va. „Ak neprijmeme zásadné 
opatrenie, a tým je nová elek-
tričková trať v tejto oblasti, 
hrozí nám totálny dopravný 
kolaps,“ varoval. (ms, tasr)

Čo povedia poslanci na mesiac mobility?



Po čerstvú zeleninu, sladučký med či lokálne 
pivo už nemusíte chodiť ďaleko. Stačí sa za-
staviť v Polus Markete, ktorý je pre vás ot-
vorený každý deň od desiatej ráno. Nájdete 
v ňom to najlepšie od lokálnych výrobcov 
a pestovateľov. 
Ste zástancom moderného a zdravého spô-
sobu stravovania, dávate prednosť lokálnym 
a domácim potravinám, vyhľadávate skôr 
malú potravinovú produkciu? Práve pre vás 
v nákupnom centre Polus City Center pri-
pravili novú neobvyklú prevádzku v podobe 
malej tržnice, s kvalitnými lokálnymi a do-
mácimi potravinami. Na płoche 100 metrov 
štvorcových nájdete kvalitné domáce produk-
ty, ovocie, zeleninu, údeniny, koreniny, syry 
a pod. 
V stánku FantastiCo na vás čakajú fantastické 
makové a orechové Bratislavské rožky. Fan-
tastiCo je súčasťou hnutia Slow Food, ktoré 
podporuje kvalitné potraviny vyrábané udr-
žateľným spôsobom a tak viete, že kupujete 
len to najlepšie nielen pre vás, ale aj pre vaše 
okolie.
Keby ste namiesto rožkov dostali chuť na nie-
čo šťavnatejšie, môžete si vybrať z bohatého 
sortimentu paradajok od Farmy Babindol. Ich 

paradajky sú pestované v okolí Nitry a Levíc 
a nie sú chemicky ošetrované – aj preto chu-
tia tak, ako sa na pravé slovenské paradajky 
patrí. Okrem paradajok však v našom Polus 
Markete nájdete aj bohatú ponuku čerstvé-
ho ovocia a zeleniny a klobások od Dobroty 
u Royka. 
Ak by vám po tom všetkom ešte aj vysmädlo, 
môžete si nechať načapovať pivo v Beer Sta-
tion. V ponuke nájdete tie najlepšie pivá od 
slovenských sládkov. Ich pivá sú živé, čapo-
vané technológiou PEGAS s pomocou Pi-
voplynu, a preto si zachovávajú tú najvyššiu 
kvalitu.

Tešíme sa na vás!
www.polus.sk

Polus Market – trh 
v srdci nákupného centra
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Namaľujme 
si budúcnosť 
spoločne

13.10.2018 sobota 

15.00 – 22.00 hod.

DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE 

 

Miesto: 
Cyklomost Slobody, 

Devínska Nová Ves

Podujatie sa uskutoční na symbolickom mieste – pri Cyklomoste Slobody v Devínskej Novej 
Vsi. Tam, kde kedysi boli hranice, ktoré rozdeľovali Európu na slobodnú a neslobodnú, je 
dnes cyklomost spájajúci Slovensko s Rakúskom. Miesto, ktoré bolo neprekonateľné, je 
dnes spojnicou spoločnej Európy. Podujatie pre rodiny s deťmi a širokú verejnosť si kladie 
za cieľ zdôrazniť myšlienku cezhraničnej kooperácie a sprítomniť najmä mladej generácii 
fakt, že európska mobilita a spolupráca sú možné iba vďaka v minulosti vybojovaným 
a dnes všeobecne uplatňovaným hodnotám slobody a demokracie. Podujatie akcentuje 
možnosti vzájomnej inšpirácie s víziou budúcnosti v zjednotenej Európe, ktorú si spoločne 
maľujeme pre ďalšie generácie.

Výborná ponuka gastro špecialít z celého regiónu. 
Pokus o rekord v prechode najväčšieho 
počtu ľudí cez Cyklomost Slobody.

vstup
voľný

HLAVNÝ PROGRAM 
15.15 Muzikál Ľadové kráľovstvo
16.30 Swing Society Orchestra
17.30 Marián Greksa s kapelou MODUS Memory

18.30 Sima Martausová
19.45 POLEMIC 

SPRIEVODNÝ PROGRAM 
14.00 - 19.30
Európa v rozprávkach 
Vzlety balónom
Jazda na koni
Rekord na cyklomoste
Kurz prvej pomoci
Ukážky hasičov

DETSKÝ PROGRAM
14.00 Tvorivé dielne pre deti: 
 Maľujeme spoločnú budúcnosť Európy 
16.30 a 17.30 Bratislavské bábkové divadlo 
  –Safaládka a Špajdlička

organizátor: Bratislavský samosprávny kraj
 Program spolupráce Interact III

Spoločné hranice, spoločné záujmy

DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE
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Kandidát na primátora
Bratislavy

Bratislavčan s dobrým 
tímom a plánom

Objednávateľ: Matúš Vallo, Červeňova 16, 811 03 BratislavaDodávateľ: Initiative s.r.o., DR. Vladimira Clementisa 10/3222, 821 02 Bratislava, IČO: 50860917

STARÉ MESTO
„Nie využívať ľudí a mať 
rád veci, ale naopak.“ Táto 
veta asi najlepšie vystihu
je ľudí, ktorí sa stretáva
jú v Bystro – komunitnej 
obývačke v Starom Meste. 
Ak za normálne považu
jete kúpiť lacnú vec a keď 
sa pokazí, vyhodiť ju 
a kúpiť novú, nebudete ich 
spriaznenou dušou. Oni sú 
totiž skôr presvedčení, že 
mnoho vecí netreba vlast
niť, stačí si ich požičať. Ne
funkčné prístroje opravujú 
a veci, ktoré už nepotrebu

jú, dokáže zužitkovať niek
to iný. Ak v kapitalizme exi
stuje underground, tak je to 
zrejme Bystro. 
Vo dvore na Karpatskej ulici, 
v dome, ktorý skôr či neskôr 
zbúrajú, otvárame dvere do 
malej miestnosti, v ktorej vás 
na prvý pohľad upúta inštalá-
cia odevov visiacich na stro-
pe. „Nie, nejde o umenie. Sú 
to len dary ľudí do zdarmár-
ne, ktoré sme nezužitkovali,“ 
vysvetľuje so smiechom je-
den zo zakladateľov Bystra 
Michal Gordiak. 
Príjemný minimalistický prie-

stor, niekoľko stolov a stoli-
čiek, ktoré sa počas hodi-
ny jogy dajú spratať, gauč, 
v rohu miestnosti, dielnička 
s náradím, z veže hrá hudba... 
Všetko, čo vidíme, dostalo 
združenie do daru. Nebo-
lo potrebné nič nakupovať. 
V minikuchynke chladnička, 

z ktorej si vezmete, čo v nej 
nájdete a do vedľa položenej 
pokladničky hodíte peniaze. 
„Kto dopĺňa chladničku?“ 
pýtam sa prakticky. „Komu-
nikujeme spolu. Kto z členov 
môže, ten ide. Vezme penia-
ze zo spoločnej pokladničky 
a kúpi, na čom sa s ostatný-

mi dohodli. Vždy sa niekto 
nájde, hoci nikoho k ničomu 
nenútime,“ reaguje Michal 
a spomína, že keď sa pred 
troma mesiacmi sťahovali 
z Cintorínskej ulice a nový 
priestor na Karpatskej upra-
tovali, prišli dvaja neznámi 
ľudia a niekoľko dní im po-

V komunitnej obývačke nehľadajte človeka s tabuľkou ´šéf´ máhali. Len tak. Dnes sú už 
Tomáš a Lucia ich priatelia. 
Z kuchynky prechádzame 
do malej komory. Tu ´sídli´ 
knižnica vecí. Ak ste členom 
Bystra, môžete si bezplatne 
a bez zálohy požičať korčule, 
sušičku potravín či bylín, 
spacáky, stany, odšťavovač, 
jogurtovač, šijací stroj, kávo-
vary, sedačku do auta, veľký 
hrniec, mixér, ďalekohľad, 
vŕtačku, lisovač na ovocie, 
barle... 
Takto vyzerajú začiatky cir-
kulárnej ekonomiky, o kto-
rej sa mnohí domnievajú, 
že je východiskom z konzu-
mu, ktorý je neudržateľný. 
V budúcnosti nám podľa nej 
majú dávať do dlhodobého 
prenájmu výrobky práve fir-
my, čo ich vyrábajú. Tie by 
sa starali aj o opravy a bolo 
by v ich vlastnom záujme 
ponúkať kvalitu, ktorá vydr-
ží. Dnes je však pohľad na 
policu s vecami v komunitnej 
obývačke stále raritný. Dnes, 
keď má každý všetko a keď 
nemá, hanbí sa to priznať. 
Dvaja kamaráti Michal Gor-
diak a Nicolas Giroux sa roz-
hodli to stopnúť. Ponúkajú 
cestu zdieľania. Nielen vecí, 
ale aj schopností a myšlie-
nok. „Nicolas videl podobné 
miesto vo Francúzsku, odkiaľ 
pochádza, mojou osobnou 
motiváciou bolo zas mať diel-
ničku, kde môžem opravovať 
veci a učiť to aj iných. Chcel 
by som, aby všetci opravo-
vali veci,“ hovorí prosto Mi-
chal Gordiak, ktorý najradšej 
dáva dokopy bicykle. Tvrdí 
však, že aj workshop veno-

vaný šitiu mal veľký úspech. 
Vyrobiť si vlastné vrecko na 
potraviny zo starej záclony 
vo svete, v ktorom si môžeš 
jednoducho a lacno kúpiť 
lepšie, ľudí, paradoxne, nad-
chlo. Nie len preto, že prebu-
dili potlačenú kreativitu, ale 
aj preto, že si ušili vec, ktorá 
je spojená s príbehom. Na 
rozdiel od lacného šmejdu 
z obchodu, ku ktorému si ni-
kdy nevytvoria vzťah.
„Máte chuť niečo robiť, 
zorganizovať? V komunit-
nej obývačke na to nájdete 
priestor,“ hovorí mi Michal 
a vymenúva, že tu robia 
workshopy, koncerty, pred-
nášky a diskusie. Naposle-
dy napríklad o tom, ako sa 
organizácii z Rigy darí pre-
najímať nevyužívané budo-
vy od mesta a meniť ich na 
komunitné miesta. „Každý 
utorok a štvrtok spolu jeme 
zadarmo. Jeden z členov 
nosí od priateľov z obchodov 

a reštaurácií hotové jedlo, 
ktoré by inak skončilo v koši. 
Vždy sem prídu jeden, dvaja 
noví ľudia, s ktorými disku-
tujeme o neplytvaní potravi-
nami. Niekedy sa stanú naši-
mi členmi.“
Bystro funguje zhruba dva 
roky, má 187 členov, zväčša 
mladých ľudí do 30 rokov. 
Mnohí majú cez víkendy 
tendencie unikať z reality 
napríklad do hôr, ale je veľa 
takých, čo chcú spraviť aj 
niečo, čo presahuje ich vlast-
né blaho.  
Preto mali v Bystre aj „zdar-
máreň“. Ľudia im nosili ne-
potrebné veci od nábytku 
až po náradie a oni ich zas 
ponúkali ďalším, ktorým 
by sa zišli. „Bohužiaľ, na to 
nemáme priestory. Dopyt po 
takomto second hande však 
je, boli by sme šťastní, keby 
sa toho chytila samospráva, 
napríklad na zberných dvo-
roch,“ hovorí Michal, no do-

dáva, že ďalšie nástroje alebo 
svetlá sa do ich dielne stále 
zídu. 
Ľudia cítia potrebu sa stre-
távať. Dnes, keď už nepo-
znáte ani vlastného suseda, 
by sa komunitná obývačka 
uživila v každej mestskej 
časti. Apropo, uživila. Ako 
finančne funguje Bystro? 
Tristoeurový mesačný nájom 
sú členovia schopní splatiť 
z 20-eurového ročného člen-

ského a príspevkov za pred-
nášky, workshopy, cvičenia či 
koncerty. Navyše, každý člen 
si môže „prenajať“ obývačku 
na vlastnú akciu. A zatiaľ to 
vraj ide.
Oficiálne je obývačka otvo-
rená v utorok a štvrtok od 
16.00h do 22.00h. S výnim-
kou akcií, ktoré nájdete na 
ich webe. Michal vraví, že 
sa netreba hanbiť prísť, hoci 
tu nie je čašník, ani človek 
s tabuľkou šéf, takže sa treba 
pýtať. Prineste napríklad svoj 
bicykel, naučia vás ho opra-
viť. Alebo si tu len poseďte 
pri drinku, možno sa bude 
premietať film a možno si 
s niekým zahráte nejakú spo-
ločenskú hru, ktorých je tu 
neúrekom... Jednoducho, ako 
doma v obývačke, len s ľuď-
mi, s ktorými možno podis-
kutovať a ktorí sa raz možno 
stanú vašimi priateľmi. „Ak 
chceme zmeniť svet k lepšie-
mu, musíme všetci robiť oko-
lo seba malé pozitívne zme-
ny. Spolu sa to zráta,“ dodáva 
Michal. (in)
 Foto: Matúš Husár

„Visiace oblečenie nie je umelecká inštalácia,“ smeje sa Michal Gordiak. 
„Niekto z členov tam zavesil prvé, ostatní sa pridali.“ 

Dielnička s mottom „Nekupuj,opravuj!“

Kuchyňa je malá a vládne v nej samoobsluha. Peniaze za 
jedlo a nápoje z chladničky sa hádžu do pokladničky. 

V knižnici vecí nájdete aj 
sušičku potravín či jogurtovač.
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Problémy Bratislavy sú dlhé 
roky známe a neriešené. 
Koľkokrát sme už počuli, že 
sa niečo nedá. Sme predsa 
majstri vo výhovorkách. 

Bratislavčanov nezaujíma, 
ktorý chodník má v správe 
mestská časť a ktorý mes-
to, o ktorý trávnik sa stará 
primátor a o ktorý starosta. 
Ľudia potrebujú vidieť vý-
sledky. Musia mať istotu, že 
všetci robia pre ich pohod-
lie, dobré a efektívne fun-
govanie mesta maximum. 
Ak chceme Bratislavu roz-
hýbať, nemôžeme bezhlavo 
asfaltovať, či strihať pásky. 

Musíme spolupracovať - 
primátor s poslancami, sta-
rostami a županom.

Ako manažér som vždy pre-
sadzoval spoluprácu. Len 
vďaka nej sa nám v RTVS 
podarilo dosiahnuť výsled-
ky, z ktorých mali úžitok 
predovšetkým ľudia. 

Mnoho nápadov, projektov 
a myšlienok neraz končí 
v šuflíku len preto, lebo 
vedenie mesta nevie nájsť 
zhodu s partnermi. 

Využime potenciál, ktorý má 
naša metropola v ľuďoch, 
v histórii, v prírodnom bo-
hatstve či vo svojej polohe. 
Primátor má byť človek 
s jasnou predstavou o tom, 
v akej podobe chceme vidieť 
Bratislavu o 15 rokov. A má 
všetkých spojiť, aby sa Bra-
tislavčanom žilo lepšie. 

Václav Mika:
Ľudia očakávajú 

spoluprácu  
a výsledky

Objednávateľ: Václav Mika, Bratislava I 
Dodávateľ: KNOWLIMITS s. r. o., Adámiho 3, 
841 05 Bratislava, IČO: 50125923

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
info@drevenerolety.sk

www.drevenerolety.sk 0903 349 274

DREVENÉ ROLETY NOVÉ,  GENERÁLNE OPRAVY

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE 25MM    50MM

POSUVNÉ OKENICE DREVENÉ, HLINÍKOVÉ

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Ivánska cesta 32, 821 04, Bratislava

Rozširujú 
pomoc
STARÉ MESTO
Od 1. októbra pomôže sta
romestská sociálna výdajňa 
väčšiemu počtu obyvateľov.
Poslanci Miestneho zastupi-
teľstva Bratislava – Staré Mes-
to „zmäkčili podmienky“ pre 
sociálne slabších Staromešťa-
nov. Zväčší sa tak okruh ľudí, 
ktorí budú mať nárok na tovar 
zo sociálnej výdajne.
„Som rád, že poslanci okrem 
iného prijali môj návrh, aby 
výška registračného poplatku 
klesla z 5-ich na jedno sym-
bolické euro,“ povedal po 
hlasovaní starosta Radoslav 
Števčík. Zvyšuje sa aj hranica 
príjmu pre žiadateľov, a to na 
dvojnásobok životného mini-
ma jednotlivca, čo aktuálne 
predstavuje 410,17 eur. Zme-
nili sa aj podmienky pre po-
moc nezaopatreným deťom. 
Po novom budú mať nárok 
na pomoc nielen deti do 15 
rokov, ale všetci študujúci do 
26 rokov. (ng)

Všimli ste si to aj Vy? Všade sa 
asfaltuje, opravuje, rekonštruuje. 
Škoda, že len posledných pár mesi
acov. Je to neklamný znak toho, že 
komunálne voľby sa blížia.

Možno si len niektorí politici vo vedú-
cich funkciách pomýlili čísla – zamenili 
si štyri roky za štyri mesiace. Pracovať, 
zveľadovať a pomáhať ľuďom by 
mali celé štvorročné volebné obdobie, 
nielen pár mesiacov pred voľbami. 
Veď na to sme si ich zvolili. Nič iné od 
nich nechceme, len to, čo je ich základ-
nou povinnosťou - aby tu boli pre nás, 
nie my pre nich. Naše hlavné mesto by 
potom mohlo vyzerať úplne inak...

Pasivita je politickou normou
Bohužiaľ, už sme si tak zvykli na 
pasívnych politikov, ktorí nič ne
robia, že na nás aktívny „jedinec“ 
pôsobí až podozrivo. Stali sme sa 
ľahostajnými voči práci politikov, 
pretože žiadnu nevidíme, a na
opak, až príliš často sme svedkami 
konfliktov, rozbrojov, politikár
čenia namiesto serióznej politiky. 
Výsledkom je nedôvera voči politi
kom a naše sklamanie. 

Ja osobne sa stretávam s prekvape-
ním ľudí, prečo organizujem toľko 
aktivít v Starom Meste. A dokonca 
nielen tesne pred voľbami☺ Niektorí 
to dokonca pokladajú za otravné. Pri-
tom nerobím v mestskej časti, kde si 
ma ľudia zvolili, nič iné len to, čo by 
mali robiť všetci poslanci – pracovať 
pre ľudí. A môžem len zopakovať, 
že keby všetci boli aktívni a celé vo
lebné obdobie, naše mesto a mest
ská časť by boli už dávno ďaleko 
čistejšie, upratanejšie aj zelenšie.

Úprimnosť a otvorenosť 
Nie je žiadnym tajomstvom, že som 
bol členom politickej strany Smer. 
Nikdy som sa tým netajil. Tento 
rok na prelome apríla a mája som 
zo Smeru odišiel. Dôvody? Snažil 
som sa o veciach, ktoré sa mi nepá-
čili, diskutovať vtedy, keď som čle-
nom bol, a na mieste na to určenom 
– vnútri strany. Potom aj verejne. 
Dnes, keď už členom nie som, ne-
chcem o dôvodoch hovoriť. Jednak 
by to nemalo žiadny zmysel, jednak 
by to mohlo vyznieť ako ohovára-
nie. A to robiť nechcem. Nebudem 
svoju minulosť skrývať ani tajiť, 
ale nebudem sa k nej ani vracať. 
Chcem, aby ľudia pri mne vedeli, 
na čom sú. Možno som niektorým 
sympatický a iným zasa menej, ale 
môžu si byť istí, že pred nimi nič 
neskrývam a nič netajím. Ak niek-
to napríklad zavádza tvrdením, že je 
nezávislý, pričom je verejným ta-
jomstvom, že má podporu vládneho 
Smeru, ako ho môžeme pokladať za 

dôveryhodného? Ak klame v takejto 
základnej informácii, ako mu môže-
me veriť v iných veciach...?

Pred niekoľkými dňami som ohlásil 
svoju nezávislú kandidatúru na sta
rostu Starého Mesta. V komunálnej 
politike pôsobím už dvanásť rokov. 
Nie som žiadny nováčik a začiatoč
ník. Dvanásť rokov je dosť veľa na 
to, aby som nabral potrebné politic
ké skúsenosti aj manažérske zruč
nosti. Po celý čas som sa zároveň 
snažil byť aktívnym a prospešným 
poslancom. Dnes by som chcel všet
ky svoje skúsenosti zúročiť a poskyt
núť v prospech mestskej časti, kde 
žijem od narodenia, kde pracujem 
a vychovávam svoje deti. Okrem 
skúseností ponúkam aj spomenutú 
otvorenosť, úprimnosť a férovosť.  

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú 

časť Staré Mesto 
martin@borgula.sk, 0905 803 527

Keby sa pracovalo dlhodobo tak ako tesne 
pred voľbami, mali by sme krásne mesto
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PETRŽALKA
Dostihová sezóna sa pre
hupla do svojho záverečné
ho mesiaca. V októbri nás 
v petržalskom Starom háji 
čakajú ešte tri dostihové 
popoludnia.
Návštevníci by si mali sle-
dovať jednotlivé termíny do-
stihov, 7. októbra (začiatok 
o 12,30 h) je turfovou čerešnič-
kou rovina Listed na 1600 m pre 
2-ročné kone o 34. Karpatskú 

cenu, o dva týždne neskôr 21. 
októbra (začiatok 11,30 h) 
Cena Quissisany (rovina I. ka-
tegórie na 2000 m). Závereč-
ný míting sezóny v nedeľu 28. 
októbra (začiatok o 11,30 h) je 
špecifický Veľkou októbrovou 
cenou (rovina I. kategórie na 
2000 m) a pre návštevníkov 
bude na zohriatie tradičný 
rozlúčkový guláš, ktorý orga-
nizátor podáva pre všetkých 
zadarmo.

Na každú nedeľu je pripra-
vený zaujímavý sprievodný 
program pre veľkých i ma-
lých; vystúpenie rôznych 
kapiel, detská kúzelnícko-ba-
lónová show, deti sa môžu za-
darmo povoziť na koníkoch; 
návštevníci petržalského 
hipodrómu si môžu staviť 
na dostihy s výplatou výhry 
hneď po dobehu, pripravené 
sú i rôzne gurmánske špecia-
lity. (zr)

STARÉ MESTO
V rámci Dňa architektúry 
2018 budete môcť nahliad
nuť aj do hotela Kyjev na 
Kamennom námestí.
Podujatie sa koná v šty-
roch slovenských mestách, 
v Bratislave sa budete môcť 
v rámci akcie Hurá dovnútra! 
výnimočnými priestormi py-
ramídy Slovenského rozhlasu 
na Mýtnej, kde sa koná 29. 
septembra o 14.30h aj zraz. 
Sprevádzať vás bude archi-
tektka Jana Melišková.
Pre verejnosť sa otvorí aj iko-
nická stavba architekta Ivana 
Matušíka – hotel Kyjev, ktoré-
ho prevádzka skončila v roku 

2011. Zraz s architektkou Ja-
nou Melišovou je 1. októbra 
o 16.30h na Rajskej 2.
Spoločnosť Lordship, kto-
rá je vlastníkom bývalého 
hotela, má záujem budovu 
zrekonštruovať a v jej okolí 
vytvoriť nový mestský pries-
tor. Do revitalizácie budov na 
Špitálskej a Rajskej ulici chce 
však zapojiť aj verejnosť. 
Preto pred niekoľkými dňa-
mi vyhlásil súťaž na návrhy 
na riešenie fasád. Súťažiaci 
majú čas na predkladanie ná-
vrhov do 31. októbra. Oficiál-
ne vyhlásenie najlepších prác 
je plánované na 12. novem-
bra. Najhodnotnejšie návrhy 

budú ocenené a odmenené 
celkovou sumou vo výške 10 
000 eur. 
Zároveň hlavné mesto pokra-
čuje v revitalizácii Kamenné-
ho námestia. Po odstránení 
čiernych stavieb odstránia as-
falt, demontujú staré lavičky 
a betónové nádoby pre rast-
liny. Práce potrvajú približne 
mesiac. V ďalšej fáze budú 
osadené samozavlažovacie 
kvetináče, nové lavičky s in-
dividuálnym sedením, nové 
trávnaté povrchy, nová zeleň 
a pribudne nové osvetlenie. 
Hlavné mesto začne pracovať 
aj na budovaní závlahového 
systému. Tieto revitalizačné 
práce plánuje hlavné mesto 
zrealizovať do konca jesene 
2018. Budúci rok na to nad-
viaže druhá etapa obnovy, 
kde sa počíta s novým povr-
chom námestia a vyriešením 
priestoru súčasného parko-
viska. Revitalizačné práce, 
ktoré realizuje hlavné mesto 
od polovice augusta vzišli 
z návrhov projektu Živé ná-
mestie, na ktorom participuje 
Aliancia Stará tržnica. (brn)
 Foto: Lordship

Zbavte sa starej 
chladničky či 
televízora
BRATISLAVA
Hlavné mesto opäť 
ponúka Bratislavčanom 
možnosť zbaviť sa škod
livého odpadu zo svojich 
domácností. 
Ide o komunálne odpady 
ako staré náterové hmo-
ty, odpadové rozpúšťadlá, 
pesticídy či oleje a tuky. 
Je potrebné, aby bol odpad 
uzavretý v pevných oba-
loch. Pracovníci spoločnos-
ti odoberú takýto odpad len 
v donesených uzavretých 
obaloch a max. do 5 kg od 
1 osoby.
Taktiež bude možné odo-
vzdať odpad vo forme baté-
rií, akumulátorov, žiariviek 
či iný odpad obsahujúci 
ortuť a v neposlednom 
rade aj elektrospotrebiče, 
elektrické a elektronické 
zariadenia ako počítače, 
televízory, monitory, žeh-
ličky, práčky a iné. Z do-
mácnosti môžete vyradiť 
aj zariadenia obsahujúce 
chlórfluorované uhľovodí-
ky – chladničky, mrazničky 
a podobne.
Jesenný zber škodlivého od-
padu bude prebiehať v prvej 
polovici októbra postupne 
v jednotlivých mestských 
častiach – 6. októbra v Zá-
horskej Bystrici, Devíne, 
Karlovej Vsi, Lamači, De-
vínskej Novej Vsi a Dúbrav-
ke, 13. októbra v Rači, 
Vrakuni, Novom Meste, 
Vajnoroch, Podunajských 
Biskupiciach, Starom Mes-
te a 20. októbra v Čunove, 
Jarovciach, Ružinove, Ru-
sovciach a Petržalke. Presný 
čas a miesto zberu nájdete na 
stránke magistrátu.
Ako už tradične na jeseň, pris-
tavujú mestské časti v októbri 
a novembri aj veľkokapacit-
né kontajnery na nepotrebné 
veci z domácností. Ak teda 
máte niečo, čo chcete už dlho 
vyhodiť, termín pristavenia 
kontajnera pri vašom dome 
nájdete na stránke vašej mest-
skej časti. (zo)

Dovolia vám vstúpiť do hotela Kyjev

Na dostihy ešte v októbri
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STAROSTA, KTORÝ SA STARÁ.STAROSTA, KTORÝ SA STARÁ.
Radoslav Števčík

STAROSTA STARÉHO MESTA

ODPOČET:
Sociálna oblasť
PRE MLADÉ RODINY:
- príspevok 100 eur pri narodení dieťaťa
- príspevok 50 eur pri nástupe prváka
- príspevok pre mnohodetné rodiny

PRE SENIOROV:
- príspevok na dopravu k lekárovi a na stravovanie 
-  rekonštrukcia Seniorcentra, začiatok výstavby 

nového na Palárikovej
-  pravidelné kultúrne a spoločenské  

podujatia a športové hry  
pre seniorov

STEVCIK_STAROSTA_BA noviny_206x132.indd   3 19.9.18   11:05

Objednávateľ: Radoslav Števčík, Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058
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Úplne nanovo premy
slený Mercedes-Benz 
GLE určuje nový 
trend SUV. Proporcia
mi s dlhým rázvorom, 
krátkymi prevismi 
a veľkými, zvonka 
lícujúcimi kolesami 
vyžaruje nielen do
minanciu a silu, ale 
súčasne dosahuje nový rekord v aerody
namike (cw od 0,29) svojho segmentu.

Spomedzi množstva inovácií, ktoré nové 
GLE obsahuje, je svetovou novinkou na-
príklad aktívny podvozok využívajúci tech-
nológiu elektrického rozvodu s napätím 48 
voltov, ktorý je teraz kombinovaný s novo 
vyvinutým vzduchovým pružením. Ako je-
diný systém na trhu dokáže regulovať silu 
pruženia a silu tlmenia na každom kolese 
samostatne. 

Medzi inováciami je tiež aktívny asistent 
jazdenia v dopravných zápchach, ktorý 
okrem iného preventívne upraví rýchlosť vo-
zidla už skôr ako uvidí koniec stojacej koló-

ny samotný vodič. Po-
nuka prvýkrát zhrnuje 
aj pohon 4MATIC plne 
variabilný pre všetky 
kolesá.
Pri uvedení začiatkom 
roka 2019 dostane GLE 
novú paletu motorov. 
Mercedes-Benz GLE 
450 4MATIC (kombi-

novaná spotreba paliva: 9,6 – 8,3 l/100 km) 
získa radový šesťvalcový motor elektrifiko-
vaný 48-voltovou technológiou.

Ešte priestrannejší a komfortnejší je samotný 
interiér nového GLE, v ktorom je na želanie 
k dispozícii tretí rad sedadiel. Nová gene-
rácia zároveň využíva najnovšiu generáciu 
multimediálneho systému MBUX, vrátane 
interiérového asistenta, ktorý dokáže rozpo-
znať pohyby ruky a ramena a podporuje ob-
služné zámery. 

Viac informácií o značke 
Mercedes-Benz nájdete na:

www.mercedes-benz.sk 
a www.motor-car.sk

Nanovo premyslený 
Mercedes-Benz GLE určuje trend SUV

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma 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

STARÉ MESTO 
Priestor pod Mostom SNP, 
okolie Rybného a Hviezdo
slavovho námestia či prepo
jenie Korza s Podhradím sa 
stalo hlavnou témou Urban 
Walk  mestskej prechádz
ky, ktorú v polovici septem
bra zorganizovali nadšenci 
z Fakulty architektúry STU 
v Bratislave.
„Množstvo Bratislavčanov 
dodnes vníma rozseknutie 
centra štvorprúdovou výpa-
dovkou ako necitlivý zásah 
do historickej podoby mes-
ta,“ hovorí architekt Tomáš 
Hanáček, autor konceptu 
mestských prechádzok, 
a dodáva: „Dnes sme do-
speli do štádia, keď sú autá 
v Bratislave úplne všade, 
pričom väčšina európskych 
miest má tendenciu práve 
rozširovať svoje pešie zóny 
na úkor plôch pre automo-
bily (Oslo, Ljubljana, či 
Viedeň). Postupná asfaltová 
„diéta“ má za cieľ elimino-

vať hluk, emisie a priestor, 
ktorý automobily berú nám 
ľuďom. Podobnú šancu vi-
díme aj v prípade podmos-
tia Mosta SNP v Bratisla-
ve, kde sa snažíme otvárať 
zodpovednú a informovanú 
diskusiu o tom, či je mož-
né transformovať existujúci 
priestor podmostia, aby lep-
šie plnil svoju urbanistickú 
funkciu v prospech obyva-
teľov a návštevníkov hlav-
ného mesta.“
Organizátori teraz pracujú 
na spracovaní nápadov a pri-
pomienok. Viacerí účastníci 
navrhovali, aby v tejto lo-
kalite namiesto veľkorysé-
ho betónového autobuso-
vého obratiska vznikol pod 
mostom verejný priestor 
pre ľudí, kde by mohla byť 
tržnica, amfiteáter slúžiaci 
na kultúrne a spoločenské  
akcie či vodná plocha. Opäť 
sa objavila myšlienka za-
pustiť časť Staromestskej 
ulice do tunela, či upokojiť 

jej premávku na príjemnú 
mestskú ulicu. V priestore 
medzi nájazdovou rampou 
a mostom chcú mať účast-
níci park, ktorý by tu mohol 
vzniknúť v prípade preklád-
ky prečerpávacej stanice 
plynu. Niektoré smelé návr-
hy počítali s úplným odstrá-
nením betónovej nájazdovej 
rampy v smere z nábrežia na 
Staromestskú ulicu, čo by 
zas umožnilo rozšíriť Ryb-
né námestie a odkryť stopu 
zbúranej židovskej synagó-
gy, Vydrickej veže či ulice 
Vydrica – jednej z najstar-
ších ulíc Bratislavy.
Výsledky plánovacej pre-
chádzky URBAN WALK 
pod mostom SNP budú 
architekti prezentovať na 
pripravovanej diskusii UR-
BAN TALK vo štvrtok 11. 
októbra 2018 o 17:00h na 
pôde Fakulty architektúry  
STU v Bratislave, na 
ktorú pozývajú všetkých 
Bratislav čanov. (ca)

Ako si ľudia predstavujú podmostie?
BRATISLAVA
Zvieratá z útulkov budú 
29. septembra v Bratislave 
opäť hľadať nový domov. 
Na charitatívne podujatie 
„Nájdite sa... so zvieratkom 
z útulku“ pricestujú „útul-
káči“ z celého Slovenska. 
Návštevníci od 10.00h do 
16.00h na zadnom nádvorí 
OC Aupark, spoznajú ich 

príbehy a v prípade záujmu 
o adopciu im zástupcovia 
útulkov pomôžu pri výbere 
správneho zvieraťa. Program 
budú moderovať Matúš Krn-
čok a Becca. Vystúpi Anita 
Soul, Matěj Vávra, Majself, 
Veronika Strapková a DJ Jay 
Perun. Deti sa budú môcť 
zapojiť do predstavenia Paci 
Pac. (df)

Deň „útulkáčov“

BRATISLAVA
Od 6. do 22. októbra prine
sie medzinárodný festival 
súčasného tanca Bratislava 
v pohybe opäť to najlepšie 
zo súčasnej svetovej a slo
venskej tanečnej scény.
Predstavenia uvidíte v pries-
toroch činohry Slovenského 
národného divadla, v Mest-
skom divadle P. O. Hviez-
doslava v priestore súčasnej 
kultúry A4 a v BlackBoxe. 
Predstavia sa súbory z Fran-
cúzska, Nórska, Belgicka, 
Maďarska, Čiech a Sloven-
ska. Fascinujúce bude na-
príklad predstavenie Vírus 
nórskeho zoskupenia JO 
STRØMGREN KOMPA-
NI. Pôjde o mix divadla 

a tanca. Príbeh sa odohráva 
v budúcnosti, v ktorej ľudstvo 
čelí skaze. Príčinou je vírus 
šíriaci sa z prístroja nájde-
ného v malom bunkri. Malý 
tím náj de riešenie problému 
a dúfa, že dá svetu nový zači-
atok. Na vykonanie nebezpeč-
nej misie je najatý android.
V rámci sprievodného pro-
gramu odtancujú svoj sólo 
Kilometrový tanec v uliciach 
centra mesta počas štyroch 
dní štyria rozdielni tanečníci. 
Vidieť ho budete môcť 6.,7., 
13. a 14. októbra vždy od 
15.00h. Začne na Kamennom 
námestí, pôjde cez Dunajskú, 
Námestie SNP, SND, Hviez-
doslavovo námestie až po 
Hlavné námestie. (df)

Aj sci-fi ako tanec
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Rastový program je jeden 
z nosných programov Národného 
podnikateľského centra v Bratisla-
ve. Jeho aktivity sa zameriavajú 
na  malých a  stredných podnika-
teľov (MSP) v  rôznych etapách 
rastu a  rozvoja ich firmy. Všetky 
služby, ktoré program poskytuje,  
sú bezplatné. 

„Cieľom je pomôcť podnika-
teľom zefektívniť ich biznis. Po-
núkame odborné poradenstvo, 
dlhodobé i krátkodobé. Ďalej men-
toring, skupinové poradenstvo 
vo  forme odborných seminárov, 
workshopov, prednášok či networ-
kingových stretnutí,“ vysvetľuje 
Ivica Forrová, vedúca manažérka 
Rastového programu. 

Okrem toho majú podnikatelia 
možnosť využiť motivačné tímové 
aktivity vo forme teambuildingu či 
teamkoučingu alebo odcestovať 
na  medzinárodné odborné podu-
jatia. Odborne vám poradíme aj 
pri  zapájaní sa do komunitárnych 
programov EÚ. 

„Za posledných 10 mesiacov 
sme zorganizovali 44 seminárov 
a workshopov, rukami nám prešlo 
335 podnikateľov, pričom mnohí sa 

k nám opakovane vracajú a čerpa-
jú viaceré služby. Spolupracujeme 
s mnohými špičkovými odbornými 
konzultantmi a mentormi,“ dodala 
Ivica Forrová, vedúca manažérka 
Rastového programu. 

Najväčšími ťahákmi sú pod-
ľa nej témy ako efektívne využí-
vať rôzne marketingové nástroje 
a pracovať so sociálnymi sieťami, 
nastavovať reklamné kampane 
v  internetovom prostredí, vytvá-
rať content marketing, optima-
lizovať webové stránky pre  vy-
hľadávače, či osvojiť si princípy 
webovej analytiky. Na  jar a  v lete 
sa podnikatelia intenzívne zaují-
mali o  jednotné pravidlá v oblasti 
ochrany osobných údajov známe 
ako „GDPR“ a  živnostníci sa pri-
pravovali  na povinnú elektronickú 
komunikáciu so štátom. 

Na jeseň očakávame záujem 
o  tému ako pracovať so  sieťou 
Linkedin ako biznisovým a marke-
tingovým nástrojom a  špecifickú 
problematiku generačnej výmeny 
v rodinných podnikoch. 

„Oceňujem skvelú komuniká-
ciu, organizáciu a celkový priebeh 
školenia o  GDPR. Obe jeho časti 

boli na  vysokej úrovni, informácie 
nám boli sprostredkované kom-
plexne a zrozumiteľne, s ohľadom 
na  praktické využitie pre  e-shop 
alebo menšiu firmu,“ napísala jed-
na zo spokojných účastníčok ško-
lenia Monika Vook zo spoločnosti 
Mimera Europe s.r.o. 

Medzi najobľúbenejšie služby 
Rastového programu patrí krát-
kodobé individuálne poradenstvo. 
V  rozsahu 10 hodín môžete vyu-
žiť pre svoj biznis bezplatné kon-
zultácie s  expertom. Marketing, 
financovanie, právo a  legislatíva, 
manažment, elektronické podni-
kanie...? Je len na vás, akú tému 
si zvolíte.  „Je to viac o vysvetlení, 
nasmerovaní a  pochopení toho, 
na  čo sa treba sústrediť, kde sú 
slabiny alebo naopak príležitosti. 
Začínajúcemu podnikateľovi často 
od experta stačí upozornenie na ri-
ziká, na ktoré sa treba sústrediť, či 

chyby, ktorých by sa mal vyvaro-
vať, alebo mu len naznačiť zmenu 
a on už ďalej koná sám,“ dodáva 
Ivica Forrová.

Alebo potrebujete motivovať 
seba aj svoj tím? Vylepšiť komuni-
káciu, spoluprácu v tíme, podporiť 
tvorivosť zamestnancov, predchá-
dzať ich vyhoreniu, vylepšiť medzi-
ľudské vzťahy? Hľadajte riešenia 
s  lektorom, využite našu službu 
na  skupinové motivačné aktivity. 
Aj takýto jeden „teambuildingový“ 
deň strávený u nás, pod vedením 
lektora, môže pomôcť vašej firme 
ďalej napredovať. 

www.sbagency.sk | www.npc.sk

POMÁHAME VÁM EFEKTÍVNE 
ROZVÍJAŤ VÁŠ BIZNIS 

Rozbehli ste svoje podnikanie, a chcete efektívne rozvíjať svoju firmu? Na domácom, alebo 
zahraničnom trhu? Veľmi dobrou voľbou je návšteva Národného podnikateľského centra na Karadžičovej 
ulici, v rámci ktorého môžete využiť BEZPLATNÉ služby Rastového programu.  

Podporu podnikania v Bratislavskom kraji zabezpečuje 
Národný projekt NPC II – BA kraj, spolufinancovaný Európskou 
úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci 
Operačného programu Výskum a inovácie. Kód projektu 
ITMS2014+ 313041I861.

   KALENDÁR PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ:

 » 2.10. Ako dosiahnuť cieľ cez vlastný vplyv a porozumenie v komuni-

kácii - komunikačné zručnosti

 » 9.10. Urob si sám: Moderná kartónová lampa

 » 11.10. Rodinné podnikanie

 » 17.10. Budovanie značky – ako na to? 

 » 18.10. Pestujte si svoj čas a priestor – time manažment

 » 22.10 Natívne video – ako tvoriť atraktívny video obsah? 

Hlavným cieľom rastového programu je pomôcť zefektívniť biznis malým a stredným podnika-
teľom v rôznych etapách rastu a rozvoja ich firmy.

Bližšie informácie o všetkých službách Rastového programu dostanete 
na čísle +421 2 203 63 223, alebo nás kontaktujte mailom: rp@npc.sk.

Prihláste sa na odber Newslet-
tru na www.sbagency.sk a získaj-
te aktuálne informácie.

Sledujte nás aj na:

Facebook - @SlovakBusinessAgency
Twitter - @SBAgentura
Instagram - @slovak_business_agency 
LinkedIn - Slovak Business Agency

SBA clanok - Bratislavske noviny (samotny clanok, 206x268mm)11_9_2018.indd   1 12.09.2018   10:30:23

4. Ján Mrva – 6 percent
5. Andrej Trnovec – 5 percent
6. Jaroslav Brada – 5 percent
7. Iveta Plšeková – 2 percentá

Dve miestnosti na Hlavnej stanici boli zrekon
štruované za 800-tisíc eur. Zmení sa vzhľad 
Hlavnej stanice – brány pre turistov do hlavné
ho mesta za plánovaných 2,8 milióna? Sú tieto 
čiastkové rekonštrukcie riešením? Oslovili sme 
relevantných kandidátov na post primátora, 
ktorí podľa viacerých prieskumov majú šancu 
posadiť sa do Primaciálneho paláca.

Vašo Mika - Hlavná stanica 
je téma, ktorou sa už zaoberal 
každý. Nepochybne ju, my 
Bratislavčania, považujeme 
za najväčšiu hanbu hlavného 
mesta. Stanica je vstupnou 
bránou do metropoly a na-
vyše priestor, kde sa ľudia 
nielen pohybujú, ale v jej 

blízkosti aj žijú. Pre nich je to ešte trpkejšie, ako 
pre nás, ktorí sa tam len zastavujeme pre svojich 
blízkych alebo cestujeme. Preto preferujem rieše-
nia, ktoré sú systémové. Mesto musí vidieť za roh. 
Preto sa nemôžeme uspokojiť s „vymaľovaním“ 
stanice za 2,8 milióna eur. Vedenie mesta malo celé 
štyri roky tlačiť na štát, aby už konečne začal s jej 
komplexnou rekonštrukciou.  Súčasný stav je ne-
príjemný signál toho, že všetko sa robí narýchlo, 
pred voľbami. Ak by som takýmto spôsobom pra-
coval v mojich predchádzajúcich pôsobiskách, tak 
sa dnes pozeráme na inú televíziu a počúvame iný 
rozhlas - a to nielen z pohľadu programu, ale naj-
mä z pohľadu technického zázemia a donedávna 
aj z pohľadu kvalitného pracovného prostredia. Je 
potrebné priniesť reálne riešenia a konečne začať 
konať, aby mala Bratislava modernú Hlavnú stani-
cu, ktorá bude okrem európskeho dopravného uzla 
plniť aj funkciu funkčného verejného priestoru 

s kompletnými službami a občianskym vybavením. 
Ak získam dôveru Bratislavčanov ja, určite s tým 
pohnem. Ako vždy doteraz. 

Ján Mrva - Nie sú riešením. 
Keď sa o tých sumách a vý-
sledku rekonštrukcie rozprá-
vam s Bratislavčanmi, je im 
z toho do plaču a celkom im 
rozumiem. Všetci vieme, že 
za tú sumu by sa dalo vysta-
vať niekoľko zariadených 
rodinných domov. V stanič-

nej hale nie je kam si sadnúť a veľmi vábne to ani 
nevyzerá. Ako skúsený starosta viem, ako by sa  
2,8 milióna eur dalo preinvestovať oveľa lepšie. 
A budem to teda vedieť aj ako primátor. Hlavná sta-
nica potrebuje vyzerať inak. Teraz je skôr hanbou, 
ako bránou do Bratislavy. Necíti sa v nej dobre naši-
nec, ani návštevník. Bratislava je hlavným mestom 
Slovenska, tak má vyzerať aj Hlavná stanica. Hneď 
ako zasadnem do kresla primátora, budem postupo-
vať tak, ako som zvyknutý vo Vajnoroch – dáme 
dokopy všetkých zainteresovaných, budeme hľadať 
riešenie, predstavíme ho verejnosti, združíme pro-
striedky a stanicu dáme do poriadku. Už žiadne reči 
a sľuby, ktoré trvajú desiatky rokov.

Ivo Nesrovnal - Budova 
Hlavnej stanice patrí ŽSR, 
teda do konkrétnych opráv, 
ktoré železnice robia, nemá 
ako mesto zasahovať. Čo 
som však vedel robiť a ro-
bím, je klopať na dvere pred-
staviteľov štátu, aby tento 
stav riešili. Som rád, že jed-

ným z výsledkov takéhoto úsilia hlavného mesta je 
dotácia vlády vo výške takmer 3 mil. eur na opravu 
budovy stanice. Verím, že železnice využijú túto 
dotáciu naozaj efektívne a budova Hlavnej stanice 
už nebude dlho hanbou Bratislavy. Bratislava ale 
nutne potrebuje novú vlakovú stanicu. Dlhodo-
bo preto podporujem nevyhnutnosť vybudovania 
železničnej stanice Filiálka na Trnavskom mýte, 
ktoré sa postupne stáva dôležitým kultúrno-spolo-
čenským a dopravným uzlom Bratislavy.

Matúš Vallo - Viackrát som 
z úst primátora Nesrovnala 
v diskusii počul, že situácia 
sa zmenila a vláda konečne 
začína pomáhať Bratislave. 
Ak tým myslel rekonštrukciu 
čakárne na Hlavnej stanici 
za 800 000 eur, nesúhlasím 
s ním. Čakáreň pre cestujú-

cich má byť taká samozrejmosť, akou je, že sta-
nica má nástupištia a stoja v nej vlaky. Vláda na 
rýchlu rekonštrukciu stanice vyčlenila peniaze, 
lebo sa blížia majstrovstvá sveta v hokeji a na tla-
čovkách sa s primátorom ukazujú preto, lebo sa 
blížia voľby. Tie necelé 3 milióny eur, ktoré na 
celú rekonštrukciu odškrtli nie sú prejavom lásky 
k Bratislave a ani na to Bratislavčania nie sú odká-
zaní. Ak by vo vláde naozaj objavili lásku k Bra-
tislave, mali dať na rekonštrukciu Hlavnej stanice 
aj Predstaničného námestia násobne viac financií 
a zorganizovať normálnu medzinárodnú architek-
tonickú súťaž na riešenie územia celej železničnej 
stanice. Aby sme mali v Bratislave priestor, ktorý 
budeme mať radi a nielen stanicu, za ktorú sa bu-
deme menej hanbiť. (lb)
 Foto: tasr, archív kandidátov

Kto nás bude zastupovať najbližšie štyri roky?
➤ Aktuálne informácie 
➤ Kandidáti na primátora: ankety, rozhovory, zaujímavé informácie 
➤ Mená všetkých kandidátov na starostov a poslancov vo všetkých 

mestských častiach a obvodoch

Prinášame vám výsledky týždňovej ankety, v ktorej si čitatelia nášho por-
tálu www.banoviny.sk mohli vybrať jedného z kandidátov na bratislavského 
primátora. Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10.novembra 2018.
V ankete čitatelia odovzdali 13 562 hlasov.  Po preverení hlasovania našimi 
technikmi a  odrátaní neplatných hlasov (z jednej IP adresy) sú výsledky 
nasledovné:

VÝSLEDKY ANKETY: 
Takto by volili naši čitatelia!

(9 percent hlasov bolo 
vyhodnotených ako neplatných)

1. Matúš Vallo – 26 percent

2. Vašo Mika – 25 percent 3. Ivo Nesrovnal – 20 percent

8. Roman Ruhig – 1 percento
9. Miroslav Vetrík – 1 percento
10. Viktor Béreš – 0 percent

KANDIDUJETE?!
Chcete, aby vaši voliči o vás vedeli viac! Kto ste? 

Čo a ako plánujete pre svoje okolie urobiť? 
Viac info na www.banoviny/inzercia

Kandidáti na primátora o Hlavnej stanici 
a jej rekonštrukcii za 2,8 milióna!

Špeciál VOĽBY 2018

KOMUNÁLNE

Všetko nájdete na webe 
www.banoviny.sk
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Objednávateľ: Martin Manina, Tichá ul., Bratislava 811 02
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058

STARÉ MESTO
Na rohu Palárikovej a Dob
šinského ulice postaví Staré 
Mesto nové zariadenie opa
trovateľskej služby.
Vo verejnom obstarávaní už 
vybrali zhotoviteľa, ktorý 
sa zaviazal, že zariadenie 
postaví do 24 mesiacov za 
2,2 milióna eur. „O potrebe 
výstavby ZOS sa v Starom 
Meste hovorilo skoro 16 ro-
kov. Som veľmi rád, že sa mi 
podarilo splniť sľub pred-
chádzajúcich starostov,“ na-
písal na sociálnu sieť staros-
ta Starého Mesta Radoslav 
Števčík, ktorý verejnosti 

zároveň vysvetlil, že projekt 
ZOS vychádza z projektu 
nájomného bytového domu. 
„Projekt ZOS sme teda ne-
tvorili na zelenej lúke, ale 
boli sme limitovaní zlými 
rozhodnutiami predchádza-
júceho vedenia mestskej 
časti,“ reagoval na kritiku 
architektúry. „Nebolo tam 
veľa možností, ako riešiť 
architektúru, sústredili sme 
sa na zmenu funkčného vy-
užitia. Viem, že architektúra 
nie je výnimočná, ale som 
rád, že sme sa dopracovali 
až ku konkrétnej realizácii,“ 
skonštatoval. „Štyri roky 

sme usilovne pracovali na 
riešení tohto problému a ko-
nečne sme sa dostali do fázy 
realizácie. Ak niekto dnes 
volá po tom, aby sme rea-
lizáciu zastavili a vrátili sa 
späť pred fázu projektovania, 
aby sme mohli súťažiť archi-
tektúru, je to maximálne ne-
zodpovedné. Každý mesiac 
odkladu výstavby znamená, 
že nemôžeme našim senio-
rom poskytovať kvalitnejšiu 
službu, ktorú akútne potre-
bujú. V niektorých prípadoch 
ide bez preháňania o život, 
a to si azda nikto nezoberie 
na zodpovednosť. (ars)

Postavia dom opatrovateľskej služby Oznámenie o dražbe
JUDr. Karol Kovár, správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj On-
drejčák, dátum narodenia: 2. júla 1976 „v konkurze“, miesto trva-
lého pobytu: Studenohorská 2071/10, 841 03 Bratislava – Lamač, 
ako dražobník, vyhlasuje opakovanú dražbu 
Miesto konania dražby: sídlo správcu: Vajnorská 8/A, 

831 04 Bratislava, Slovenská republika, II. posch. 
Dátum konania dražby: 18.10.2018

Čas konania dražby: 11,30 hod.
Opakovanie dražby: 4. kolo

Predmet dražby: 1-izbový byt č.4 v bytovom dome súp.č.326 na 
II. posch. na ulici Klariská č. 10,  podiel vo výške 715/10000-cin 
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu prislú-
chajúci k bytu a podiel vo výške 500/10000-cin na zastavanom 
pozemku parc.č.374 prislúchajúci k bytu. Nehnuteľnosti sú evido-
vané Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, k.ú. Staré 
Mesto, obec BA-m.č. Staré Mesto na LV č.6674 a 6675
 Najnižšie podanie: 94.500 EUR

Bližšie informácie : 02/555 68 213
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Stretnutie 20. a 21. storočia
Takto to vyzerá na Hornádskej ulici v Podunajských 
Biskupiciach po oprave plynového potrubia a chodní-
ka. Spolupráca SPP a miestneho úradu je dokonalá. 
Určite do toho zasiahli aj pamiatkari. Prosím uverejni-
te tento príspevok, kým nebudú takto vyzerať všetky 
chodníky. M.H.

Čo sa stalo s prímestskou dopravou do Stupavy?
Od začiatku školského roka došlo k výraznej redukcii spojov, ktorú sme pocítili najmä pri spia-
točnej ceste z Bratislavy. Máme 3 deti a všetky študujú v Bratislave. Od začiatku tohto škol-
ského roka majú dennodenne problém nastúpiť do spojov, nakoľko chodia oveľa redšie ako 
v minulosti. Takže toto je obraz, ako dostať autá z ulíc Bratislavy, ako podporiť integrovanú 
dopravu a ako zmeniť myslenie ľudí o verejnej preprave. Ak nad ňou niekto rozmýšľal, tak za 
daného stavu si to určite rozmyslel!
 F. S.

pozn.red. Ako informovala Bratislavská integrovaná doprava prostredníctvom svojho Infocen-
tra IDS BK všetky zaslané podnety od cestujúcich eviduje a priebežne analyzuje možnosti ich 
uplatnenia v praxi v čo najkratšom čase. Deklarovali, že v priebehu septembra bude doplnená 
kapacita autobusov na úseku Bratislava-Stupava a Bratislava-Rohožník.

Krásny príklad bez-
bariérovej križovatky 
Vedia si kompetentní predstaviť, ako sa 

prechádza vozíčkarom 
a matkám s kočíkom 
na križovatke Mileti-
čova – Prievozská, na 
ktorú sa roky zabúda? 
 Fedko

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 Železnice reagujú na kritiku za čakáreň, ktorá 
stála takmer milión eur
Igor Dobak Viem, 
že sa nepatrí po-
rovnávať neporov-
nateľné, ale predsa 
.. čakáreň na Union 
Station v Los An-
geles.
Victorio Victorio 
Sk Čo je na nej moderné? Možno v roku 1992 by bola taká-
to stanica moderná, ale nie v roku 2018. Displeje s odchodmi 
vlakov su zastarané, už sú žiaduce iné technológie - farebné 
LCD obrazovky, dotykové displeje s vyhľadávaním spojov, sa-
moobslužné automaty na lístky, oddychová zóna. Toto je iba 

obyčajná vykachlič-
kovaná hala so static-
kými panelmi a mož-
no sa v nej bude aj 
v zime kúriť. Ešte ani 
tie dvere na nástupište 
nie sú samootváracie. 
Asi je to lepšie ako to, 
čo bolo, ale nie o veľa.

Peter Bena A cestujúci si sadnú na kufre? Od čakárne by som 
čakal, že tam ľudia budú čakať na vlak. Tých miest na sedenie 
tam je žalostne málo.

V Pezinku horel rušeň včera a dnes sa zase vznietil 
rušeň na železničnej stanici Zohor - vlaky meška
jú!
Miroslav Kele
men Maturoval 
som v r.1977 na 
dopravnej priemy-
slovke odbor že-
lezničná doprava 
a trakčné vozidlá. 
Tieto rušne mali 
vtedy označenie 
S478. A už vtedy mali asi 5 až 10 rokov suma sumárum. Teraz 
majú úctyhodných 45 - 50 rokov...
Jana Tausk Hlavná vec, že máme čakáreň za milióny.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY

www.facebook.sk/banoviny

 vakcínach proti chrípke, možnostiach a účinnostiach očkovania
 precvičovaní a medicínskej podpore našej pamäte
 novinkách v stomatológii a oftalmológii pre rok 2019
 príprave tela a pleti na jeseň a zimu
 ako zvládnuť depresie
 kúpeľnej starostlivosti na Slovensku

21. novembra 
 v Bratislavských novinách 

špecializovaná 
príloha ZDRAVIE. 

V NEJ ČITATELIA NÁJDU INFORMÁCIE AJ O

Využite výhodné ceny inzercie 
a všetci budú o vás vedieť. 

viac na www.banoviny/inzercia
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Streda – 26.9.2018

BE2CAN
Kino Film Europe
5. ročník prehliadky pr-
votriednych festivalových 
filmov z Berlinále, Benátok 
a Cannes je pripravený v dá-
tumoch 26.9. - 2.10. 2018.

Štvrtok – 27.9.2018

KONCERT PRE PETRA 
LIPU - 75 ROKOV 
V PLNOM NASADENÍ
Istropolis, 19:00
75. narodeniny Petra Lipu 
budú oslavovať mnohí hu-
dobníci, 
kapely aj 
sólisti 27. 
septembra 
v Istropo-
lise. Príde 
Jaro Noha-
vica aj Mi-
lan Lasica.

Piatok – 28.9.2018

BRATISLAVSKÉ HU
DOBNÉ SLÁVNOSTI 2018
Slovenská filharmónia
Bratislavské hudobné sláv-
nosti (BHS) sú hudobným 
festivalom a 54. krát sa stanú 
vrcholným podujatím na slo-
venskej scéne vážnej hudby. 

Sobota – 29.9.2018

BIELA NOC BRATISLA
VA 2018
Bratislava, od 19:00
Biela noc premení ulice Bra-
tislavy už po štvrtý rok na 
magickú nočnú prechádzku 
súčasným umením.

Nedeľa – 30.9.2018

SIXTO RODRIGUEZ
Stará tržnica, 19:00
Do Bratislavy sa po koncerte 
na tohtoročnej Pohode vráti 
Sixto Rodriguez. Jeho príbeh 
môžeme pokojne označiť za 
jeden z najsilnejších v deji-
nách hudby.

Pondelok – 1.10.2018

KARINA SMIGLA-
BOBINSKY: ADA
Kunsthalle Bratislava
ADA je názov pre inter-
aktívnu inštaláciu v podobe 
kinetického objektu – héliom 
naplneného rozmerného 

balónu, ktorého povrch tvorí 
niekoľko desiatok hrotov 
z dreveného uhlia.

Utorok – 2.10.2018

BOLO NÁS JEDENÁSŤ
Štúdio L+S, 19:00

Legendárny album trojice 
Lasica – Satinský – Filip 
zažil vlani veľkolepú rein-
karnáciu. Prakticky celá kon-
certná verzia sa nasťahuje do 
Štúdia L+S a celkom zblízka 
v komornom prostredí diva-
dla predstaví piesne z „Bolo 
nás jedenásť“.

Streda – 3.10.2018

JANA FARMANOVÁ / 
OKAMIH
Galéria White & Weiss, 
13:00 – 18:00
Nová galerijná sezóna 
predstavuje intímnu tvorbu 
mimoriadnej slovenskej 
výtvarníčky Jany Farmano-
vej (1970). V kurátorskej 
koncepcii Beaty Jablonskej 
autorka predstaví tvorbu 
z posledných 4 rokov.

Štvrtok – 4.10.2018

OLD’S COOL BRATISLA
VA 2018
Satori stage / Café Berlinka

Zoberte za ruku.....kohokoľ-
vek, a príďte spolu na me-
dzigeneračný festival Old‘s 
Cool Bratislava 2018. Čaká 
vás netradičné prepojenie 
staršej a mladšej generácie. 
Jednoducho, bude to cool.

Piatok – 5.10.2018

FOLKLÓRNY VEČER 
VO VÉČKU
V – klub, 20:00
Interaktívny hudobno-taneč-
no-zábavný folklórny večer. 
Po letnej festivalovej pauze 
opať pokračujete. Tentokrát 
s jubilujúcim Folklórnym 
súborom Technik.

Sobota – 6.10.2018

BITKA O BRATISLAVU 
2018
Sad Janka 
Kráľa, 
10:00 
V sobotu 
sa v brati-
slavskom 
Sade Janka 
Kráľa po 
štvrtýkrát uskutoční kultúr-
no- historický festival Bitka 
o Bratislavu. Tentokrát uvi-
díte rekonštrukciu barokovej 
bitky v Prešporku.

Nedeľa – 7.10.2018

SEMFREE
Galéria Slovenskej výtvarnej 
únie / Umelka, 12:00 – 18:00
Jedným z podujatí k tohto-
ročnému desiatemu výročiu 

SEM je výstava siedmych 
umelcov, pod symbolickým 
názvom SEMfree. Vystave-
né diela nevznikli na sym-
póziu, prezentujú tvorbu au-
torov v koncepte stretnutia.

Pondelok – 8.10.2018

BIENÁLE ANIMÁCIE 
BRATISLAVA
Bratislava
V októbri sa Bratislava pre-
mení na rozprávkové mesto 
– 14. ročník medzinárodné-
ho festivalu animovaných 
filmov pre deti otvorí bránu 
rozprávkam z celého sveta 
pre malých i najmenších 
divákov.

Utorok – 9.10.2018

JANEK LEDECKÝ
Majestic music club, 20:00
Po troch rokoch sa Janek Le-
decký vráti do Bratislavy na 
samostatný koncert.
Predstaví nové skladby aj 
staré hity.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho
23. časť 
Stratená 
aktovka pána 
ministra
Starí „Prešpuráci“ pamäta
jú, že Železná studienka 
bola v tridsiatych a štyrid
siatych rokoch minulého 
storočia obľúbeným mies
tom nedeľných vychádzok 
Bratislavčanov. 
Bolo to takmer kúpeľné mies-
to, tamojšiu pramenitú žele-
zitú vodu považovali za lie-
čivú. Stál tam hotel a pavilón 
s reštauráciou, jej kuchyňa 
bola vychýrená. V nedeľu hra-
la v pavilóne alebo v záhrade 
hudba. Počas týždňa sa však 
zachovával kúpeľný pokoj 
a možno aj preto sa toto mies-
to využívalo na rôzne diskrét-
ne stretnutia a rokovania. Za-
čiatkom štyridsiatych rokov sa 
tam často stretávali aj členovia 
vlády vtedajšieho Slovenské-
ho štátu na dôverné rokovania. 
A spravidla dostali od majiteľa 
hotela aj „výslužku“, nejakú 
tú fľaštičku dobrého vínka na 
cestu. A tak v jeden jesenný 
podvečer sa jeho excelencia, 
minister vnútra a podpredse-
da vlády Slovenského štátu, 
Alexander (familiárne Šaňo) 
Mach vrátil domov v dobrej 
nálade z dôležitého rokovania, 
ktoré sa konalo v hoteli na Že-
leznej studienke. Po chvíli ale 
s hrôzou zistil, že mu chýba 
aktovka s dokumentmi. 
Na druhý deň ráno som bol 
predvolaný k policajnému ria-
diteľovi, ktorý ma poveril, aby 
som okamžite začal diskrétne 
vyšetrovanie a našiel zmiznutú 

aktovku. Najskôr som vypočul 
šoféra, ktorý tvrdil, že pán mi-
nister, keď vystupoval doma 
z auta, mal nielen aktovku, 
ale aj debničku, v ktorej bolo 
pár fľašiek vínka. Sám mu ju 
vraj pomáhal z auta vykladať, 
jednu fľaštičku z tej debnič-
ky mu dokonca pán minister 
daroval „na cestu“. Začal sa 
mi v hlave premietať možný 
scenár, čo sa vlastne stalo. Pán 
minister si položil aktovku aj 
debničku s vínom na chodník, 
vybral kľúče od brány a otvo-
ril si. Potom sa zohol a zobral 
tú „dôležitejšiu“ vec, teda deb-
ničku s fľaškami vína, prešiel 
cez predzáhradku svojej vily, 
odomkol si domové dvere 
a vstúpil do predsiene. Odložil 
debničku s vínom a vrátil sa 
zavrieť a zamknúť bránu. Na 
aktovku zabudol a ona zosta-
la ležať pred bránou na chod-
níku. Potom ju, samozrejme, 
niekto zobral. 
Pán minister bol nervózny, 
v aktovke mal citlivé pod-
klady a tajné dokumenty 
pre rokovanie s Maďarskom 
o sporných hraničných úze-

miach. Policajný riaditeľ ma 
volal na raport dvakrát de-
nne a rozčúleným hlasom mi 
zdôrazňoval, že v sádzke je 
nielen jeho a moja kariéra, 
ale dobré meno celej polície. 
Nehovoriac o tom, že v prí-
pade vyzradenia štátneho 
tajomstva by šlo o medziná-
rodný škandál. Situácia bola 
naozaj vážna. Povedal som si, 
že v takej situácii je najlepšie 
dať si „služobne“ dva deci 
vína. Služobne preto, lebo 
krčmy a viechy boli najlepším 
zdrojom informácií. Na dru-
hý deň dobehol na komisariát 
pán Karlhuber, majiteľ jednej 
viechy na Vysokej ulici. Vče-
ra večer bola v jeho podniku 
veselá partia. Keď už nemali 
za čo piť, jeden z nich vytia-
hol nejakú aktovku a ponúkol 
ju prítomným na predaj. Ne-
bol však o ňu záujem, takže si 
ju ponechal. Poskytol mi ale 
pomerne presný popis toho 
chlapa, dokonca aj to, že to 
mal byť nejaký remeselník, 
natierač či maliar bytov.  
Táto informácia mi umožnila 
rozbehnúť konkrétne pátranie. 

Začali sme overovať bratislav-
ských maliarov a zisťovať, na 
ktorého sa hodí popis. Napokon 
sme jedného našli. Býval v do-
movníckom byte, neďaleko vily 
pána ministra. Keď sme uňho 
zabúchali na dvere a zavolali 
„polícia“, ihneď otvoril. Na prvý 
pohľad bol „pod parou“. Ihneď 
vedel, čomu môže ďakovať za 
takú vzácnu návštevu. Aktovku 
mal pod posteľou, boli v nej 
aj doklady. „Keď som vyšiel 
z domu,“ vysvetľoval plačlivým 
hlasom, „povaľovala sa na ulici, 
bola opretá o múrik. Nebolo tam 
ani živej duše, tak som ju vzal, 
aby ju nikto neukradol. Práve 
som ju chcel odniesť na políciu 
a v tom ste prišli.“ 
Bol som na jednej strane, sa-
mozrejme, rád, že sa podarilo 
aktovku nájsť, ale uvedomo-
val som si aj vážnosť situácie. 
Bola ťažká doba a keby chu-
dáka maliara obvinili z kráde-
že dokumentov podliehajúcim 
štátnemu tajomstvu, mohlo by 
to pre neho veľmi zle skončiť. 
Do hlásenia som preto napí-
sal, že sme ju našli pohodenú 
pod kríkom v parku. 
Minister Šaňo Mach bol 
veľmi spokojný. „A ... pán 
inšpektor ... ako to, že taký 
zdatný muž ako vy a nie ste 
členom Hlinkovej gardy?“ 
spýtal sa odrazu. Oblial ma 
studený pot a horúčkovito 
som rozmýšľal, ako z tejto 
situácie vykľučkovať. Nemal 
som tých ľudí rád. „Medzi 
zločincami ...“ vyjachtal som 
a zrak pána ministra sprísnel. 
„Medzi zločincami sa cítim 
najlepšie. Ráčte odpustiť, pán 
minister, ale necítim sa zvlád-
nuť také vážne poslanie.“ 
Našťastie ho vzápätí v neja-
kej súrnej veci odvolali. Tak 
toto bolo tesné, vydýchol som 
si na schodoch ministerstva. 
Keby som to musel spraviť, 
rodina by ma vydedila, pria-
telia opustili a aj u tých mo-
jich gaunerov z podsvetia by 
som stratil glanc. Napokon, 
oni boli v porovnaní s tými 
gardistami vlastne celkom 
slušní ľudia...
 Jozef Šétaffy

Minister vnútra a podpredseda vlády vojnového Slovenského 
štátu, Alexander Mach

reklamná agentúra
ErinaCard

VEĽKÝ

TANEČNÝ
VEČER 2018
5.10.  STARÁ
TRŽNICA VSTUPENKY V SIETI
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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

NA NARCISOVEJ ULICI 
policajná hliadka 19. septem-
bra v nočných hodinách zisti-
la, že v jednom z bytov sa na-
chádza telo ženy bez známok 
života. Obvineniu z obzvlášť 
závažného zločinu vraž-
dy čelí 35-ročná Zuzana Z. 
z Bratislavy. Obvinená mala 
podľa doterajších informácií 
po predchádzajúcom verbál-
nom konflikte fyzicky napad-
núť svoju 65-ročnú matku, 
ktorú mala opakovane udrieť 
do oblasti hlavy kuchynským 
valčekom. Tá zraneniam na 
mieste podľahla.
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Za všetkým, čo starosta spraví ale
bo aj nespraví, sa skrýva jeden či 
viac ľudských príbehov. Každé jeho 
rozhodnutie ovplyvňuje životy ľudí. 
Niekedy ide len o jedného človeka či 
rodinu, niekedy o nás všetkých.
Najhoršie je, keď na to starosta zabud-
ne. 
Pred pár týždňami mi zavolal pán Ro-
bert z Miletičovej ulice. Priamo pred 
jeho oknami začali stavať garáže a ich 
stena bude len 60 centimetrov od jeho 
okna,  vysoká až po strop. Presne tak 
– developer postaví siedmim ružinov-
ským rodinám priamo pred jedinými 
oknami vysoký múr. Na úrade sa dnes 
tvária, že už nie je jasné, ako to bolo, 
že sa stratili svetlotechnické posudky. 
A medzitým garáž stavajú, a ľuďom ne-
zostáva nič, len sa súdiť. 
Inokedy sme zas riešili problém s opa-
trovateľskou službou, ktorá si účtovala 
falošné hodiny. Okrádala aj dôchodcov, 
aj miestny úrad. Tento problém sa po-
darilo vyriešiť. No prišli sme na ďalší: 
zohnať kvalifikovanú opatrovateľskú 
službu je takmer nemožné. Ak by sme 
ale založili vlastnú miestnu opatrova-
teľskú službu, pomohli by sme viace-
rým a ešte ušetrili kopu peňazí. 
Keď starosta dáva viac peňazí na kon-
certy pred voľbami, než na opravu chod-
níkov či na starostlivosť o zeleň, môže 
sa to zdať ako banalita. No vysvetlite to 
ľuďom, ktorí sa potkýnajú na rozbitom 
chodníku, či šmýkajú v zime na neod-
hrnutom. Ktorí si niekoľko rokov šetrili 
na auto a teraz im ho zničí padnutý ko-
nár ako nedávno na Súmračnej.

Keď si niekto dá na bilbord, že vyriešil 
Hirošimu a ukáže sa, že klamal, nie je to 
len politická márnivosť, nad ktorou sa 
dá mávnuť rukou. Sú to tisíce ľudí, ktorí 
bývajú v okolí tejto rozvaliny a uverili, 
že konečne nastane zmena. To, že ich 
politik oklamal, v nich zanechá stopu – 
stratu dôvery nielen v konkrétneho člo-
veka, ale aj v celý systém. 
Keď musí Ružinovčan desiatky minút 
krúžiť okolo vlastného domu, aby našiel 
parkovacie miesto medzi mimobratislav-
skými autami či vozidlami zamestnan-
cov biznicentier, nečudujte sa, že ho to 
hnevá. Desiatky tisíc Ružinovčanov cí-
tia neschopnosť úradu riešiť rezidenčné 
parkovanie na vlastnej koži. Zvlášť, keď 
stačí prejsť o jednu ulicu ďalej do Sta-
rého Mesta, kde sú vyhradené zóny pre 
obyvateľov, a vidíme, že sa to riešiť dá.
Moc môže opíjať. Dáva právo rozho-
dovať o zdanlivých maličkostiach. Ako 
napríklad prijímanie detí do škôlok, či 
prideľovanie parkovacích miest. Príbe-
hy zúfalých rodičov bez miesta v škôlke. 

Príbeh seniora, ktorý bol vlani tretí v po-
radí na parkovacie miesto, no tento rok 
už je nejakým zázrakom siedmy v po-
radí. To nie sú banality. Každá z nich 
jednému alebo viacerým ľuďom zásad-
ne ovplyvňuje kvalitu života. Vyvoláva 
pocit bezmocnosti a nedôveru v autority, 
ktoré by mali hájiť ich záujmy.
Každá jedna stavba v susedstve nás 
ovplyvňuje. Najviac tých, ktorí bývajú 
hneď vedľa. No živelná výstavba bez 
ciest, škôlok či adekvátnej dopravy 
ovplyvňuje život nás všetkých. Stáť  
každý deň o päť minút dlhšie v zápche 
sa možno zdá byť maličkosť. No za je-
den pracovný rok to znamená nezmy-
selne vyplytvať 20 hodín života. Na 
koľko si 20 hodín svojho života ceníte? 
O koľko lepšie by bolo, ak by ste ich 
mohli stráviť prácou, so svojimi deťmi 
alebo s milovaným človekom?
Predvolebná kampaň, ktorá je tento rok 
veľmi špinavá, ukazuje, ako veľmi sa 
niektorí politici odtrhli od reality. Viac 
ako osudy a problémy ľudí ich zaujímajú 
vzájomné škriepky, súťaže o to, kto bude 
mať za menom viac značiek politických 
strán. Komunálna politika však nesmie 
byť len boj o moc. Je o ľuďoch. Kto na 
to zabudne, nezaslúži si viac ich dôveru.
Ružinov, rovnako ako celé mesto, po-
trebuje systémové riešenie problémov. 
Éra „nedá sa“ a „ale tak sa to robilo 
odjakživa“ už musí skončiť. Lebo naše 
mesto, náš Ružinov, to sú konkrétni ľu-
dia a skutočné osudy. A na nich záleží.

Martin Chren
kandidát Ružinovčanov na starostu

Komunálna politika je v prvom rade o ľuďoch
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RUŽINOV 
Na detských ihriskách 
Martinčekova, Kozmonau
tická a Kašmírska pribudli 
tri detské drevené domče
ky. Projekt občianskeho 
združenia HK 500 NIVY 
o.z. „Namaľuj si domček“ 
grantom viac ako 4-tisíc eur 
podporila mestská časť. 
Maľovanie a stavanie dom-
čeka prebiehalo formou 
súťaže medzi ihriskami. Do 
činorodosti sa zapojili ruži-
novské deti, ich rodičia, ako 
aj niektorí miestni poslanci. 
Pre deti, ktorým sa podarilo 
namaľovať najkrajší domček, 

pripravilo občianské združe-
nie aj program vo forme ho-
kejbalového tréningu na ho-
kejbalovej škole pri detskom 
a hokejbalovom ihrisku na 
Páričkovej v 500 Bytoch.
„Ďakujem občianskemu 
združeniu za aktivitu, de-
ťom a rodičom, že sa zapo-
jili do skrášľovania svojho 
okolia. Ide o jeden zo 41 
úspešných projektov, ktoré 
tento rok celkovou sumou 
takmer 145-tisíc eur ruži-
novská mestská časť pod-
porila. Cieľom grantového 
programu mestskej časti je 
podporiť komunitný život 

v Ružinove,“ uviedol staros-
ta Ružinova Dušan Pekár. 
Grantový program funguje 
v Mestskej časti Bratislava-Ru-
žinov od roku 2015. Je zame-
raný na kultúrno-spoločenské 

aktivity, vzdelávanie, telový-
chovu, šport a mládež, sociál-
nu oblasť, na ochranu a tvorbu 
životného prostredia a rozvoj 
komunitného života. (jp)
 Foto: MČ Ružinov

Drevené domčeky na ihriskáchBez nároku 
na odmenu
RUŽINOV
V rámci Týždňa dobrovoľ
níctva revitalizovali dobro
voľníci dve detské ihriská, 
na Haburskej a Gemerskej 
ulici.
V spolupráci so zamestnan-
cami Ružinovského miest-
neho úradu premaľovávali 
preliezačky novým náterom, 
ošmirgľovali a natreli lavič-
ky, vyškarpírovali plochy 
detských ihrísk od buriny, 
vyzbierali odpadky... Podob-
ná akcia bola aj na plážach 
jazera Zlaté piesky, kde čistili 
brehy. Dobrovoľníci sa sna-
žili aj spestriť deň seniorom 
v Dome dôchodcov Pažít-
ková. Na programe boli hry, 
rozhovory a ďalšie činnosti.  
V minulom roku sa do Týž-
dňa dobrovoľníctva na ce-
lom Slovensku zapojilo 4535 
dobrovoľníkov a dobrovoľ-
níčok, ktorí venovali druhým 
10 904,5 dobrovoľníckych ho-
dín bez nároku na odmenu. (jp)

Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01  Bratislava
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058

Vrakuňa ide 
dobrou cestou
VRAKUŇA
Cez leto zrekonštruovali vo 
Vrakuni zanedbané ihris
ko na Hnileckej ulici. Jeho 
súčasťou je aj nové hokej
balové ihrisko a dopravné 
ihrisko. Práve obroda do
pravných ihrísk je skvelým 
krokom. Deti nepotrebujú 
len preliezky, tu sa totiž zá
bavnou formou aj učia ako 
prežiť v dnešnej premávke.   
Ako informoval starosta Mar-
tin Kuruc vo Vrakunských 
novinách, v dohľadnom čase 
pribudne aj basketbalové 
ihrisko a minifutbalové ihris-
ko. „Ihrisko bude mať vlastnú 
toaletu a vlastného správcu.“ 
V diskusii na Facebooku do-
dal, že na budúci rok plánu-
je mestská časť vybudovať 
v areáli ZŠ Železničná ďalšie, 
väčšie dopravné ihrisko.  
Príjemným bonusom je nová 
inteligentná lavička, ktorá je 
novinkou v mestskej časti. 
Môžete si na nej nabiť telefón 
či pripojiť sa na internet. (brn)
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Za všetkým, čo starosta spraví ale
bo aj nespraví, sa skrýva jeden či 
viac ľudských príbehov. Každé jeho 
rozhodnutie ovplyvňuje životy ľudí. 
Niekedy ide len o jedného človeka či 
rodinu, niekedy o nás všetkých.
Najhoršie je, keď na to starosta zabud-
ne. 
Pred pár týždňami mi zavolal pán Ro-
bert z Miletičovej ulice. Priamo pred 
jeho oknami začali stavať garáže a ich 
stena bude len 60 centimetrov od jeho 
okna,  vysoká až po strop. Presne tak 
– developer postaví siedmim ružinov-
ským rodinám priamo pred jedinými 
oknami vysoký múr. Na úrade sa dnes 
tvária, že už nie je jasné, ako to bolo, 
že sa stratili svetlotechnické posudky. 
A medzitým garáž stavajú, a ľuďom ne-
zostáva nič, len sa súdiť. 
Inokedy sme zas riešili problém s opa-
trovateľskou službou, ktorá si účtovala 
falošné hodiny. Okrádala aj dôchodcov, 
aj miestny úrad. Tento problém sa po-
darilo vyriešiť. No prišli sme na ďalší: 
zohnať kvalifikovanú opatrovateľskú 
službu je takmer nemožné. Ak by sme 
ale založili vlastnú miestnu opatrova-
teľskú službu, pomohli by sme viace-
rým a ešte ušetrili kopu peňazí. 
Keď starosta dáva viac peňazí na kon-
certy pred voľbami, než na opravu chod-
níkov či na starostlivosť o zeleň, môže 
sa to zdať ako banalita. No vysvetlite to 
ľuďom, ktorí sa potkýnajú na rozbitom 
chodníku, či šmýkajú v zime na neod-
hrnutom. Ktorí si niekoľko rokov šetrili 
na auto a teraz im ho zničí padnutý ko-
nár ako nedávno na Súmračnej.

Keď si niekto dá na bilbord, že vyriešil 
Hirošimu a ukáže sa, že klamal, nie je to 
len politická márnivosť, nad ktorou sa 
dá mávnuť rukou. Sú to tisíce ľudí, ktorí 
bývajú v okolí tejto rozvaliny a uverili, 
že konečne nastane zmena. To, že ich 
politik oklamal, v nich zanechá stopu – 
stratu dôvery nielen v konkrétneho člo-
veka, ale aj v celý systém. 
Keď musí Ružinovčan desiatky minút 
krúžiť okolo vlastného domu, aby našiel 
parkovacie miesto medzi mimobratislav-
skými autami či vozidlami zamestnan-
cov biznicentier, nečudujte sa, že ho to 
hnevá. Desiatky tisíc Ružinovčanov cí-
tia neschopnosť úradu riešiť rezidenčné 
parkovanie na vlastnej koži. Zvlášť, keď 
stačí prejsť o jednu ulicu ďalej do Sta-
rého Mesta, kde sú vyhradené zóny pre 
obyvateľov, a vidíme, že sa to riešiť dá.
Moc môže opíjať. Dáva právo rozho-
dovať o zdanlivých maličkostiach. Ako 
napríklad prijímanie detí do škôlok, či 
prideľovanie parkovacích miest. Príbe-
hy zúfalých rodičov bez miesta v škôlke. 

Príbeh seniora, ktorý bol vlani tretí v po-
radí na parkovacie miesto, no tento rok 
už je nejakým zázrakom siedmy v po-
radí. To nie sú banality. Každá z nich 
jednému alebo viacerým ľuďom zásad-
ne ovplyvňuje kvalitu života. Vyvoláva 
pocit bezmocnosti a nedôveru v autority, 
ktoré by mali hájiť ich záujmy.
Každá jedna stavba v susedstve nás 
ovplyvňuje. Najviac tých, ktorí bývajú 
hneď vedľa. No živelná výstavba bez 
ciest, škôlok či adekvátnej dopravy 
ovplyvňuje život nás všetkých. Stáť  
každý deň o päť minút dlhšie v zápche 
sa možno zdá byť maličkosť. No za je-
den pracovný rok to znamená nezmy-
selne vyplytvať 20 hodín života. Na 
koľko si 20 hodín svojho života ceníte? 
O koľko lepšie by bolo, ak by ste ich 
mohli stráviť prácou, so svojimi deťmi 
alebo s milovaným človekom?
Predvolebná kampaň, ktorá je tento rok 
veľmi špinavá, ukazuje, ako veľmi sa 
niektorí politici odtrhli od reality. Viac 
ako osudy a problémy ľudí ich zaujímajú 
vzájomné škriepky, súťaže o to, kto bude 
mať za menom viac značiek politických 
strán. Komunálna politika však nesmie 
byť len boj o moc. Je o ľuďoch. Kto na 
to zabudne, nezaslúži si viac ich dôveru.
Ružinov, rovnako ako celé mesto, po-
trebuje systémové riešenie problémov. 
Éra „nedá sa“ a „ale tak sa to robilo 
odjakživa“ už musí skončiť. Lebo naše 
mesto, náš Ružinov, to sú konkrétni ľu-
dia a skutočné osudy. A na nich záleží.

Martin Chren
kandidát Ružinovčanov na starostu

Komunálna politika je v prvom rade o ľuďoch
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(kniž.)

stanú sa      
zelenými vystrelia

RUŽINOV 
Na detských ihriskách 
Martinčekova, Kozmonau
tická a Kašmírska pribudli 
tri detské drevené domče
ky. Projekt občianskeho 
združenia HK 500 NIVY 
o.z. „Namaľuj si domček“ 
grantom viac ako 4-tisíc eur 
podporila mestská časť. 
Maľovanie a stavanie dom-
čeka prebiehalo formou 
súťaže medzi ihriskami. Do 
činorodosti sa zapojili ruži-
novské deti, ich rodičia, ako 
aj niektorí miestni poslanci. 
Pre deti, ktorým sa podarilo 
namaľovať najkrajší domček, 

pripravilo občianské združe-
nie aj program vo forme ho-
kejbalového tréningu na ho-
kejbalovej škole pri detskom 
a hokejbalovom ihrisku na 
Páričkovej v 500 Bytoch.
„Ďakujem občianskemu 
združeniu za aktivitu, de-
ťom a rodičom, že sa zapo-
jili do skrášľovania svojho 
okolia. Ide o jeden zo 41 
úspešných projektov, ktoré 
tento rok celkovou sumou 
takmer 145-tisíc eur ruži-
novská mestská časť pod-
porila. Cieľom grantového 
programu mestskej časti je 
podporiť komunitný život 

v Ružinove,“ uviedol staros-
ta Ružinova Dušan Pekár. 
Grantový program funguje 
v Mestskej časti Bratislava-Ru-
žinov od roku 2015. Je zame-
raný na kultúrno-spoločenské 

aktivity, vzdelávanie, telový-
chovu, šport a mládež, sociál-
nu oblasť, na ochranu a tvorbu 
životného prostredia a rozvoj 
komunitného života. (jp)
 Foto: MČ Ružinov

Drevené domčeky na ihriskáchBez nároku 
na odmenu
RUŽINOV
V rámci Týždňa dobrovoľ
níctva revitalizovali dobro
voľníci dve detské ihriská, 
na Haburskej a Gemerskej 
ulici.
V spolupráci so zamestnan-
cami Ružinovského miest-
neho úradu premaľovávali 
preliezačky novým náterom, 
ošmirgľovali a natreli lavič-
ky, vyškarpírovali plochy 
detských ihrísk od buriny, 
vyzbierali odpadky... Podob-
ná akcia bola aj na plážach 
jazera Zlaté piesky, kde čistili 
brehy. Dobrovoľníci sa sna-
žili aj spestriť deň seniorom 
v Dome dôchodcov Pažít-
ková. Na programe boli hry, 
rozhovory a ďalšie činnosti.  
V minulom roku sa do Týž-
dňa dobrovoľníctva na ce-
lom Slovensku zapojilo 4535 
dobrovoľníkov a dobrovoľ-
níčok, ktorí venovali druhým 
10 904,5 dobrovoľníckych ho-
dín bez nároku na odmenu. (jp)

Objednávateľ: Ing. Martin Chren, Haburská 49/C, 821 01  Bratislava
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058

Vrakuňa ide 
dobrou cestou
VRAKUŇA
Cez leto zrekonštruovali vo 
Vrakuni zanedbané ihris
ko na Hnileckej ulici. Jeho 
súčasťou je aj nové hokej
balové ihrisko a dopravné 
ihrisko. Práve obroda do
pravných ihrísk je skvelým 
krokom. Deti nepotrebujú 
len preliezky, tu sa totiž zá
bavnou formou aj učia ako 
prežiť v dnešnej premávke.   
Ako informoval starosta Mar-
tin Kuruc vo Vrakunských 
novinách, v dohľadnom čase 
pribudne aj basketbalové 
ihrisko a minifutbalové ihris-
ko. „Ihrisko bude mať vlastnú 
toaletu a vlastného správcu.“ 
V diskusii na Facebooku do-
dal, že na budúci rok plánu-
je mestská časť vybudovať 
v areáli ZŠ Železničná ďalšie, 
väčšie dopravné ihrisko.  
Príjemným bonusom je nová 
inteligentná lavička, ktorá je 
novinkou v mestskej časti. 
Môžete si na nej nabiť telefón 
či pripojiť sa na internet. (brn)
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NOVÉ MESTO
POTREBUJE ZMENU:MATÚŠ

ČUPKA
Nezávislý  
kandidát
na starostu 
MČ Nové Mesto

ROZUMNÁ VÝSTAVBA 
Pripravíme a schválime kvalitné územné plány  
zón a dopravné štúdie, ktoré nám umožnia lepšie 
obhajovať verejný záujem. 

LEPŠIA DOPRAVA
Zavedieme rezidenčnú parkovaciu politiku,  
začneme so systematickým odstraňovaním bariér  
na chodníkoch a realizáciou bezpečných cyklotrás.

UDRŽIAVANÁ ZELEŇ
Dokončíme pasportizáciu stromov, pripravíme 
koncepciu rozvoja zelene na území mestskej časti 
a zavedieme pravidelnú starostlivosť o stromy. 

KVALITNÁ SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
Vybudujeme Centrum včasnej intervencie na pomoc  
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením 
na Makovického ulici, zriadime domov pre seniorov, 
posilníme domácu opatrovateľskú službu.

Objednávateľ: Matúš Čupka, Riazanská 2, 831 03 Bratislava, www.cupka2018.sk 
Objednávateľ: Katarína Šebejová, Záborského 18, 831 03 Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058

KATARÍNA
ŠEBEJOVÁ
Nezávislá  
poslankyňa  
a kandidátka  
do miestneho 
zastupiteľstva  
MČ Nové Mesto

Nový príbeh pre Nové Mesto

PETRŽALKA
Petržalský stavebný úrad 
vydal Oznámenie o začatí 
územného konania na stav
bu Nosný systém MHD, na 
jeho druhú časť od Bosáko
vej ulice po Janíkov dvor. 
Je to ďalší krok k výstavbe 
2. etapy električkovej trate. 
Ten posledný by mal byť 
v roku 2023.
Oznámenie už stavebný úrad 
rozposlal všetkým účastní-
kom konania a dotknutým 
orgánom, oznámil to tiež na 
verejnej tabuli. Teraz budú 
plynúť zákonné lehoty, kedy 
môžu účastníci konania a do-
tknuté orgány toto oznámenie 
pripomienkovať, prípadne 
podávať k nemu návrhy. 
„Keďže výstavba električko-
vej trate je našou prioritou, 
všetky pripomienky vyhod-

notíme v čo najskoršom 
možnom čase, aby sme hneď 
potom mohli vydať územné 
rozhodnutie, čo bude ďalší 
krok k tomu, aby sa elek-
trička až do Janíkovho dvora 
stala realitou v stanovenom 
termíne. Teraz je na hlav-
nom meste ako investorovi, 
aby dodal úplnú dokumen-
táciu, aby sa neopakovali 
chyby z 1. etapy,“ povedal 
petržalský starosta Vladimír 
Bajan.
Električku v Petržalke až po 
jej konečnú stanicu považu-
je starosta za konkrétny prí-
spevok k Týždňu mobility, 
ktorý by nepochybne prispel 
k tomu, aby Petržalčania ne-
chali svoje autá doma a vy-
užívali viac MHD. A možno 
nielen v tomto týždni.  (sv)
 Foto: Matúš Husár

Ďalší krok k električke
DÚBRAVKA
V bratislavskej Dúbrav
ke odhalia pamätník jed
nému z jej najslávnejších 
obyvateľov - legendárne
mu hudobníkovi Dežovi 
Ursinymu. Práve s touto 
mestskou časťou sú totiž 
spojené posledné roky jeho 
života. A ako nám prezra
dil Marián Jaslovský, pu
blicista a hudobník, ktorý 
u Deža Ursinyho hral na 
dychové nástroje, slávny 
umelec žil naozaj neobyčaj
ne skromne.
„Zažil som ho na sklonku ži-
vota, keď už býval vo svojom 
dúbravskom byte. V Dúbrav-
ke bol veľmi spokojný, našiel 
tu svoj pokoj. Bol človekom, 
ktorý toho nepotreboval veľa. 
Ak sa dobre pamätám, išlo 
o dvojizbový byt, čo mu úplne 
stačilo, jedna izba bola do-
konca ešte voľná. Jeden čas tu 
s ním býval i textár Ivan Štrp-
ka či Dežov syn Jakub,“ spo-
mína si na legendárneho hu-

dobníka, ktorý prežil posledné 
roky svojho života na Fedáko-
vej ulici, Marián Jaslovský. 
O tom, že žil naozaj skromne 
a hmotné veci ho až tak ne-
zaujímali, vypovedá i nasle-
dujúca príhoda. „Raz sme sa 
mali stretnúť u neho v byte. 
Povedal mi, že ak nebude 
ešte doma, aby som iba po-

tlačil dvere. Nezamykal si 
byt, čo ma naozaj prekvapi-
lo. Faktom je, že toho veľa 
na ukradnutie nemal. Zlodeji 
väčšinou knižky nekradnú, 
ale o gitaru či elektrické klá-
vesy prísť mohol,“ spomína 
si Jaslovský.
I zariadenie samotného Dežov-
ho bytu na Fedákovej bolo, 

ako sme sa dozvedeli, netypic-
ké. Namiesto postele mal len 
matrac a i stoličky používal 
nízke, detské, s výškou cca 30 
centimetrov. A práve na Fe-
dákovej odhalia Dúbravčania 
v sobotu 29. septembra, teda 
v posledný víkend nedožitej 
Dežovej 70tky, svojmu zná-
memu obyvateľovi pamätnú 

tabuľu. Podvečer venovaný 
Dežovi Ursinymu sa začne 
o 16.00 h v parku na Fedáko-
vej, odhalenie pamätníka je 
plánované na 18.30. Na pódiu 
sa počas podujatia vystriedajú 
skupiny Kam z konopí,  De-
finitívum s Mariánom Jaslov-
ským, príde aj charizmatická 
Szidi Tobias so skupinou, 
spoločne zahrajú Oskar Róz-
sa, Marián Slávka, Vladislav 
Slnko Šarišský a Andrej Še-
ban,  Jakub Ursiny & Teatro 
fatal a na záver Henry Tóth 
s formáciou.  Akciu bude 
sprevádzať aj čítačka textov 
Deža Ursinyho a Ivana Štrp-
ku, predaj kníh, platní, al-
bumov.
Autorkou pamätníka, objek-
tu „Listovanie“ pripomína-
júceho knihu, je sochárka 
a odborná asistentka Vysokej 
školy výtvarných umení Mira 
Podmanická.
Na celé podujatie je vstup 
voľný.  (ms)
 Foto: City Sounds

Spomienky na legendárneho Deža Ursinyho
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NOVÉ MESTO
Obyvatelia Ľudovej 
štvrte pri Poluse sa v 
týchto dňoch už budú 
môcť prejsť po no
vom zrekoštruovanom 
parku na Ľudovom 
námestí.
„Park robíme s vo-
dozádržnými opatre-
niami tak, aby voda 
v parku zostala a nestekala 
do kanalizácie a nezostala 
nevsiaknutá viac ako 48 ho-

dín,“ vysvetlil pre Bratislav-
ské noviny starosta Nového 
Mesta Rudolf Kusý. Vo vy-

novenom parku pribudne 
osvetlenie. Namiesto tma-
vého asfaltu položili svetlú 
prírodnú dlažbu a namiesto 
neporiadku nájdete prekry-
té stojisko so zelenou stre-
chou a zvislou zelenou ste-
nou obrastenou popínavými 
rastlinami. „Viacero výsa-
dieb stromov v parku v po-
sledných rokoch skončilo 
ich vyschnutím. Preto pred 
sadením vymieňame pôdu, 
vysadené budú len “áčko-
vé“ stromy a park bude za-
lievaný takmer stále vďaka 
mikrozalievaniu,“ vysvetlil 
Kusý. Za posledné štyri roky 

je to piaty park, kto-
rý mestská časť Nové 
Mesto obnovuje. 
Podoba rekonštrukcie 
parku na Ľudovom ná-
mestí vzišla z diskusie 
s miestnymi obyvateľ-
mi. „Bude zohľadňovať 
doterajší ráz parku. Pri-
budla nová  zeleň, stro-
my, mobiliár (lavičky, 
smetné koše), osvetle-
nie, nové chodníky, 
oplotené venčisko pre 
psov, zrekonštruovali 
sme fontánu,“ doplnil 
starosta Nového Mesta. 
Náklady na revitalizá-
ciu parku sú na základe 

verejného obstarávania vy-
číslené na 240-tisíc eur. (lb)
 Foto: lb

Na Ľudovom námestí poteší aj fontána 

Fontána má už 
uctyhodných 35 rokov.
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Deža Ursinyho a Ivana Štrp-
ku, predaj kníh, platní, al-
bumov.
Autorkou pamätníka, objek-
tu „Listovanie“ pripomína-
júceho knihu, je sochárka 
a odborná asistentka Vysokej 
školy výtvarných umení Mira 
Podmanická.
Na celé podujatie je vstup 
voľný.  (ms)
 Foto: City Sounds

Spomienky na legendárneho Deža Ursinyho
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NOVÉ MESTO
Obyvatelia Ľudovej 
štvrte pri Poluse sa v 
týchto dňoch už budú 
môcť prejsť po no
vom zrekoštruovanom 
parku na Ľudovom 
námestí.
„Park robíme s vo-
dozádržnými opatre-
niami tak, aby voda 
v parku zostala a nestekala 
do kanalizácie a nezostala 
nevsiaknutá viac ako 48 ho-

dín,“ vysvetlil pre Bratislav-
ské noviny starosta Nového 
Mesta Rudolf Kusý. Vo vy-

novenom parku pribudne 
osvetlenie. Namiesto tma-
vého asfaltu položili svetlú 
prírodnú dlažbu a namiesto 
neporiadku nájdete prekry-
té stojisko so zelenou stre-
chou a zvislou zelenou ste-
nou obrastenou popínavými 
rastlinami. „Viacero výsa-
dieb stromov v parku v po-
sledných rokoch skončilo 
ich vyschnutím. Preto pred 
sadením vymieňame pôdu, 
vysadené budú len “áčko-
vé“ stromy a park bude za-
lievaný takmer stále vďaka 
mikrozalievaniu,“ vysvetlil 
Kusý. Za posledné štyri roky 

je to piaty park, kto-
rý mestská časť Nové 
Mesto obnovuje. 
Podoba rekonštrukcie 
parku na Ľudovom ná-
mestí vzišla z diskusie 
s miestnymi obyvateľ-
mi. „Bude zohľadňovať 
doterajší ráz parku. Pri-
budla nová  zeleň, stro-
my, mobiliár (lavičky, 
smetné koše), osvetle-
nie, nové chodníky, 
oplotené venčisko pre 
psov, zrekonštruovali 
sme fontánu,“ doplnil 
starosta Nového Mesta. 
Náklady na revitalizá-
ciu parku sú na základe 

verejného obstarávania vy-
číslené na 240-tisíc eur. (lb)
 Foto: lb

Na Ľudovom námestí poteší aj fontána 

Fontána má už 
uctyhodných 35 rokov.
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PETRŽALKA
Detská pump dráha, ktorá 
vyrástla na starej bikros
ke v petržalskom Ovsišti 
pri lesíku, je permanentne 
plná. Deti rôzneho veku tam 
jazdia odušu a mamy ich ne
vedia dostať domov. Dráha 
je dôkazom, že naše 
ratolesti nepotrebujú 
len železné preliezky, 
ktoré dnes vyras
tajú hádam všade. 
Smutné je, že na 
druhú, väčšiu časť 
Pumpparku, zháňa 
Občianske združe
nie Pedál financie len 
s veľkou námahou. 
Mesto na nich zabudlo, ná
rodný cyklokoordinátor ot
vorene povedal, že štát nedá, 
lebo nemá. Aké paradoxné 
v čase, keď každý deklaruje 
podporu cyklistom... 
Petržalka by funkčné 
pumptrackové ihrisko po-
trebovala ako soľ čo najskôr. 
Vidno to na záujme najmen-
ších o Bambi line. Pump track 
je totiž oveľa lepšia zábava 

ako len obyčajné bicyklova-
nie po hrádzi. Na dráhe, kde 
sú vybudované vlny a klope-
né zákruty, jazdia malí cyklis-
ti aj kolobežkári. Bezplatne. 
Areál, ktorý čaká na zreali-
zovanie, bude mať viac dráh 
rôznej náročnosti, bude uni-
verzálny a pre všetkých. „Po 
dokončení to bude jeden z pia-
tich najväčších ihrísk v Eu-
rópe,“ hovorí Dušan Chudík 

z OZ Pedál. 
„Potrebujeme 
však naň získať 
ešte 130-tisíc 
eur.“ Podľa jeho 

slov potrebujú minimálne pe-
niaze, pre porovnanie uvádza, 
že do o niečo väčšieho areálu 
vo Švajčiarsku investovali 
až dva milióny švajčiarskych 
frankov. Na Slovensku majú 
problém získať aj zlomok tej-
to ceny. Projekt majú pritom 
hotový, chýbajú len peniaze. 
„Zbierame malé granty a prí-
spevky od všetkých dobrodin-
cov, pracujeme ako dobrovoľ-

níci vo svojom voľnom čase,“ 
vymenúva Dušan Chudík 
a dodáva, že tento rok pre-
investovali vyše 11-tisíc eur. 
Na jeseň chcú ešte dobudovať 
zábradlia kvôli bezpečnosti 
a čiastočne upraviť kopec. Či 
sa ale v projekte bude pokra-
čovať na budúcu jar, závisí aj 
od toho, koľko sa im podarí 
zohnať financií. 
V lesíku neďaleko rozostava-
ných dráh sme si všimli, že si 
na cestičkách spravili neznámi 
bajkeri vlastnú dráhu a trénujú 
tam. Najšťastnejšie to teda nie 
je. Ten, čo sa prechádza medzi 

stromami, ma na „ich dráhe“ 
odrazu pocit, že tu zavadzia. 
Sú to čierne stavby, s dobro-
voľníkmi okolo Pumpparku 
nemajú nič spoločné. Sú však 
dôkazom, že dopyt po drá hach 
tu je, a veľký a ak nebudú ofi-
ciálne dráhy, budú pribúdať 
tie nelegálne. To spôsobí opäť 
raz konflikt medzi chodcami 
a cyklistami. Práve tomu by 
mal štát a samospráva pred-
chádzať. Alebo im je to jedno?
Aby sme však len nekritizova-
li, hoci finančná podpora mest-
skej časti Petržalka Pumppar-
ku tiež nepatrí k vysokým, 
OZ Pedál si pochvaľuje snahu 
pomôcť pri každodenných 
prevádzkových problémoch 
dráhy, napríklad umiestnenie 
odpadkového koša. A vďač-
ní sú aj spoločnosti Sie mens, 
ktorá nainštalovala nové ve-
rejné osvetlenie popri areáli 
a pri jeho plánovaní zohľadni-
li aj blízkosť športoviska. Dva 
vyššie stožiare osvetľujú drá-
hu, takže sa bude dať jazdiť aj 
na jeseň. (in)
 Foto: in, OZ Pedál

RUSOVCE
Múzeum moderného ume
nia Danubiana Meulenseen 
Art Museum sa stala dej
iskom najväčšieho výtvar
ného projektu v strednej 
Európe. Piaty ročník medzi-
národnej výstavy Textile 
Art of Today 2018 prezen
tuje súčasnú textilnú a vizu
álnu tvorbu z celého sveta, 
no zaujme aj laikov.

Takýto projekt je v našich 
zemepisných šírkach naozaj 
ojedinelý. „Na tomto ročníku 
sa zúčastnilo približne 400 
umelcov zo 49 krajín sveta. 
Výber na výstavu je veľmi 
prísny, kurátorská porota vy-
brala 83 autorov,“ prezradil 
nám jeden z organizátorov 
výstavy akademický maliar 
Andrej Augustín.
Projekt sa snaží prepojiť 

nové technológie a ume-
lecký textil. „V tom vidíme 
jeho budúcnosť. Tento roč-
ník sme pre návštevníkov 
pripravili nesúťažnú novin-
ku, je ňou virtuálna realita 
v umení. O tento nový zá-
žitok bol na vernisáži ob-
rovský záujem. Pomocou 
špeciálnych okuliarov sa 
teleportujete na umeleckú 
planétu, kde uvidíte diela 

v netradičnom prostredí,“ 
dodal Augustín. (ms)
 Foto: Jena Šimková 

Trpezlivosť do 
novembra
PETRŽALKA
V polovici septembra začalo 
mesto opravovať chodník 
na Bosákovej a dve protiľa
hlé zastávky MHD Mlyna
rovičova.
„Celková opravovaná plocha 
chodníka je približne 3700 m2 
a zastávok 500 m2.
Oprava na chodníku spočíva 
vo výmene živicového asfal-
tu za asfaltobetón. Zastávky 
budú betónové,“ informova-
li na facebookovej stránke 
Bratislava works. „Premávka 
bude usmernená prenosným 
dopravným značením. Ukon-
čenie prác predpokladáme do 
11. novembra.“ (brn)

Jazdiace deti sú dôkazom, ako veľmi potrebujeme Pumppark 

Výnimočná výstava v Danubiane

DOBRÝ STAROSTA
MUSÍ PLNIŤ SĽUBY

OLIVER KRÍŽ
Kandidát na starostu Petržalky

www.mladapetrzalka.sk
Objednávateľ: MLADÁ PETRŽALKA – lokálna strana, Fedinova 5, 
851 01 Bratislava – Petržalka, IČO: 42364078. Dodávateľ: NIVEL 
PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35 712 058

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte
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CHARLOTTE
KÚPA ○ PREDAJ

Jozef Elšík
Tel: 02/4445 0614
Mobil: 0903 668 559

je.zberatel@gmail.com
www.antik-charlotte.sk
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KARLOVA VES
Do čistoty a údržby verej
ných priestranstiev v Kar
lovej Vsi pôjde o 50-tisíc 
eur viac. Príspevok do
stane organizácia Verej
noprospešných služieb 
Karlovej Vsi. Ďalších 
25-tisíc eur pôjde na pro
fesionálne orezy stromov. 
Rozhodlo o tom karloveské 
zastupiteľstvo.
„Podarilo sa nám uvoľniť aj 
pomerne významnú sumu 
60-tisíc eur, ktorou navýši-
me rozpočet na investície do 
obnovy cestnej siete a údržby 
chodníkov,“ hovorí spracova-

teľ zmeny rozpočtu vicesta-
rosta Branislav Záhradník.
Ďalšou investíciou do špor-

tového areálu bude nákup so-
lárnych osvetľovacích lámp, 
ktoré doplnia osvetlenie 

v areáli ZŠ A. Dubčeka. Za-
stupiteľstvo taktiež schválilo 
zvýšenie príspevku Karloves-
kému športovému klubu na 
údržbu a obnovu športovísk 
a na navýšenie dotácie špor-
tovým klubom.
„Navýšili sme aj rozpočet na 
zakúpenie nových hracích 
prvkov na ihriskách a do 
opráv lavičiek a košov. Uro-
bili sme aj ďalšie priaznivé 
rozpočtové zmeny, ktoré nám 
umožnil dobrý vývoj hos-
podárenia,“ vysvetlil karlo-
veský vicestarosta Branislav 
Záhradník. (bh)
 Foto: MČ Karlova Ves

Bitka pri Lamači
LAMAČ
Na lúke pred bratislavským 
Krematóriom sa cez víkend 
12. - 14. októbra opäť chys
tá veľkolepá rekonštrukcia 
stretu rakúskej a pruskej 
armády v roku 1866. 
Posledný boj prusko - rakús-
kej vojny sa síce odohral 22. 
júla 1866, ale v Lamači si ho 
už po niekoľký raz pripomína-
jú na jeseň. Rovnako ako po 
iné roky budete mať možnosť 
vidieť vojakov historických 
jednotiek rakúskeho delostre-
lectva aj pruskej pechoty, vo-
jenský dobový tábor, súčasťou 
budú prednášky o súbojoch 
i zraneniach v boji. Vrcholom 
bude, samozrejme, hlavná bo-
jová scéna. (brn)

Električka 
k automobilke
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Primátor Bratislavy Ivo Ne
srovnal informoval predsta
viteľov automobilky Volks
wagen Slovakia o možnom 
predĺžení električkovej trate 
po Bory a ďalej až do Devín
skej Novej Vsi. 
„Ide jednak o predĺženie Sa-
ratovskej ulice a Dúbravskej 
radiály k plánovanému Ter-
minálu integrovanej osobnej 
dopravy (TIOP) pri Boroch 
a v druhej etape o posun až 
do Devínskej Novej Vsi buď 
priamo k spoločnosti VW, ale-
bo stanici Bratislava-Devínska 
Nová Ves,“ povedal. V predĺže-
ní električkovej trate až do De-
vínskej Novej Vsi vidí spôsob, 
ako umožniť spoločnosti, aby 
bezproblémovú prevádzku ne-
narúšal problém jej zamestnan-
cov s dopravnou dostupnosťou.
So spoločnosťou chce preto 
viesť diskusiu o plánovaných 
zámeroch. Či je, respektíve 
bude, súčasťou diskusie prí-
padná participácia spoločnosti 
na financovaní projektu, Ne-
srovnal nevylúčil, ani nepo-
tvrdil. Mesto sa v súčasnosti 
zameriava na spustenie proce-
sov pre realizáciu predĺženia 
električkovej trate, ktorá je de-
finovaná v územnoplánovacích 
podkladoch a má aj svoj časový 
horizont (tasr)

Viac peňazí na chodníky, lavičky a koše
19/2018 11
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RUŽINOV
Miestny úrad Bratislava
-Ružinov vyhlásil verejné 
obstarávanie na výrobu a 
osadenie umelého ostrovče
ka pre vodný biotop Štrko
veckého jazera. Súčasťou 
zákazky bude aj likvidácia 
poškodeného ostrovčeka, 
ktorý bol na jazere osade
ný v roku 1998 a slúžil na 
hniezdenie vtáctva na vode. 
Dvadsaťročný ostrovček 
bol už v rokoch 2011-2012 
upravovaný, koncom augu-
sta však opäť došlo k jeho 
poškodeniu. Zamestnanci 
odboru životného prostre-
dia miestneho úradu po jeho 
ohliadke rozhodli umelý os-
trovček obstarať úplne nano-
vo. Zlomené časti nespĺňajú 
svoj účel. 
Základom nového umelého 
ostrovčeka tak ako doteraz 
bude oceľová konštrukcia o 
rozmere 5 x 3 m, podlaha z 
oceľových roštov a plaváky. 
Povrch umelého ostrovčeka 

bude pokrývať geotextília, 
naň bude osadená živá vŕba a 
hniezdo, pričom zeminou sa 
vytvorí povrch a zaseje sa na 
ňom tráva. Ostrovček sa musí 
ukotviť lanami na dno jaze-
ra, preto si práce vyžadujú aj 
potápačské skúsenosti. Práve 
utrhnutie ostrovčeka odo dna 
jazera bolo dôvodom jeho 
letného zničenia. Nosnosť os-
trovčeka je minimálne jedna 
tona. Miestny úrad požaduje 
od dodávateľa záruku na die-
lo 3 roky odo dňa protokolár-
neho odovzdania a prebratia. 

Predpokladaná cena výroby 
a osadenia ostrovčeka je do 
7.500 eur s DPH. Nový os-
trovček by mal byť na Štr-
kovci do konca októbra tohto 
roka.  
Revitalizáciou Štrkoveckého 
jazera bolo jazero upravené 
ako prírodný biotop, ktorého 
súčasťou je aj uspôsobený 
ostrovček na hniezdenie mig-
rujúceho vtáctva. Ostrovček, 
ktorý je teraz na jazere už 20. 
rok, bol osadený na vodnú 
plochu v severnej časti. Jaze-
ro je domovom pre rôzne dru-

hy fauny. Stálymi druhmi sú 
labuť hrbozobá, kačica divá, 
chochlačka vrkočatá a čajka 
smejivá, v zime je častá lyska 
čierna. 
Štrkovecké jazero vzniklo 
v rokoch  1960-1964 ťažbou 
štrkopieskov na výstavbu 
sídlisk v Ružinove. Z dôvo-
du vysokej podzemnej vody 
bolo vybagrované maximálne 
do hĺbky 4,5 m iba v severo-
západnej časti pod hotelom 
Junior. V ostatnej časti je hĺb-
ka jazera len 2,5 m, o ploche 
56 000 m2. Jazero je pomerne 
plytké a nemá samočistia-
ce schopnosti, nakoľko dno 
jazera tvorí neogén - ílovitá 
štruktúra horninového pro-
stredia. Na dne jazera už nie 
je štrkopiesok, ktorý by pod-
poroval a umožňoval prepúš-
ťanie prúdenia podzemných 
vôd, čo by okysličovalo vodu 
pre jej dostatočnú kvalitu na 
iné využitie ako prírodný bio-
top, napríklad kúpanie.  (jp)
 Foto: MČ Ružinov

Nový umelý ostrovček na ŠtrkovciPreskúmajú 
ohrozenie vôd 
PODUNAJSKÉ BISKUPICE 
Občianske združenie Zdra
vá Bratislava tvrdí, že je 
ohrozený rezervoár pitnej 
vody približne 10 miliárd 
kubických metrov. Voda sa 
nachádza priamo pod nele
gálnou skládkou.
Občianske združenie sa ešte 
v auguste obrátilo na Gene-
rálnu prokuratúru SR a Úrad 
špeciálnej prokuratúry. Ge-
nerálna prokuratúra posunula 
v uplynulých dňoch podnety 
podľa informácií združenia 
príslušným prokuratúram 
a polícii. 
Rezort životného prostredia 
preskúma vplyv nelegálnej 
skládky na kvalitu podzem-
ných vôd, ktorá sa nachádza 
v blízkosti Žitného ostrova. 
Na geologické práce a moni-
toring vyčlenil minister život-
ného prostredia László Sóly-
mos odborníkom zo Štátneho 
geologického ústavu Dionýza 
Štúra 40-tisíc eur. V okolí ne-
legálnej skládky geológovia 
do polovice októbra nain-
štalujú 4 až 5 nových hydro-
geologických vrtov do hĺbky 
zhruba 30 metrov. Nové vrty 
a odobraté vzorky pomôžu 
získať relevantné informácie 
a určiť potenciálne ohrozenie. 
„Zvýšili sme pokuty pri odpa-
doch, sprísnili monitoring pri 
znečisťovateľoch ovzdušia... 
Niekedy však ani moderná 
a prísna envirolegislatíva ne-
zabráni tomu, aby nám doslo-
va pred očami vyrástla obrov-
ská kopa odpadu,“ povedal 
minister životného prostredia 
László Sólymos. 
Rozsiahla skládka odpadu na 
Lieskovskej ceste v Podunaj-
ských Biskupiciach je nele-
gálna, čo potvrdil aj Okresný 
úrad Bratislava. Spájaná je 
s firmou Vassal EKO, ktorá 
má v tesnej blízkosti svoj 
areál. Spoločnosť sa však 
od nej dištancuje a tvrdí, 
že nie je na jej pozemkoch. 
Napriek tomu deklaruje, že 
ju najneskôr do roku 2021 
odstráni. Na jej mieste chce 
totiž vybudovať recyklačné 
centrum.  (tasr, tf)
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V poslednej dobe stúpa u mnohých 
ľudí záujem o zdravší životný štýl, 
čisté životné prostredie, s tým spo-
jené triedenie odpadov, ale i zlože-
nie potravín, kozmetiky a drogérie. 
K zdravému životnému štýlu neod-
mysliteľne patrí i pobyt vonku, na 
čerstvom vzduchu. Aby bol čas strá-
vený vonku naozaj zdraviu prospeš-
ný, musí byť, samozrejme, vzduch 
a prostredie čo možno najčistejšie. 
Mnohí obyvatelia však ani len ne-
tušia, že na odstraňovanie nežiadu-
cich burín sa používa na verejných 
plochách miest a mestských častí po 
celom Slovensku chemický postrek. 
Ide o taký druh postreku a herbicí-
du, o ktorom sa hovorí v krajinách 
celého sveta, či už medzi laikmi 
záhradkármi ale i odborníkmi, a to 
z dôvodu, že tento prípravok nie je 
považovaný za bezpečný a neškodný, pretože môže viesť 
jednak k systémovej toxicite a taktiež byť jedným z dôle-
žitých rizikových faktorov vývoja mnohých chronických 
chorôb. To, že spôsobuje rôzne choroby a, bohužiaľ, i ra-
kovinu, respektíve prispieva k jej vzniku, uznali i súdy, 
keď zaviazali výrobcu k plateniu nemalého odškodného. 

Získané peniaze však zdravie po-
škodeným, bohužiaľ, nenavrátia. 
Napriek tomu je tento postrek jed-
ným z najčastejšie používaných 
herbicídov a bol používaný i u nás, 
v Ružinove, na čo ma upozornili 
obyvatelia. Keďže sa ním postre-
kovali i ružinovské ihriská a parky, 
kde sa hrajú deti, prechádzajú sa tu 
ľudia so psíkmi, ktoré prichádza-
jú priamo do kontaktu so zemou 
a mojím záujmom je čisté ovzdu-
šie i životné prostredie, prospešné 
pre ľudí i zvieratá, hneď ako som 
sa o využívaní tohto postreku v na-
šich uliciach a parkoch dozvedel, 
začal som konať a jeho používanie 
sa mi, našťastie, podarilo zastaviť. 
Na odstraňovanie buriny sa tak 
vďaka môjmu úsiliu dnes používa 
ekologický parný stroj a som rád, 

že som prispel k tomu, aby sme v Ružinove naozaj dýchali 
čerstvý vzduch bez zbytočných chemikálií, ktorým sa, keď 
sa chce, dá vyhnúť.

Martin Patoprstý, 
ružinovský poslanec a aktivista

Ružinov je pre nás zdravší

Objednávateľ: Martin Patoprstý, Sputniková 3, 821 02 Bratislava
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058
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PETRŽALKA
Letná služba z Miestneho 
podniku verejnoprospeš
ných služieb Petržalka 
(MPVPS) sa stará o celkovú 
údržbu detských verejných 
ihrísk, zelene, komunikácií 
3. a 4. triedy, parkovísk či 
odpadkových košov. 
Počas leta sa najviac venovali 
detským ihriskám. Opotrebo-
vané hracie prvky boli opra-
vené na 22 petržalských det-
ských ihriskách. Okrem toho 
sa zváralo oplotenie a bránky 
na 5 ihriskách. Letná služ-
ba nezabudla ani na čistenie 
a dopĺňanie piesku do piesko-
vísk, čo patrí k ich pravidel-
ným činnostiam. 
Ďalšou aktivitou bolo osádza-
nie smetných košov vo vy-
braných lokalitách. Celkovo 
pracovníci osadili 18 smet-
ných košov a v ich inštalácii 
aj naďalej pokračujú. Pred-
chádzala tomu kompletná re-
vízia smetných košov v mest-
skej časti, ktorá zahŕňala aj 
ich fotodokumentáciu a pri-

radenie evidenčného čísla. 
Na Kopčianskej, Medveďovej 
a Gessayovej ulici boli pracov-
níci MPVPS nútení demon-
tovať lavičky, lebo ich najmä 
v noci využívala neprispôso-
bivá mládež a rušila nočný 
pokoj. Naopak, nové lavičky 
namontovali na Pankúchovej, 
Macharovej a Belinského ulici. 
K verejnoprospešným činnos-
tiam patrili aj zváračské práce 
– zváranie zábradlia v podcho-
de na železničnej stanici a na 
trhovisku Mlynarovičova. 
Značnú prácu mali i s čiste-
ním verejnej zelene. V letnom 
období kosili celoplošne síd-
liskovú zeleň päťkrát, kom-
pletne pokosili 19 areálov 

MŠ a 11 areálov ZŠ. Kosili 
tiež  parkoviská a pešie zóny. 
Burinu pri krajniciach ciest 
a chodníkov čistia podľa po-
treby viacerými spôsobmi: 
mechanicky, krovinorezom 
a chemickými postrekmi. 
Pracovníci MPVPS si museli 
poradiť aj s neprispôsobivými 
občanmi. V mnohých prípa-
doch odstraňovali provizórne 
obydlia, odpadky aj čierne 
skládky. 
Na jeseň plánuje MPVPS po-
kračovať v kosbe, osádzaní 
smetných košov a lavičiek 
a takisto s opravami hracích 
prvkov na detských ihris-
kách.  (mh)
 Foto: MČ Petržalka

PETRŽALKA
Takmer jeden a pol kilome
trový úsek opravenej pro
tipovodňovej hrádze medzi 
Petržalkou a Čunovom si už 
užívajú cyklisti. 
Výmenu asfaltového povrchu 
na petržalskej hrádzi zabez-
pečili vodohospodári zo Slo-
venského vodohospodárske-
ho podniku. Celkové náklady 
dosiahli 140-tisíc eur. 
Petržalská ochranná hrádza 
bola vybudovaná v čase vý-
stavby Vodného diela Gabčí-
kovo. Jej hlavnou funkciou je 
protipovodňová ochrana. No 
okrem tejto funkcie je už roky, 
aj vďaka envirorezotu, využí-
vaná dennodenne na športové 
účely. V podpore budovania 

cyklistickej dopravy a cyklo-
turistiky plánuje envirorezort 
pokračovať. „Vodohospodá-
rom som zadal dôležitú úlohu 
– vytypovať ďalšie lokality na 
Slovensku, kde by bolo možné 
vybudovať nové cyklotrasy. 
Je predsa oveľa jednoduchšie 
a lacnejšie budovať cyklotra-
sy na pozemkoch štátu ako na 
súkromných,“ uzavrel minis-
ter životného prostredia Lász-
ló Sólymos. 
Pracovníci SVP v súčasnosti 
opravujú dosadací prah mobil-
ného hradenia na frekventova-
nej Devínskej ceste. Poškode-
ný bol premávkou motorových 
vozidiel, preto ho zodvihnú 
a nerezovú časť prahu nahra-
dia betónovou, aby bola pev-
nejšia a súčasne sa uľahčila 
premávka po komunikácii. 
Nateraz práce napredujú bez 
komplikácií, nasadené me-
chanizmy aj pracovníci robia 
všetko preto, aby bola oprava 
kvalitná a cesta odovzdaná ve-
rejnosti čo najskôr. (zo)
 Foto: Marek Velček

Pridávali koše, ale aj demontovali lavičky Potešili cyklistov
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NOVÉ MESTO
Cvičené psy budú mať 
v Novom Meste prednosť. 
Chovatelia psa, ktorý ab
solvoval skúšku základnej 
ovládateľnosti, prípadne 
inú obdobnú skúšku preu
kazujúcu ovládateľnosť 
psa, budú mať zníženú sa-
dzbu dane na polovicu. 
Stačí, ak predložia mestskej 
časti doklad o absolvovaní 
takejto skúšky. Rozhodlo 
o tom miestne zastupiteľstvo 
Nového Mesta, ktoré schvá-
lilo zmenu všeobecne záväz-
ného nariadenia o miestnych 
daniach. Po novom tak novo-

mestskí psičkári s cvičenými 
psami zaplatia od januára 
2019 ročnú daň 25 eur – na-
miesto súčasných 50 eur. 
Po absolvovaní skúšky zá-
kladnej ovládateľnosti psa 
sa otvára priestor na jeho 
ďalší výcvik, no už jej spl-
nenie postačuje pre základ-
nú komunikáciu psovoda 
so psom. „Naším cieľom je 
dosiahnuť vyššiu úroveň cho-
vateľstva najmä výcvikom 
psov, čo môže priniesť zvý-
šenie bezpečnosti občanov 
pri pohybe psov na verejných 
priestranstvách. Rešpekt cvi-
čeného psa pred jeho maji-

teľom môže zabrániť útokom 
psov na okoloidúcich,“ ho-
vorí starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý. 
Je to ďalší z krokov, ktoré 
mestská časť Nové Mesto 
urobila v prospech zodpo-
vedných psičkárov. Už z mi-
nulosti platí, že psičkári, 
ktorí so svojimi zverencami 
absolvujú tzv. všestrannú ky-
nologickú skúšku, dostanú od 
mestskej časti až 80-percent-
nú úľavu na dani. 
  Zníženú sadzbu dane už 
platia majitelia psov, ktorých 
si adoptovali z útulku a ste-
rilizovaných psov, čím sa 
zabraňuje zvyšovaniu počtu 
nechcených psov na ulici. 
V oboch prípadoch je ročná 
daň stanovená na 25 eur.
Bratislavské Nové Mesto za 
minulý rok eviduje 1970 plati-
teľov dane za psa. Podľa odha-
dov však v mestskej časti žije 
ďalších zhruba 2-tisíc psov, za 
ktorých majitelia povinný po-
platok nezaplatili. (mt)
 Foto: shutterstock

NOVÉ MESTO
Stavebné uzávery sú pred 
vyhlásením aj v ďalších 
štvrtiach mestskej časti.
Nové Mesto vyhlásilo sta-
vebnú uzáveru v zóne Jelšo-
vá – Kramáre. Dôvodom je 
spracúvanie územného plánu 
zóny pre túto lokalitu. Roz-
hodnutie o stavebnej uzávere 
podpísal novomestský staros-
ta Rudolf Kusý. „Stavebná 
uzávera ochráni dané územie 
pred ďalšou výstavbou do 
momentu, keď budeme mať 
spracovanú presnejšiu regu-
láciu formou územného plánu 
zóny, ktorá povie, čo presne 
sa v danom území smie a čo 
nie,“ hovorí starosta Kusý. 
Pre predmetné územie platí 
územný plán hlavného mesta 
z roku 2007. Nemá však po-
trebnú podrobnosť. „Nesúh-
lasíme s búraním rodinných 
domov a ich nahrádzaním by-
tovými. Až na menšie zmeny 
chceme zachovať štvrť tak, 

ako je vybudovaná dnes,“ 
upozorňuje Kusý.
Rozhodnutím o stavebnej 
uzávere sa v zóne Jelšová-
-Kramáre dočasne zakazu-
je stavebná činnosť až do 
schválenia územného plánu 
zóny, najdlhšie však na dobu 
päť rokov. 
Riešené územie má rozlo-
hu 15,5 hektára. Zo severu 
je vymedzené Stromovou 
ulicou, z východu Stromo-
vou ulicou a pokračovaním 
Jaskového radu, z juhu hra-
nicou mestskej časti a zo 
západu areálom Dérerovej 
nemocnice s poliklinikou. 
Zástavbu územia tvoria 
prevažne bytové a rodinné 
domy, polyfunkčné objekty 
a objekty občianskej vyba-
venosti. 
Mestská časť súbežne pracu-
je na územných plánoch zón 
ďalších oblastí, vo väčšine 
z nich úrad pripravuje staveb-
né uzávery.  (mt)

Stavebná uzávera v časti 
dolných Kramárov

Nižšie dane pre cvičených psov
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