
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Streda 10. októbra 2018

Aktuálne  
správy o dianí  

v Bratislave  
nájdete aj na

www.banoviny.sk  
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny 
Píšte, pýtajte sa, komentujte

Ročník XXI. ~ Číslo 20Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia

BRATISLAVA
Ak sa zo sto novovysade-
ných mladých stromov 
neujme sedem kusov, je to 
podľa arboristu Tomáša 
Fraňa v norme. Stromy sú 
totiž živé organizmy a v 
mestskom prostredí majú 
neprirodzené, až extrém-
ne podmienky. Nemož-
no preto očakávať, že sa 
ujmú všetky. V meste však 
v súčasnosti nájdete viacero 
lokalít, kde zo šiestich no-
vovysadených stromov sú 
štyri vyschnuté. Najsmut-
nejšie je, že mnohokrát ide 
o náhradnú výsadbu za po-
volený výrub drevín. 
Prežili sme jedno z najhorú-
cejších liet od začiatku mete-
orologických meraní. Zvaliť 
úbytok mladých stromov len 

na extrémne počasie by bolo 
zjednodušením problému. Prí-
činou, prečo máme v meste de-
siatky suchých mladých stro-
mov a ich presný počet vlastne 
ani nepoznáme, je súbor dôvo-
dov. Týkajú sa výsadby a za-
lievania, ale aj skutočnosti, že 
stromy v mestských častiach 
majú rôznych správcov – od 
magistrátu, kde zeleň v par-
koch má na starosti jedno od-
delenie a stromoradia pri ces-
tách druhé, cez mestské časti, 
až po súkromných investorov 
– a najmä faktu, že v hlavnom 
meste stále neexistuje paspor-
tizácia zelene. To znamená, že 
nemáme prehľad o počte stro-
mov ani ich umiestnení, a pre-
to nemôžeme mať prehľad 
ani o tom, kde všade mladé 
stromy vysychajú. „Nový ge-

nerel zelene sa v Bratislave po 
22 rokoch pripravuje, ale tento 
proces bude trvať ešte dva-tri 
roky,“ povedal nám pred pár 
mesiacmi architekt Peter Žal-
man, ktorý sa venuje urbanis-
tickým aspektom revitalizácie 
zelene v Bratislave.
Podľa hovorkyne magistrátu 
Zuzany Onufer, prebieha od 
októbra 2016 proces eviden-
cie plôch zelene a analyzo-
vania majetkových vzťahov 
na území hlavného mesta tzv. 
pasportizácia zelene, ktorej 
cieľom je nové prerozdelenie 
správy zelene medzi mesto 
a mestské časti a jednoduchá 
identifikácia správcu plochy 
zelene. Plánovaný termín 
ukončenia 1. fázy pasportizá-
cie je december 2018.
 Pokračovanie na str. 2

Prečo schnú novovysadené stromy?

Zabudnuté 
bicykle
BRATISLAVA
Od spustenia bikesharingu 
Slovnaft BAjk sa objavujú 
prípady, keď sa požičané 
bicykle nevrátia do dokova-
cích staníc, ale zostanú od-
parkované na sídlisku...
„Zaznamenali sme také prípa-
dy. Členovia nášho servisného 
tímu si však po ne napokon prí-
du. Ľudia, ktorí takéto bicykle 
niekde uvidia alebo nájdu, ich 
môžu odovzdať aj na hocikto-
rej z našich čerpacích staníc,“ 
informoval nás Anton Molnár, 
hovorca spoločnosti Slovnaft, 
ktorá bratislavský bikesharing 
prevádzkuje. „Ale zazname-
nali sme aj prípad, keď niekto 
v dobrej vôli pripútal náš bicy-
kel o stĺp vlastným zámkom, 
aby ho neukradli.“
Bude sa uplatňovať nejaká 
represia voči ľuďom, ktorí 
žlté bicykle nevrátia alebo 
poškodia? „Zatiaľ sme stále 
v skúšobnom režime a snaží-
me sa vychytať chyby v sys-
téme a naučiť ľudí, ako by to 
celé malo správne fungovať. 
V tejto úvodnej fáze sme ešte 
nikoho nepostihovali,“ dodal 
Molnár. V budúcnosti to bude 
inak, napokon vo všeobec-
ných podmienkach, s ktorý-
mi užívateľ súhlasil už teraz, 
je napísané, že poškodený 
bicykel je zakázané použiť 
a poruchu je treba nahlásiť. 
Ak ho napriek tomu použije, 
„zodpovedá za škodu tým 
spôsobenú“. (ars)
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Predaj jazdených vozidiel aj v sobotu
Motor-Car Bratislava, prevádzka Tuhovská 5

sobota: 9:00 - 13:00

Parčík pri Plzenskej ulici

Prežije paulovnia?
Revitalizácia Kamenné-
ho námestia sa dotkla aj 
obľúbeného stromu.

Pronárodne 
orientovaný
Kandidát na primátora 
Roman Ruhig v rozhovore 
tvrdí, že tak, ako doteraz 
pomáhal ľuďom poradiť 
si s nezákonnými rozhod-
nutiami štátnej a verejnej 
správy, chce teraz pomôcť 
Bratislavčanom.

Ako bude vyzerať 
peší bulvár 
Pribinova
Renomovaná barcelon-
ská architektka Beth Galí 
predstavila verejné pries-
tory novej mestskej štvrte. 

Seniori v pohybe 
Akí sú tí bratislavskí? 
Prečo sa chcú hýbať  
naj mä ženy? A čo ich od-
rádza od mestského bike-
sharingu?
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Nové Mesto otvorilo park v Ľudovej štvrti, len 
pár krokov od obchodného centra Polus. Za po-
sledné štyri roky pribudlo v mestskej časti šesť 
takýchto nových zelených oáz. Medzi nimi aj 
rozsiahly športpark Jama, najväčší v Bratislave 
za posledných 30 rokov či unikátna Gaštanica 
na Kolibe. „Chcem, aby Nové Mesto bolo stále 
krajšie, zelenšie a zdravšie. Aby Novomešťa-
nia mali čo najviac príjemných miest, kde sa dá 
stretnúť, posedieť, podebatovať so susedmi,“ 
hovorí starosta Rudolf Kusý.

Zmodernizovaný park na Ľudovom námes-
tí samospráva obnovila na základe diskusií 
s miestnymi obyvateľmi. Pribudla nová ze-
leň, stromy, lavičky, smetné koše, osvetlenie, 
chodníky, i krásne zrekonštruovaná fontána, 
ktorá večer svieti a mení farby. Súčasťou parku 
sú opatrenia na zachytávanie dažďovej vody 
s cieľom jej následného využitia.

Rudolf Kusý: V Novom Meste 
otvárame šiesty park



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)
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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)

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Pokračovanie zo str. 1
Bratislavčanom zatiaľ smut-
ný pohľad na živoriace či už 
vyschnuté stromy nie je ľa-
hostajný a situáciu sa snažia 
riešiť svojpomocne. Stránka 
odkazprestarostu.sk je plná 
výziev na ich záchranu či 
výmenu. O zmapovanie su-
chých stromov sa svojho času 
pokúšala aj Ali Blechová na 
facebookovom profile Suché 
stromy v Bratislave. Na jej 
mape svieti najmä stromora-
die na Trenčianskej alebo su-
ché stromy v stredovom páse 
na Bajkalskej oproti super-
marketu. Práve teraz na jeseň 
je ideálny čas na nahrádzanie 
vyschnutých stromov nový-
mi. Uvidíme, či sa dočkajú 
aj tieto. 
„Hlavné mesto plánuje do 
konca roka 2018 vysadiť pri-
bližne 200 ks stromov (vráta-
ne cestnej zelene), 1400 ks krov 
a 2500 ks trvaliek. Stromy, 
ktoré boli vysadené v pred-
chádzajúcom období a došlo 
k ich vyschnutiu, sú priebež-
ne nahrádzané,“ informovala 

nás hovorkyňa magistrátu 
Zuzana Onufer.
Podľa Iniciatívy Naše Kar-
paty, stromy v zodpoved-
nosti magistrátu vysychajú 
výrazne častejšie ako stromy 
v správe niektorých mest-
ských častí. Ako príklad nám 
dali šesť stromov na Zadunaj-
skej ulici, ktoré magistrát vy-
sadil v roku 2016. Všetky vy-
schli, úradník mesta v reakcii 
argumentoval okrem iného 
suchým letom 2017 a 2018, 
hoci stromy boli suché už na 

jar tohto roka. 
Od mája 2018 má mesto no-
vého správcu mestskej zele-
ne, spoločnosť CarniHerba. 
Jej riaditeľa Martina Miku-
laja sme sa pýtali, či evidujú 
suché a vysychajúce stromy 
v parku pred Paneurópskou 
vysokou školou v Ružino-
ve, ktoré magistrát sadil túto 
jar. „Tieto stromy nenastúpili 
uspokojivo vegetáciu po vý-
sadbe, boli dlhodobo pozoro-
vané, pravidelne polievané. 
Na náklady našej firmy budú 

stromy v novembri vyme-
nené v rámci záruky. Počet 
stromov bude upresnený po 
finálnej obhliadke pred vý-
menou,“ informoval nás. Zá-
roveň dodal, že novú výsadbu 
od platnosti zmluvy s mestom 
budú realizovať teraz na je-
seň.
Keď sa pozriete na štyri vy-
schnuté stromčeky v parčíku 
pri Plzenskej ulici, logicky 
vás zaujíma, kto ich dostal do 
takéhoto stavu. „Na Plzenskej 
ulici ide o stromy, o ktoré sa 
má starať investor v rámci 
náhradnej výsadby. V takom-
to stave ich, samozrejme, ne-
preberieme a bude musieť vy-
sadiť nové. Pokojne to môže 
urobiť aj dva-trikrát, kým sa 
nenaučí o stromy poriadne 
starať. Nebude prvý ani po-
sledný,“ poslal nám stano-
visko starostu Nového Mesta 
Rudolfa Kusého jeho hovorca 
Marek Tettinger. Povýsadbo-
vá starostlivosť investorov by 
mala trvať tri roky, málokedy 
sa to však deje. Ak sa strom 
neujme, je ich povinnosťou 
ho nahradiť. V súvislosti 
s náhradnými výsadbami, 
ktoré sa zanedbávajú, je na 
zamyslenie návrh zriadiť po-
vinnú elektronickú evidenciu 
všetkej náhradnej výsadby 
zrealizovanej na území mes-
ta. Tak by existovala eviden-
cia všetkých novovysadených 

stromov, ich investor, správca 
a finálny výsledok by bol 
oveľa lepší, ako je dnes. 
Sadiť mladé stromy sa túto 
jeseň chystajú aj viaceré 
mestské časti. Nové Mesto 
napríklad vlani vysadilo vyše 
300 stromov, pričom opätov-
ne museli vysadiť len desať 

percent. Podľa arboristu To-
máša Fraňa  majú celkom 
dobrý prehľad o svojej zele-
ni aj Rača, Devínska Nová 
Ves a Karlova Ves, naopak, 
v iných mestských častiach 
sa stretol aj s tým, že úradník 
nerozozná jaseň od pajaseňa. 
Nekvalitná výsadba je tiež 

jeden z dôvodov, prečo sa 
stromom nedarí. Už samot-
né presádzanie je pre strom 
stres, navyše je narušený jeho 
koreňový systém a istý čas 
trvá, kým sa obnoví. „Dosť 
často je problémom výsadbo-
vá jama. Tá by mala byť dva-
krát taká veľká ako bal, len-
že veľakrát to nie je možné, 
pretože všade sú inžinierske  
siete,“ hovorí arborista Tomáš 
Fraňo. Pokračuje, že v jame 
nesmie stáť voda, pretože 
korene stromu potom zhnijú. 
Strom však môže aj uschnúť, 
a to keď bal presádzaného 
stromu je ílovitý a okolie, do 
ktorého sa sadí, piesčité. Taký 
strom je potom problém po-
liať. Skrátka, nástrah je veľa. 
„Najčastejšou a najpravdepo-
dobnejšou príčinou však je, 
že sú stromy po výsadbe málo 
alebo zle polievané,“ hovorí 
Tomáš Fraňo. „Ak tri týždne 
neprší a každý deň je 35 stup-
ňov Celzia, musíte polievať 

každý druhý, tretí deň, raz za 
týždeň je na prežitie, aj to nie 
so zárukou.“ 
Existujú síce polievacie vaky, 
ktoré sa prizipsujú k stro-
mom, v Bratislave by však 
zrejme nemali dlhú život-
nosť.
Takže, ako dosiahnuť, aby 
sme sa po lete nemuseli poze-
rať na vysušené pahýle stro-
mov, ktoré rástli roky a po-
tom uhynuli pár mesiacov po 
presadení? 
Podľa Jakuba Mrvu, predse-
du Iniciatívy Naše Karpaty, 
by samosprávy mali aktívnej-
šie kontrolovať a postihovať 
investorov, ktorí sa nestarajú 
o mladé stromy. Zároveň by 
mali vytvárať pre zeleň kva-
litné podmienky pre rast – 
napríklad namiesto sadenia 
stromov do kvetináčov im 
zabezpečiť priestor pre rast 
koreňov. 
Martin Mikulaj dodáva, že 
popri nových rekonštrukci-

ách chodníkov by malo byť 
bežné zavádzať závlahový 
systém pre stromy. Veľkosť 
jám pre výsadbu stromov by 
mala byť dodržiavaná a po-
dobne ako má Viedeň, by 
sa Bratislave hodila štúdia, 
v ktorej by odborníci vyty-
povali vhodné druhy stromov 
pre mesto.  (in)
 Foto: Matúš Husár

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Viac informácií nájdete na stránke www.jednopercento.sk

 Nový operatívny lízing 

Stredový pás na Bajkalskej 
ulici oproti supermarketu

Park pred Paneurópskou vysokou školou v Ružinove

Voľby sa blížia
Komunálne voľby budú 10. 
novembra 2018. Na našej 
stránke www.banoviny.sk 
máte ešte niekoľko dní mož-
nosť dať hlas svojmu kandi-
dátovi v našej ankete o sta-
rostov a primátora. Pozrite 
sa, ako je na tom váš favorit. 
Na náš web do sekcie voľby sa 
oplatí ísť aj tomu, koho zaujíma 
aktuálne predvolebné spravo-
dajstvo alebo názory kandidujú-
cich. Nájdete tu rozhovory s naj
väčšími favoritmi na primátora, 
aj ich odpovede na aktuálne 
problémy mesta v bleskových 
anketách. Predstavujeme vám 
kandidátov na starostov vo všet-
kých mestských častiach a tiež 
poslancov aj pre váš konkrétny 
volebný obvod. V každom sa 
volí iný počet poslancov. Podľa 
toho, z ktorej ste mestskej čas-
ti, volíte aj počet poslancov do 
mestského zastupiteľstva. Na-
príklad v Ružinove siedmich, 
v Petržalke až desiatich. 
S nami máte šancu kandidá-
tov spoznať a doma v pokoji 
si premyslieť, koho vo vo-
lebnej miestnosti zakrúžku-
jete. Priamo na mieste totiž 
dostanete až štyri hlasovacie 
lístky, pre voľby do miestneho 
zastupiteľstva, pre voľby do 
mestského zastupiteľstva, pre 
voľby starostu mestskej časti 
a pre voľby primátora mesta. 
Čo, ak sa pri krúžkovaní po-
mýlim? Kto za mňa môže vy-
písať hlasovacie lístky? Aj na 
tieto otázky vám odpovie náš 
manuál voliča.
Tak vyberajte, oplatí sa to. Dob-
rý poslanec vo vašom obvode 
totiž pre vás môže veľa spraviť. 
 Ingrid Jarunková
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Linos na Panskú ulicu vôbec nepatrí

Najmä teraz, v závere volebné-
ho obdobia, sa niektorí snažia 
vyvolať dojem, akoby sme 
chodníky a cesty opravovali na 
poslednú chvíľu, pred voľba-
mi. Nie je to pravda. Každý, 
kto v Starom Meste skutočne 
žije, kto chodí či jazdí po sta-
romestských uliciach, vie veľ-
mi dobre, že chodníky a cesty 
opravujeme už štvrtý rok.
Začalo to na jeseň 2015, keď 
sme zrekonštruovali chod-
níky a cestu pred základnou 
školou na Hlbokej ceste, 
vydláždili sme väčšiu časť 
Mikulášskej ulice a komplet-
ne opravili povrch cesty na 
Grösslingovej ulici v úseku 
od Lazaretskej po Klemenso-
vu. V roku 2016 pribudli ďal-
šie ulice – Múzejná, Klariská, 
Grösslingová, Čerešňová, 
Baštova, Moskovská, Palac-
kého, Gorkého, zvyšok Mi-
kulášskej a Židovská. V roku 
2017 to bola desiatka ďalších 
ulíc a a desiatky schodov. 
V roku 2015 išlo na opravy 
chodníkov a ciest vyše 300-ti-
síc eur, v roku 2016 to bolo 
vyše 1,6 milióna eur, v roku 
2017 vyše 1,1 milióna eur. 
Tento rok ide najviac v histó-
rii – vyše 3,5 milióna eur.
Výstavba a oprava ciest sa 
pre mňa stala v tomto vo-
lebnom období prioritou 
– z vlastných či vonkajších 
zdrojov sme dokázali vyčle-
niť na chodníky a cesty až 6,5 
milióna eur. Dobrý hospodár 
si nenecháva všetko na po-
slednú chvíľu, ale robí stále 
– tým som sa ako starosta 
mestskej časti riadil po celé 
volebné obdobie. Výsledky 
mojej práce vidno na uliciach 
vo všetkých častiach Starého 
Mesta. Staromešťania to vi-
dia a verím, že to aj ocenia.

Radoslav ŠTEVČÍK
starosta Starého Mesta

Chodníky a cesty 
opravujeme štyri 

roky



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

Primátor 
chráni práva 

Bratislavčanov

www.ruhigroman.sk

ROMAN RUHIG

Objednávateľ: Mgr. Roman Ruhig, Bratislava. 
Dodávateľ:  BUM Media s. r. o. Šamorínska 10,  821 06 Bratislava, IČO: 46 514 210.
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

STARÉ MESTO
„Od 28. septembra pre-
biehajú v rámci revitalizá-
cie Kamenného námestia 
búracie práce, uskutočňuje 
sa zadláždenie spevnených 
plôch a výsadbových štvor-
cov, osádzajú sa obrubní-
ky. Okrem toho prebiehajú 
čistiace práce, osádzame 
lavičky, revitalizujeme 
zelené plochy, budujeme 
závlahový systém a podob-
ne,“ informovala nás ho-
vorkyňa magistrátu Zuza-
na Onufer.
Ako dodala, aktuálne na Ka-
mennom námestí zväčšujú 
plochy zelene, čo vysvetľuje 
pohyb robotníkov so zbíjač-
kami. Asi najväčšiu pozor-
nosť však zrejme vzbudzuje 
mohutný strom, ktorý je po-
dopretý, jeho kmeň obale-
ný a asfalt v jeho okolí bol 
už v pondelok rozrušený. 
V súčasnosti strom už získal 
okolo seba nový širší prie-
stor. „Robili sme dôležité 

kroky k záchrane a podpore 
veľkého solitérneho stromu 
- paulovnia, ktorý oboha-
cuje námestie už mnoho ro-
kov. Drevina bola podopretá 
pre zlepšenie jej stability, 
keďže strom má zjavne zlé 

ťažisko z dôvodu nevyho-
vujúcich podmienok z mi-
nulosti. Paulovnia bude mať 
okolo seba zväčšený kruh 
pre koreňový systém a za-
vedený podporný závlahový 
systém,“ vysvetlila Onufer.

V ďalšej fáze budú osadené 
samozavlažovacie kvetináče, 
nové lavičky s individuálnym 
sedením, nové trávnaté po-
vrchy, nová zeleň a pribudne 
nové osvetlenie. Tieto revita-
lizačné práce plánuje hlavné 

mesto zrealizovať do konca 
jesene 2018. Budúci rok na to 
nadviaže druhá etapa obnovy, 
kde sa počíta s novým povr-
chom námestia a vyriešením 
priestoru súčasného parko-
viska.
Revitalizačné práce, ktoré re-
alizuje hlavé mesto od polo-
vice augusta, vzišli z návrhov 
projektu Živé námestie, na 
ktorom participuje Aliancia 
Stará tržnica. (ms)
 Foto: ms 

Paulovnia na Kamennom námestí dostala viac priestoruČakanie na 
štúdiu
BRATISLAVA
Ako by mala byť Železničná 
stanica  Filiálka do budúcna 
využitá, aký bude jej význam 
v rámci zapojenia do koľa-
jovej dopravy v Bratislave, 
v akom rozsahu a v akej 
podobe by mala do budúcna 
slúžiť? Aj tieto otázky má 
zodpovedať Štúdia realizo-
vateľnosti uzla Bratislava.
S jej vypracovaním sa naj-
prv počítalo v auguste 2017, 
neskôr koncom roka 2017 
a naposledy v prvom polroku 
tohto roka. Najnovšie by moh-
la byť hotová koncom toh-
to roka, prípadne začiatkom 
budúceho roka, tvrdia Želez-
nice Slovenskej republiky.
„Potrebujeme sa posunúť 
s riešením problému želez-
ničného uzla v Bratislave 
a potrebný posun vidím vo 
vybudovaní železničnej sta-
nice Filiálka. Preto sú pre 
hlavné mesto štúdia a jej vý-
sledky veľmi dôležité. To, ako 
bude riešený nový železničný 
uzol, bude mať dopad na život 
v hlavnom meste a predovšet-
kým na obyvateľov priľahlých 
území,“ vyjuadril sa pimátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Štúdia má priniesť komplex-
nú analýzu súčasného stavu 
a riešiť bude aj dopravnú per-
spektívu, rozvoj, modernizá-
ciu a vzájomné dopravné pre-
pojenia desiatich železničných 
úsekov v Bratislave a okolí, 12 
železničných staníc v rámci 
Bratislavy a 12 medzistanič-
ných úsekov. (tasr)

V posledných rokoch išla 
kvalita bratislavskej gas-
tronómie výrazne hore. 
Samozrejme, že sú aj vý-
nimky, ktoré potvrdzu-
jú toto pravidlo. Aby ste 
však priamo v historic-
kom centre mesta narazili 
na reštauráciu, ktorá je 
takmer výlučne postavená 
na tepelnej úprave polo-
tovarov, v to sme nedú-
fali ani v najhoršom sne. 
Realita je však taká – na 
Panskej ulici sme navští-
vili reštauráciu LINOS 
Coffee & Drink & Food, 
kde je kvalita úmerná níz-
kej cene.
Reštaurácia sa nachádza 
v budove Pálffyho paláca, 
ktorý spravuje Galéria 
mesta Bratislavy. Niek-
dajší podjazd na nádvo-
rie paláca sa stavebnými 
úpravami zmenil na úzky 
obchodný priestor, kde sa 
vojde bar a zopár kresiel. 
Preto Linos zabral aj časť 
dvora tejto národnej kul-
túrnej pamiatky, aby tu vy-
budoval presklenú terasu. 
Tá je súčasne fajčiarskou 
časťou reštaurácie, nefajči-
ari nájdu útočisko v pred-
nej časti z ulice.
Treba povedať, že Linos 
je skôr niečo ako bistro. 
Otvárajú na bratislavské 
pomery pomerne skoro, už 
o 9.00 h, pričom v ponuke 
majú aj raňajky. Ovsené 
vločky s horúcimi mali-
nami (3,49 €), praženica 
(3,79 €), párky (3,49 €). 

Ďalej sú v jedálnom lístku 
burgre, bagety, grilované 
jedlá, cestoviny, šaláty či 
tradičné slovenské jedlá 
ako vyprážaný syr s tatár-
skou omáčkou (4,99 €).
Zo „slovenskej klasiky“ 
sme si dali horehronskú lo-
kšu s bryndzou a smaženou 
slaninkou (3,99 €). Lokša 
bola tvrdá, podľa všetkého 
išlo o hotovú lokšu z ob-
chodu, na ktorej bola riede-
ná bryndzová hmota a sla-
ninka. Hrôza. Z hlavných 
jedál sme si dali hovädzí 
burger „classic“ s hranol-
čekmi a kečupom (6,99 €). 
Burger sme dostali zaba-
lený v papierovom obale 
ako z pouličného stánku, 
hranolčeky z polotovaru 
a k tomu ten najlacnejší 
kečup. V čase, keď v mes-
te slávia úspech reštaurácie 
s originálnymi variantmi 
burgerov, niečo ako ponúka 
Linos, nemajú ani v stanič-
nom bufete. Dovolíme si 
povedať, že aj McDonald´s 
ponúka chutnejší burger 
a za podstatne menej peňa-
zí.
Z cestovín sme si dali pe-
nne pomodoro (5,99 €) 
s dusenými paradajkami, 
mozzarellou, olivami, čers-
tvou bazalkou, parmezánom 
a plátkami cesnaku. Opäť 
žiadna sláva. Priemerné, 
skôr podpriemerné jedlo. 
Pokiaľ je cieľom zákazní-

ka len nasýtiť, tak len so 
silným žalúdkom. Z grilo-
vaných jedál tu majú len 
grilované kuracie prsia 
s hranolčekmi (5,99 €) či 
lososa s dusenou zeleninou 
(9,99 €). 
Linos nás veľmi sklamal. 
Ponuka jedál je úplne bez 
fantázie, ceny majú síce 
pomerne nízke, ale za takú-
to kvalitu by viac ani pýtať 
nemohli. Pivo tu ponúkajú 
banskobystrické, čo turis-
tovi môže byť jedno, ale 
Bratislavčan to určite nepo-
chopí.
Hľadali sme dôvod, prečo 
by sme sem mali prísť ešte 
raz, žiadny sme, žiaľ, nena-
šli. Niekedy je menej viac. 
Možno by aj vedenie mesta 
a Galérie mesta Bratislavy 
mali zvážiť, či súčasťou 
historického paláca a mest-
skej galérie má byť reštau-
rácie takejto kvality, resp. 
nekvality. Určite by pre 
služby v meste bolo väčším 
prínosom, keby namies-
to tejto reštaurácie a jej 
presklených a nepreskle-
ných terás vo dvore paláca 
bol obnovený pôvodný 
vjazd a dvor by slúžil ako 
externá expozícia galérie. 
To je ale na celkom inú dis-
kusiu.

Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 

Útratu za konzumáciu 
si redakcia platila sama.
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Blíži sa začiatok veľkých 
obmedzení súvisiacich s vý-
stavbou obchvatu D4/R7. 
Mesiace pracujeme na tom, 
aby sa ľudí dotkli čo naj-
menej. Samozrejme, takýto 
veľký projekt sa bez neprí-
jemností nezaobíde.

Okrem požiadaviek adreso-
vaných ministerstvám, sta-
vebníkovi či dopravnej polí-
cii pracujeme aj my v meste. 
Na najbližšie zastupiteľstvo 
predkladám súbor opatrení, 
ktoré pomôžu odľahčeniu 
ciest a aj napravia staré ne-
spravodlivosti. Prvý návrh 
ráta s cestovaním zadarmo 
pre všetkých dôchodcov 
od 60 rokov. Dôchodcovia 
tak už nebudú rozdelení 
do dvoch nezmyselných 
kategórií, kde jedni platia 
a druhí nie, hoci dôchodky 
majú rovnaké.

Druhé opatrenie rozšíri bez-
platnú dopravu z týždňa 
mobility na celý mesiac od 
začiatku uzávierok. Tak, aby 
si vodiči na cestu MHD mali 
viac času zvyknúť. Verím, že 
takto motivujeme ešte viac 
šoférov presadnúť do MHD 
a neťahať auto do mesta.

Tretie opatrenie je pre rodi-
čov a opatrovníkov malých 
detí. Osoba, ktorá sprevádza 
dieťa do 3 rokov bude mať 
cestovné zadarmo. Toto 
opatrenie funguje aj v Žiline 
a je ústretovým krokom pre 
rodičov či starých rodičov 
našich najmenších. MHD 
má byť dobrou alternatívou 
pre rodičov, ktorí dnes vozia 
deti všade autom.
  Ivo Nesrovnal 

MHD má byť ešte 
výhodnejšia

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

Predĺženie 
pracovnej 
zmluvy
Pracovný pomer na určitú 
dobu možno dohodnúť naj
dlhšie na dva roky. Možno 
ho predĺžiť v rámci dvoch 
rokov najviac dvakrát. 
Opätovne dohodnutý pracovný 
pomer na určitú dobu je pracov-
ný pomer, ktorý má vzniknúť 
pred uplynutím šiestich mesi-
acov po skončení predošlého 
pracovného pomeru na určitú 
dobu medzi tými istými účast-
níkmi. Ďalšie predĺženie alebo 
opätovné dohodnutie pracov-
ného pomeru na určitú dobu 
do alebo nad dva roky je mož-
né len z dôvodu zastupovania 
zamestnanca počas materskej 
dovolenky, rodičovskej, dovo-
lenky bezprostredne nadväzu-
júcej na materskú dovolenku 
alebo rodičovskú dovolenku, 
dočasnej pracovnej neschop-
nosti alebo zamestnanca, kto-
rý bol dlhodobo uvoľnený na 
výkon verejnej funkcie alebo 
odborovej funkcie alebo vyko-
návania prác, pri ktorých je po-
trebné podstatne zvýšiť počet 
zamestnancov na prechodný 
čas nepresahujúci osem mesia-
cov v kalendárnom roku, prác, 
ktoré sú závislé od striedania 
ročných období, každý rok sa 
opakujú a nepresahujú osem 
mesiacov v kalendárnom roku 
(sezónna práca), vykonávania 
prác dohodnutých v kolektív-
nej zmluve. Dôvod na predĺže-
nie alebo opätovné dohodnutie 
pracovného pomeru sa uvedie 
v pracovnej zmluve.
JUDr. Milan Ficek, advokát
www.ficek.sk, 02/322 222 47

Z málo atraktívnej časti Bratislavy 
dokázal vybudovať malebné miesto 
s charakterom. Obyvatelia mu trikrát 
za sebou preukázali dôveru a zvoli-
li ho za starostu naposledy zo 74 % 
hlasov. Ako sám tvrdí, rád počúva 
návrhy ľudí na zlepšenie života v ich 
okolí a následne s tímom aktívne hľa-
dá riešenia na ich realizáciu. O jeho 
snahe svedčia aj výsledky, ktoré po 
sebe zanecháva. Dve škôlky pre 200 
detí, nových 5 tried základnej školy, 
31 km nových cyklotrás, nový Dom 
kultúry, dva revitalizované parky, 
nové multifunkčné ihrisko atď. Sta-
rosta Ján Mrva dnes usiluje o dôveru 
aj ostatných obyvateľov Bratislavy 
a kandiduje na pozíciu primátora 
hlavného mesta. 

Okrem „starostovania“ je 4 roky 
mestským poslancom a vidí, ako sa 
stráca verejný záujem, názor občana 
je len na príťaž a naše mesto „slúži“ 
developerom a oligarchom. Aj preto 
sa Ján Mrva rozhodol kandidovať 
na primátora a chce slúžiť obyčaj-
ným a slušným občanom Bratislavy 

a nie finančným skupinám. V jeho 
snahe ho dokonca podporilo 7 opo-
zičných strán (OĽANO, SaS, Sme 
rodina, KDH, NOVA, OKS, Zmena 
zdola).

Ján Mrva je presvedčený, že 
zlepšiť život v hlavnom meste je 
možné, ak budujete niečo čestne 
s úprimnosťou, odbornosťou, po-
ctivo s ohľadom na občanov a s 

láskou k mestu, v ktorom plánujete 
svoju budúcnosť a budúcnosť svo-
jej rodiny.

Viac informácií: 
www.janmrva.sk

JÁN MRVA: Odborník s dušou bojovníka



Objednávateľ: Ing. Ján Mrva, Pri myne 30, 831 07 Bratislava 
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CESTOVNÁ KANCELÁRIA JEDNODENNE-VYLETY.SK 
VÁM PONÚKA AJ TIETO VÝLETY:

CHODNÍK V OBLAKOCH NA DOLNEJ MORAVE 
A ZÁMOK DOUDLEBY (CZ)  DOPRAVA = 28€

PREŠOV, BANE LIBANKA 
A ANDY WARHOL (SK)  DOPRAVA + UBYTOVANIE = 95€

VIANOČNÉ TRHY V OLOMOUCI 
+ OLOMOUCKÉ TVARÔŽKY V LOŠTICIACH (CZ) DOPRAVA = 20€

VIANOČNÝ STEYR A MÚZEUM BETLEHEMOV (AT) DOPRAVA = 24€
VIANOCE V TRENČÍNE, 
KAŠTIEĽ V DUBNICI A TRENČIANSKE TEPLICE DOPRAVA = 15€

14.10.

20.- 21.10.

24.11.

1.12.
8.12.

WWW.JEDNODENNE-VYLETY.SK 0918 987 224 alebo 0944 737 763
!! VYPÝTAJTE SI PLÁN VÝLETOV UŽ NA ROK 2019 – POŠLEM VÁM HO POŠTOU !!

VOLAJTE 0919 188 535
Prevádzka: Jelenia 24, 

1. poschodie, Bratislava

európska jednotka v renováciách

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

Obhliadka 
a poradenstvo 

ZDARMA

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

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

AKCIA: 
Ku každým dverám 
kľučka ZDARMA

vyrobíme a zrenovujeme aj BEZFALCOVÉ dvere
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KABÁTY 
UŽ OD 39€KABÁTY 
UŽ OD 39€

www.peknekabaty.sk

Po-Pia 1000 - 1800 hod.
Sobota 900 - 1200 hod.

PODNIKOVÁ PREDAJŇA
PÚCHOVSKÝ KABÁTOV

ISTROPOLIS-DOM ODBOROV
Trnavské mýto 1p.

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

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk

a aj na Facebooku  
www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

STARÉ MESTO
Hlavné mesto rieši hava-
rijný stav lávok pre peších 
a cyklistov na Moste SNP. 
Práce sú naplánované na 
120 dní a budú zahŕňať 
opravu oceľových častí, 
ktoré sú zhrdzavené a vý-
menu povrchu. Celkovo 
mesto do opravy investuje 
1,5 milióna eur. 
„Mostu SNP sa od jeho vý-
stavby 45 rokov nikto nechy-
til, a tak to aj vyzeralo. My 
sme sa mu začali systema-
ticky venovať, postupne ho 
opravovať. Pod mostom sme 
najprv vybudovali novú za-
stávku, opravili sme nájazdy, 
natreli sme ho antigrafitovým 
náterom a minulý rok sme 
komplexne opravili vozovku. 
Aktuálne začíname opravo-
vať lávky pre peších a cyk-
listov, ktoré už boli v ha-

varijnom stave. Práce budú 
prebiehať etapovite, pričom 
vždy ostane prechodná jedna 
lávka, kde bude platiť režim 
zmiešaného pohybu chodcov 
a cyklistov,“ uviedol primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Mesto začalo tieto práce na 
lávke smer Rakúsko a postu-
povať bude smerom do Petr-
žalky, následne na Petržalskej 
strane, potom smerom z Petr-

žalky na lávke smer Maďar-
sko a nakoniec na Staromest-
skej strane. Práce sa budú 
vykonávať v čase od 6 – 22 
hodiny. 
Lávky sa odľahčia, pretože 
nová vrstva povrchu bude 
o centimeter tenšia ako 
pôvodný asfalt. Pôjde o po-
vrch podobný tomu, ktorý je 
na Starom moste. (zo) 
 Foto: Magistrát

BRATISLAVA
Bratislavčan má ďalšie dve 
možnosti, ako si kúpiť lís-
tok na MHD. 
Od 1. októbra môžete už aj 
Bratislavskú mestskú kartu 
využiť ako nosič elektronic-
kej peňaženky, z ktorej bude 
možné nakupovať elektronic-
ké cestovné lístky. Doteraz 
to bolo možné len na čipové 
karty. Pred prvým použitím 
BMK je však potrebná jej ak-
tivácia na predajnom mieste 
DPB alebo Slovak Lines. Po 
aktivácii si môže držiteľ 
karty dobiť kredit do elek-
tronickej peňaženky, ktorý 
bude využívať pri kúpe elek-
tronických lístkov platných 
v celom IDS BK. Dobíjanie 

elektronickej peňaženky je 
možné len bezhotovostne, t.j. 
prostredníctvom internetu, na 
predajných miestach a v mul-
tifunkčných predajných au-
tomatoch. Chybou krásy pri 
nákupe elektronických líst-
kov vo vozidle je, že vlastne 
nemáte žiaden doklad, že ste 
kartu priložili k zariadeniu 
a z karty sa vám odrátala cena 
lístka. A tiež, že keď sa na vás 
zozadu valia ďalší cestujúci, 
„maturovanie“ pri prístroji 
nie je príliš komfortné. Výho-
dou je, že na tento lístok máte 
10-percentnú zľavu.
Novým predajným kanálom 
lístkov je aj aplikácia IDS 
BK. Pre plnohodnotné vyu-
žitie mobilnej aplikácie IDS 

BK je potrebné sa v aplikácii 
najprv zaregistrovať a vytvo-
riť si vlastný profil. V profile 
v mobilnej aplikácii IDS BK 
si užívateľ môže dobiť kredit. 
Cestovné lístky si následne 
môžu cestujúci zakúpiť buď 
z kreditu, alebo aj použitím 
platobnej karty. Výhodou je, 
že keď si kúpite lístok, v apli-
kácii o tom máte záznam, 
nevýhodou je, že tu zatiaľ 
10-percetnná zľava nefungu-
je. Okrem toho si v aplikácii 
môžete vyhľadať spojenia 
z miesta na mape či výberom 
z najbližších zastávok, alebo 
nájsť aj cestovný poriadok 
ktorejkoľvek linky všetkých 
dopravcov zapojených do 
IDS BK.  (nc, brn)

Opravujú lávky na Moste SNP

Predzvesť konca sms-lístkov? 

PETRŽALKA
Parkovisko pred Nemocni-
cou sv. Cyrila a Metoda na 
Antolskej začnú stavať na 
budúci rok. Sprevádzkova-
né by malo byť v roku 2020. 
Predpokladaná cena stavby 
je približne 1,6 mil. bez DPH.
Parkovisko vrátane chodní-
kov a prístupových komuni-
kácií bude na celkovej ploche 
viac ako 6500 m². Malo by 
na ňom byť 199 nových bez-
platných parkovacích miest. 
„Súčasťou parkoviska bude 
rampový systém. Budú ho 
môcť využívať všetci pacien-

ti, návštevníci a zamestnanci 
nemocnice,“ uviedol gene-
rálny riaditeľ Univerzitnej 
nemocnice Bratislava Juraj 
Kovács. Pozemok, na ktorom 
parkovisko bude stáť, si ne-
mocnica bude prenajímať od 
mesta za jedno euro na rok. 
V súčasnosti môžu pacienti 
a návštevníci petržalskej ne-
mocnice využívať 230 par-
kovacích miest na platenom 
parkovisku - 1 euro za každú 
začatú hodinu. Toto parko-
visko prevádzkuje súkromná 
spoločnosť na základe kon-
cesnej zmluvy. 

Vodiči pred petržalskou ne-
mocnicou využívajú na par-
kovanie všetky možnosti, 
preto dochádza často k za-
blokovaniu prístupovej cesty 
k centrálnemu príjmu pacien-
tov, zle zaparkované vozidlá 
znemožňujú príjazd sanitiek. 
 „Som rád, že uznesenie 
jednohlasne prešlo aj s poz-
meňovacím návrhom, ktorý 
som predložil so skupinou 
ružinovských a petržalských 
poslancov. Touto zmenou 
sa stalo, že sme pomohli  
nielen pacientom, sestričkám 
a lekárom nemocnice na 
Antolskej, ale aj Bratislave 
s vysporiadaním časti pozem-
kov, o ktoré sa mesto súdi od 
roku 1996 a v neposlednej 
rade potešili všetkých Ruži-
novčanov. Konečne sa bude 
môcť zrekultivovať okolie 
jazera Rohlík, Ružinovského 
zimného štadiónu a ďalších 
verejných priestorov,“ pove-
dal mestský poslanec Braňo 
Kaliský. (ze)
 Foto:mz

Parkovisko v Petržalke pomôže aj Ružinovu
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BRATISLAVA
Petícií Bratislavčanov pri-
búda. Vyzerá to tak, že sú 
(zatiaľ) funkčným spôso-
bom, ako primäť poslancov 
zaoberať sa vecami, ktoré 
ľudí trápia. 
Nedávno uspeli aktivisti za 
vyhlásenie prírodnej rezervá-
cie Pramene Vydrice v Ma-
lých Karpatoch. Občianska 
iniciatíva Chráňme povodie 
Vydrice v spolupráci LZ 

VLK zorganizovali petíciu, 
mestskí poslanci sa s ňou 
stotožnili. Na zastupiteľstve 
schválili realizáciu opatre-
ní potrebných na vyhlásenie 
evolučného parku Bratislavy 
formou prírodnej rezervácie 
v bratislavských mestských 
lesoch so zachovaním rekre-
ačného využívania územia. 
A už tu máme ďalšiu petíciu 
týkajúcu sa lesov. Petíciu 
„Zabráňme výrubu lesa na 

Devínskej Kobyle“. „Pe-
tičný výbor tvoria obyčajní 
ľudia žijúci pod Devínskou 
Kobylou, ktorí sa nezaobe-
rajú ochranou prírody pro-
fesionálne. Sme však toho 
názoru, že oblasť Devínskej 
Kobyly by sa nemala využí-
vať na komerčné účely ako 
hospodársky les, ale mala 
by byť maximálne zdôraz-
nená jej rekreačná funkcia. 
Jednoducho povedané, radi 

by sme so svojimi deťmi 
alebo vnúčatami chodili na 
prechádzky do lesa a nie na 
rúbanisko,“ informoval nás 
Ján Žatko ,predseda petičné-
ho výboru. 
Otázkou zostáva, prečo 
musia občania čoraz viac 
tém, ktoré ich trápia, riešiť 
petíciou... Ak ich bude pri-
búdať, hrozí, že tento ná-
stroj napokon stratí svoju 
silu.  (brn, tasr)

Plánuje stavať nájomné byty. Chce 
odstrániť diskrimináciu Bratislav
čanov pred tými, ktorí tu nemajú 
prihlásený trvalý pobyt. Doteraz sa 
mu podľa jeho slov podarilo presadiť 
zmeny v daňových zákonoch, ktoré 
boli v prospech ľudí. Ako primátor 
chce myslieť na všetky sociálne sku-
piny obyvateľov. Kandidát na primá-
tora Bratislavy Roman Ruhig.

Podľa prieskumov k favoritom na 
post primátora nepatríte. Čo vás mo-
tivovalo ohlásiť kandidatúru?
Musel som sa úprimne pousmiať. Keď 
som bol tínedžer, mal som perfektný bicy-
kel značky favorit. Dnes sa nedá hovoriť 
o super favoritoch podľa ankiet na post 
primátora . Títo favoriti majú totiž svojich 
pánov, ktorých ovládajú určité skupinky 
a nebude ich ovládať občan. Ja by som 
namiesto favoritov hovoril o stajniach 
vraníkov, ktorých ovládajú ich džokeji. 
Majitelia stajní už polroka a viac robia pre 
svojich koníkov predvolebnú kampaň na 
post primátora. Volič by mal vedieť, že títo 
akože favoriti už majú svojich jazdcov, 
ktorým ide len o biznis na úkor Bratislav-
čanov. Môj dôvod kandidatúry je práve 
zrušiť tieto stajne, ktoré sa pretavujú v ro-
dinkárstve a korupčnej politike. Moja mo-
tivácia je ukázať spoluobčanom, že hlavné 
mesto bude slúžiť obyvateľom mesta a nie 
úzkej skupine developerov a oligarchic-
kým skupinkám, ktorým ide len o zisk.

Ako ste sa doteraz aktivizovali? Čo sa 
vám podarilo presadiť či uskutočniť? 
Moja občianska aktivita okrem eko-
nomickej pomoci spoluobčanom bola 
vždy v ochrane spotrebiteľa a ochrana 
ľudí pred nezákonnými rozhodnutiami 
štátnej a verejnej správy, v správnych 
konaniach. Jednou z mojich aktivít je aj 
ochrana životného prostredia. Nie som 
typ človeka, ktorý sa vychvaľuje a upo-
zorňuje na seba cez média, keď vyko-
náva verejnoprospešnú činnosť. Bežne 
sa snažím čistiť lesné chodníky, zbierať 

odpadky v rámci mojich vychádzok 
s mojím štvornohým priateľom. Ak sa 
pýtate, čo sa mi podarilo presadiť, tak je 
to niekoľko zmien v daňových zákonoch, 
ktoré vzišli z mojej obhajoby daňových 
subjektov proti finančnej správe v správ-
nom súdnictve. Na základe zrušených 
nezákonných rozhodnutí štátnej správy 
správnymi súdmi, štát musel vykonať 
zmeny v zákonoch. Jedným z prípadov 
zmien zákonov bol aj môj boj za zrušenie 
daňovej licencie, pre jej diskrimináciu. 
Dnes daňové licencie sú už zrušené.

V čom ste iný a lepší od iných kan-
didátov?
Môžu to skôr posúdiť voliči, keď si preštu-
dujú jednotlivé programy súčasných kan-
didátov na post primátora Bratislavy. Môj 
program môžu voliči nájsť na webovej 
stránke www.ruhigroman.sk. Pozrel som 
si program mojich súperov a opäť tam 
vidím len frázy, sľuby bez racionálnych 
riešení. Napríklad, všetci sa predháňajú, 
ako vyriešia mestskú hromadnú dopravu, 
ale v ich programoch chýba motivácia 
pre občanov, aby cestujúci viac využíva-
li verejnú dopravu. Ja som v tejto otázke 
jasnejší a zreteľnejší. Tiež chcem odstrá-
niť diskrimináciu Bratislavčanov pred 
tými, ktorí tu nemajú prihlásený trvalý 
pobyt a trávia tu viac času ako vo svojom 
trvalom bydlisku. Mesto tým dochádza 
o nemalý príjem zo štátneho rozpočtu na 
podielovej dani. Takýchto neprihlásených 
spoluobčanov tu máme okolo 243-tisíc 
a naše mesto je z tohto dôvodu aj tretím 
najzadlženejším mestom na Slovensku. 
Racionálne riešenie v cestnej doprave 
je, aby sa pre Nebratislavčanov zavied-
lo  solidárne elektronické cestné mýto, 
aby Bratislava mala z čoho budovať do-
pravnú infraštruktúru. Časom by mestská 
hromadná doprava mohla byť v meste za-
darmo. Samozrejme, že mýtom nechcem 
diskriminovať tých, čo prichádzajú za 
prácou do Bratislavy z prímestských obcí 
a miest. Mojím cieľom je vybudovať 
mestskú verejnú hromadnú dopravu aj do 
prímestských obcí a miest. 

Prezentujete sa ako hrdý Slovák, 
dnes sa takáto prezentácia spája s ex-
trémistickými skupinami. Neobávate 
sa, že vám to v predvolebnom boji 
v Bratislave skôr uškodí?
Vlastenectvo človeka k svojej vlasti, 
k svojmu štátu, k svojmu mestu, k svojej 
krajine nemôže nikomu ublížiť. Tak, ako 
každý by mal byť hrdý na svojich rodičov 
a na svoje deti, tak by mal byť aj hrdý na 
svoju vlasť. Dnešná spoločnosť má kŕče, 

ak počuje niekoho, že miluje svoju vlasť 
a takýchto ľudí považuje za extrém. Ak 
vlastenectvo je brané za extrémizmus, 
potom si treba položiť inak otázku, či je   
v rámci globalizácie v poriadku, že Slo-
vensko stratilo vlastnú potravinovú se-
bestačnosť a dnes nám dovážajú potravi-
ny druhej kategórie? Je Slovák horší ako 
iný Európan v západnej časti Európy?

Tvrdíte, že každý má právo na býva-
nie. Plánujete stavať viac nájomných 
bytov a za akých podmienok?
Podľa „Európskej sociálnej charty“ a jej 
revidovanej úpravy v článku 31 je uve-
dené, že „Každý má právo na bývanie“. 
Slovenská republika prijala časť jednot-
livých článkov z charty do vnútroštátnej 
právnej úpravy, avšak článok 31 „Právo na 
bývanie“ neprevzala. Tu však môže mesto 
v rámci sociálnych programov riešiť otáz-
ky bývania a to: „Podporou prístupu k bý-
vaniu na primeranej úrovni, predchádzanie 
bezdomovectvu a jeho zníženie s cieľom 
jeho postupného odstránenia, sprístupne-
nie ceny bývania tým, ktorí sú bez do-
statočných zdrojov“. Naše hlavné mesto 
po vzniku Slovenskej republiky 1993 ne-
buduje nové nájomné byty a mnoho ľudí 
skončilo bez domova. Tento problém je aj 
zrkadlom bezdomovectva. Mladí ľudia sa 
nemajú možnosť osamostatniť, zakladať 
si rodiny. Rovno sa zadlžia hypotékami. 
Potom sa nečudujme, že obyvateľstvo star-
ne a sociálny systém zlyháva. Mesto musí 
využiť Štátny fond rozvoja bývania a začať 
stavať nájomné byty tak, aby boli cenovo 
prístupné pre ľudí. Cena nájomného bytu 
musí byť nastavená tak, že mesto bude 
vedieť splácať splátky Štátnemu fondu 
rozvoja bývania a po splatení bude mesto 
vedieť odpredať tieto byty za zostatkovú 
cenu nájomcovi, ak o to požiada. 

Mnohí za najväčší problém Bratisla-
vy považujú parkovanie, dopravu. 
Ako by ste to riešili?
Ak chceme, aby naše mesto malo pe-
niaze na rozvoj modernej dopravnej in-
fraštruktúry a mestu chýbajú financie zo 
štátneho rozpočtu z podielovej dani, ktorá 
sa, žiaľ, rozdeľuje podľa trvalého bydli-
ska občanov, tak zlyhal štát pri solidari-
te s hlavným mestom. Rovnako zlyhali 
aj doterajší primátori Bratislavy. Podľa 
zákona o hlavnom meste je primátor 
oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní 
vlády pri prerokúvaní otázok, ktoré sa tý-
kajú záujmov a potrieb Bratislavy a pred-
kladať vláde v týchto veciach vlastné 
návrhy. Ak vláda odmietne zmenu zákona 
o podielovej dani na prerozdelenie podľa 

vytvorených pracovných miest v mestách 
a obciach a stále bude trvať na diskrimi-
načnom prerozdeľovaní podielovej dane 
cez trvalé bydliská, tak Bratislava zavedie 
cestné elektronické mýto pre tých, ktorí tu 
nemajú trvalé bydlisko. Bude to solidárny 
poplatok za vstup a jazdu s motorovými 
vozidlami v hlavnom meste. K otázke 
parkovacej politiky zlyháva vedenie mes-
ta, lebo nemá dostatočnú reguláciu pre vý-
stavbu novostavieb. Developerom mesto 
môže určiť povinnosť pri polyfunkčných 
a bytových stavbách vyššie koeficienty 
pre parkovacie miesta vrátane príspev-
ku na dopravnú infraštruktúru. Doterajší 
primátori fungovali s developermi, kde 
ruka ruku myje a šetrili im náklady pri po-
voľovaní stavieb, aby mali väčšie zisky, 
o ktoré sa radi podelili s pánmi na radnici. 
Ak mi voliči dajú hlas, tak určite dôjde 
k razantným zmenám, kde developer už 
nebude pánom, ale posledné slovo bude 
mať občan. 

Chcete, aby mesto vybudovalo zelené 
nájomné parkovacie domy. Z čoho by 
sa mali financovať?
Vo vyspelých mestách bežne parkovaciu 
politiku rieši radnica a nečaká na investo-
rov, ktorí predražia nájom v parkovacích 
domoch. Výstavbou zelených parkovacích 
domov môže mesto v prvom rade chrániť 
zeleň tak, že parkovacie domy budú mať 
zelenú strechu využitú pre oddych alebo 
športoviská. Samozrejme, nie v každej 
mestskej časti sa to dá. Napríklad v Sta-
rom Meste, kde stoja bytové domy, bude 
musieť mesto riešiť výstavbu parkovacích 
miest pod súčasnými cestami a vytvoriť 
dvojúrovňové cestné komunikácie. Nie 
však v historickom jadre mesta. Historic-
ké jadro okrem zásobovania a verejnej 
hromadnej dopravy by malo mať zákaz 
vstupu osobným automobilom, okrem 
vozidiel pre invalidov. Na otázku, z čoho 
stavať parkovacie domy je, že mesto musí 
získať viac finančných zdrojov do svojho 
rozpočtu buď od štátu, alebo pristúpiť za 
náhradu straty finančných prostriedkov 
z podielovej dane, a to cez elektronický 
mýtny systém, z ktorého sa bude financo-
vať modernizácia cestných komunikácií, 
parkovacích plôch, ale aj moderná verej-
ná hromadná doprava. Ak vybudujeme 
naše mesto na úroveň 21.storočia v cestnej 
a verejnej doprave a nebudeme konečne 
zadlžovať Bratislavčanov, tak potom aj 
zrušíme elektronické mýto. Aj preto som 
sa rozhodol kandidovať na post primátora 
Bratislavy, aby som pomohol nášmu mestu 
a jej obyvateľom.       (pr)
Celý rozhovor nájdete na www.banoviny.sk

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

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Špeciál VOĽBY 2018

Roman RUHIG - Jediný pronárodne orientovaný kandidát



PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Biskupické rameno vo Vl-
čom hrdle roky nemalo 
priamy kontakt s dunaj-
skou vodou. V rámci stavby 
bratislavského obchvatu sa 
to zmení. Sprietočnenie ra-
mena a jeho revitalizácia by 
mali zlepšiť stav vegetácie, 
ako aj podmienky pre život 
rýb, obojživelníkov a vod-
ného vtáctva.
V ramene bola doteraz len prie-
saková voda, čo malo za násle-

dok, že celé priľahlé územie 
Biskupických lužných lesov 
dlhodobo trpelo nedostatkom 
vody. „V súčasnosti sa realizuje 
vytvorenie prívodného kanála, 
ktorý privedie vodu do Bisku-
pického ramena priamo z Duna-
ja,“ informoval nás Marián 
Bocák, hovorca Slovenského 
vodohospodárskeho podniku. 
„Sprietočnením Biskupického 
ramena pomocou odberného 
objektu bude umožňovať re-
gulovať množstvo vody prive-

denej do ramena, ale v čase po-
vodňových prietokov na Dunaji 
ho bezpečne uzavrieť. Na opač-
nom konci ramena bude vybu-
dovaný ďalší odberný objekt 
pre umožnenie odoberania vody 
z ramena a dotovania reliktov 
ľavostranných dunajských ra-
mien pod Bratislavou.“
Projekt nadlepšenia Biskupic-
kého ramena je aktivita v rám-
ci stavby „ Diaľnica D4 Brati-
slava, Jarovce - Ivanka sever, 
projekt kompenzačných opa-

trení“. Na návrhu opatrenia 
sa podieľali aj ochranárske 
organizácie Bratislavské regi-
onálne ochranárske združenie 
(BROZ) a Slovenská orni-
tologická spoločnosť (SOS 
Birdlife Slovakia). 
V spolupráci so SVP už BROZ 
v nedávnej minulosti zlepšil 
stav a sprietočnil viaceré ra-
mená Dunaja, napríklad De-
vínske a Karloveské rameno 
priamo v Bratislave. (in)
 Foto:Fb SVP

Lesy zachraňujú petíciami

Dunajská voda vráti územiu život
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Životné skúsenosti ma naučili, 
že veľkohubé vyhlásenia po 
najnovších prieskumoch alebo 
výsledkoch ankety v Bratislav-
ských novinách nie sú na mies-
te. Sú pre mňa predovšetkým 
motiváciou do ďalšej práce.
Celý život som bojovník, bo-
jovník za zlepšenia, v tomto 
prípade bojujem o vašu dôve-
ru, aby sme spoločne zlepšili 
naše hlavné mesto. Ďakujem 
všetkým hlasujúcim, tým, 
ktorí ma podporili, ale aj ostat-
ným. Získať si ich dôveru je 
pre mňa motiváciou dokázať 
im, že naše mesto spolu s nimi 
a s odborníkmi rozhýbeme. 
Hlasovanie jasne ukázalo, 
že obyvatelia chcú zmenu. 
A túto zmenu pre naše mesto 
ponúkam.
Nie rečami či sľubmi. Za 
mnou je životný príbeh zalo-
žený na tímovej práci a skut-
koch. V profesionálnej kari-
ére som z ničoho vybudoval 
najpopulárnejšie Rádio Ex-
pres, Televíziu Markíza som 
dotiahol k rekordným číslam 
(v sledovanosti aj v hospo-
dárskych výsledkoch). Potom 
prišla misia v RTVS, ktorej 
už nikto nedával nádej. Z ve-
rejnoprávneho molochu, sa 
mi podarilo urobiť najdôve-
ryhodnejšie médium, fungu-
júcu a prosperujúcu verejnú 
inštitúciu. To všetko pod pod-
robnou kontrolou verejnosti. 
Bez množstva oddaných pro-
fesionálov by sa tie úžasné 
veci nikdy nepodarili. 
Aj Bratislava potrebuje kva-
litných profesionálov na ria-
diace pozície. A v neposled-
nom rade skúseného človeka, 
ktorý ich bude usmerňovať, 
podporovať a chrániť z pri-
mátorskej stoličky. 

Václav Mika: 
Bratislava potrebuje 

skúsenosti

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

STARÉ MESTO, RUŽINOV
Nová mestská štvrť EURO-
VEA CITY naberá jasnejšie 
kontúry. „Pribinovu uli-
cu vidíme ako peší bulvár, 
spojnicu od Mosta Apollo 
po Šafárikovo námestie 
s minimalizáciou automobi-
lovej dopravy,“ vysvetlil ar-
chitekt Radoslav Grečmal 
z GFI.
Pred niekoľkými dňami 
predstavila spoločnosť J&T 
REAL ESTATE riešenie ve-
rejných priestorov v EURO-
VEA CITY. Podieľa sa na 
ňom aj renomovaná barce-
lonská architektka Beth Galí. 
Bulvár Pribinova si predsta-
vuje ako miesto, ktoré pod-
porí všetky druhy mobility 
a bude priateľské k chodcom. 
Podľa jej názoru sa dnes uli-
ce menia na cesty pre autá. 
Myslí si, že Bratislava má 
stále čas, aby nespravila rov-
naké chyby, ku ktorým došlo 
v iných mestách. V tvorbe 
novej štvrte si preto stanovila 
niekoľko cieľov: 
Jednak ju priblížiť k historic-
kému centru Bratislavy. Bul-
vár tvorí hlavnú os projekto-
vanú na mestskej promenáde 
so stromovou alejou so špeci-
fickým charakterom a identi-
tou. Je akousi linkou prechodu 
medzi južným a severným sek-
torom Eurovei. Na juhu tvorí 
verejné priestranstvá na brehu 
Dunaja, na severnom konci 
zase tvorí ulice, ktoré vytvá-

rajú prepojenie s historickým 
centrom Bratislavy. „Obidve 
strany budú riešené odlišným 
mestským mobiliárom. Stred 
Pribinovej je vyhradený pre 
dopravu s prepojením do pod-
zemia. Široké okraje po oboch 
stranách pre peších budú ozna-
čené farebne. Nebudú chýbať 
kvetinové priestory a iná ze-
leň,“ dodala Beth Galí. 
Ďalej architektka plánuje 
zmierniť cestnú prevádzku. 
Pri budúcej organizácii bul-
váru Pribinova uplatnila my-
šlienku, že všetky možnosti 
mobility v mestách – pešia 
mobilita, elektrická kolobež-
ka, bicykel, motocykel, pri-
vátna doprava a mestská 
hromadná doprava – doká-
žu spolunažívať na jednej 
ulici bez narušenia priesto-
ru pre chodcov. Napríklad 
prevádz ka zásobovacích áut 
a návštevníkov sa bude reali-
zovať od konca bulváru pro-

stredníctvom podzemných 
komunikácií, ktoré autá na-
vedú priamo k parkoviskám. 
To zmierni dopad cestnej pre-
vádzky na pohyb po bulvári. 
Za mimoriadne dynamický 
a dôležitý element v meste, 
najmä veľkosti Bratislavy, 
považuje Beth Galí električ-
ku. Podľa európskych exper-
tov je električka ideálnym 
systémom pre mestá s menej 
ako 800 000 obyvateľmi, 
pretože v mestách nad mili-
ón obyvateľov môže vsade-
nie siete koľají do mestskej 
štruktúry narušiť pokračova-
nie mestského rastra. 
„Dobrým príkladom je elek-
trička vo francúzskom meste 
Tours, ktoré je veľkosťou 
skoro ako Bratislava. Nedáv-
no tam zaviedli električku 
ako nový systém mobility 
v centre mesta, pričom trať 
vedie v blízkosti mnohých 
dôležitých budov. Výsled-

kom je vyššia kvalita verej-
ných priestorov, napríklad 
námestia, ktorým vedie trať, 
aj celkovo zlepšenie mestské-
ho života,“ hovorí Beth Galí.
Podľa architekta Radoslava 
Grečmala plánované zámery 
vychádzajú zo schváleného 
územného plánu mesta z roku 
1988. Organizácia zástavby 
a regulačné podmienky roz-
voja zóny Pribinova sú dodr-
žiavané. Ide najmä o súbežné 
stavebné čiary zástavby orien-
tovanej k nábrežiu, pri bulvári 
Pribinova a k Landererovej 
ulici, ale aj o formu blokovej 
zástavby charakteristickej so 
susediacim územím Starého 
Mesta. Systém definuje aj 
výškovú hladinu zástavby, 
tá graduje od Dostojevského 
radu ku Košickej ulici. 
„Od začiatku sú za hlavné 
a najatraktívnejšie verejné 
priestory považované pe-
šie nábrežie a námestie pred 
SND, čo rešpektujú a pod-
čiarkujú všetky projekty 
v zóne. Dôležitým mestským 
priestorom sa stane bulvár 
Pribinova, ktorý pohľadovo 
smeruje na Bratislavský hrad, 
ktorý bude postupne rozši-
rovaný malými námestiami 
v rámci nástupných priesto-
rov do jednotlivých objektov 
a pasážami,“ vysvetľuje R. 
Grečmal. 
Charakter mestskej štvrte 
dotvorí aj nové názvoslovie 
existujúcich, ale aj vznikajú-
cich nových objektov v EU-
ROVEA CITY, ktoré zjedno-
duší a sprehľadní orientáciu 
v zóne.  (brn, tasr)
 Foto: JTRE

Ako bude vyzerať peší bulvár Pribinova
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STAROSTA, KTORÝ SA STARÁ.STAROSTA, KTORÝ SA STARÁ.
Radoslav Števčík

STAROSTA STARÉHO MESTA

ODPOČET:
Čistota a verejný poriadok:
- zásadné zvýšenie intenzity upratovania
- výmena malých smetných košov za veľké
- nové nariadenie o ochrane verejného poriadku
- vybudovanie viacerých nových výbehov pre psov 
-  vrecká na psie exkrementy na každého 

prihláseného psa
-  oprava lavičiek a montáž deliacich prvkov,  

ktoré zvýšili ich využitie
-  nákup nových mechanizmov na čistenie – 

Technické služby Starého Mesta 

STEVCIK_STAROSTA_BA noviny_206x132.indd   4 27.9.18   11:48

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

AN
TIQ

UE / STAROŽITNOSTI

CHARLOTTE
KÚPA ○ PREDAJ

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

je.zberatel@gmail.com
www.antik-charlotte.sk

NOVÉ MESTO
Od septembra funguje 
v Bratislave nové občianske 
združenie, ktoré oceňujú 
najmä aktívni seniori. Akí 
sú tí bratislavskí? Prečo sa 
chcú hýbať najmä ženy? 
A čo ich odrádza od mest-
ského bikesharingu? Zis-
ťovali sme v mesiaci úcty 
k starším.
So zakladateľkami OZ Seni-
ori v pohybe sa stretávame 
v príjemnom prostredí Ko-
munitného centra Ovručská, 
ktoré prevádzkuje mestská 
časť Nové Mesto. Eva Sol-
dánová v ňom pracuje ako 
asistentka centra, externej 
lektorke Silvii Valovičovej tu 
práve skončila lekcia trénin-
gu pamäte. „Nestačí len lúštiť 
doma sudoku?“ pýtam sa jej 
a ona reaguje, že táto aktivita 
trénuje len pravú hemisféru. 
Na tú ľavú odporúča pridať 
skladanie puzzle. Napriek 
tomu si seniori obľúbili aj jej 
lekcie pamäte. Nepredstavuj-
te si ich totiž ako vyučovaciu 
hodinu v škole. Toto je zábav-
né a hravé stretnutie, počas 

ktorého sa snažíte dostať mo-
zog zo streteotypu napríklad 
tým, že na zaužívané skratky 
vymýšľate nové názvy. Čo 
by ste vymysleli na MHD? 
Vtipné situácie môžu nastať 
aj pri tréningu ľavej a pravej 
hemisféry. Veď skúste jednou 
rukou ukazovať palec, dru-
hou figu borovú a striedať to. 
A potom odchádzate vysmiati 
s dobrým pocitom, že si pa-

Seniori v pohybe? Jednoznačne vyhrávajú ženy

mätáte viac, ako si myslíte. 
Kiežby takéto pekné a funkč-
né centrá pre vádzkovali aj 
v iných mestských častiach, 
napadne mi a pýtam sa Evy 
a Silvie, či ich práve stretnu-
tia so seniormi v centre moti-
vovali k založeniu OZ Senio-
ri v pohybe. 
„Obe sa už dlhšie venujeme 
seniorom, takže vieme, že 
združení, čo ponúkajú, najmä 
vzdelávanie a kurzy, je dosť. 
My sa však chceme oriento-
vať na pohyb,“ vysvetľujú. 
A čo ponúkajú na začiatok? 
Informácie o zaujímavých 
cvičeniach pre seniorov 
v hlavnom meste, keďže ak-
cií je veľa, ale informovanosť 
slabšia. Silvia má navyše 
popri tréningoch pamäte aj 
hodiny žongľovania so šat-
kami, ktoré taktiež pomáhajú 
mozgu. A Eva vždy v ponde-
lok ráno nordic walking pri 
Štrkoveckom jazere. Časom 
plánujú organizovať aj výlety 
do okolia Bratislavy a keď sa 
k združeniu pridajú dobro-
voľníci aj aktivity, ktoré na-
vrhnú samotní členovia. 
„Aktuálne napríklad pomáha-
me seniorom aj so zapojením 
sa do bikesharingu,“ hovorí 
Eva Soldánová. Zaujímavé je, 
že ich najväčším problémom 
nie je systém, ale veľká aver-
zia platiť kartou cez internet, 
teda zadávať údaje z platob-
nej karty na web, pretože 
tomu nedôverujú. Odrádzajú 

ich však aj neexistujúce cyk-
lotrasy a mnohí čakajú aj na 
mestské e-bicykle. 
Keď mi Eva a Silvia pove-
dia, že seniori získavajú in-
formácie o ich aktivitách cez 
Facebook, priznávam, že ma 
to prekvapí. „Čudovali by ste 
sa, koľkí sú na Facebooku. 
Hoci neprispievajú, akcie 
sledujú,“ vysvetľuje mi Sil-
via a Eva dodáva, že si infor-
mácie posúvajú aj spôsobom 
´kamarátka odporučí kama-
rátke´. Nie náhodou použije 
ženský rod. Až 95 percent 
záujemcov o pohyb spomedzi 
seniorov tvoria ženy. „A muži 
sú na 95 percent manželia 
tých žien,“ smeje sa Silvia 
a dodáva, že je skutočne veľ-
mi zriedkavé, že medzi nich 
zavíta muž, ktorý neprišiel na 
popud svojej ženy. 
„Mužov vídam v denných 
centrách hrávať šach, venujú 
sa záhradke a nanajvýš prídu 
na kurzy jazykov,“ pokračuje 
Eva. 
Silviin osobný názor je, že ge-
nerácia žien, ktoré sú dnes na 
dôchodku, nemala toľko času 
venovať sa tomu, čo ich za-
ujímalo, a teraz to dobiehajú. 
Navyše, celý život používali 
MHD, sú zvyknuté sa prepra-
vovať autobusmi a aj chodiť 
pešo. A tak sa dnes viac stara-
jú o seba, vzdelávajú a cvičia. 
Majú bratislavskí seniori 
nejaké špecifikum? „Majú 
výhodu, že majú veľa mož-

ností. Ponúk je v Bratislave 
pre nich dosť, môžu si vy-
brať. Nevýhodou je to, že 
za aktivitami neraz treba 
prekonať väčšiu vzdiale-
nosť a nie o každej, čo ich 
zaujíma, sa dozvedia,“ ho-
vorí Silvia Valovičová, ktorá 
chodieva za klientmi aj do 
ich mestskej časti. S Evou 
Soldánovou nie sú zďaleka 
jediné, ktoré majú zá ujem sa 
venovať o generáciu starším 
ľuďom. „Prihlásilo sa nám 
niekoľko dobrovoľníkov, 
ktorí inklinujú k seniorom, 
vysokoškolákov, aj tých 
v produktívnom veku,“ ho-
vorí Eva. A aké sú ich mo-
tivácie? Niekto má ďaleko 
milovanú babičku a pre 
iného sú seniori podnetní 
svojou múdrosťou a život-
nou skúsenosťou. A na roz-
diel od mladých sú veľmi 
vďační a vedia oceniť, keď 
sa im niekto venuje. A vraj 
si nemám predstavovať, že 
na spoločných stretnutiach 
sa preberajú len zdravotné 
diagnózy. „Viete, koľko sa 
nasmejeme? Je to úplne iný 
druh humoru ako s rovesník-
mi, ale o nič horší,“ pridá sa 
Silvia a vysvetlí, že keď člo-
veku prinesiete nové témy, 
nemyslí na tie negatívne.
Keď Evu a Silviu sledujem, 
s akým nadšením hovoria 
o tom, čo sa dá na stretnutiach 
so seniormi zažiť, je mi jasné, 
prečo sa k nim ľudia budú 
vracať. Ony nie sú len ´orga-
nizáciou´, čo urobí kurz. Tešia 
sa so seniormi, z ich aktivity, 
chcú s nimi spoluvytvárať 
program, chcú, aby sa hýbali 
a boli šťastní. Myslím, že pre-
to sa im bude dariť. (in)
 Foto:Fb Seniori v pohybe

STARÉ MESTO
Hlavné mesto má momen-
tálne 13 smart lavičiek typu 
Standard, ktoré fungujú 
na slnečné konektory a 15 
unikátnych nových lavi-
čiek Steora Urban+, ktoré 
sú hybridné, napojené na 
elektrinu a dobíjajú sa cez 

slnečné konektory. 
Oproti typu Standard majú 
navyše bočné LED informač-
né panely, vyhrievané sede-
nie a vbudovanú kameru na 
mapovanie pohybu ľudí a na-
vyše sú opatrené predelovým 
sedením. Hlavné mesto je 
momentálne jediným na sve-

te, kde sa tieto lavičky, ktoré 
generujú wifi sieť a sú vyba-
vené aj funkciou vyhrievania, 
nachádzajú. Užívateľ si na 
nej môže bezdrôtovou tech-
nológiou nabiť mobilný te-
lefón, Steora Urban+ lavička 
má aj 2 USB porty.
Od mája 2017 si k dnešné-

mu dňu dobíjalo mobil na 
lavičkách v meste Bratislava  
14 536 ľudí a 20 817 používa-
lo internet. Lavičky sú umie-
stnené v centre, na vybraných 
zastávkach MHD (na Panón-
skej, pri Auparku, na Staro-
mestskej, na Kapucínskej, 
na Obchodnej, na Radlinské-

ho pri Blumentáli, na Nám. 
SNP, na Šafárikovom nám., 
na Mostovej ul., na Karadži-
čovej, pri Zimnom štadióne 
O. Nepelu, pred Prezident-
ským palácom na Hodžovom 
nám.,), pričom elektrinu a na-
pojenie na sieť preberajú od 
Dopravného podniku.  (zo)

V meste pribudli vyhrievané smart urban lavičky

Objednávateľ: Radoslav Števčík, Bratislava 
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058
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Zakladateľky združenia  
Eva a Silvia 

Hodina nordic walkingu

Vedeli ste, že v minulom roku 
sa v mestských lesoch vyťaži-
lo viac ako 4680 m³ dreva? Je to 
žiaľ, pravda a toto číslo približ-
ne odzrkadľuje počet vyrúbaných 
stromov. Ťažba dreva je veľký (a 
špinavý) biznis. Kompetentných 
zrejme nezaujíma, že význam lesa 
pre naše mesto nemôžeme merať 
iba číslami. Má svoju nenahradi-
teľnú spoločenskú a ekologickú 
hodnotu. Vedenie mestskej samo-
správy stále nepochopilo, že úze-
mie lesoparku nie je ich súkromné 
vlastníctvo, ale lesy patria každé-
mu z nás. My platíme z daní po-
slancov, aby hájili verejný záujem. 

Zatiaľ to vyzerá tak, že sa poslanci 
správajú, ako by mestské lesy bola 
ich vlastná firma. Ako uvádzajú 
Lesy SR na svojom webe, „dre-
vo je úžasná hmota s históriou 
a vôňou lesa“. Bohužiaľ, pohľad 
na štatistiky ukazuje, že hodnota 
dreva je dnes najmä tabuľková. 
Pokiaľ niekto potrebuje odstrániť 
chorý strom zo svojej záhrady, 
lebo hrozí jeho zrútenie na stre-
chu domu, tak mu samospráva robí 
všemožné prekážky. No na druhej 
strane, mesto vychádza v ústrety 
spoločnosti, ktorá v mestských le-
soch ťaží drevo. Bratislavské lesy 
majú byť priestorom na šport a re-

kreáciu a nie predmetom bohatnu-
tia pre vyvolených. Pokiaľ neza-
stavíme výrub stromov, o niekoľko 
rokov sa nám stane, že bratislav-
ský lesopark tak, ako ho poznáme 
my dnes, naše deti budú poznať iba 
z rozprávania. Budem preto inicio-
vať vyhlásenie časti Malých Kar-
pát v okolí Bratislavy za národný 
park a plošný zákaz ťažby dreva 
v mestských lesoch a Lesoch SR 
na území mesta.

Mgr. Martin Manina, PhD.
nezávislý kandidát 

na poslanca za Staré Mesto
www.manina.sk

VÝRUB STROMOV
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Jedným z programových cieľov 
nášho o.z. Oživenie Kapitulskej uli-
ce je organizovanie aktivít ktoré na-
pomáhajú ku stavebno-technickému 
vylepšeniu objektov situovaných na 
ulici. Ku každoročnému podujatiu 
Kapitulských dvorov sme pridali 
reinštaláciu historických artefaktov 
- osadenie sošky sv. Floriána a tohto-
ročné inštalovanie okopníka s jašte-
ričkami v nároží fary sv. Martina.

V spolupráci s Bielou nocou sme 
v nádvorí Esterházyho paláca po-
mohli zorganizovať multimediálnu 
prezentáciu autorov Zuzany Sabovej 
a Borisa Vitázka, ktorá bola viacerý-
mi návštevníkmi hodnotená ako to 
najlepšie z tohtoročného podujatia 
Bielej noci. 
Stovky návštevníkov dostali príle-
žitosť dostať sa do stredu nádvoria 
Esterházyho paláca, ktorý je bežne 
uzatvorený a jeho sledovanie je mož-
né iba spoza plota areálu. Návštevní-
ci popri sledovaní prezentácie mohli 
vnímať aj výnimočnú atmosféru toh-
to priestoru, ktorý je, žiaľ, dlhé roky 
v zúboženom stave, čoraz viac pripo-
mínajúcom ruinu ako palác. Esterhá-
zyho palác s nádvorím má obrovský 
potenciál veľkorysého verejného 
priestoru situovaného v najstaršej 
časti Starého Mesta, ktorý disponuje 
výnimočným napojením na Kapitul-
skú uličku, mestský hradobný systém 
a samotné podhradie 

Ďakujeme aj novému vlastníkovi 
objektu, ktorý súhlasil s organi-

záciou nie celkom jednoduchého 
podujatia v jeho nehnuteľnosti. 
Po rokoch skrývania sa za ploty 
a prísľuby zo strany predchádzajú-
cich vlastníkov nový vlastník pris-
túpil ku otvorenejšiemu dialógu 
s úradmi, ale aj verejnosťou, o čom 
svedčí zrealizované a verejnosťou 
mimoriadne ocenené podujatie. Pre 

naše združenie je to veľká vzpruha 
a nádej, že aj našimi aktivitami 
pomôžeme konečne spustiť rekon-
štrukciu paláca, ktorý ešte viac 
zatraktívni najstaršiu časť Starého 
Mesta - Kapitulskú ulicu.

Ing.arch.Ľubomír Boháč
o.z. Oživenie Kapitulskej ulice

Biela noc na Kapitulskej



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

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

0915824062

NEBRASTAV

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

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

KOMUNÁLNE

Všetko nájdete na webe 
www.banoviny.sk

Rozhovory s kandidátmi 
na PRIMÁTORA! Kto všetko chce byť 

STAROSTOM a POSLANCOM 
v Bratislave? Kto by mal 

byť primátorom? Koho chcete vidieť 
na stoličkách starostov? 

Zapojte sa do ankiet 
a rozhodnite len VY!

Všetko na 
www.banoviny.sk

STARÉ MESTO
Petícia Bratislavčanov po-
mohla. Ľudia nezostali ľa-
hostajní a jasne dali naja-
vo, aké dôležité sú pre nich 
niektoré obchodíky, ktoré už 
takmer neodmysliteľne pa-
tria ku koloritu Bratislavy. 

Mestské zastupiteľstvo roz-
hodlo hlasovaním o tom, že 
predajňa zahraničnej tlače 
na Sedlárskej ulici môže 
v týchto priestoroch zostať 
aj naďalej a Bratislavčania 
teda neprídu o obľúbený 
stánok v pešej zóne. Vý-

razne k tomu pomohla aj 
petícia, v ktorej vyjadrilo 
svoj nesúhlas s prípadným 
zrušením tejto prevádzky až 
3813 občanov nášho hlav-
ného mesta.
O predĺžení nájomnej zmlu-
vy malo bratislavské za-

stupiteľstvo rozhodnúť už 
v marci, ale časť poslan-
cov vtedy navrhovala, aby 
sa urobila na nájom týchto 
obchodných priestorov ve-
rejná súťaž. Potom sa malo 
o osude predajne zahranič-
nej tlače rozhodovať v máji, 

ale poslanci MsZ tento bod 
nestihli prerokovať a dosta-
li sa k nemu až vo štvrtok 
27. septembra. Medzitým 
už uplynula platnosť do-
vtedy platnej nájomnej 
zmluvy, ktorá bola do 31.8. 
2018. (ars)

Predajňa zahraničnej tlače zachránená

Objednávateľ: Ľubomír Boháč, Na vŕšku 4, 81101 Bratislava; Dodavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivánska cesta 2D, 82104 Bratislava, IČO: 35 712 058
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DEVÍN 
Finančník Patrik Tkáč 
chce pomôcť mestskej 
časti Devín dostať sa z nú-
tenej správy, v ktorej je 
od roku 2005. Devínska 
samospráva už s finanční-
kom o tejto možnosti ro-
kovala. 
Celkový záväzok Devína 
voči veriteľom bol ku koncu 
roka 2016 vo výške 10,6 mi-

lióna eur. Rokovaniami s ve-
riteľmi počas minulého roka 
však dosiahla samospráva 
prísľub, že pri splatení 6,75 
milióna eur by boli všetky 
jej záväzky vynulované a nú-
tená správa by mohla byť 
ukončená. Devín však toľko 
peňazí nemá. 
Tkáč, ktorý žije v Deví-
ne, tvrdí, že jeho možnosti 
pomôcť komunite sú o nie-

DEVÍN
Devínska cesta je najdlh-
šou ulicou v Bratislave 
a okrem záplav ju dlhodo-
bo trápi najmä zosuv skál, 
ku ktorému došlo naposle-
dy na začiatku septembra 
tohto roka po prívalových 
dažďoch kúsok za Vodá-
renskou záhradou medzi 
Riviérou a výjazdom na 
Dlhé diely.
K predchádzajúcemu veľké-
mu zosuvu pôdy na Devínsku 
cestu došlo ešte v apríli 2017 
neďaleko ostrova Sihoť. Od-
vtedy je na oboch spomína-
ných úsekoch jeden jazdný 
pruh uzavretý a vodičov do 
voľného pruhu púšťa na strie-
dačku semafor, vďaka čomu 

sa však na ceste v čase do-
pravnej špičky tvoria kolóny. 
Vodiči si však v posledných 
dňoch určite všimli na oboch 
úsekoch rozsiahle práce. Na 
prvom úseku bližšie k mestu 
došlo k výrubu drevín, pokiaľ 
ide o úsek pri Sihoti, rastie tu 
medzi cestou a skalným bra-
lom mohutná stena zložená 
z gabionov (drôtené kvádre 
naplnené kameňmi).
 Zisťovali sme na magistráte, 
kedy vodiči opäť prejdú po 
Devínskej ceste bez zdržania. 
„Najneskôr k 30. novembru 
2018 plánujeme oba úseky 
opäť sprejazdniť,“ prezradila 
nám hovorkyňa magistrátu 
Zuzana Onufer. (ms)
 Foto: ms

Pomôže Devínu z nútenej správy?
čo väčšie, a tak ich chce 
v prospech mestskej časti 
aj využiť. „Na druhej strane 
verím, že nikto neočaká-
va, že dnes sám vyplatím 
dlh Devína vo výške vyše 
10 miliónov eur,“ povedal 
Tkáč.
Starostka Devína Ľubica 
Kolková uviedla, že mest-
skej časti by pomohlo, ak 
by Tkáč zaplatil dlhy sa-
mosprávy vo výške zhruba 
päť miliónov eur. Hoci by 
Devínu viaceré staré dlhy 
zanikli, vznikol by mu 
nový dlh voči finančníko-
vi. „Pri tom preliatí dlhu 
by však nastali podmienky, 
v ktorých by sme zo záko-
na nemuseli mať vyhlásenú 
nútenú správu. Bol by to 
záväzok v rámci nového 
zmluvného vzťahu, s no-
vým veriteľom a ten by sme 
vedeli aj reálne splácať,“ 
deklaruje starostka. Mest-
ská časť podľa nej veľa 
možností, ako sa zbaviť 
nútenej správy nemá. 
Devín žiadal o pomoc ten-
to rok aj hlavné mesto, na 
ktoré v roku 2014 prešiel 
legislatívnou zmenou vý-
kon nútenej správy z mini-
sterstva financií. Magistrát 
však uviedol, že riešenie 
tejto otázky je veľmi kom-
plikované. (tasr)

Kedy bude Devínska 
cesta bez semaforov?
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Ako sardinky
Odkedy zmenili linku číslo 95 z dlhého na krátky au-
tobus, my cestujúci sa tam po prestupe z električiek 
tlačíme ako sardinky.
Poprosím, nasaďte dlhé autobusy v popracovných 
hodinách, alebo aspoň zdvojnásobte počet autobu-
sov,  keďže linka číslo 95 mala slúžiť ako premostenie od električiek pre ostatnú časť Petržalky.
Aktuálne sa stáva, že než príde jedna 95, stihnú prísť aj dve preplnené električky a  ľudia sa ne-
majú ako vojsť, na ďalších zastávkach už vôbec nemajú kam pristúpiť, tak sa tam tlačíme viac, 
ako za čias sardinkových 39-tok zo Slávičieho údolia.

Čitateľka Janka
(pozn.red. „Kĺbové autobusy sa presunuli na linku č. 50. V týchto dňoch DPB, a.s. opätovne 
vyhodnocuje vyťaženosť týchto liniek a reálny dopyt,“ reagovala na naše otázky hovorkyňa 
DPB Adriana Volfová.) 

Vďační za opravené petangové ihrisko
Seniori z n.o. Stále dobrí v Bratislave a to konkrétne hráči a hráčky petangu, chceme sa poďako-
vať MČ Nové Mesto za hraciu plochu v areáli Kuchajda. Ďakujeme pracovníkom Eko podniku, 
ktorý sa stará o celý areál Kuchajdy. V júli t.r. sme ich z našej n.o. Stále dobrí, požiadali o úpra-
vu petangoveho ihriska, pretože už bolo zarastené burinou a chýbal aj drobný kameň na povrchu 
ihriska. Našej požiadavke veľmi rýchlo vyhoveli. Tešíme sa a ďakujeme, že máme možnosť na 
Kuchajde hrať petang. Pozývame týmto aj ďalších seniorov, aby sa k nám pripojili.

Marta B.

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 Pozor, zlodeji prišli s ďalšou fintou, ako vás 
okradnú na ulici. Využívajú pri nej mapu
Sebastian Athosso-
vič Foltín Evolúcia 
- už sa učia používať 
nástroje...
Piotr Lotr Vercho-
lák  O chvíľu začnú 
chodiť vzpriamene aj 
na dojazdoch...

Útroby bývalého obchodného domu Ružinov dnes 
vyzerajú ako z hororu  a ide tam o život!
Danica Bahnikova To bol za čias socializmu jeden z najlep-
ších obchodných domov! Zrúcanina je na lukratívnom mieste, 
tak komu patrí?
Peter Reisinger Hrivňák Okrsok 13, vlastný ekosys-
tém, stromy, jazero aj 100 bezdomovcov, čo tam robia 
opekačku každý deň, vtáky rôzneho druhu, aké v zoo 
nenájdete, humus, špina, fekálne prostredie a životu 
nebezpečné. Neviem, načo je tam ten plot, keď tam 
aj tak každý vlezie a podľa mňa aj mŕtvoly by sa tam 
našli.

Incident v autobuse MHD  čierny pasažier skon-
čil po zásahu revízorov na zemi
Victorio Victorio Sk Revízori (Ticket Inspector) by 
mali podľa mňa chodiť v rovnošatách, podobne ako to 
je v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Dubaji, atď.. U nás 
chodia oblečení ako mafiáni, človek, aby sa ich bál 
a cudzinec musí mať obrovský šok, keď ho takýto človek 
kontroluje.
Viera Gutapercikova Čiernych pasažierikov už máme. Teraz 
si už len trúfnuť na politikov.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY

www.facebook.sk/banoviny

21. novembra 
 v Bratislavských novinách 

špecializovaná príloha ZDRAVIE. 

Využite výhodné ceny inzercie 
a všetci budú o vás vedieť. 

viac na www.banoviny/inzercia

▸DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ KAMPAŇ

Pozri – Spomaľ – Podeľ sa

www.bratislava.sk

Chcete, aby naši čitatelia o vás vedeli viac?

Filharmónia 
pozýva
BRATISLAVA
Otváracie koncerty a záro-
veň prvé symfonické dvo-
jice 70.  sezóny Slovenskej 
filharmónie sú na programe 
vo štvrtok a piatok 25. a 26. 
októbra. Zaznejú pod taktov-
kou šéfdirigenta Jamesa Jud-
da, s ktorým sa filharmonici 
predstavili na Otváracom 
koncerte 54. ročníka BHS.
Na Otváracích koncertoch 70. 
sezóny zaznejú diela dvoch 
obľúbených skladateľov – 
Wolfganga Amadea Mozarta 
a Gustava Mahlera. Mozart 
v roku 1786 vytvoril tri opu-
sy pre klavír a orchester. Prvý 
z nich, Koncert pre klavír 
a orchester č. 23 A dur, KV 
488 dur, zaznie v bratislavs-
kej Redute v interpretácii kla-
vírnej virtuózky Elizabethy 
Leonskej. Ťažiskom Mahle-
rovho diela je jeho deväť 
dokončených symfónií. Na 
programe úvodných večerov 
bude Symfónia č. 7.  (brn)

Oslavy 
na cyklomoste 
BRATISLAVA
Muzikál Frozen, Sima Mar-
tausová, Polemic, jazda na 
koni, vzlety balónom, rekord 
na cyklomoste. To je výber 
z programu, ktorý si pre vás 
na sobotu 13. októbra pripra-
vil Bratislavský samosprávny 
kraj na Cyklomoste slobody 
v Devínskej Novej Vsi.
Podujatie má názov Deň eu-
rópskej spolupráce 2018, 
s tohtoročným podtitulom 
Namaľujme si budúcnosť 
spoločne. Je určené pre ro-
diny s deťmi aj širokú ve-
rejnosť, program začína od 
15.00h. Chýbať nebude ani 
ponuka gastro špecialít z ce-
lého regiónu. Vstup na podu-
jatie je voľný. (lf)

BRATISLAVA
Sprievodným podujatím 
festivalu tohtoročného fes-
tivalu Bratislava v pohybe 
bude opäť aj Kilometrový 
tanec. Je aj reakciou na 
to, že súčasný tanec nemá 
v Bratislave vlastný pries-
tor, a tak vychádza do ulíc.
Festival súčasného tanca 
predstaví počas svojho 22. 
ročníka šesť súborov. Jedným 
z nich je belgický súbor Pee-
ping Tom, ktorý sa do Brati-
slavy vracia po desiatich ro-
koch. Ponúkne predstavenie 
Matka, v ktorom skúma tému 
a centrálnu postavu mat-
ky nežným aj sarkastickým 
okom (22.10.).
Festival otvoria Josef Nadj 
a En Knap Group. (12.10.), 

Choreografa Josefa Nadja 
média často označujú ako 
mága javiska.V predstavení 
DARK UNION vyrozpráva 
tragický príbeh novoman-
želov, ktorí zažili len krátke 
chvíle šťastia, pokým ich 
nepredvídateľnosť života 
rozdelila. Druhým predsta-
vením, ktoré festival uvedie 
v Mestskom divadle P.O. 
Hviezdoslava, je predsta-
venie Vírus nórskeho súbo-
ru Jo Strømgren Kompani 
(13.10.). Festival ponúka 
ešte české predstavenie ŠVI-
HLA, inšpirované boxom 
(14.10), Slovensko v hlav-
nom programe festivalu 
zastúpi Kolektív Príchod 
Godota. Ich tanečné predsta-
venie má názor Bohovanie, 
v zmysle magického pro-
cesu veštenia. Predposled-
ným predstavením festivalu 
bude sólo Volitant maďars-
kej choreografky Rity Góbi. 
(19.10.) 
Sprievodným podujatím 

festivalu sú nielen sloven-
ské predstavenia, ale bude 
aj po druhýkrát site-specific 
predstavenie v uliciach cen-
tra Bratislavy Kilometrový 
tanec. Testuje, či by taneč-
níci vedeli natiahnuť svoj 
tanec namiesto obmedzené-
ho priestoru javiska, až na 
kilometrovú vzdialenosť. 
Diváci majú možnosť absol-
vovať celý kilometer alebo 
len jeho časť spolu s nimi. 
Začína sa „pod hodinami“ 
Obchodného domu MY na 
Kamennom námestí a končí 
sa na Hlavnom námestí. Tri-
krát sa skryje do priechodu, 
chodníkovú dlažbu strieda 
asfalt i mačacie hlavy. Tanec 
bude zakaždým iný vďaka 
štyrom prominentným osob-
nostiam slovenského taneč-
ného a performačného ume-
nia, ktorých spojiť v jednom 
projekte je unikátne. (6., 
7., 13., 14.10.) Predsta-
venie začína vždy o 15.00 
hod. (df)

Moderný tanec v uliciach Bratislavy
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Je magický proces veštenia, 
zasvätenia, označuje prosby 
k Bohu o vyjavenie toho, čo 
si subjekt žiada. Je to proces 
transformačný. Sprostredko-
vateľky takéhoto vyjavenia 
sa potom nazývajú bohyne.

Utorok – 16.10.2018

MODRÝ SALÓN: KORE-
NE  POETICKÝ VEČER 
S POÉZIOU M. GEIŠ-
BERGA

Slovenské národné divadlo, 
19:30
Hudobný večer s poéziou 
Elisabeth Wittgruber a hud-
bou Martina Geišberga. 
Účinkujú: Táňa Pauhofová, 
Martin Geišberg a. h.

Streda – 17.10.2018

FILMOVÝ FESTIVAL 
INAKOSTI
Kino Lumiére

Iniciatíva Inakosť organizuje 
už 12. ročník Filmového fes-
tivalu inakosti (FFi). Ponúka 
pestrý výber filmov s temati-
kou LGBTI.

Štvrtok – 18.10.2018

THE ILLS
Fuga, 20:00
Skupina The Ills oslavuje 

desaťročnicu. Na koncerte 
vo Fuge odohrajú všet-
ky svoje známe skladby 
a pripravení sú aj špeciálni 
hostia.

Piatok – 19.10.2018

BRATISLAVSKÉ JAZ-
ZOVÉ DNI SLOVENSKÁ 
SPORITEĽŇA 2018
Incheba
Headlinermi tohtoročných 
jazzákov sú Jamison Ross, 
Kennedy Administration, 
Yellowjackets feat. Luciana 
Souza, Stefano Bollani, The 
Manhattan Transfer, Peter 
Lipa Band či John Scofield 
Combo 66.

Sobota – 20.10.2018

KIM WILDE  HERE 
COME THE ALIENS 
TOUR 2018
Majestic music club, 20:00
Kim je pri chuti a my máme 
tú česť privítať ju v Brati-
slave. Jej veľkolepý koncert 

je per-
fektným 
mixom 
zbrusu 
nových 
skladieb 
a legendár-
nych hitov.

Nedeľa – 21.10.2018

FINISÁŽ VÝSTAVY FILLA-
FULLA: OSUD UMĚLCE | 
OSUD UMELCA

Streda – 10.10.2018

NÁRODNÁ CENA ZA KO-
MUNIKAČNÝ DIZAJN 

2018
Fakulta ar-
chitektúry 
STU
8. októbra 
2018 bude 

na Fakulte architektúry STU 
otvorená výstava prác finalis-
tov Národnej ceny za dizajn, 
ktorá je tento rok venovaná 
komunikačnému dizajnu.

Štvrtok – 11.10.2018

JEDEN SVET 2018
Bratislava
19. ročník Medzinárodného 
festivalu dokumentárnych 
filmov Jeden svet prebeh-
ne v Bratislave tradične 
v októbri. Bude venovaný 
spomienke na Jána a Mar-
tinu.

Piatok – 12.10.2018

SLÁVA ŠĽACHETNÝM
Koncertné 
štúdio Slo-
venského 
rozhlasu, 
18:00
Slávnostný 
koncert 
k 100. vý-
ročiu vzniku Česko-Sloven-
ska. V programe vystúpi 
symbolických 100 mladých 
spevákov, po 50 z Česka 

a Slovenska s národnými 
piesňami. Príhodné verše 
Martina Rázusa bude reci-
tovať František Kovár. 

Sobota – 13.10.2018

KORBEN DALLAS 
A ADAM BALDYCH
Majestic music club, 20:00 
Korben Dallas vyrazia na 
jesenné turné s poľským hus-
listom Adamom Baldychom. 
Bratislavský koncert sa 
bude konať v MMC-čku 13. 
októbra 2018.

Nedeľa – 14.10.2018

SLOVAK PRESS PHOTO

Dom umenia
Výstava víťazných fotografií 
Slovak Press Photo 2018. 
Môžete si pozrieť viac ako 
300 fotografií a najlepšie 
práce v kategórii Krátke 
video spolu od 45 auto-
rov - finalistov a víťazov 7. 
ročníka súťaže novinárskej 
fotografie.

Pondelok – 15.10.2018

BRATISLAVA V POHY-
BE: BOHOVANIE
Black box, Palackého 22, 20:00

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Keby žil skladateľ Franz 
Liszt (18111886) dnes, 
bol by áčkovou celebritou. 
Ošiaľ zvaný Lisztománia 
zažila aj Bratislava. Ako 
sa k hudobnej superstar 
správali fanúšikovia v 19. 
storočí? 
V Slovenskom národnom 
múzeu na Vajanského nábre-
ží prebieha až do januára 
2019 unikátna výstava Kle-
Noty z múzea.  Cez vzácne 
pamiatky SNM-Hudobného 
múzea sa dozviete o hudob-
nom živote na Slovensku od 
stredoveku až po 20. storočie. 
Jeden z autorských sprievo-
dov výstavou bol venovaný aj 
Franzovi Lisztovi, unikátne-
mu klaviristovi, inovatívnemu 
skladateľovi, nekonvenčnému 
dirigentovi a jeho aktivitám 
v Bratislave. Pikoškou je, že 
v múzeu môžu aktuálne mi-
lovníci hudby vidieť aj kúsok 
jeho vlasov, ktoré mu po smr-
ti odstrihla jeho žiačka Lina 
Schmalhausen. Ako pamiatku 
na neho ich v obálke odoslala 
jeho obdivovateľovi, brati-
slavskému archivárovi Jánovi 
Batkovi. Keď si prečítate, čo 
všetko boli Lisztovi fanúšiko-
via schopní spraviť pre to, aby 
sa priblížili k svojmu idolu, 
Linin akt vás ani neprekvapí.
Skladateľ Franz Liszt mal 28 
rokov, keď vošiel do obdo-
bia, ktoré dnes aj odborníci 
nazývajú Lisztomániou. Trva-
la osem rokov, do roku 1847. 
„Liszt vtedy rozvíjal svoju 
kariéru cestujúceho virtuó-
za, ktorá v dejinách klavírnej 
interpretácie nemá obdobu. 
Umením svojej klavírnej hry 
triumfoval v mnohých met-
ropolách a krajinách Európy. 
Ako prvý interpret v dejinách 
absolvoval sólové turné od 
Portugalska po Rusko a od Ír-
ska po Turecko – v dobe, keď 
prekonávanie väčších vzdia-
leností nebolo samozrejmos-
ťou, a keď jedinou možnosťou 
zdolať dlhšie trasy bola cesta 

kočom, čo bol náročný, často 
nepohodlný a počasím ovplyv-
ňovaný spôsob dopravy,“ ho-
vorí Sylvia Urdová, hudob-
ná historička a pracovníčka 
SNM-Hudobného múzea.
Rovnako ako spevácke hviez-
dy dnes, aj Liszt počas svojho 
života mnohokrát koncertoval 
pre dobročinné a charitatív-
ne účely. Odohral napríklad 
osem dobročinných koncer-
tov vo Viedni v roku 1838 pre 
obete povodne v Budapešti, 
ktorá bola najväčšou prírod-
nou pohromou v Maďarsku. 
Jeho koncerty vtedy vyniesli 
obrovskú sumu 24 000 gulde-
nov – bol to najväčší súkrom-
ný príspevok obetiam kata-
strofy. Aj v Bratislave vystúpil 
na dobročinných koncertoch: 
v prospech Cirkevného hu-
dobného spolku pri Dóme sv. 
Martina, nemocníc a postave-
nia pomníka Johannovi Nepo-
mukovi Hummelovi.
Klavírny virtuóz koncertoval 
počas Lisztománie aj v Bra-
tislave, kde sa rád vracal aj 
neskôr a kde ho milovníci 
hudby vždy vítali s veľkým 
nadšením a ováciami. K Bra-
tislave mal blízky vzťah. Jeho 
starý otec Georg Liszt tu v ro-
koch 1790-1794 pôsobil ako 
učiteľ a hudobník. Jeho otec 
Adam Liszt tu v rokoch 1790-
1795 študoval na kráľovskom 
katolíckom gymnáziu a neskôr 
krátko aj na Kráľovskej filozo-
fickej akadémii. S Bratislavou 
ho okrem umeleckých zá-
ujmov spájalo aj priateľstvo 
s viacerými jej obyvateľmi 
a rodákmi. „Hoci je všeobecne 
známe, že prešporské publi-
kum je hrozne chladné, všet-
ci si myslia, že mňa privíta, 
a vraj aj nadšene. Nasvedčuje 
tomu aj jeden drobný detail – 
palatín preložil hlavné zasad-
nutie stanovené na dnes, preto-
že väčšina pánov magnátov by 
aj tak dala prednosť koncertu 

pred zasadnutím,“ písal Liszt 
v liste svojej partnerke gróf-
ke Marii d´Agoultovej v deň 
svojho koncertu 19. decembra 
1839 v Bratislave.
Liszt bol počas svojich úspeš-
ných koncertných turné po 
Európe oslavovaný tak, ako 
sa dnes oslavujú najväčšie 
hviezdy populárnej hudby. 
Sprevádzal ho ošiaľ, hystéria, 
zbožné uctievanie a omdlieva-
nie obdivovateliek... „Liszto-
mánia“ zachvátila Európu. 
Jeden z vrcholov Lisztománie 
sa odohral v Berlíne počas 
Lisztovho koncertného po-
bytu na prelome rokov 1841 
a 1842. Dámy nosili Lisztov 
portrét v brošniach a snažili sa 
získať prameň z jeho vlasov či 
časť z jeho odevu (hodvábne 
vreckovky a zamatové ruka-
vičky) ako suvenír. Boli zná-
me aj prípady, keď niektoré 
Lisztove obdivovateľky nosili 
ampulky s usadeninou z kávy, 
ktorú predtým vypil; iné zas 
zbierali jeho cigaretové ohor-
ky... Lisztova fenomenálna 
hra spojená s jeho fascinujú-
cou osobnosťou a nezameni-
teľným imidžom privádzala 

Hudobná superstar 19. storočia mala k Bratislave blízko

publikum do vytrženia a my-
stickej extázy. Keď Liszt po  
10 týždňoch odchádzal z Ber-
lína, cestoval v koči ťaha-
nom šiestimi bielymi koňmi 
v sprievode ďalších 30 kočov 
a za prítomnosti príslušníkov 
pruskej kráľovskej rodiny.
Keď vo februári 1847 Liszt 
hral v Kyjeve, zoznámil sa 
s poľskou kňažnou Caroly-
ne von Sayn-Wittgenstein. 
Kňažná, ktorá žila oddelene 
od svojho manžela, sa snažila 
o anulovanie svojho manžel-
stva, aby mohla začať spoloč-
ný život s Lisztom. Kňažná 
povzbudzovala Liszta k väč-
šej koncentrácii na kompo-
novanie a prispela k jeho roz-
hodnutiu zanechať vo veku 
36 rokov žiarivú kariéru ces-
tujúceho virtuóza.
Liszt pochádzal zo skromnej-
ších pomerov. Jeho otec pra-
coval ako správca ovčiarne 
kniežaťa Mikuláša Esterhá-
zyho v Raidingu. Vďaka jeho 
fenoménu sa však umelci 
stali novou aristokraciou. 
„Od jeho doby sa ponímanie 
umelca zo strany spoločnosti 
mení zo služobníka aristo-
kracie na obdivovania hodnú 
bytosť, keďže umelec dostal 
do vienka boží dar: talent,“ 
dodáva Sylvia Urdová. (nc)
 Foto: shutterstock

Liszt bol známy svojím silným klavírnym úderom, 
aj na koncerte v Bratislave 19. decembra 1839 mal preto 

pripravené na pódiu dva klavíry.

vyjdú o 2 týždne
24. októbra 2018

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
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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

Slovenská národná galéria, 
16:00
Slávnostné ukončenie vý-
stavy, ktorá sa po prvýkrát 
pokú sila o porovnanie a pa-
ralely, ale i o odlišnosti ume-
leckých i životných osudov 
Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Pondelok – 22.10.2018

FESTIVAL ASTORKA 
2018
Astorka Korzo 90
Ako každý rok v októbri sa 
na doskách divadla Astorka 
odohráva významný divadel-
ný sviatok. Festival plný vý-
borných inscenácií, humoru, 
zábavy a úžasnej atmosféry.

Utorok – 23.10.2018

BRATISLAVSKÁ 
KOMORNÁ GITARA

Zichyho palác, 19:30
Medzinárodný hudobný fes-
tival Bratislavská komorná 
gitara sa koná pravidelne 
každý rok a je zameraný na 
predstavenie gitary hlavne 
v rôznych zoskupeniach.

NA NEVÄDZOVEJ ULI-
CI, v nákupnom centre, dňa 
30. septembra v čase okolo 
15.00h vošla do jednej z pe-
kární žena, ktorá sa predstavi-
la ako zamestnankyňa daňo-
vého úradu. Pod zámienkou 
vykonania daňovej kontroly 
uviedla zamestnankyňu do 
omylu a následne odcudzila 
finančnú hotovosť vo výške 
cca. 1 255 eur. Vyšetrova-
teľ už začal v tomto prípade 
trestné stíhanie vo veci zloči-
nu podvodu, za ktorý hrozí tri 
až desať rokov za mrežami. 
V poslednom období zae-
vidovali policajti v druhom 
bratislavskom okrese viaceré 
takéto prípady, keď podvod-
ník pod zámienkou údajnej 
daňovej kontroly uviedol za-
mestnancov do omylu a ná-
sledne ukradol z priestorov 
prevádzok peniaze.
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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
vo 4. volebnom obvode

za mestské štvte Zátišie, Ľudová štvrť, 
Hostinského sídlisko, Mierová kolónia, 
Dimitrovka, Biely Kríž a Slanec

Nový príbeh pre Nové Mesto

10

1

Rača môže  
byť pyšná
RAČA
Koncom septembra odo-
vzdal portál Odkazpresta-
rostu.sk ocenenie Zlaté vedro 
samosprávam, ktoré v roku 
2017 najlepšie riešili podnety 
od občanov, a najlepšie s ob-
čanmi komunikovali.
Tím Odkazprestarostu.sk 
udeľoval ocenenia v dvoch 
kategóriách. Jednou bolo 
“Riešenie podnetov” a dru-
hou “Komunikácia”. Samo-
správy okrem toho rozdelil na 
tie s počtom obyvateľov nad 
20 000 a pod 20 000. 
Spomedzi miest nad 20 000 
obyvateľov dosiahlo celkové 
najlepšie výsledky v riešení 
podnetov mesto Trnava, druhé 
sa umiestnili Levice a na treťom 
mieste skončili dve samosprávy 
– mesto Prievidza a bratislavská 
mestská časť Rača, ktorá za rok 
2017 zo 159 podnetov vyriešila 
78,62 %. Predbehla tak všetky 
bratislavské mestské časti aj 
magistrát.   (brn)

Uctia 
si starších
DÚBRAVKA
Mestská časť Bratisla-
va Dúbravka v spolu-
práci s Radou seniorov 
v Dúbravke organizuje 
počas októbra viaceré po-
dujatia.  
„Najväčším podujat ím 
počas mesiaca je  s láv-
nostný galavečer spo-
jený aj  s  oceňovaním 
najaktívnejších senio-
rov,“ pribl ižuje starosta 
Dúbravky Martin Zaťo-
vič. 
Uskutoční sa 16. októbra 
o 16:30h. Sprievodným 
programom bude výsta-
va/fotogaléria z činnos-
ti seniorov za posledný 
rok v priestoroch Modrej 
sály. O týždeň neskôr, 
23. októbra o 14.30h sa 
nielen seniori môžu zú-
častniť na kvíze v DK 
Dúbravka.
V Dúbravke žije takmer treti-
na ľudí vo veku 60+. (lm)

DÚBRAVKA
Vypálená, zničená a najmä 
nebezpečná. Taká bola roky 
budova na Ulici kpt. Rašu 
v centre Dúbravky. 
Prespávali v nej bezdomovci, 
stretávali sa mladí aj narko-
mani. Požiare, výjazdy po-
lície, sťažnosti obyvateľov 
neboli v súvislosti s objek-
tom ničím výnimočným. Po 
zotmení sa ľudia báli pre-
chádzať okolo.
Na zmene pracuje už od roku 
2015 súčasné vedenie mests-
kej časti Bratislava-Dúbrav-
ka. V lete v roku 2015 sa 
rozhodlo, že budovu, v ktorej 
v minulosti fungovala aj ma-
terská škola, získa, aby riešila 
jej budúcnosť.
Budova mala totiž viacerých 
vlastníkov, čo komplikovalo 
obnovu a aj starostlivosť o ňu. 
„Od nástupu do funkcie som 
rokoval so spoluvlastníkmi, 
nakoniec prišlo k dohode,“ 
priblížil starosta Dúbravky 
Martin Zaťovič. „Dve pätiny 

vlastnil Slovenský červený 
kríž a zvyšok patril minister-
stvu vnútra.“
Dúbravskí poslanci po lete 
v roku 2015 schválili odkú-
penie podielu od Slovenské-
ho červeného kríža za 12-tisíc 
eur a zámenu s ministerstvom 
vnútra. Za časť objektu na 
Ulici kpt. Rašu dostalo mini-
sterstvo telocvičňu v škole na 
Bilíkovej. Budovu aj tak mi-
nisterstvo vlastní, šlo teda len 
o scelenie majetku rezortu.
Zámena s ministerstvom sa 
však pre legislatívne kroky 
a postupy ťahala, budovu do 

svojej správy tak Dúbravka 
získala až na jeseň roku 2017.
Hneď potom začala mestská 
časť s veľkým čistením objek-
tu, záhrady, areálu a následne 
jeho uzavretím pred nevítaný-
mi návštevníkmi. Okolie aj 
objekt sú tak bezpečnejšie.
Aktuálne chce mestská časť 
Bratislava-Dúbravka zbierať 
podnety, nápady, námety, 
čo by si Dúbravčania želali 
v budove. Možností je veľa, 
nutné je však myslieť na fi-
nancovanie, udržateľnosť 
projektu.  (lm)
 Foto: Matúš Husár

Čo bude v schátranej budove?
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fakticky  
(kniž.)                      
útlak       

(kniž.)

cudzie   
mužské        
meno

nahliadnu                                
druh       

kartovej    
hry

stály pred-               
nášateľ        
pomoc      
(hovor.)

Pomôcky:                        
kalid, bíli-       
nit, kauri,                 
ail, alkana

vzorec   
oxidu    

cínatého

plemeno                    
skratka        

tabulátora

veľký oheň         
v prírode                          
výbežok        
do mora

Tivadar   
(dom.)                             

niekoľko

clivosť  
(bás.)

drobia                                   
značka 
berýlia

druh jedla                          
značka   
ruténia

3. časť         
tajničky

obložte sa
poloska-     
menená    

živica

nech,                     
po česky

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
vo 4. volebnom obvode

za mestské štvte Zátišie, Ľudová štvrť, 
Hostinského sídlisko, Mierová kolónia, 
Dimitrovka, Biely Kríž a Slanec

Nový príbeh pre Nové Mesto
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Rača môže  
byť pyšná
RAČA
Koncom septembra odo-
vzdal portál Odkazpresta-
rostu.sk ocenenie Zlaté vedro 
samosprávam, ktoré v roku 
2017 najlepšie riešili podnety 
od občanov, a najlepšie s ob-
čanmi komunikovali.
Tím Odkazprestarostu.sk 
udeľoval ocenenia v dvoch 
kategóriách. Jednou bolo 
“Riešenie podnetov” a dru-
hou “Komunikácia”. Samo-
správy okrem toho rozdelil na 
tie s počtom obyvateľov nad 
20 000 a pod 20 000. 
Spomedzi miest nad 20 000 
obyvateľov dosiahlo celkové 
najlepšie výsledky v riešení 
podnetov mesto Trnava, druhé 
sa umiestnili Levice a na treťom 
mieste skončili dve samosprávy 
– mesto Prievidza a bratislavská 
mestská časť Rača, ktorá za rok 
2017 zo 159 podnetov vyriešila 
78,62 %. Predbehla tak všetky 
bratislavské mestské časti aj 
magistrát.   (brn)

Uctia 
si starších
DÚBRAVKA
Mestská časť Bratisla-
va Dúbravka v spolu-
práci s Radou seniorov 
v Dúbravke organizuje 
počas októbra viaceré po-
dujatia.  
„Najväčším podujat ím 
počas mesiaca je  s láv-
nostný galavečer spo-
jený aj  s  oceňovaním 
najaktívnejších senio-
rov,“ pribl ižuje starosta 
Dúbravky Martin Zaťo-
vič. 
Uskutoční sa 16. októbra 
o 16:30h. Sprievodným 
programom bude výsta-
va/fotogaléria z činnos-
ti seniorov za posledný 
rok v priestoroch Modrej 
sály. O týždeň neskôr, 
23. októbra o 14.30h sa 
nielen seniori môžu zú-
častniť na kvíze v DK 
Dúbravka.
V Dúbravke žije takmer treti-
na ľudí vo veku 60+. (lm)

DÚBRAVKA
Vypálená, zničená a najmä 
nebezpečná. Taká bola roky 
budova na Ulici kpt. Rašu 
v centre Dúbravky. 
Prespávali v nej bezdomovci, 
stretávali sa mladí aj narko-
mani. Požiare, výjazdy po-
lície, sťažnosti obyvateľov 
neboli v súvislosti s objek-
tom ničím výnimočným. Po 
zotmení sa ľudia báli pre-
chádzať okolo.
Na zmene pracuje už od roku 
2015 súčasné vedenie mests-
kej časti Bratislava-Dúbrav-
ka. V lete v roku 2015 sa 
rozhodlo, že budovu, v ktorej 
v minulosti fungovala aj ma-
terská škola, získa, aby riešila 
jej budúcnosť.
Budova mala totiž viacerých 
vlastníkov, čo komplikovalo 
obnovu a aj starostlivosť o ňu. 
„Od nástupu do funkcie som 
rokoval so spoluvlastníkmi, 
nakoniec prišlo k dohode,“ 
priblížil starosta Dúbravky 
Martin Zaťovič. „Dve pätiny 

vlastnil Slovenský červený 
kríž a zvyšok patril minister-
stvu vnútra.“
Dúbravskí poslanci po lete 
v roku 2015 schválili odkú-
penie podielu od Slovenské-
ho červeného kríža za 12-tisíc 
eur a zámenu s ministerstvom 
vnútra. Za časť objektu na 
Ulici kpt. Rašu dostalo mini-
sterstvo telocvičňu v škole na 
Bilíkovej. Budovu aj tak mi-
nisterstvo vlastní, šlo teda len 
o scelenie majetku rezortu.
Zámena s ministerstvom sa 
však pre legislatívne kroky 
a postupy ťahala, budovu do 

svojej správy tak Dúbravka 
získala až na jeseň roku 2017.
Hneď potom začala mestská 
časť s veľkým čistením objek-
tu, záhrady, areálu a následne 
jeho uzavretím pred nevítaný-
mi návštevníkmi. Okolie aj 
objekt sú tak bezpečnejšie.
Aktuálne chce mestská časť 
Bratislava-Dúbravka zbierať 
podnety, nápady, námety, 
čo by si Dúbravčania želali 
v budove. Možností je veľa, 
nutné je však myslieť na fi-
nancovanie, udržateľnosť 
projektu.  (lm)
 Foto: Matúš Husár

Čo bude v schátranej budove?
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Bohužiaľ, nič dobré. Starú, zanedbanú, roky 
neopravovanú kanalizáciu. Na mnohých mies-
tach v havarijnom stave.

Ak sa v Starom Meste riešia nejaké problémy, 
tak sú to väčšinou len tie „oku lahodiace“. To, 
čo je pod povrchom, zostáva bez pozornosti. 
A stáva sa z toho časovaná bomba. Máme pár 

nových parkov, upravili sa niektoré cesty 
a ulice, ale nepamätám sa, že by sa niekedy 
komplexne riešila problematika kanalizácie. 
Áno, na chvíľu si na ňu spomenieme, keď 
prídu nečakané prívalové dažde ako nedáv-
no. Alebo ak niekde praskne vekom skúšané 
potrubie. Tí skôr narodení mi pri osobných 
stretnutiach len potvrdzujú fakt, že staromestská 
kanalizácia je poriadne zanedbaná. Obyvatelia 
Palisád by o tom vedeli rozprávať... 

Je smutno – smiešne, že v Bratislave, kde ho-
voríme o projekte Smart City, riešime inte-
ligentné lavičky, dopravu s wifi a ďalšie mo-
derné výdobytky, vlastne neexistuje funkčný 
kanalizačný systém. „Lepia sa“ len havárie, 
ale priebežné čistenie a dôkladná pravidelná 
starostlivosť neexistuje. Haldy lístia a odpad-
kov bránia prirodzenému odtoku dažďovej vody. 
Z toho potom vznikajú mláky (rozsahom často 
pripomínajúc malé jazero), ktoré ničia cesty a ob-
medzujú chodcov. 

Poriadok a funkčnosť našej mestskej časti musí-
me riešiť komplexne. Kanalizácia – neviditeľná, 
no dôležitá súčasť mesta - je na tom horšie ako 
zle. Mnohé kanalizačné vpusty sú roky upchaté. 

Podzemná kanalizácia je prepojená a tvorí uce-
lenú sieť. Tu teda nepomôže, ak sa vyčistí len na 
pár miestach.

Nerozumiem celkom dobre tomuto odsúvaniu 
problémov. Staromešťania na nefunkčnú ka-
nalizáciu našu samosprávu pravidelne upozor-
ňujú a kalamitné stavy nahlasujú. Evidentne to 
zostáva niekomu „na stole“, pretože prečistenia 
sa len málokedy dočkajú. Na čo sa čaká? Kým 
dôjde k totálnemu zlyhaniu?

Je to o prístupe kompetentných. Nechali by si 
aj doma zdevastovanú kanalizáciu a roky by sa 
jej nevenovali? Predpokladám, že nie. Je pre 
nich rozdiel starať sa o svoj dom a o „svoju“ 
mestskú časť? Evidentne áno. Mne chýbajú 
v našej samospráve nielen manažérske schop-
nosti a proaktívny prístup k riešeniu problé-
mov, ale aj akási osobná „srdcová“ zaintereso-
vanosť. A v tomto prípade je úplne jedno, či ide 
o kanalizáciu, alebo akýkoľvek iný „komunál-
ny“ problém.  

Martin Borguľa
kandidát na starostu Starého Mesta
martin@borgula.sk, 0905 803 527

Čo skrýva Staré Mesto pod povrchom?



STARÉ MESTO
Miestni obyvatelia začali 
poukazovať na značne vy-
schnutú trávu v oplotenom 
výbehu pre psov v Lande-
rerovom parku v blízkosti 
Šafárikovho námestia. 

Tá miestami tvorila aj tri štvr-
tiny celej plochy výbehu. Zne-
pokojili ich taktiež kruhy vysy-
chajúcej trávy vo verejnej časti 
parku. Niektorí sa preto začali 
obávať, či sa nezopakuje situá-
cia z leta minulého roka. Mest-

ská časť totiž nasadila v rám-
ci prvej etapy do niektorých 
častí budúceho parku aj lúčnu 
zmes, tá však nevzišla. Tento-
raz samospráva ubezpečuje, 
že sa to opätovne stať nemôže, 
pretože v parku, na rozdiel od 

minulosti, je závlaha, ktorá je 
plne funkčná. Park zároveň 
denne kontrolujú staromestskí 
inšpektori verejného poriadku.
„Závlaha je automatická, 
regulujeme ju pomocou mo-
bilnej aplikácie,“ uviedla 

hovorkyňa Starého Mesta 
Nora Gubková. Mestská časť 
podľa nej však takéto podnety 
následne preverila. „Situácia, 
najmä, čo sa týka výbehu, by 
už mala byť v poriadku,“ po-
znamenala Gubková.  (tasr)

Schnúca tráva vo výbehu v Landererovom parku 
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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
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Dnes chcem hovoriť o zeleni v Ruži-
nove, lebo tento rok je v omnoho hor-
šom stave než zvyčajne. A aj preto, lebo 
predvolebné reči kandidátov sa nemôžu 
obmedziť len na slogany typu „sme za 
zeleň“. Naše stromy, parky, predzáhrad-
ky a zelené vnútrobloky robia Ružinov 
Ružinovom – a musíme ich chrániť. 

Čo nefunguje?
Keď sa povie zeleň, každý v Ružinove 
si spomenie najmä na nezvládnuté kose-
nie. Tento rok však v Ružinove vyschlo 
aj rekordné množstvo stromov. Nestíhal 
sa orez ani strihanie živých plotov. Po-
tom sa robili narýchlo, niekde nestačili, 
inde doslova „vykmásali“ stromy do 
výšky niekoľko metrov.
Oficiálna výhovorka úradu: môže za to 
Ružinovský podnik VPS. Pravda je ale 
inde: starostlivosť o zeleň je dlhodobo 
zanedbávaná: 
▪ Na starostlivosť o zeleň dáva úrad 

ročne o 460-tisíc eur menej než v mi-
nulom volebnom období (2017 vs. 
2013). Jedno kosenie Ružinova stojí 
asi 90-tisíc, takže chýba naozaj ob-
rovský balík peňazí.

▪ Ružinovská VPS má 110 zamestnan-
cov, VPS v Novom Meste 170 – Ru-
žinov sa stará o 164 hektárov, Nové 
Mesto o 65. Ružinov chce oveľa viac 
roboty za menej peňazí - tak sa neču-
dujme, že to u nás nefunguje.

▪ Ružinovská VPS bola v prvom vo-
lebnom období Dušana Pekára do-
slova rozkradnutá a skrachovala. Do 
reštrukturalizácie padol dlh 2,8 mili-
óna eur - skoro sto miliónov korún! 
On sám bol v tom čase najprv predse-
dom dozornej rady a potom jediným 
akcionárom, ktorý všetko schvaľoval 
a podpisoval hospodárenie. Nemôže 
sa teda vyhovárať na nikoho.

Ako to zlepšiť a rozvíjať zeleň v Ru-
žinove?
Súčasný starosta bojoval s poslancami 
pol roka, aby mu o 250-tisíc eur navý-
šili rozpočet na koncerty pred voľbami. 
Starostlivosť o zeleň, lavičky, chodníky 
sú ale dôležitejšie.
Potrebujeme viac robotníkov vo VPS, 
aby každé z ružinovských sídlisk malo 
vlastnú čatu, ktorá bude kosiť, strihať, 
polievať, odhrabávať sneh. Okrem toho 
ešte „rýchlu rotu“, ktorá bude riešiť 
operatívne problémy. A potrebujeme aj 
odborníkov - záhradníkov, ktorí budú 
garantovať kvalitu práce. 
Urýchlene treba urobiť audit verejnej 
zelene a investovať do stromov. Po lete 
ich množstvo vyschlo, niektoré už pada-
jú aj na autá, hrozí nešťastie. Nestačí ale 
rúbať, treba ich aj nahrádzať novými.

Musíme podporovať lacné, ale inovatívne 
projekty: tak, ako sme už s kolegami a ak-
tivistami osadili včelie úle, mali by sme 
vybrať časti parkov, kde necháme lúčne 
kvety a trávu rásť, aby sme pomohli hmy-
zu. Úrad by mal podporiť dažďové záhra-
dy, ktoré zadržiavajú vlhkosť a ochladzu-
jú v lete vzduch, alebo zelené strechy.
VPS využívala dobrovoľných inšpekto-
rov životného prostredia. Je nesprávne, 
že tento projekt minulý mesiac končiaci 
starosta zrušil. Kde sú tie časy, keď par-
ky a detské ihriská mali svojich správ-
cov, ktorí ich ráno odomkli, večer poza-
metali a zamkli. Obnovme túto tradíciu, 
je mnoho seniorov, ktorí si radi privyro-
bia a pomôžu.
Ružinov nie je pripravený ani na zimu. 
Podľa nového zákona musí mestská 
časť čistiť sneh aj pred rodinnými do-
mami. To je kvantum práce a peňazí na-
vyše - starosta Dušan Pekár však akoby 
už ani nerátal, že bude zvolený, a vôbec 
sa na to nepripravuje.

Starostlivosť o zeleň bude vždy stáť 
peniaze. Lenže práve zeleň a verejné 
priestranstvá robia z Ružinova náš 
domov. Zeleň v Ružinove nie je len 
nákladová položka. Je to investícia 
do lepšieho života pre nás všetkých. 
Treba o nej rozhodovať múdro, ale 
netreba na nej šetriť. 

Martin Chren
kandidát Ružinovčanov 

na nového starostu 0905 305 466

Prečo v Ružinove zlyháva starostlivosť 
o zeleň – a ako to zmeniť

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








Máte doma 
starú chladnič-
ku či televízor? 
RUŽINOV
Do 17. októbra sa môžu 
na ružinovskom miestnom 
úrade prihlásiť tí Ruži-
novčania, ktorí sa chcú za-
darmo zbaviť starých elek-
trických spotrebičov. Tie 
vám odvezú priamo spred 
domu. Do kontajnerov ani 
vedľa nich totiž staré spo-
trebiče nepatria. 
„Mestská časť Ružinov spolu 
so Združením výrobcov elek-
trospotrebičov pre recykláciu 
Envidom váš starý spotre-
bič odvezú spred domu, kde 
bývate. A to zadarmo,“ vy-
svetľuje Dušan Pekár, staros-
ta Ružinova. 
Zber starých spotrebičov sa 
v Ružinove uskutoční v sobo-
tu 20. októbra. Podmienkou 
je prihlásiť sa do 17. októbra 
emailom na adresu zber@ru-
zinov.sk alebo telefonicky na 
číslo 02/48 28 44 54. Nutné 
je nahlásiť svoje kontaktné 
údaje, adresu a druh spotre-
bičov, ktoré potrebujete od-
viezť. V deň odvozu v sobotu  
20. októbra je potrebné do 
8.00h elektroodpad vyložiť do 
vchodu bytového domu alebo 
za bránu rodinného domu. 
„Zber spotrebičov organizu-
jeme z ružinovského miestne-
ho úradu v rámci upratovania 
Ružinova dvakrát do roka. 
Ľudia vždy odovzdajú stovky 
spotrebičov. Neskončia tak pri 
kontajneroch a na skládkach, 
ale putujú na ekologickú recy-
kláciu,“ uviedol Dušan Pekár, 
starosta Ružinova. 
Ružinovský miestny úrad tiež 
radí nevykladať spotrebiče bez 
dozoru len tak na ulicu. Mohli 
by ich vziať neoprávnení zbera-
či, neodborne ich rozobrať, ne-
predajné komponenty odhodiť 
a prispieť tak k vzniku čiernych 
skládok vo vašom okolí. Ruži-
novčanov tiež upozorňuje, aby 
Envidom v priebehu dňa stihol 
odviezť spotrebiče zo všetkých  
nahlásených adries, nemôžu 
ich zamestnanci elektroodpad 
vynášať z bytov, pivníc či po-
vál.   (jp)

VRAKUŇA
Zdravotné stredisko na 
Bebravskej ulici vo Vrakuni 
prešlo za posledné me siace 
rozsiahlou rekonštrukciou, 
ktorá doteraz vyšla na 
zhruba milión eur. 
Budovu strediska zateplili, 
vymenili sa všetky okná a ob-
novili sa najmä priestory na 
prízemí. Spoločnosť Spokoj-
né bývanie, ktorej stopercent-
ným vlastníkom je mestská 
časť, má stredisko v prenáj-
me a plánuje pokračovať 
v rekonštrukcii vestibulu 
i sociálnych zariadení na po-
schodí. Uviedla to konateľka 

spoločnosti Jana Adamová.
Obnova budovy prebiehala 
podľa jej slov vo viacerých 
etapách. „V prvom rade sa re-
konštruovali priestory, ktoré 
sa nachádzajú na prízemí 
zdravotného strediska, ktoré 
boli pôvodne nevyužívané. 
Vytvorili sa tu priestory pre 
šesť úplne nových ambulan-
cií, kde sa presťahovali le-
kári z poschodia,“ priblížila 
Adamová. Rekonštrukciou 
prešiel trakt na poschodí, 
vymenili sa okná a stredis-
ko sa zateplilo. „Budova 
bola postavená v 70. rokoch 
minulého storočia a až do 

spustenia týchto prác sa do 
nej zásadným spôsobom ne-
investovalo,“ podotkla Ada-
mová. Vynovená je aj detská 
čakáreň či toalety, pribudol 
aj nový výťah. Do budúcna 
chce mestská časť realizovať 
aj úpravu vonkajších plôch. 
Odstránené je aj poškodenie 
spôsobené po júlovom vý-
buchu v jednej z prevádzok 
v zdravotnom stredisku.
Zdravotné stredisko na Beb-
ravskej ulici dala na jar 
mestská časť do dlhodobého 
prenájmu na obdobie 30 ro-
kov spoločnosti Spokojné bý-
vanie. Vrakuňa chcela týmto 

spôsobom zlepšiť technický 
stav objektu. Mestská časť 
schválila dlhodobý nájom 
s podmienkami, v ktorých sa 
spoločnosť Spokojné bývanie 
zaviazala, že počas obdobia 
nájmu musí byť v zdravot-
nom stredisku zabezpečené 
poskytovanie zdravotníckych 
služieb v rámci ambulantnej 
primárnej a sekundárnej zdra-
votníckej starostlivosti mini-
málne v doterajšom rozsahu. 
Spoločnosť musí na vlastné 
náklady spravovať a udržia-
vať objekt v prevádzkyschop-
nom stave. Ročné nájomné je 
vo výške 36 000 eur.  (tasr)

Zdravotné stredisko za milión
20/2018 13
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Obyvatelia v okolí Filiálky 
dobre vedia ako zanedbane 
vyzerá tento priestor. Od-
padky, neporiadok, vysoká 
tráva a všeličo iné, čo ani 
nechcem popisovať. Taký-
to priestor následne láka 
asociálov, ktorí tam robia 
ďalší neporiadok. Hrozi-
lo dokonca šírenie chorôb 
a infekcií. Stále nie je jas-
né, čo ŽSR plánuje a teda, 
či niekedy postaví novú 
stanicu. A tak sa o prie-
stor nikto nestaral. Naša 
mestská časť občas prišla 
pokosiť, my poslanci sme 
zase organizovali brigády 
a spolu s aktívnymi oby-
vateľmi vyzbierali aspoň 
odpadky. Lenže to nesta-
čí. Táto lokalita si zaslúži 
oveľa viac, lebo sa na ňu 
pozerajú ľudia zo svojich 
okien. A keďže mesto sa 
k akcii nemalo, požiadali 
sme o zverenie pozemkov 
do správy našej mests-
kej časti. Trvalo to síce 
dlhšie, ale na poslednom 
zastupiteľstve sme tento 
bod s kolegami presadili. 
Teraz v prvom rade od-
stránime zvyšky stavieb, 
upraceme, nasadíme trávu, 
osadíme mobiliár – lavičky 
a odpadkové koše. Násled-
ne pripravíme projekt na 
pekný verejný park, kto-
rý chceme zrealizovať do 
dvoch rokov. Teším sa na 
novú výzvu a presne toto 
sú momenty, keď si po-
viem, že stojí za to ísť ďa-
lej a opäť kandidovať. 

Katarína Augustinič 
kandidátka na poslankyňu 
Bratislava – Nové Mesto



Na území 
Filiálky vznikne 

nový verejný 
zelený park

RAČA
Prudké prívalové dažde za-
príčinili v lete opakované 
zatopenie Račianskej ulice 
a znemožnili jej prejazd-
nosť. Starosta Rače Peter 
Pilinský sa rozhodol za-
angažovať do riešenia si-
tuácie okrem Slovenského 
vodohospodárskeho pod-
niku aj developerov, ktorí 
v tamojšej lokalite vystavali 
nové obytné súbory – Malé 
Krasňany a Dolný Slanec. 
Na stretnutí, ktoré starosta 
zvolal hneď po záplavách, 
došlo k rozdeleniu úloh pre 
každý subjekt. 
Mestská časť Rača v nasle-
dujúcom období opakovane 

prečistila retenčné nádrže vo 
vinohradoch, ktoré majú za 
úlohu absorbovať valiacu sa 
vodu z kopca dole smerom 
na Račiansku ulicu. Práce 
vyžadujúce si techniku za-
bezpečili developerské sub-
jekty. Počas septembra firma 
Lucron Group, a. s. prečis-
ťovala od niekoľkoročných 
nánosov a odpadu sústavu 
rigolov nad Dopravným pod-
nikom, ktoré hrajú tiež pod-
statnú úlohu pri odvádzaní 
dažďovej vody. „Ide o pro-
tizáplavovú sústavu nádrží, 
ktorá bola dlhodobo zane-
sená na viac ako 90 percent, 
a teda nefunkčná. Systém bol 
zanesený hlinou a ílovitými 

pieskami, pri čistení sa našlo 
veľa odpadu, starých pne-
umatík a podobne. Verím, 
že spriechodnená sústava 
z veľkej miery eliminuje zá-
plavy, aké sme tu v lete za-
žili,“ povedal starosta Peter 
Pilinský. 
S podporou račianskej samo-
správy a eurofondov vybudo-
val SVP v minulých rokoch
záchytné poldre v lesoch 
nad Račou – na Banskom 
a Pieskovom potoku, ktoré 
preukázali svoju dôležitosť 
a účinnosť najmä v tom, že 
zamedzili v minulosti opako-
vaným záplavám na Námestí 
A. Hlinku alebo na Karpat-
skom námestí. (em)

Ľudia sú 
už ostražitejší
NOVÉ MESTO
Právna poradňa, ktorú už 
piaty rok prevádzkuje Nové 
Mesto pre svojich občanov, 
pomohla už jubilejnému 
1500. klientovi. Poradňa je 
otvorená dvakrát v týždni 
a Novomešťania ju môžu 
využívať bezplatne. 
Najčastejšie sa chodia pora-
diť pri problémoch týkajúcich 
sa občianskeho práva (najmä 
vysporiadania majetku či de-
dičského konania), zákona 
o rodine (napríklad v otázke 
výživného) či Zákonníka prá-
ce. „Služby bezplatnej práv-
nej poradne využívajú všetky 
vekové kategórie. Sme radi, 
že môžeme podať pomocnú 
ruku Novomešťanom, ktorí 
sa často nie vlastnou vinou 
dostanú do problémov, no 
nemajú peniaze na právne po-
radenstvo,“ povedal starosta 
Nového Mesta Rudolf Kusý. 
Bezprostredným impulzom 
pre vznik bezplatnej právnej 
poradne v roku 2013 bol ná-
rast sťažností hlavne starších 
občanov z mestskej časti na 
ataky tzv. „šmejdov“, ktorí 
pod rozličnými zámienkami 
nútili občanov uzavrieť nevý-
hodné a predražené obchody, 
hlavne na spotrebný tovar, 
často pod fyzickým nátlakom, 
resp. sťažnosti na poskytova-
nie nevýhodných finančných 
pôžičiek s premrštenou úro-
kovou sadzbou. Podľa JUDr. 
Františka Chamulu z právne-
ho oddelenia Miestneho úradu 
Bratislava – Nové Mesto sa 
v oblasti ochrany spotrebiteľa 
situácia zlepšila. „Pomohla 
tomu prevencia, ale aj zmena 
legislatívy. Ľudia sú už os-
tražitejší,“ hovorí František 
Chamula. Klienti podľa neho 
požadujú najmä praktické vy-
svetlenie ich problému, zori-
entovanie v právnej veci a na-
značenie správneho postupu 
v konkrétnej veci. 
Bezplatná právna poradňa je 
k dispozícii občanom Nové-
ho Mesta dvakrát v týždni: 
v pondelok od 13.00 do 17.00 
hod. a v stredu od 9.00 do 
12.00 hod.  (mt)

RAČA
Na septembrovom zasadnu-
tí miestneho zastupiteľstva 
odsúhlasili poslanci návrh 
na odkúpenie budovy býva-
lej slávnej vinárne na Kad-
nárovej ulici, ktorá doteraz 
chátrala a prebývali v nej 
neprispôsobiví občania.
„S poslancami sme sa dohodli 
na odkúpení budovy bývalej 

reštaurácie Tramín, v ktorej 
by mohlo v budúcnosti vznik-
núť nové senior centrum,” 
povedal starosta Rače Peter 
Pilinský. Kúpna cena bola 
stanovená na 260 000 eur. 
„Budovu sme dali posúdiť 
architektovi, ktorý vyzdvihol 
výbornú polohu a prístup-
nosť, ako aj zaujímavú ar-
chitektúru tejto samostatne 

stojacej budovy. Betónový 
skeletový konštrukčný systém 
umožňuje dispozičné zmeny,“ 
doplnil starosta Pilinský. 
Vináreň Tramín v Krasňanoch 
otvorili v roku 1964. Po re-
volúcii sa dostala do súkrom-
ných rúk, neskôr zmenila 
majiteľa. Určitý čas bol v pod-
zemí prevádzkovaný erotický 
salón či herňa. Posledné roky 
budova chátra a prebývajú 
v nej bezdomovci či drogo-
vo závislí, neraz tu museli 
zasahovať policajti či hasiči 
z dôvodu šíriaceho sa požiaru. 
Získanie pozemku v strate-
gickej časti obce, v dotyku 
s plánovaným športovým 
areálom LBG Aréna, zveľadí 
majetok mestskej časti a ot-
vorí možnosti na zriadenie 
novej služby. (em)
 Foto: MČ Rača

Do riešenia záplav zaangažovali 
aj developerov

Z bývalej vinárne centrum pre seniorov
20/2018 11
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
Obyvatelia i návštevníci De-
vínskej Novej Vsi si už dáv-
nejšie všimli, že rybník na 
Mlynskej ulici (pri Istrijskej), 
ktorý bol pred pár rokmi 
obľúbenou zónou na relax, 
v ostatných rokoch chátral 
a dokonca vodná hladina po-
klesla na minimum. Čoskoro 
by sa to však malo zmeniť.
„Okolie tejto vyhľadávanej 
lokality postupne pustlo, la-
vičky a ostatný mobiliár chá-
trali, rybník nebol pravidelne 
čistený a udržiavaný, čo vyús-
tilo do poškodenia stavidiel, 
ktoré už viac neboli schopné 
zadržiavať vodu v požadova-
nej výške vodnej hladiny. Akú 
- takú čistotu v okolí zabezpe-
čovali už viac či menej občas-
né aktivity dobrovoľníkov,“ 
popísal nám stav Rastislav 
Tešovič, predseda Občianske-
ho združenia Devínska Inak 
a miestny poslanec.
Dôvod, prečo sa rybník dostal 
do takéhoto neutešeného stavu, 

je jednoduchý - nejasné majet-
kové vzťahy. I preto do lokality 
nemohla mestská časť investo-
vať, keďže môže financovať 
iba to, čo vlastní alebo spra-
vuje. „Čo však mestská časť 
mohla urobiť už dávno, bolo 
si rybník od vlastníka prena-
jať, ako tomu bolo pred rokom 
2012. Za takúto šancu bojo-
valo naše združenie Devínska 
Inak už v roku 2012, nestalo 
sa tak a mestskú časť predbe-
hol iný nájomca,“ vysvetľuje 
Tešovič. Čoskoro by sa to však 
malo zmeniť, minulý týždeň 
totiž poslanci mestskej časti 
odhlasovali kúpu rybníka od 
Družstva podielnikov Devín. 

Návrh podporilo všetkých 12 
prítomných poslancov. 
 Kúpna cena bola stanove-
ná znaleckým posudkom na  
404 600 eur, čo za výmeru 
25.208 m2 na hranici zastava-
nej časti Devínskej Novej Vsi 
predstavuje  cenu 16,05 eura 
za štvorcový meter. 
Keď teda dôjde ku kúpe ryb-
níka (družstvo podielnikov 
dostalo ako podmienku, aby 
do konca októbra zabezpeči-
lo od urbáru písomný súhlas 
s predajom), bude sa môcť oň 
mestská časť po rokoch opäť 
starať a uviesť ho minimálne 
do pôvodného stavu. (ms)
 Foto: OZ Devínska Inak

KARLOVA VES
Karlova Ves spustila rekon-
štrukciu školského bazéna 
v ZŠ Alexandra Dubčeka na 
ulici Majerníkova 62. Zre-
konštruuje ho vysúťažená 
spoločnosť HBH, a.s., ktorá 
v elektronickej aukcii predlo-
žila najnižšiu cenovú ponuku 
vyhotovenia diela 1 037 280 
eur. Bazén by mal byť hotový 
do ôsmich mesiacov. 
„Uprednostnili sme dôkladnú 
opravu a rekonštrukciu, ktorá 
zabezpečí dlhú životnosť ba-
zéna. Cítime ako povinnosť 
vrátiť deťom a športujúcej 
mládeži kvalitný plavecký 
bazén,“ povedala starostka 
Karlovej Vsi Dana Čahojová. 

„Dobrou správou je, že celko-
vá cena za realizáciu je nižšia, 
ako boli pôvodné kalkulácie. 
Napriek tomu ide o najväčšiu 
investíciu karloveskej samo-
správy do škôl a športovísk 
za posledné roky,“ doplnil vi-
cestarosta Karlovej Vsi Bra-
nislav Záhradník.
Súčasťou prác bude nielen 
výmena vzduchotechniky, ale 
aj elektroinštalácií. Pribud-
ne nová bazénová technika 
na napúšťanie a vypúšťanie 
vody, nová filtrácia a de-
zinfekcia vody. Plavecký aj 
novovytvorený detský bazén 
dostanú nerezový povrch. 
Šatne, sprchy a toalety budú 
kompletne zrekonštruované 
a zmenené na bezbariérové. 
Bazén bude vhodný aj pre 
športové podujatia a súťaže. 
Pribudne malý výučbový ba-
zén pre škôlkarov a najmen-
ších školákov.  (bh)
 Foto: MČ Karlova Ves

Začala sa rekonštrukcia 
bazéna

Prečo rybník v Devínskej roky chátra?
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Vlani som sľúbil, že pri hľa-
daní najlepších riešení pre 
Petržalku prejdem Európu 
a poradím sa s miestnymi 
politikmi. V Londýne som 
na rokovaniach s poslanky-
ňou Strany zelených Sian 
Berry našiel hneď dve veľké 
inšpirácie.

Petržalka potrebuje bez-
pečné cyklotrasy stavebne 
oddelené od motorovej do-
pravy. Také, po ktorých sa 
nebojíte ráno pustiť dieťa 
do školy. V Londýne to fun-
guje a cyklistika je tu nielen 
rekreačnou aktivitou, ale 
každodennou bezpečnou 
a ekologickou alternatívou 
k individuálnej motorovej 
doprave. 

A ešte jedno má Petržalka 
spoločné s Londýnom. Celý 
ho obopína pás vysadenej 
zelene, ktorá brzdí jeho 
ďalší megalomanský roz-
voj a spríjemňuje ľuďom 
život. Na mape uvidíte, že 
Petržalka vlastne takýto ze-
lený opasok od prírody má 
takmer po celom svojom 
obvode, stačí na malom úse-
ku zeleň dosadiť. A existuj-
úcu chrániť a zveľaďovať. 
Spolu dostaneme Petržal-
ku medzi najlepšie adresy 
v meste.

PaedDr. Oliver Kríž
kandidát Mladej Petržalky 

na starostu 

Najlepšia  
adresa  
v meste



Ak si chcete 
zastrieľať
PETRŽALKA
V bunkri BS 6 Vrba sa 
27. októbra od 13.00h do 
18.00h bude konať akcia 
k 100. výročiu vzniku Čes-
koslovenskej republiky. 
Môžete sa tešiť na strelni-
cu z akusticko-expanzných 
zbraní, z ktorých si bude-
te môcť zastrieľať. Na vý-
ber budete mať až 6 druhov 
zbraní, napríklad guľomet 
UK-59, samopaly vz. 58, 
AK-47,PPŠ-41 špagin, pušky 
vz.24 a Mosin nagant. Súčas-
ťou bude aj výstava policaj-
ných veteránov áut VB z čias 
ČSSR, tiež výstava uniforiem 
a prehliadky objektu komen-
tované vojakom v uniforme 
z Prvej republiky, to všetko 
v sprievode dobovej hud-
by z 30. rokov 20. storočia. 
V rámci občerstvenia budete 
môcť ochutnať aj pravý vo-
jenský guláš. Parkovanie pre 
návštevníkov zabezpečené na 
priľahlom parkovisku priamo 
na pozemku. Akcia sa koná 
v spolupráci s Klubom histó-
rie polície, Armady a silových 
zložiek - KHPASZ, KVH PS-
-VMV Záhorská ves. (pk)

PETRŽALKA
Projekt komunitnej škôlky 
s mnohoznačným názvom 
Neškôlka je dielom dvoch 
mamičiek, ktoré chcú vi-
dieť svoje trojročné deti čo 
najviac vonku, v lese alebo 
v parku.
„Nepodarilo sa nám dať naše 
deti do škôlky, do ktorej sme 
chceli a keďže sú už vo veku, 
keď potrebujú kolektív, pove-
dali sme si, že oslovíme rodi-
čov, ktorí zdieľajú náš názor, 
že príroda je to najlepšie mies-
to, kde môže dieťa byť a vy-
rastať,“ hovorí Viera Mojze-
šová. „V klasických školských 
zariadeniach totiž práve takýto 
kontakt s prírodou chýba. Keď 
je vonku trocha zamračené, na 
vzduch sa už nejde.“
Škôlku podľa vlastných 
pravidiel a s rešpektujúcim 
prístupom k deťom evi-
dentne túži mať čoraz viac 

rodičov, záujem o projekt 
Neškôlka totiž prekvapil aj 
samotné iniciátorky. Na-
priek tomu, že od začiatku 
neplánovali fungovať päť 
dní v týždni, prihlásilo sa 
veľa mamičiek, ktorých 
deti sa buď nedostali do 
klasickej škôlky, alebo im 
klasický systém nevyho-
vuje. „Napokon sme v sep-
tembri vytvorili zmiešanú 
skupinu deviatich detí od 2 
do 4,5 roka, stretávame sa 
dve doobedia v týždni v le-
síku v Starom háji. Mamy 
sú zatiaľ prítomné, chceme, 
aby boli súčasťou Neškôl-
ky. Pofúkajú udreté koleno, 
nachystajú zdravú desiatu 
alebo pomôžu s programom. 
Avšak časom odídu, pôjdu si 
vybaviť, čo potrebujú a pri 
deťoch sa budú striedať,“ 
pokračuje Viera Mojzešová. 
Deti majú v lese program, 

hravou formou sa učia na-
príklad ako sa chodí cez ces-
tu, zbierajú gaštany, stavajú 
domček pre veveričky alebo 
sa vyberú na výpravu, kde 
spoznávajú les. Súčasťou je 
aj desiata a pitný režim.
Panuje tu osobnejší prístup, 
pretože deťom sa venujú mi-
nimálne traja dospelí, z toho 
jeden sprievodca zodpoved-
ný za program. Cieľom je 
stráviť čo najviac času von-
ku, ale, samozrejme, v prí-
pade veľmi nepriaznivého 
počasia majú aj interiérové 
zázemie, ktoré im poskytlo 
OZ Kaspian.
Aj toto je spôsob, ako sa 
ľudia snažia zaplátať dieru 
v systéme a pomôcť si navzá-
jom, ak im nevezmú dieťa do 
škôlky. 
Zakladateľky projektu za-
tiaľ nevedia, kam sa ich ná-
pad posunie a ako sa bude 
rozvíjať. „Aktuálne hľadá-
me ešte zopár 3-ročných 
detí na doplnenie skupiny 
Neškôlkarov na dve doobe-
dia týždenne. Uvidíme, či sa 
nám niekedy podarí rozšíriť 
Neškôlku aj ako celodennú 
aktivitu s detským spánkom. 
Bude to závisieť od záujmu 
rodičov, naše nadšenie zatiaľ 
trvá,“ dodáva s úsmevom  
Viera Mojzešová. (in) 
 Foto: archív V. M. 

PETRŽALKA
Počas nasledujúcich me-
siacov chystá Oddelenie 
projektového riadenia Pe-
tržalky viaceré projekty 
v oblasti športu či životného 
prostredia.
V snahe zveľadiť vnútroblok 
Holíčska – Brančská a pre-
pojiť komunity priľahlých 
obytných domov sa mestská 
časť rozhodla využiť priestor 
na vybudovanie petangového 
ihriska. 
Pred pár dňami tiež odštar-
tovala rekonštrukciu exis-
tujúceho basketbalového 
ihriska, ktoré sa nachádza 
medzi bytovými domami 
Andrusovova 5 a Andruso-

vova 3. Rekonštrukcia bude 
pozostávať z odstránenia 
zničeného asfaltového povr-
chu a následným vyrovnaním 
betónového podkladu ihriska, 
na ktorý bude položený nový 
asfalt. V rámci rekonštrukcie 
tiež budú osadené dve mini 
futbalové bránky.
Mestská časť myslela aj na 
zdravotne znevýhodnených 
obyvateľov a rozhodla sa na 
Blagoevovej ulici vybudovať 
ihrisko pre deti a dospelých 
s viacnásobným postihnutím. 
Výstavba bude realizovaná pri 
súčasnom stredisku pre zdra-
votne hendikepované deti. 
Cieľom je vybudovanie oplo-
teného bezbariérového exteri-

érového ihriska s plošnou ze-
leňou a s areálovým reflexným 
chodníkom. V rámci ihriska 
osadia lavičky, lavicu k pik-
nikovému stolu, stôl s mož-
nosťou sedenia s invalidným 
vozíkom a koše na odpadky. 
Nebude chýbať množstvo hra-
cích prvkov ako piesková hra, 
pružinová hojdačka, inklu-
zívny bezbariérový kolotoč, 
trampolína, labyrint s hracími 
panelmi, hojdačka – lanové 
hniezdo, hojdačka - sedačka 
s popruhmi či hojdačka pre 
invalidný vozík.
Novinkou je aj nákup nového 
elektromobilu Nissan Leaf 
Acenta pre potreby miestneho 
úradu mestskej časti.  (mh)

Počuli ste už o „Neškôlke“?

Elektromobil aj ihrisko pre hendikepovaných

Denný stacionár
PETRŽALKA
Petržalka plánuje vybu-
dovať denný stacionár pre 
seniorov. 
Vzniknúť by mal prístavbou 
a nadstavbou existujúcej bu-
dovy bývalej materskej školy, 
v tesnej blízkosti Zariadenia 
opatrovateľskej služby na 
Vavilovovej ulici. „Denný 
stacionár bude na dennej báze 
poskytovať služby pre 26 
klientov,“ uviedol prednosta 
petržalského miestneho úradu 
Miroslav Štefánik.
Náklady na výstavbu sa 
predbežne odhadujú na viac 
ako milión eur, z čoho 95 per-
cent by išlo z IROP, zvyšných 
päť percent, teda viac ako  
51 000 eur, by spolufinancova-
la mestská časť. Predbežne sa 
ako termín začiatku prác spo-
mína október 2019 a ukonče-
nie v marci 2021. (tasr)
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PETRŽALKA
Po bikesharingu je naj-
väčším tohtoročným pro-
jektom mesta cyklotrasa 
Starohájska. Hotová mala 
byť v septembri, najnovší 
termín je október.
Cyklotrasa bude spájať dve 
hlavné cyklistické tepny v Pe-
tržalke, a to cyklotrasu na Dol-
nozemskej ceste a cyklotrasu 
na Rusovskej ceste vedúcu 
popri Chorvátskom ramene. 
Vďaka nej sa cyklista plynule 
dostane od súčasnej konečnej 

električiek v Petržalke popri 
Závodisku na Dolnozemskú, 
a odkiaľ už komfortne na 
hrádzu smerom do Rusoviec, 
Čunova až do Maďarska. 
„Po siedmich rokoch od za-
čatia projektu začala výstav-
ba cyklotrasy O4 na Námestí 
hraničiarov. Súčasťou je aj 
rekonštrukcia nadväzujúcej 
trasy R48 na Starohájskej 
ulici pri Dostihovej dráhe,“ 
informovala Cyklokoalícia 
na svojom webe. Koncepcia 
cyklotrasy, ktorú vypracovala 

Cyklokoalícia, bola na svete 
už na jar roku 2011 a finálny 
projekt po pripomienkovaní 
bol známy ešte pre zvolením 
Iva Nesrovnala za primátora. 
Dĺžka cyklotrasy od Rusov-
skej cesty po Dolnozemskú 
cestu je 1725 metrov. Pri 
Dostihovej dráhe bude podľa 
organizácie zrejme zachova-
ný zmiešaný pohyb chodcov 
a cyklistov, čo by podľa nich 
nemal byť kapacitný a bez-
pečnostný problém. (brn)
 Foto: Matúš Husár

PETRŽALKA
„Petržalka vysadila 103 ku-
sov odrastených stromov  na 
jeseň 2017  a 45 kusov stro-
mov na jar 2018 na plo-
chách verejnej zelene mest-
skej časti. Všetky stromy sa 
ujali a žiadny z nich počas 
posledného horúceho leta 
nevyschol,“ informovala nás 
Mária Halašková z Oddele-
nia komunikácie s verejnos-
ťou mestskej časti. 
Ak nájdete vo svojom oko-
lí vyschnutý mladý strom, 
mestská časť odporúča napí-
sať podnet na oddelenie ži-
votného prostredia.
Mladé stromy v Petržalke za-
lieva Miestny podnik verej-
noprospešných služieb.  „Tento 
rok počas vegetačného obdobia 
bolo polievaných 287 odras-
tených stromov, vysadených 
počas posledných troch rokov 
a 325 m2 záhonov kríkov a tr-
valiek,“ povedala nám Mária 
Halašková. „Zálievka mladých 
stromov sa zabezpečuje 3 ve-
getačné obdobia po výsadbe. 

Po tomto termíne sú už stromy 
ujaté a nepotrebujú  intenzív-
ne polievanie. Zabezpečovať 
zálievku dlhšie ako 3 roky nie 
je zvládnuteľné, nakoľko kaž-
dý rok sa vysádza  cca 75-100 
stromov. Samozrejme, stáva sa, 
že niekedy vyhynú stromčeky, 
ktoré sú na stanovišti aj  viac 
ako tri roky. V takom prípade 
je náhrada vysadená v najbliž-
šom možnom agrotechnickom 
termíne, vhodnom na výsadbu 
stromov.“ A to je teraz na je-
seň. (in)
 Foto: in

Nahláste suchý stromKonečne robia cyklotrasu Starohájska
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V poslednom čísle Bratislavských 
novín som písal o zastavení chemic-
kých postrekov v Ružinove. Dnes 
Vám predstavím moje ďalšie ekolo-
gické riešenie pre Ružinov, a to po-
sypový materiál pre zimnú údržbu 
ciest, chodníkov, parkovísk a iných 
plôch.
Pomaly, ale isto sa k nám blíži zima, ku 
ktorej neodmysliteľne patrí sneh, ľad 
a samozrejme aj odhŕňanie a posýpanie 
verejného priestranstva. Pri pomyslení 
na zamrznuté chodníky a cesty si každý 
hneď predstaví chemický posyp - po-
sypovú soľ obsahujúcu chlorid sodný, 
ktorou sa posýpa naše okolie. S ňou sú 
spojené biele škvrny na autách a topán-
kach, a taktiež nepríjemnosti na labkách 
našich štvornohých miláčikov. Keďže 
Ružinov je typický svojimi parkami 
a zeleňou, ktoré je potrebné si chrániť a tento posyp má viac 
negatív ako pozitív, hľadal som spôsob, akým sa dá aj v zime 
byť ekologický a šetrný k nášmu životného prostrediu. Nemu-
sel som hľadať dlho a zistil som, že iné mestské časti používajú 
tzv. zeolit. Ide o výťažok horniny ťaženej na Slovensku, z kto-
rej sa vyrába ekologický posypový materiál pre zimnú údržbu 
vonkajšieho prostredia. Jeho vlastnosti a kvalita plne nahrádza-

jú dlhé roky používanú agresívnu posy-
povú soľ. 
Nevýhodou posypovej soli je, čo po-
tvrdzujú i vyjadrenia enviromentalis-
tov, že poškodzuje autá a obuv, zne-
čisťuje prostredie tým, že zasoľuje 
pôdu a môže prenikať do spodných 
vôd a neprospieva ani zvieratám. Vý-
hodami zeolitu, ktorý sa v Ružinove, 
vďaka môjmu úsiliu, už začal minulú 
zimu používať je, že nenarúša povrch 
ciest a chodníkov, nepoškodzuje vege-
táciu, neškodí zvieratám a absorbuje 
vodu, čím znižuje riziko opätovného 
vzniku poľadovice. Zároveň pôsobí 
ako hnojivo pre pôdu a jeho zvyšky sa 
dajú ľahko vyzametať z chodníkov do 
zelene. 
Som veľmi rád, že sa po zákaze che-
mických postrekov v lete, podaril eko-

logický variant pre Ružinov aj na zimu, a tým som mohol 
opäť prispieť k lepšiemu a zdravšiemu Ružinovu pre všet-
kých jeho obyvateľov.

Martin Patoprstý
Ružinovský poslanec a aktivista

patoprsty.martin@gmail.com, 0903 282 080

Zeolit – ekologická voľba pre Ružinov

Objednávateľ: Ing. Martin Patoprstý, Sputniková 3, 821 02 Bratislava
Dodávateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, Bratislava, IČO: 35712058



Bude 
oň záujem?
VRAKUŇA
Hlavné mesto opravilo po-
vrch parkovacej plochy 
pred cintorínom Vrakuňa 
na mieste budúceho záchyt-
ného parkoviska.
Parkovacia plocha už bola 
totiž v zlom stave a po-
trebovala opravu najmä pre 
bezpečnosť návštevníkov 
cintorína. Opravu realizo-
vala mestská príspevková 
organizácia Marianum od 
júna do septembra v súčin-
nosti s mestskou časťou 
Vrakuňa. Mesto vyčlenilo 
na tento účel vo svojom roz-
počte 350 000 eur. 
Trojmesačná oprava po-
škodeného povrchu na 
parkovisku pozostávala 
z odstránenia poškodeného 
asfaltu a tiež opravy kana-
lizácie pre zabezpečenie 
efektívneho odvádzania 
zrážkovej vody. Novoopra-
vená parkovacia plocha na 
cintoríne Vrakuňa poslúži 
nielen návštevníkom cin-
torína, ale aj ľuďom, ktorí 
tu zaparkujú svoje autá 
a do centra pôjdu MHD. 
Určená je aj pre trolejbusy, 
ktoré sa v týchto miestach 
otáčajú. 
„Budovanie záchytných 
parkovísk vedie k odľah-
čeniu zahustenej dopra-
vy v meste, kde denne 
dochádza za prácou viac 
ako 100.000 ľudí. Z toh-
to dôvodu hlavné mes-
to obstaralo vyhľadávaciu 
štúdiu možnosti realizá-
cie záchytných parkovísk 
a parkovacích domov 
v Bratislave za účelom 
komplexného zmapova-
nia možných lokalít pre 
vybudovanie záchytných 
parkovísk,“ priblíži-
la hovorkyňa Bratislavy 
Zuzana Onufer. „Okrem 
záchytného parkoviska 
vo Vrakuni sú v pláne aj 
ďalšie na Janíkovom dvo-
re, v areáli Dopravného 
podniku Bratislava na Ju-
rajovom dvore či vo Vaj-
noroch,“ spresnila hovor-
kyňa. (tasr)

VRAKUŇA, PODUNAJSKÉ 
BISKUPICE
Vrakuňa a Podunajské Bis-
kupice žiadajú z dôvodu 
problematického vrakun-
ského obytného domu Pen-
tagon na Stavbárskej ulici 
zmenu zriaďovateľa mest-
skej polície.
V súčasnosti ním je podľa 
zákona hlavné mesto. Mest-
ské časti si však chcú zriadiť 
vlastnú mestskú políciu, určiť 
počet policajtov a riadiť ich 
činnosť. Spustili preto petíciu.
„Nie je možné, aby Vrakuňa, 
ktorá prispieva do mestské-
ho rozpočtu rovnakými pro-
striedkami ako iné mestské 
časti, mala na 21 000 obyva-
teľov jedného mestského po-
licajta,“ zdôvodnil spustenie 
petície predseda petičného 
výboru a starosta Vrakune 
Martin Kuruc. Mestská časť 
podľa jeho slov zodpove-
dá za verejný poriadok, ale 
nemá teraz mechanizmy, aby 
ho mohla kontrolovať, lebo 

mestská polícia patrí v súčas-
nosti pod hlavné mesto. „Keď 
nepatrí pod nás, nemáme 
právomoci sem zavolať viac 
hliadok, aby tu spravili poria-
dok. Ak budeme mať mestskú 
políciu pod sebou, budeme si 
ju môcť riadiť a určiť, koľko 
policajtov a kde je potreb-
ných,“ podotkol Kuruc. Vo 
Vrakuni si vie predstaviť 
pôsobiť okolo 15 mestských 
policajtov.
Mestská časť teraz musí zo 
svojho rozpočtu financovať 
súkromnú SBS službu, čo je 
však z dlhodobého hľadiska 
neprijateľné. 
Zástupcovia petície chcú zoz-
bierať okolo 5 000 podpisov 
a následne petíciu predložiť 
hlavnému mestu.
Primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal reagoval, že nevidí 
riešenie v drobení a atomi-
zácii mestskej polície, ale, 
naopak, v jej posilňovaní 
a zlepšovaní jej výkonnosti. 
Bezpečnostná situácia v oko-

lí Stavbárskej ulice je podľa 
bratislavskej mestskej polície 
stabilizovaná a jej príslušní-
ci tam riešia len bežné veci. 
„Najväčší problém súčasného 
personálneho stavu mestskej 
polície, rovnako ako Poli-
cajného zboru, tkvie v nedo-
statočnom počte policajtov, 
pričom najmä z tohto dôvo-
du mestská polícia do tejto 

lokality nie je schopná veliť 
väčšie množstvo hliadok,“ 
uviedol hovorca bratislavskej 
mestskej polície Peter Pleva. 
Vo Vrakuni podľa jeho slov 
pôsobia dvaja policajti zara-
dení na funkciu okrskár mest-
skej polície a v Podunajských 
Biskupiciach traja okrskári 
mestskej polície. (tasr)
 Foto: Matúš Husár

Chcú mať vlastnú mestskú políciu

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 2 | BRATISLAVA 3 | BRATISLAVA 4

20/2018 15



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

20/2018 36

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 5

20/2018 15


